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สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพื้นฐานของการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
สร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนแห่งความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุด
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KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
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1996-2015: Internationalization & Energy Focus

Liberty Square

รายงานประจ�ำปี 2558
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ :
ผลิตภัณฑ์หลัก :
เลขทะเบียนบริษัท :
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ :
ที่ตั้งโรงงาน :
(สาขา 1)
ที่ตั้งโรงงาน :
(สาขา 2)
โฮมเพจ :

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ
น�้ำตาลทรายดิบ น�้ำตาลทรายขาว น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
บมจ.0107547000214
เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2642 6191-9 โทรสาร 0 2642 6097
43 หมู่ที่ 10 ถนนน�้ำพอง-กระนวน อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
โทรศัพท์ (043) 432-902-6 โทรสาร (043) 441-056
255 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองหญ้าปล้อง อ�ำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ (042) 810-931 โทรสาร (042) 810-931
www.kslsugar.com

ธุรกิจน�้ำตาล : บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตาลทรายดิบ น�้ำตาลทรายขาว
น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2642 6229-39 โทรสาร 0 2642 6228
ที่ตั้งโรงงาน :14/1 หมู่ที่ 10 ถนนแสงชูโต ต�ำบลท่ามะกา
อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ (034) 543-201-3
โทรสาร (034) 640-208
ธุรกิจน�้ำตาล : บริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตาลทรายดิบ น�้ำตาลทรายขาว
น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2642 6229-39 โทรสาร 0 2642 6228
ที่ตั้งโรงงาน : 99 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหลุมรัง อ�ำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ (034) 615-350
โทรสาร (034) 615-399
ธุรกิจน�้ำตาล : บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตาลทรายดิบ น�้ำตาลทรายขาว
น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2642 6229-39 โทรสาร 0 2642 6228
ที่ตั้งโรงงาน : 24 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านหนองบัว ต�ำบลหมอนนาง
อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 โทรศัพท์ (038) 788-203-5
โทรสาร (038) 472-674-6
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

ธุรกิจน�้ำตาล : บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : เพาะปลูกอ้อยและโรงงานผลิตน�้ำตาลทราย
ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ
ที่ตั้งส�ำนักงาน : Road No. 9, KM. 81 Lianxay Village
Atsapangthong District, Savannakhet Province, Lao P.D.R
โทรศัพท์ (856) 41 666 002-3 โทรสาร (856) 41 666 001
ธุรกิจน�้ำตาล : Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ : เพาะปลูกอ้อย
ที่ตั้งส�ำนักงาน : Cham yeam Village, Paklong Commune,
Mondulseyma District, Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์ (855) 35 399 333
ธุรกิจน�้ำตาล : Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ : ผลิตน�้ำตาลทรายและบริการท่าเทียบเรือ
ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ
ที่ตั้งส�ำนักงาน : Cham yeam Village, Paklong Commune,
Mondulseyma District, Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์ (855) 35 399 888
ธุรกิจสนับสนุน : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าคลังเก็บสินค้า บริการขนถ่ายสินค้า
ขึ้นเรือเดินสมุทร และบริการท่าเทียบเรือ
ที่ตั้งส�ำนักงาน และคลังสินค้า : 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ต�ำบลส�ำโรงกลาง อ�ำเภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0 2394 2340-9 โทรสาร 0 2384-2261, 0 2384-2263
ธุรกิจสนับสนุน :
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : บริษัทรับอนุญาตส่งออกผลิตภัณฑ์น�้ำตาล
ที่ตั้งส�ำนักงาน : เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2642 6203-6 โทรสาร 0 2642 6207

ธุรกิจสนับสนุน :
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมาขายไปน�้ำตาลทรายในประเทศและด�ำเนินกิจการ
ทางการเกษตร
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0 2642 6191-9 โทรสาร 0 2642 6097
ที่ตั้งส�ำนักงาน : 83 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวัฒนานคร อ�ำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว 27160
โทรศัพท์ (037) 262-236 โทรสาร (037) 262-235
ธุรกิจสนับสนุน : Wynn In Trading Co.,Ltd.
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมา - ขายไประหว่างประเทศ ให้ค�ำปรึกษาและ
การลงทุนในต่างประเทศ
ที่ตั้งส�ำนักงาน : 10th Floor, Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene,
Republic of Mauritius
ธุรกิจพลังงานและสารเคมี :
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ เพื่อผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิง
และผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2642 6230-9 โทรสาร 0 2642 6294
ที่ตั้งโรงงาน (สาขา 1) : 88 หมู่ที่ 10 ถนนน�้ำพอง-กระนวน
อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
โทรศัพท์ (043) 432-915-6 โทรสาร (043) 432-917
ที่ตั้งโรงงาน (สาขา 2) : 99/2 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหลุมรัง อ�ำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ (034) 615-351-3 โทรสาร (034) 615-354
ธุรกิจพลังงานและสารเคมี
บริษัท โรงไฟฟ้าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ : เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0 2642 6230-9 โทรสาร 0 2642 6294
ที่ตั้งโรงงาน (สาขา 1) : 43 หมู่ที่ 10 ถนนน�้ำพอง-กระนวน
อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140 โทรศัพท์ (043) 432-911-3
โทรสาร (043) 432-914
ที่ตั้งโรงงาน (สาขา 2) : 99/1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหลุมรัง อ�ำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ (034) 615-356-7
โทรสาร (034) 615-359
ที่ตั้งโรงงาน (สาขา 3) : 255/1- 2 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองหญ้าปล้อง
อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 โทรศัพท์ (042) 810-931
โทรสาร (042) 810-931

ธุรกิจพลังงานและสารเคมี :
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : จัดหาและจ�ำหน่าย วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ที่ตั้งส�ำนักงาน : เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0 2642 6191-9 โทรสาร 0 2642 6294
ธุรกิจอื่นๆ :
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าอาคารส�ำนักงาน
และศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทในกลุ่ม
ที่ตั้งส�ำนักงาน : เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0 2642 6221-3 โทรสาร 0 2642 6224
ธุรกิจอื่นๆ :
บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในโรงงานแป้งมันส�ำปะหลัง
ที่ตั้งส�ำนักงาน : เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 20
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2642 6210-19 โทรสาร 0 2642 6220
บุคคลอ้างอิง : นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ชั้น 4 และ 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2800 0 2654 5599 โทรสาร 0 2359 1259
บุคคลอ้างอิง : ผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2676 5700 โทรสาร 0 2676 5757
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
งบกำ�ไรขาดทุนโดยสรุป (ล้านบาท)		

รายได้จากการดำ�เนินงาน
ต้นทุนจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไรขั้นต้น
รายได้อื่นๆ
กำ�ไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าธรรมเนียมกองทุน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกำ�ไรบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอื่นๆ
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรสุทธิ
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ล้านบาท)		

เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้า	
ลูกหนี้ชาวไร่
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
อัตราส่วนหนี้ต่อทุน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน
งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ล้านบาท)		

กำ�ไร + ค่าเสื่อม + รายการ Non cash
เปลี่ยนแปลงใน Working Capital
กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน
ลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร (สุทธิ)
กระแสเงินสดจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
เงินสดเปลี่ยนแปลง
เงินสดปลายงวด
EBIT
Depreciation
EBITDA
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2558

18,866
(14,837)
4,029
661
4,690
(595)
(864)
(197)
(1,157)
(2,813)
1,877
(849)
14
(93)
(134)
815
0.20
21.36%
4.32%
2558

294
1,226
1,041
809
4,109
518
26,976
40,176
9,156
15,532
24,688
15,488
3.34
1.59
1.45
2558

3,135
(1,743)
1,392
(965)
(931)
(314)
31
287
1,877
1,252
3,129

2557

19,185
(14,358)
4,827
447
5,274
(623)
(727)
(193)
(992)
(2,534)
2,740
(834)
(11)
(109)
(159)
1,626
0.49
25.16%
8.48%
2557

256
1,657
993
889
4,348
543
27,088
40,134
14,322
10,979
25,301
14,833
3.96
1.71
1.48
2557

%เปลี่ยนแปลง

-2%
3%
-17%
48%
-11%
-4%
19%
2%
17%
11%
-31%
2%
-15%
-50%
-58%

%เปลี่ยนแปลง

15%
-26%
5%
-9%
-6%
-5%
0%
0%
-36%
41%
-2%
4%

%เปลี่ยนแปลง

3,875
-19%
(2,278) 		
1,598
-13%
(2,650)
-64%
(3,195)
-71%
1,708
-118%
57 		
256
2,740
-31%
1,131
11%
3,871
-19%

2556

18,941
(14,961)
3,980
777
4,756
(474)
(603)
(182)
(1,033)
(2,292)
2,464
(672)
(0)
(132)
16
1,676
0.50
21.01%
8.85%
2556

212
881
696
1,027
3,647
480
25,138
36,017
13,466
8,848
22,315
13,703
3.68
1.63
1.39
2556

3,370
(1,604)
1,766
(4,242)
(6,294)
4,431
(91)
199
2,464
950
3,414

สารจากประธานกรรมการบริษัท

นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษั ท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
ครบรอบ 70 ปี โดยได้จัดงานฉลองครบรอบสำ�หรับคู่ค้าและลูกค้าไป
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
กรุงเทพฯ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา
สีบุญเรือง เป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบในครั้งนี้ ภายในงานได้มี
การถ่ายทอดเรื่องราวประวัติความเป็นมาตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่
การเริ่มต้นก่อสร้างโรงงานน้ำ�ตาลต่างๆ การขยายการดำ�เนินงาน
ในธุรกิจสนับสนุน และธุรกิจต่อเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจพลังงานทดแทน คือ
เอทานอล ไฟฟ้ า และปุ๋ ยอิน ทรี ย์ จนเป็ น บริษั ท น้ำ� ตาลแห่ ง แรกที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถขยายศักยภาพ
ตามแนวคิด Bio-Refinery Complex ซึ่งเป็นการจัดระบบการสร้างและ
การจัดการโรงงานน้ำ�ตาลและผลิตภัณท์ต่อเนื่อง คือ โรงงานเอทานอล
โรงงานไฟฟ้า และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ไว้ในที่เดียวกันเพื่อสร้างระบบ
ธุ ร กิ จ แบบครบวงจรที่ มี ข องเสี ย เป็ น ศู น ย์ (Zero Waste) ทั้ ง ช่ ว ย
ลดต้นทุนทางการผลิต และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของกลุ่ม
KSL ได้เป็นอย่างดี
สำ�หรับวิสัยทัศน์ของบริษัทนั้น เริ่มต้นจากการเล็งเห็นความสำ�คัญ
ของการสร้างคุณค่าและได้รับกำ�ไรจากการลงทุนในนวัตกรรมพลังงาน
จากธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ และการกำ�หนดค่านิยมองค์กรที่

ชัดเจน มุ่งเน้นเรื่อง Dynamic (มีพลัง), Integrity (ซื่อสัตย์), Synergy
(ร่วมใจ) และ Creativity (สร้างสรรค์) หรือ DISC เพื่อเสริมสร้าง
รากฐานที่ มั่ น คงแข็ ง แรงให้ แ ก่ บ ริ ษั ทในอนาคตด้ ว ยการพั ฒ นาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและทัศนคติการทำ�งานของทุกภาคส่วนในองค์กร
ภายใต้หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดีและยึดถือตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์ซึ่งบริษั ทยึดถือมาโดยตลอด
ผ่านการทำ�โครงการ CSR และในวาระที่ บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
(มหาชน) มีอายุครบ 70 ปี ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษั ทในกลุ่ม KSL
ได้ดำ�เนินกิจกรรมโครงการ 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียงในชุมชน
โดยรอบแต่ละโรงงาน ครบถ้วนสำ�เร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
โดยเน้นเรื่องการน้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่
ผ่านกิจกรรมต่างๆ สู่ชุมชน และการนำ�ไปสู่สภาวะการสร้างความยั่งยืน
ให้ แ ก่ ผู้ ที่เ กี่ ย วข้ องทั้ งหมด อั นได้ แ ก่ ผู้ ถื อหุ้ น ผู้ ที่ส นใจ พนักงาน
ตลอดจนชุมชนและการสร้างเครือข่ายความยั่งยืน
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษั ท ขอขอบคุณพนักงาน
ทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาบริษั ทให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
เสมอมา และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุน
บริษัทเป็นอย่างดี บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อเนื่อง เติบโตอย่าง
ยั่งยืน ควบคู่ไปพร้อมกับการตอบแทนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่อไป
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ส�ำหรับภาพรวมของผลประกอบการของบริษั ทประจ�ำปี 2558
มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเมื่อเทียบกับของปีก่อน โดยกลุ่มบริษั ทมี
ผลก�ำไรสุทธิ 815 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม ลดลงร้อยละ 50 เมื่อ
เทียบกับผลประกอบการของปี 2557 ที่มีผลก�ำไรสุทธิ 1,626 ล้านบาท
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผลประกอบการลดลงนั้นเนื่องมาจากราคาน�้ำตาล
ตลาดโลกปรับตัวลดลงจากปีที่ผ่านมา (ปี2557) อยู่ระดับประมาณ
15 - 18 เซ็นต์ต่อปอนด์ ลดลงมาที่ระดับ 11 - 15 เซ็นต์ต่อปอนด์
(ปี 2558) และราคาลงมาต�่ำสุดในไตรมาส 3 ของปีที่ 10.13 เซ็นต์ต่อปอนด์
สาเหตุที่ราคาตลาดโลกปรับลดตัวอย่างรุนแรง ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่
น�้ำตาลเกินดุลติดต่อกัน 5 ปี ท�ำให้มีสต็อกน�้ำตาลอยู่ ในระดับสูง
ประกอบกับค่าเงินเรียลของบราซิล (ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกน�้ำตาล
เป็นอันดับหนึ่งของโลก) ที่อ่อนตัวลงมากถึงร้อยละ 49 จาก 2.66 เรียล
ต่อดอลล่าร์สหรัฐในปี 2557 เป็น 3.96 เรียลต่อดอลล่าร์สหรัฐ และแรงขาย
เก็งก�ำไรจากกองทุน อย่างไรก็ดี ในปี 2559 ปริมาณการผลิตน�้ำตาล
ทั่วโลกคาดว่าจะน้อยกว่าปริมาณการบริโภค ซึ่งส่งผลให้ราคาน�้ำตาล
ปัจจุบัน (มกราคม 2559) ปรับตัวกลับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 14-15 เซนต์ต่อ
ปอนด์ ในส่วนของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ทั้งธุรกิจเอทานอลและ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า ผลประกอบการปรับตัวลดลง ซึ่งมาจากต้นทุนวัตถุดิบ
ที่สูงขึ้น และในไตรมาส 4 ปี 2558 บริษัทมีการซ่อมแซมใหญ่ที่โรงไฟฟ้า
ที่บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ท�ำให้ต้องหยุดจ�ำหน่ายพลังงานเป็นระยะ
เวลา 2 เดือน ดังนั้นในภาพรวม ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการลดลง
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

ด้านการบริหารจัดการอื่นๆ ในปี 2558 ประกอบด้วยการพัฒนา
วิสัยทัศน์และแบรนด์ของกลุ่มบริษัท เค เอส แอล เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางการด�ำเนินธุรกิจในอนาคตที่เล็งเห็นความส�ำคัญของการสร้าง
คุณค่าและได้รับก�ำไรจากการพัฒนานวัตกรรมพลังงานจากธรรมชาติ
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองทุกความต้องการ การก�ำหนดค่านิยม
องค์กรที่ชัดเจน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแบบอย่างการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้แก่บุคลากรเพื่อให้บุคลากรทุกคนท�ำหน้าที่ของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
การด�ำเนินงาน เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การด�ำเนินการ
เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 70 ศูนย์รอบพื้นที่โรงงานต่างๆ ภายใต้
โครงการ 70 ปี 70 กิ จ กรรมพอเพี ย งให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตามเป้ า หมาย
การร่วมลงทุนในกองทุนลงทุนสุนทาน 20 ล้านบาท (กองทุนเปิด ทิสโก้
ESG) ที่เป็นการน�ำดอกผลจากการลงทุนมาใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์
และการบริจาคเงินสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี
ร่วมกับคู่ค้าและลูกค้าของบริษั ท จ�ำนวนกว่า 13 ล้านบาท เป็นต้น
บริษั ทเชื่อมั่นว่าทิศทางและการปฏิบัติดังกล่าวจะน�ำมาซึ่งการเติบโต
อย่างยั่งยืนของบริษัทและสังคมไทยสืบไป
ในฐานะตัวแทนบริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ
ท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึง
สถาบันการเงินที่สนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมาและ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านสืบต่อไป

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการ
ที่เกี่ยวข้องกัน และงานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
มีการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในปี 2558 ได้เปลี่ยนการนับรอบการประชุมเป็น 1 ม.ค. 2558 ถึง 31 ต.ค. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วย 1. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 2. ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ 3. นายการุณ กิตติสถาพร
กรรมการตรวจสอบ 4. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม คณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน มิได้เป็นกรรมการในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
และบริษัทย่อยในลำ�ดับเดียวกัน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา คู่ค้า
หรืออื่นๆ กับบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมาย กฎ ระเบียบได้กำ�หนดไว้ เรื่องสำ�คัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
พร้อมโดยสรุปประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. พิจารณาและสอบทานงบการเงินรายไตรมาส, งบการเงินประจำ�ปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยที่ฝ่ายจัดการไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย จำ�นวน 4 ครั้ง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
อิสระของผู้สอบบัญชี สอบถามและรับฟังคำ� ชี้แจง และ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ผู้สอบ
บัญชีมิได้ตั้งข้อสังเกตที่มีนัยสำ�คัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ทันต่อเวลาการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มาตรฐานการบัญชี
และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สำ�คัญของบริษัท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินในปี 2558 ที่บริษัทฯ จัดทำ�ขึ้นนั้น มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไป
2. การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักของ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำ�หนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษั ท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษั ท ติดตามรายงานการบริหารความเสี่ยง
ที่สำ�คัญของบริษัทจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอ
และเหมาะสมแล้ว
4. สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุม ระบบงานที่สำ�คัญของบริษัท ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�ต่างๆ ต่อสำ�นัก
ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยได้มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบ ประจำ�ปี ทั้งนี้ยังได้
สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรของ หน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไป ตามมาตรฐานสากลและยกระดับการตรวจ
สอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. สอบทานความเหมาะสมของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อ
กำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยพบว่ารายการดังกล่าวเป็นการดำ�เนินการตาม
ธุรกิจปกติของบริษัทในราคาที่สมเหตุสมผล และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
6. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎ ระเบียบของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
7. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี
ในรอบปีที่ผ่านมา ของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ (ประเทศไทย) จำ�กัด โดยเห็นว่าเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็น
อิสระ เป็นกลางและส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม่ำ�เสมอเสนอจึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทนำ�เสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 แต่งตั้งให้
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไปอีกปีหนึ่งเป็นปีที่ 6
นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินการปฏิบัติงานของตนเองในปี 2558 ทั้งรายบุคคลและคณะตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏิบัติที่ดี
ซึ่งผลการประเมินพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบ
และเป็นอิสระ และมีความเห็นในภาพรวมว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง มีการดำ�เนินงานภายใต้ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ประโยชน์อย่างครบถ้วน และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

(นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจ�ำปี 2558
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คณะกรรมการบริษัท

นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ

นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ 		
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย 		
นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์
กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร

นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล 		
กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร

นางอินทิรา สุขะนินทร์
กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร

		
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ 		
กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร

นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์
กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร

นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท

นายประมูล วิเชียรสินธุ์ 		
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ,
กรรมการอิสระ,
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
กรรมการอิสระ,
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายการุณ กิตติสถาพร
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

นายวรภัทร โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์
กรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร

รายงานประจ�ำปี 2558
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่
บนพื้นฐานของการเกษตร
ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
สร้างผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างหุ้นส่วน
แห่งความส�ำเร็จ

พันธกิจ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

สร้างผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างหุ้นส่วน
แห่งความส�ำเร็จ
เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ

บริษั ท น้ำ�ตาลขอนแก่น
จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบาย
ดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม โดยยึดหลักการดำ�เนิน
ธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้มี
จริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน
และผลประโยชน์ ข องผู้ มี ส่ ว น
ได้เสีย ภายใต้นโยบายคุณภาพ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

นโยบายคุณภาพ

ผลิตน�้ำตาลทรายคุณภาพ
ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ส่งมอบ
ตรงเวลา ลูกค้ามั่นใจ ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค

วิสัยทัศน์

เราคือนวัตกรรม
พลังงานธรรมชาติ
เพื่อทุกความต้องการ
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เป้าหมายระยะยาวในการด�ำเนินธุรกิจของบริษั ท คือ การเป็นหนึ่งในผู้น�ำในการผลิตน�้ำตาล และ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นจากการผลิตน�้ำตาล ซึ่งเห็นได้จากนโยบายในส่วนธุรกิจน�้ำตาลของบริษั ท ได้แก่ “ผลิต
น�้ำตาลทรายคุณภาพสูง ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ามั่นใจ ปลอดภัยผู้บริโภค” ท�ำให้
โรงงานน�้ำตาลทั้ง 5 โรงงานภายในกลุ่ม จัดได้ว่าเป็นกลุ่มโรงงานน�้ำตาลล�ำดับต้นของกลุ่มผู้ผลิตน�้ำตาล
ทั้งประเทศที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูง และผลิตน�้ำตาลได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งด้วยเป้าหมายการเป็นหนึ่ง
ในผู้ผลิตผลพลอยได้อื่นจากการผลิตน�้ำตาล และการเห็นศักยภาพของธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจน�้ำตาล เช่น
ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าและธุรกิจผลิตปุ๋ยชีวภาพท�ำให้บริษั ทมีการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง
มาโดยตลอด ซึ่งโครงการที่ผ่านมาค่อนข้างประสบความส�ำเร็จเป็นที่น่าพอใจ
ในระยะสั้นบริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำ�ทางด้านการบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพทางด้านการผลิต
โดยนำ�เอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบการผลิตและการจัดการ นอกจากนี้ บริษั ทเข้าใจว่า
ความเสี่ยงหลักของบริษัท คือ ปริมาณอ้อย โรงงานน้ำ�ตาลและธุรกิจต่อยอด ไม่สามารถอยู่รอดได้ถ้าขาดอ้อยเข้าหีบ
บริษัทจึงมีเป้าหมายที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตอ้อย เพิ่มผลผลิตและประสิทธิการผลิตอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่สามารถอยู่รอด รวมถึงการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรชาวไร่
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2554 บริษัทได้ตัดสินใจลงทุนเพิ่ม 1 โครงการ คือโครงการลงทุนสร้างโรงงานน้ำ�ตาลและโรงไฟฟ้าที่
จังหวัดเลย โครงการประกอบด้วยโรงงานน้ำ�ตาลขนาด 18,000 ตันอ้อยต่อวัน และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด
40 เมกะวัตต์ และได้ทดลองเดินเครื่องจักรในฤดูกาลหีบอ้อยปี 2555/56
ในปี 2555 ภายหลังจากที่บริษั ทได้ทำ�การศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงได้ทำ�การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในด้านต่างๆ แล้ว บริษั ทได้ตัดสินใจลงทุน โครงการขยายกำ�ลังการผลิตกระแสไฟฟ้า และปรับปรุงโรงงาน
น้ำ�ตาลเพื่อเพิ่มความสามารถในการหีบอ้อย ที่อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น โดยขยายกำ�ลังการผลิตไฟฟ้า
จากเดิม 30 เมกะวัตต์ เป็น 65 เมกะวัตต์ และปรับปรุงโรงงานน้ำ�ตาลเพื่อเพิ่มความสามารถในการหีบอ้อยได้
เพิ่มขึ้นอีก 8,000 ตันต่อวัน จากเดิมอยู่ที่ 27,000 ตันต่อวัน โดยแล้วเสร็จในปี 2557

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้กลุ่มเคเอสแอล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายใหญ่เป็น
อันดับ 4 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทมีโรงงานน�้ำตาลที่อยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทั้งหมด 5 โรง โดยแบ่งสายการผลิตออกเป็น 3 ภาค ดังนี้
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) สาขาอ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และสาขา
		 อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
• ภาคกลาง แถบจังหวัดกาญจนบุรี มี 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด และบริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
• ภาคตะวันออกมี 1 โรงงาน คือ บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยผลิต จะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นน�้ำตาลทราย ซึ่งสามารถ
จ�ำแนกประเภทได้ 4 ประเภท คือ น�้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar), น�้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar), น�้ำตาลทรายขาว (White Sugar)
และน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) และผลิตภัณฑ์เสริมที่เกี่ยวเนื่องที่ ได้จากกระบวนการผลิตน�้ำตาลทรายอีก เช่น กากน�้ำตาล
(Molasses) กากอ้อย (Bagasses) และกากหม้อกรอง (Filter Cake) โดยบริษัทได้ขยายการลงทุนต่อยอดจากกระบวนการผลิตน�้ำตาล เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (ดังแสดงในแผนภาพที่ 1) คือ
• โรงงานผลิตเอทานอล ซึ่งใช้ผสมกับน�้ำมันเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ ใช้วัตถุดิบคือ กากน�้ำตาลและน�้ำอ้อย
• โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ใช้วัตถุดิบที่เป็นน�้ำเสียที่มาจากกระบวนการผลิตเอทานอลมาหมักให้ได้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงเสริมส�ำหรับ
		 โรงไฟฟ้า
• โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตน�้ำตาล (กากหม้อกรอง) และน�้ำเสียที่มาจากกระบวนการผลิตก๊าช
		 ชีวภาพ และการผลิตเอทานอล
• โรงไฟฟ้า ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิตน�้ำตาล (กากอ้อย) และก๊าซชีวภาพที่ได้จากโรงงานผลิตก๊าชชีวภาพ เป็นเชื้อเพลิง
		 ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และพลังไอน�้ำขายให้กับโรงงานในเครือและการไฟฟ้า
แผนภาพที่ 1 : แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของการผลิตน้ำ�ตาลและการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ

เอทานอล
(แอลกอฮอล)
99.5%

น�ำตาล

กากน�ำตาล

โรงงาน
เอทาานอล

กาซชีวภาพ

โรงงาน
ปุยอินทร�ย

กากหมอกรอง
ออย

โรงงานน�ำตาล
กากออย

โรงไฟฟา
ชีวมวล

กระแสไฟฟา

รายงานประจ�ำปี 2558
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ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวม 15 บริษัท
(ไม่รวมบริษัทย่อย ของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)) โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มธุรกิจ/ชื่อบริษัท
		

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การลงทุน

		 ธุรกิจน�้ำตาล
บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
600.00
90.21%
บริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
1,000.00
95.78%
บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
500.00
98.61%
บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด
684.76
98.49%
Koh Kong Plantation Co., Ltd.*
936.98
80.00%
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
1,167.66
80.00%
		ธุรกิจสนับสนุน
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน)**
145.20
23.82%
					
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด
20.00
79.55%
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
300.00 100.00%
					
บริษัท Wynn In Trading จ�ำกัด
487.497 100.00%
		 ธุรกิจพลังงานและสารเคมี
บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จ�ำกัด
610.00 100.00%
					
บริษัท โรงไฟฟ้าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
800.00 100.00%
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด*** 10.00 100.00%
		ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
840.00
91.02%
					
บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด
200.00
32.50%
					

ประเภทของธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
เพาะปลูกอ้อยและผลิตน�้ำตาลที่ประเทศลาว
เพาะปลูกอ้อยที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา
ผลิตน�้ำตาลที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา
ท่าเรือ ให้เช่าคลังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์
ผลิต จ�ำหน่ายแป้งสาลี และน�้ำมันปาล์ม
บริษัทรับอนุญาตส่งออกน�้ำตาล
ซื้อมาขายไปน�้ำตาลทรายในประเทศ
และด�ำเนินกิจการทางการเกษตร
ธุรกิจซื้อมาขายไป และให้ค�ำปรึกษา
ผลิตและจ�ำหน่าย เอทานอล หรือเชื้อเพลิงจาก
การเกษตร ปุ๋ยอินทรีย์				
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)
จัดหาวัตถุดิบ
พัฒนา และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่า
และเป็นศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่ม
เป็นบริษัท โฮลดิ้งคอมแพนี
อยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง		

หมายเหตุ
สัดส่วนการลงทุนหมายรวมถึง อัตราการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกัน
* ถือทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.
** อย่างไรก็ตาม ในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งทรัพย์ ชื่อย่อ TSTE มีบริษัทย่อยของบริษัท
ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน) อีก 5 บริษัท ได้แก่
- บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ำกัด ท�ำธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 23.11%
- บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน�้ำมัน จ�ำกัด ท�ำธุรกิจซื้อ-ขาย ให้เช่า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงกลั่นน�้ำมันปาล์ม อัตราการถือหุ้นรวมทั้ง
		 ทางตรงและทางอ้อม 28.48%
- บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตแป้งสาลี อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 16.59%
		 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ชื่อย่อ TMILL
- บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ�ำกัด ท�ำธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินค้า อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 19.30%
- บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ำกัด ท�ำธุรกิจให้บริการขนส่ง บริการรักษาความปลอดภัย และโรงงานผลิตถุงกระสอบพลาสติก อัตราการถือหุ้น
		 รวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 30.58%
รายละเอียดสามารถดูได้จากข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) (TSTE) และ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน) (TMILL)
*** ชื่อเดิม บริษัท เคเอสแอล เคมี จ�ำกัด
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม ณ 31 มกราคม 2558 ดังนี้

บร�ษัท น�ำตาลขอนแกน จำกัด (มหาชน)
(บร�ษัทจดทะเบียน : KSL) ทุนจดทะเบียนชำระแลว 2,004 ลานบาท

ธุรกิจน�ำตาล
บร�ษัท น�ำตาลทามะกา จำกัด
600 ลานบาท, 90.21%
บร�ษัท โรงงานน�ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด
1,000 ลานบาท, 95.78%
บร�ษัท น�ำตาลนิวกวางสุนหลี จำกัด
500 ลานบาท , 98.61%
บร�ษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด เทรดดิ�ง จำกัด
300 ลานบาท, 100.00%

ธุรกิจพลังงานและสารเคมี

ธุรกิจสนับสนุน

ธุรกิจอื่นๆ

บร�ษัท ขอนแกนแอลกอฮอล จำกัด
610 ลานบาท, 100.00%

บร�ษัท ไทยชูการเทอรมิเนิ�ล จำกัด (มหาชน)
145.2 ลานบาท, 23.82%

บร�ษัท เคเอสแอล เร�ยลเอสเทต จำกัด
840 ลานบาท, 91.02%

บร�ษัท เคเอสแอล เอ็กซปอรตเทรดดิ�ง จำกัด
20 ลานบาท, 79.55%
Wynn In Trading Co.,Ltd.
487 ลานบาท, 100.00%
บร�ษัท เคเอสแอล แมททีเร�ยล ซัพพลายส จำกัด
10 ลานบาท, 100.00%

บร�ษัท แชมเปยน เฟอรเมนเตชั�น จำกัด
200 ลานบาท, 32.50%

บร�ษัท โรงไฟฟาน�ำตาลขอนแกน จำกัด
800 ลานบาท, 100.00%

บร�ษัท น�ำตาลสะหวันนะเขด จำกัด
685 ลานบาท, 98.49%
Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.&
Koh Kong Plantation Co.,Ltd.
2,105 ลานบาท, 80%

บริษัทมีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดสามารถจ�ำแนกตามประเภทของธุรกิจได้ดังนี้
ธุรกิจน�้ำตาล

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นบริษั ทผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลและผลพลอยได้อื่นๆ สาขาที่ 1 โรงงานตั้งอยู่ที่อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ภายหลังปรับปรุง
ประสิทธิภาพในปี 2557 ปัจจุบันสามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 35,000 ตันอ้อย/วัน และสาขาที่ 2 โรงงานตั้งอยู่ที่อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สามารถ
หีบอ้อยได้ที่ 18,000 ตันอ้อย/วัน โดยทั้งสองโรงงานสามารถผลิตได้ทั้งน�้ำตาลทรายดิบ น�้ำตาลไฮโพล น�้ำตาลทรายขาว และน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
เป็นบริษัทผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายและผลพลอยได้อื่นๆ โรงงานตั้งอยู่ที่อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สามารถหีบอ้อยได้ที่ 22,000
ตันอ้อย/วัน โรงงานสามารถผลิตได้ทั้งน�้ำตาลทรายดิบ น�้ำตาลทรายขาว และน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
บริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
เป็นบริษัทผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายและผลพลอยได้อื่นๆ เดิมโรงงานตั้งอยู่ที่อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บริษัทได้ย้ายไปยังอ�ำเภอ
บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และขยายก�ำลังการผลิต สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 36,000 ตันอ้อย/วัน โดยในปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงงาน
สามารถผลิตได้ทั้งน�้ำตาลทรายดิบ น�้ำตาลทรายขาว และน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
เป็นบริษัทผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาล และผลพลอยได้อื่นๆ มีโรงงานตั้งอยู่ที่อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 4,000
ตันอ้อย/วัน ซึ่งก�ำลังการหีบอ้อยลดลง เนื่องมาจากบริษัทมีการขยายเครื่องจักรส่วนหนึ่งไปที่ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา โรงงานสามารถ
ผลิตได้ทั้งน�้ำตาลทรายดิบ น�้ำตาลไฮโพล น�้ำตาลทรายขาว และน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด
เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานพื้นที่ส�ำหรับเพาะปลูกอ้อยประมาณ 10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จากรัฐบาลลาว โดยบริษัทจะเพาะปลูกอ้อยเอง
และมีโรงงานน�้ำตาลที่สะหวันนะเขดสามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 3,000 ตันอ้อยต่อวัน ผลผลิตจะเป็นน�้ำตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ

รายงานประจ�ำปี 2558
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บริษัท Koh Kong Plantation จ�ำกัด และบริษัท Koh Kong Sugar Industry จ�ำกัด
เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานพื้นที่ส�ำหรับเพาะปลูกอ้อยรวมประมาณ 19,100 เฮกเตอร์ (119,375 ไร่) จากรัฐบาลกัมพูชา โดยบริษัทจะเพาะปลูก
อ้อยเอง และมีโรงงานน�้ำตาลที่เกาะกง สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 6,000 ตันอ้อยต่อวัน ผลผลิตจะเป็นน�้ำตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ
ธุรกิจพลังงานและสารเคมี

บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จ�ำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2547 เป็นบริษั ทที่จัดตั้งเพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตแอลกอฮอล์จากกากน�้ำตาล น�้ำอ้อย และอื่นๆ ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิตที่
350,000 ลิตรต่อวัน (150,000 ลิตรต่อวัน ที่อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และ 200,000 ลิตรต่อวัน ที่อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี)
จากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิง หรือที่เรียกว่าเอทานอล ซึ่งใช้เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับ
รถยนต์ นอกจากนี้บริษัทยังมีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยน�ำของเสียจากกระบวนการผลิตน�้ำตาล (กากหม้อกรอง) และของเสียจากกระบวนการ
ผลิตแอลกอฮอล์ (น�้ำเสีย) มาเป็นวัตถุดิบ
บริษัท โรงไฟฟ้าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2546 เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า และผลิตไอน�้ำโดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยจ�ำหน่าย
ไฟฟ้า พร้อมกับไอน�้ำให้โรงงานน�้ำตาลและโรงงานอื่นๆ ในกลุ่ม และมี ไฟฟ้าที่เกินความต้องการของกลุ่ม สามารถจ�ำหน่ายให้กับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันบริษัทมีสาขารวม 3 สาขา โดยสาขาที่ 1 ตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงงานน�้ำตาลขอนแก่น อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น
สาขาที่ 2 ตั้งอยู่ ใกล้เคียงโรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ.กาญจนบุรี (โครงการพลังงานทดแทนบ่อพลอย) และสาขาที่ 3 ตั้งอยู่ ใกล้เคียง
โรงงานน�้ำตาลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย (โครงการเลย) ท�ำให้ปัจจุบันบริษัทมีก�ำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 195 เมกะวัตต์
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
บริษัทจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหา และจัดจ�ำหน่าย วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น จ�ำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ และรวมถึง
การให้บริการทางการค้าต่าง ๆ
ธุรกิจสนับสนุน

บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทส่งออกน�้ำตาลรับอนุญาตตามข้อก�ำหนดของ พรบ. อ้อยและน�้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ด�ำเนินธุรกิจเป็น
ตัวแทนของบริษัทน�้ำตาลในกลุ่มและบริษัทน�้ำตาลอื่นๆ ในการส่งออกน�้ำตาลไปต่างประเทศ
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน) (TSTE ) และบริษัทย่อย
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่าคลังเก็บสินค้า บริการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร บริการ
ท่าเทียบเรือและบริการสินค้าผ่านท่า โดยท่าเรือและคลังสินค้า ตั้งอยู่ที่พระประแดง สมุทรปราการ ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น
บริษัทน�้ำตาลในกลุ่ม KSL โรงงานน�้ำตาลอื่นที่ถือหุ้นโดยพันธมิตรทางการค้าอื่นๆ และลูกค้าทั่วไป นอกจากนี้ทางบริษัท ไทยชูการ์เทอร์มินัล จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก ๆ คือ ธุรกิจซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้งสาลี ธุรกิจ
ผลิตถุงกระสอบพลาสติก และโรงงานผลิตน�้ำมันปาล์ม และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างท่าเรือคอนเทนเนอร์ (รายละเอียดดูได้จากข้อมูล
บริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) (TSTE) และ บริษัท ทีเอสฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน) (TMILL))
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันด�ำเนินธุรกิจ ซื้อมาขายไปน�้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับลูกค้าภายในประเทศ นอกจากนี้
บริษัทได้มีการเพาะปลูกอ้อยในที่ดินของบริษัทเอง
บริษัท Wynn In Trading จ�ำกัด
เป็นบริษัทด�ำเนินธุรกิจซื้อมาขายไประหว่างประเทศ ให้ค�ำปรึกษา และการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทเข้าไปถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 100
ธุรกิจอื่นๆ

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
เป็นบริษัทด�ำเนินธุรกิจท�ำสวนเกษตร และบ้านพักตากอากาศที่จังหวัดกาญจนบุรีในชื่อ “ริเวอร์แควปาร์คแอนด์รีสอร์ท” โดยให้บริการบ้านพัก
และใช้เป็นที่จัดอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากรภายในกลุ่ม และลูกค้าทั่วไป นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารส�ำนักงาน ย่านใจกลางเขต
ธุรกิจในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นเจ้าของอาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ สีลม ซึ่งเป็นอาคารสูง 22 ชั้น และชั้นใต้ดิน 6 ชั้น มีพื้นที่ให้เช่ารวม 19,151
ตารางเมตร
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด
เป็นบริษัทร่วมของ บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) โดยเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 32.5 ซึ่งเดิมบริษัทมีการลงทุนในโรงงาน
ผลิตแป้งจากมันส�ำปะหลังที่จังหวัด จันทบุรี อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษัทได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป ปัจจุบัน อยู่ระหว่างศึกษาการลงทุน
ในธุรกิจอื่น
ส�ำหรับนโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษั ทในกลุ่มนั้น จะจัดบริษั ทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันอยู่ภายใต้บริหารงานคณะผู้บริหาร
เดียวกัน เช่น บริษัทในธุรกิจน�้ำตาล ทั้ง 4 บริษัท จะอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกัน ส่วนบริษัทในธุรกิจสนับสนุน
ธุรกิจพลังงานและสารเคมี และธุรกิจอื่นๆ บริษัทจะจัดส่งบุคลากรของบริษัทเข้าไปร่วมเป็นกรรมการบริษัท เพื่อร่วมในการก�ำหนดนโยบายและ
ในบางบริษั ทย่อย บริษั ทได้ส่งบุคลากรของบริษั ทเอง เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษั ทย่อย เพื่อให้บริษั ทย่อยดังกล่าวด�ำเนิน
นโยบายบริหารสอดคล้องกับบริษัทใหญ่
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
		
ชื่อบริษัท
		

% การถือหุ้น
ของบริษัท
ปี 2558

ปี 2556		
รายได้
%
(ล้านบาท)		

ปี 2557		
รายได้
%
(ล้านบาท)		

ปี 2558
รายได้
(ล้านบาท)

1. บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหลัก
6,022.13
23%
8,668.09
31%
8,370.27
2. บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
90.21%
3,021.98
11%
3,196.84
11%
2,946.99
3. บริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
95.78%
4,548.89
17%
4,540.44
16%
4,645.78
4. บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
98.61%
733.42
3%
744.15
3%
550.13
5. บริษัท ไทยชุการ์เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)
23.82%
2,471.65
9%
1,538.84
6%
1,457.52
6. บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด
79.55%
15.00
0%
13.15
0%
20.60
7. บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด
100.00%
2,437.42
9%
2,472.01
9%
2,600.92
8. บริษัท โรงไฟฟ้าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
100.00%
2,151.97
8%
2,493.81
9%
2,994.70
9. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด*
100.00%
2.95
0%
20.56
0%
11.61
10. บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด
98.49%
246.94
1%
211.21
1%
219.55
11. บริษัท Koh Kong Plantation จ�ำกัด**
80.00%
136.21
1%
128.73
0%
116.70
12. บริษัท Koh Kong Sugar จ�ำกัด
80.00%
667.43
3%
89.36
0%
136.92
13. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
100.00%
3,843.20
15%
3,605.85
13%
4,172.69
14. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
91.02%
102.17
0%
150.34
1%
154.96
15. บริษัท Wynn In Trading จ�ำกัด
100.00%
รวม		
26,401.38 100% 27,873.38 100% 28,399.34
หักรายการระหว่างกัน		
-7,460.22		 -8,688.53 		 (9,533.50)
รวมรายได้		 18,941.16 		 19,184.84 		 18,865.84

%

29%
10%
16%
2%
5%
0%
9%
11%
0%
1%
0%
0%
15%
1%
0%
100%

* ชื่อเดิม บริษัท เคเอสแอล เคมี จ�ำกัด **ถือทางอ้อมผ่านบริษัท Wynn In Trading จ�ำกัด
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตาล
น�้ำตาล : ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัทเป็นกลุ่มบริษัทน�้ำตาลในประเทศไทยที่ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตาม “มาตรฐาน SQF 2000”, “มาตรฐาน
ISO 9001 Version 2000” รวมทั้ง “มาตรฐานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม” หรือ HACCP น�้ำตาลทรายที่กลุ่มบริษัทผลิต
สามารถจ�ำแนกได้ตามประเภทและเกรดของความบริสุทธิ์ของน�้ำตาลเป็น 4 ชนิด ได้แก่
น�้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar) - เป็นน�้ำตาลทรายมีค่าสีสูงกว่า 1,500 ICUMSA สีจะมีลักษณะเป็นสีน�้ำตาลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง
ความบริสุทธิ์ต�่ำ การขนถ่ายจะขนถ่ายในลักษณะเป็น BULK ไม่ได้ใส่ในกระสอบ น�้ำตาลชนิดนี้ไม่สามารถน�ำไปบริโภคโดยตรงได้ ผู้ซื้อจะต้องน�ำ
น�้ำตาลไปผ่านกระบวนการรีไฟน์หรือท�ำให้บริสุทธิ์ก่อนเพื่อผลิตเป็นน�้ำตาลทรายขาวหรือน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
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น�้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar) - เป็นน�้ำตาลทรายมีค่าสีอยู่ระหว่าง 1,000 - 1,500 ICUMSA สามารถน�ำไปบริโภคได้โดยตรง
การขนส่งนิยมบรรจุเป็นกระสอบ ราคาจะถูกกว่าน�้ำตาลทรายขาวและน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
น�ำ้ ตาลทรายขาว (White Sugar) - เป็นน�ำ้ ตาลทรายมีค่าสีประมาณ 46-200 ICUMSA มีค่าโพลาไรเซชัน่ ไม่นอ้ ยกว่า 99.50 ดีกรี น�ำ้ ตาลประเภทนี้
โดยทั่วไปเป็นน�้ำตาลทรายที่ประชาชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการความบริสุทธิ์ปานกลาง
น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) - เป็นน�้ำตาลทรายมีค่าสีไม่เกิน 45 ICUMSA มีลักษณะเด่นคือมีความบริสุทธิ์สูง เป็นน�้ำตาลที่
นิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น�้ำตาลที่มีความบริสุทธิ์มาก เช่น อุตสาหกรรมยา เครื่องดื่มประเภทน�้ำอัดลมและเครื่องดื่มบ�ำรุงก�ำลัง
ภายหลังจากที่มีการผ่านกระบวนการผลิตน�้ำตาลแล้ว ของเหลวที่เหลือที่ ไม่สามารถท�ำให้เป็นเม็ดน�้ำตาลได้ หรือต�่ำกว่าจุดคุ้มทุนที่จะไปท�ำ
เป็นน�้ำตาลเรียกว่า กากน�้ำตาล กากน�้ำตาลจัดเป็นผลผลิตพลอยได้จากการผลิตน�้ำตาลทรายที่ยังมีมูลค่า โดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบของสารต่างๆ
คือ น�้ำ 20% น�้ำตาลซูโครส 30% น�้ำตาลอินเวอร์ท 32% อินทรีย์สารซึ่งไม่ใช่น�้ำตาล 12% และเถ้า 6% และในปริมาณอ้อย 1 ตัน โรงงานน�้ำตาล
จะได้ผลผลิตกากน�้ำตาลประมาณ 45 - 50 กิโลกรัม ดังนั้นผลผลิตกากน�้ำตาลในแต่ละปีจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยเข้าหีบของ
โรงงานน�้ำตาลในแต่ละปี กากน�้ำตาลสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมชีวเคมี (Biochemistry Industry) ซึ่งได้แก่
อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้มกลั่นสุรา อุตสาหกรรมผลิตยีสต์ อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (โดยผสมกับมัน
ส�ำปะหลังและชานอ้อย) อุตสาหกรรมผลิตน�้ำส้มสายชู อุตสาหกรรมผลิตซีอิ๊วและซอสปรุงรสต่างๆ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมปลายน�้ำของการผลิตน�้ำตาล
ส�ำหรับของเสียจากกระบวนการผลิตน�้ำตาลที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จะมีกากอ้อยและกากหม้อกรอง กากอ้อยเป็นส่วนของชานอ้อยที่
ได้จากการขบวนการหีบอ้อยจากชุดลูกหีบชุดสุดท้าย โดยปัจจุบันบริษัทใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับผลิตไฟฟ้าและไอน�้ำ เพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิตน�้ำตาลและจ�ำหน่ายให้กับการไฟฟ้า ส่วนกากหม้อกรองเป็นกากที่ ได้จากกระบวนการกรองตะกอนในระบบสูญญากาศ กากหม้อกรองที่
ได้สามารถน�ำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเพื่อการเกษตรทั่วไป ในอดีตบริษั ทให้กากหม้อกรองดังกล่าวแก่ชาวไร่อ้อยที่น�ำอ้อยมาส่งโรงงานเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการผลิตปลูกอ้อยในพื้นที่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทย่อยเริ่มด�ำเนินกิจการผลิตแอลกอฮอล์และสารเคมีต่อเนื่อง
น�้ำเสียที่ได้จากโรงงานจะสามารถน�ำไปผสมกับกากหม้อกรอง ผ่านกระบวนการย่อยสลาย (BIODECOMPOSE) ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่มี
คุณภาพเหมาะสมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งจะท�ำให้เกิดการท�ำธุรกิจที่ครบวงจร
น�้ำตาล : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศ
ภาพรวมของตลาดน�้ำตาลโลกนั้น ผลผลิตน�้ำตาลโลก ฤดูการผลิต 2557/58 มีประมาณ 182.3 ล้านตัน (มูลค่าน�้ำตาลทรายดิบ) เพิ่มขึ้น
1 ล้านตัน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับฤดูการผลิต 2556/57 ในขณะเดียวกันความต้องการบริโภคโลกรวมเท่ากับ 179.1 ล้านตัน
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3 ล้านตัน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับฤดูการผลิต 2556/57 อย่างไรก็ดีปริมาณน�้ำตาลคงเหลือปลายปีเพิ่มขึ้นจาก
ระดับ 77.2 ล้านตัน ในฤดูการผลิต 2556/57 เป็น 79.3 ล้านตัน ในฤดูการผลิต 2557/58คิดเป็นอัตราร้อยละ 44 ของปริมาณความต้องการ
บริโภค หรือเพียงพอส�ำหรับการบริโภคประมาณ 5 เดือน
แผนภาพที่ 2 : ดุลน�้ำตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP)
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จากการประมาณการของ F.O.Licht ณ 27 ตุลาคม 2558 คาดว่า ผลผลิตในปี 2558/59 จะลดลงร้อยละ 2.4 จาก 182.3 ล้านตัน เป็น 177.8
ล้านตัน ส่วนการบริโภคจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 หรือเพิ่มขึ้นจาก 179.1 ล้านตัน เป็น 181.7 ล้านตัน ซึ่งจะท�ำให้ปริมาณผลิตน�้ำตาลโลกขาดดุล ส่งผลให้
ปริมาณน�้ำตาลคงเหลือปลายงวดของโลก ปี 2558/59 คาดว่าจะลดลงจาก 79.3 ล้านตัน เป็น 74.1 ล้านตัน ส่วนในทวีปเอเชีย คาดว่าปี 2558/59
จะมีน�้ำตาลผลิตไม่พอต่อการบริโภคต่อเนื่อง โดยปริมาณน�้ำตาลในทวีปเอเชียจะขาดดุลอยู่ประมาณ 18.6 ล้านตัน อย่างไรก็ดีการประมาณการ
ดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงไป ตามอุปสงค์ และอุปทานที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ สภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอน เช่น การเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง หรืออากาศหนาวจัดในประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้บริโภค รวมถึงจ�ำนวน
ประเทศผู้ผลิตที่สามารถส่งออกได้ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด จึงท�ำให้เหตุการณ์ใดก็ตามที่ส่งผลต่อปริมาณน�้ำตาลที่ผลิตได้ ส่งผลต่อราคาน�้ำตาลตลาดโลก
เช่นกัน
ส�ำหรับแนวโน้มราคาน�้ำตาลในอนาคต จะขึ้นอยู่กับผลผลิตจากประเทศในแถบยุโรป รวมถึงผลกระทบจากสภาพอากาศต่อผลผลิตอ้อยของ
ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น ประเทศบราซิล ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศบราซิล เนื่องจากใน
ปัจจุบันประเทศบราซิล น�ำผลผลิตอ้อยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ คือ เอทานอล ท�ำให้ผลผลิตน�้ำตาลและเอทานอลจากประเทศบราซิล แปรผัน
ตามราคาน�้ำตาลในตลาดโลกและราคาเอทานอล เพราะหากผลิตภัณฑ์ใดท�ำก�ำไรมากกว่า ผู้ผลิตจากประเทศบราซิลจะเลือกผลิตสินค้าประเภทนั้นๆ
มากขึ้น (Sugar-Ethanol Parity) อย่างไรก็ดีความสามารถที่จะเลือกผลิตระหว่างสินค้าทั้ง 2 ประเภทของประเทศบราซิล อยู่ที่ประมาณร้อยละ
40 - 60 เนื่องจากโรงงานไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผลิตสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งได้ร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกในภาพรวม
เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในประเทศจีน ปัญหาเศรษฐกิจ ที่ประเทศบราซิล ซึ่งส่งผลต่อค่าเงินเรียลอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับ US
ดอลล่าร์ การเคลื่อนย้ายเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ราคาน�้ำมันและราคา commodity ตกต�่ำ เป็นต้น
แผนภาพที่ 3 : แสดงราคาน�้ำตาลตลาดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ปี
40
35
30

cent/lb

25
20
15
10

0

YEAR

Max
Average
Min		

1/3/48
3/17/48
5/31/48
8/11/48
10/24/48
1/9/49
3/23/49
6/6/49
8/17/49
10/30/49
1/17/50
3/30/50
6/13/50
8/24/50
11/6/50
1/24/51
4/8/51
6/19/51
9/2/51
11/12/51
1/28/52
4/13/52
6/24/52
9/4/52
11/17/52
2/2/53
4/16/53
6/29/53
9/10/53
11/22/53
2/7/54
4/20/54
7/5/54
9/15/54
11/28/54
2/10/55
4/25/55
7/9/55
9/19/55
11/30/55
2/14/56
4/30/56
7/12/56
9/24/56
12/5/56
2/20/57
5/5/57
7/17/57
9/29/57
12/10/57
2/25/58
5/8/58
7/22/58
10/2/58
12/15/58

5

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

9.32
7.07
5.36

11.84
9.31
8.22

19.30
14.83
9.75

12.37
10.16
8.45

15.02
11.86
9.52

24.64
17.26
11.38

34.39
22.34
13.67

35.31
26.88
20.47

26.50
21.58
18.54

19.69
17.84
15.89

18.32
16.38
13.50

15.92
13.11
10.39

Unit : cent/lb, Conversion to US$/Ton by multiplied by 22.0462		

รายงานประจ�ำปี 2558
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ส�ำหรับช่องทางการจ�ำหน่ายในการส่งออกของโรงงานน�้ำตาลไทย สามารถแบ่งเป็นดังนี้
• ขายผ่านเทรดเดอร์รายใหญ่ (Traders) เช่น บริษัท Cargill, บริษัท Tate & Lyle, บริษัท Kerry เป็นต้น จากนั้น เทรดเดอร์จะน�ำน�้ำตาลไทย
		
ไปขายต่อให้ผู้ซื้ออื่นๆ ในต่างประเทศต่อไป การขายให้กับเทรดเดอร์จะเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องการเก็บเงินไม่ได้ และลดความยุ่งยาก
		 ในการจัดการเรื่องการส่งออก โดยโรงงานน�้ำตาลไทยจะรับผิดชอบการขนส่งถึงท่าเรือที่ส่งออกในประเทศไทยเท่านั้น เช่น FOB Ports @
		 Bangkok หรือ FOB Ports @ Lamchabang เป็นต้น
• ส่งออกผ่านชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา โดยทยอยขายเป็นจ�ำนวนน้อยให้กับผู้ค้าน�้ำตาลชายแดน
• ขายให้กบั ผูผ้ ลิตเพือ่ การส่งออกที่ใช้นำ�้ ตาลเป็นวัตถุดบิ เนือ่ งจากในบางช่วงเวลา ราคาน�ำ้ ตาลภายในประเทศสูงกว่าราคาน�ำ้ ตาลต่างประเทศ
		 ท�ำให้ผู้ผลิตที่ ใช้น�้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของตน เพื่อน�ำไปส่งออกไม่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตอื่นในตลาดโลกได้ ดังนั้นเพื่อ
		 เป็นการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอาหารและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทางภาครัฐจึงเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตเพื่อการส่งออก
		 สามารถขออนุญาตซื้อน�้ำตาลได้ที่ราคาน�้ำตาลตลาดโลก โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางภาครัฐก�ำหนด
การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดในประเทศ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลไทยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ซึ่งก�ำหนดให้คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาล
ควบคุมปริมาณน�้ำตาลให้มีปริมาณเพียงพอกับปริมาณความต้องการน�้ำตาลภายในประเทศ โดยทุกปี คณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลจะประมาณ
การปริมาณน�้ำตาลที่จะบริโภคภายในประเทศ จากนั้นก�ำหนดออกเป็นโควตา และกระจายโควตาตามสัดส่วนปริมาณน�้ำตาลที่ผลิตได้ให้แก่โรงงาน
น�้ำตาล ตามปริมาณน�้ำตาลที่แต่ละโรงงานผลิต อีกทั้งราคาจ�ำหน่ายน�้ำตาลภายในประเทศถูกควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า
และบริ
การ พ.ศ. 2542 โดยภาครัฐได้ประกาศราคาจ�ำหน่ายน�้ำตาลภายในประเทศ เป็นดังนี้
		
(1) ราคาน�้ำตาลทรายขาวธรรมดาจ�ำหน่ายส่งมอบ ณ โรงงานขายได้ไม่เกิน 1,900 บาทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม
(2) ราคาน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จ�ำหน่ายส่งมอบ ณ โรงงานขายได้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม
(3) ราคาจ�ำหน่ายส่ง ส่งมอบ ณ สถานที่จ�ำหน่ายส่งทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ของน�้ำตาลทรายขาวธรรมดาจะขายได้ไม่เกิน 1,965 บาทต่อ
			 กระสอบ 100 กิโลกรัม ของน�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จะขายได้ไม่เกิน 2,065 บาทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม
(4) ราคาจ�ำหน่ายปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร น�้ำตาลทรายขาวธรรมดา จะขายได้ไม่เกิน
			 21.50 บาทต่อกิโลกรัม น�้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จะขายได้ไม่เกิน 22.50 บาทต่อกิโลกรัม (รวม VAT)
โดยการควบคุมราคาดังกล่าวไม่บังคับกับน�้ำตาลทรายชนิดก้อนสี่เหลี่ยมบรรจุกล่องหรือที่บรรจุในซองน�้ำหนักไม่เกินซองละ 10 กรัม
สภาวะการแข่งขัน และคู่แข่งขัน
ในปี 2558 ประเทศไทยมีโรงงานน�้ำตาลที่เดินเครื่องผลิตจ�ำนวน 50 โรง (ไม่รวมโรงงานที่ไม่ด�ำเนินงาน และใบอนุญาตใหม่ที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง
โรงงาน) มีการหีบอ้อยรวมประมาณ 106 ล้านตันอ้อย/ปี ผลิตน�้ำตาลประมาณ 11.3 ล้านตันน�้ำตาล (ขึ้นอยู่กับปริมาณ และคุณภาพอ้อยเข้าหีบ
แต่ละปี) โดยมีระยะเวลาการหีบอ้อยในแต่ละปีประมาณ 4 - 6 เดือนเท่านั้น ฤดูการหีบอ้อยจะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีจนถึง
ประมาณเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม จ�ำนวนของโรงงานน�้ำตาลปัจจุบันถูกควบคุมจากทางภาครัฐ โดยผู้ประกอบการ โรงงานน�้ำตาลต้องได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทรายและกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมก่อนถึงจะขยายก�ำลังการผลิตหรือย้ายฐานการผลิต
หรือสร้างโรงงานน�้ำตาลแห่งใหม่ได้
ในปี 2558 ประเทศไทยมีโรงงานน�้ำตาลที่เดินเครื่องผลิตจ�ำนวน 50 โรง สามารถแบ่งเป็นกลุ่มโรงงานน�้ำตาลซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของ
ประเทศไทยได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ ที่เหลือเป็นผู้ผลิตรายย่อย โดยกลุ่มโรงงานน�้ำตาลขอนแก่นถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ผลิตที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบเป็นอันดับ
4 มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 8 ปัจจุบันมีโรงงานทั้งหมด 5 โรง ตั้งอยู่ใน 3 ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2 โรง) ภาคกลาง (2 โรง)
และภาคตะวันออก (1 โรง) โดยตารางที่ 1 แสดงยอดขายของน�้ำตาล และสัดส่วนส่งออกต่อการขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 1 : ยอดขายน�้ำตาล และสัดส่วนการส่งออกต่อการขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง
ยอดขายและราคาขาย

2558
ปริมาณ ราคาเฉลี่ย จ�ำนวนเงิน
หน่วย บาทต่อหน่วย ล้านบาท

2557
ปริมาณ ราคาเฉลี่ย จ�ำนวนเงิน
หน่วย บาทต่อหน่วย ล้านบาท

2556
ปริมาณ ราคาเฉลี่ย จ�ำนวนเงิน
หน่วย บาทต่อหน่วย ล้านบาท

									

น�้ำตาล
น�้ำตาลภายในประเทศ
น�้ำตาลต่างประเทศ
% ปริมาณน�้ำตาลในประเทศ/
ปริมาณขายน�้ำตาลรวม

923,267
209,571
713,697

14,008
19,592
12,368

12,933 836,701
4,106 177,057
8,827 659,644

23%			

15,721
19,887
14,603

13,154 720,318 17,226
3,521 192,331 19,935
9,633 527,987 16,239

21%			

12,408
3,834
8,574

27%			

น�้ำตาล : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงานจัดเป็นหัวใจส�ำคัญอันดับต้นๆ ของโรงงานน�้ำตาล เนื่องจากสภาวะในปัจจุบันที่อุตสาหกรรมน�้ำตาล
มีก�ำลังการผลิตรวมมากกว่าปริมาณอ้อยที่มี ในประเทศ ท�ำให้ทุกโรงงานน�้ำตาลต้องหาอ้อยมาป้อนโรงงานให้ได้มากที่สุด เพื่อลดต้นทุนคงที่
(Fixed cost) ต่อหน่วยลง ปัจจุบันวิธีหลักที่กลุ่มโรงงานน�้ำตาลใช้เพื่อการจัดหาวัตถุดิบคือระบบการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ชาวไร่ หรือเป็น
ที่รู้จักกันในอุตสาหกรรมในระบบ “เกี๊ยว” ระบบการให้การสนับสนุนทางการเงินของโรงงานจะเป็นการท�ำสัญญาซื้ออ้อยล่วงหน้าจากเกษตรกร
โดยที่เกษตรกรจะสามารถขอเงินกู้จากโรงงานน�้ำตาลเพื่อน�ำไปใช้ในการลงทุนปลูกอ้อย เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวไร่จะน�ำอ้อยมาส่งให้แก่โรงงาน
และโรงงานจะหักค่าอ้อยดังกล่าวจากเงินกู้ที่ได้ให้แก่เกษตรกรแต่ละรายไป
กลยุทธ์ที่ผ่านมาที่บริษั ทใช้ในการจัดหาวัตถุดิบคือการท�ำให้ชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยให้กับโรงงานได้รับผลตอบแทนที่ดี ในระยะยาวซึ่งจะท�ำให้
ชาวไร่อ้อยมีแรงจูงใจที่จะปลูกอ้อยเพื่อป้อนโรงงานต่อไปและเป็นการเติบโตไปพร้อมกับโรงงาน นโยบายหลักของบริษั ทที่ ใช้โดยเฉพาะที่ภาค
อีสานคือ “ชาวไร่ร�่ำรวย โรงงานรุ่งโรจน์” ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมอาชีพระยะยาวให้แก่ชาวไร่อ้อยและเป็นระบบที่ตัดตัวกลาง
หรือ “หัวหน้าโควตา” ออกไปท�ำให้บริษัทสามารถรู้ถึงปัญหาของชาวไร่ได้โดยตรงและสามารถให้การช่วยเหลือชาวไร่ได้ อีกทั้งบริษั ทยังให้การ
สนับสนุนทางด้านเครื่องมือ วิชาการและปัจจัยการผลิต เช่น ให้เงินกู้เพื่อซื้อรถขนอ้อยแก่ชาวไร่รายย่อย การให้กากหม้อกรองแก่ชาวไร่เพื่อน�ำไปใช้
เป็นปุ๋ยส�ำหรับการปลูกอ้อยโดยไม่คิดมูลค่า การส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรมาให้ความรู้ในเรื่องการปลูกอ้อย การป้องกันและการก�ำจัดศัตรูพืช
การกระท�ำดังกล่าวจัดเป็นกลยุทธ์ที่ท�ำให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวไร่และก่อให้เกิดการเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเป็นระบบ
นโยบายการผลิต
บริษัทมุ่งเน้นการผลิตน�้ำตาลทรายขาวและขาวบริสุทธิ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถหาตลาดได้ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีราคาขาย
สูงและให้ผลตอบแทนก�ำไรมากกว่า นอกจากนี้ บริษัทยังคงนโยบายการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการที่บริษัทมีประสิทธิภาพ
การผลิตที่ดี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม จะช่วยให้บริษัทมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
นโยบายการตลาด
เนื่องจากราคาขายน�้ำตาลในประเทศที่มีการควบคุมโดยภาครัฐ บริษัทจึงมุ่งเน้นการขายตรงให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยบริษัทให้ความส�ำคัญ
กับคุณภาพของสินค้าและการส่งมอบที่ตรงเวลา โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและขนมหวานเป็นหลัก
นอกเหนือจากการกลยุทธ์การมุ่งเน้นการขายให้กับภาคอุตสาหกรรมแล้ว บริษัทเองยังให้ความส�ำคัญกับการขายน�้ำตาลให้กับผู้ประกอบการ
ที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก (re-exporter) เนื่องจากการขายน�้ำตาลให้กลุ่มผู้ผลิตดังกล่าวบริษั ทจะสามารถขายน�้ำตาลในส่วน
ของโควตา ค. ได้ โดยสามารถขายได้โดยมีผลตอบแทนที่ดีกว่าการขายส่งออกทั่วๆ ไปเนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งที่ถูกกว่า
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีส่ ำ� คัญของกระบวนการผลิตน�ำ้ ตาลทรายจะเกิดจากน�ำ้ เสียที่ใช้ในกระบวนการผลิต และฝุน่ ขีเ้ ถ้าทีเ่ กิดจากการเผาไหม้
ของหม้อไอน�้ำ ซึ่งบริษัทได้ค�ำนึงถึงและหามาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม
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ผลิตภัณฑ์หลัก : เอทานอล
เอทานอล : ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเอทานอล
โดยปัจจุบันนี้ จ�ำหน่ายให้กับบริษัทน�้ำมันเพื่อใช้ผสมในน�้ำมันเชื้อเพลิงในสัดส่วนร้อยละ 10, 20 หรือ 85 ที่เรียกโดยทั่วไปว่า น�้ำมันแก๊สโซฮอล์
เอทานอล : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดในประเทศ
ปริมาณความต้องการเอทานอลในประเทศที่ใช้ผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิง จะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้แก๊สโซฮอลล์ และในช่วงไตรมาสแรกของปี
พ.ศ. 2556 การบริโภคเอทานอลต่อวัน ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากทางรัฐบาลยกเลิกการใช้น�้ำมันเบนซิน ออกเทน 91 ธรรมดา เป็นน�้ำมันแก็สโซฮอล์
ออกเทน 91 ทั้งหมด ตามตารางที่ 2 แสดงโครงสร้างราคาจ�ำหน่ายน�้ำมันแก็สโซฮอล์ และการส่งเสริมการใช้น�้ำมันแก็สโซฮอล์ในรูปของพลังงาน
ทดแทน ท�ำให้ตลาดเอทานอลมีการเติบโตโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เอทานอลผสมในน�้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 3.3 ล้านลิตรต่อวัน ตามแผนภาพที่
4 แสดงปริมาณการใช้เอทานอลที่ใช้ผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิงในรูปของน�้ำมันแก็สโซฮอล์
ตารางที่ 2 : โครงสร้างราคาจ�ำหน่ายน�้ำมันแก๊สโซฮอล์ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

				
บาท/ลิตร
ราคาหน้าโรงกลั่น ภาษี
				

เบนซิน 95
แก๊สโซฮอล์ 95 E10
แก๊สโซฮอล์ 95 E20
แก๊สโซฮอล์ 91 E10
แก๊สโซฮอล์ E85

13.77
14.98
16.09
14.73
22.31

5.60
5.04
4.48
5.04
0.84

กองทุน
น�้ำมัน

6.15
0.05
-2.40
0.01
-9.23

กองทุน
อนุรักษ์ฯ

ราคาขายและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าการ
ตลาด

ภาษี

ราคาขาย
ปลีก

28.18
22.28
20.19
21.97
15.25

2.42
1.42
1.17
1.32
3.30

0.17
0.10
0.08
0.09
0.23

30.76
23.80
21.44
23.38
18.79

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

ที่มา : ส�ำนักงานพลังงาน และแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน
แผนภาพที่ 4 : ปริมาณการใช้เอทานอลที่ใช้ผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิงในรูปของน�้ำมันแก๊สโซฮอล์

4,000,000

Year 2015

3,750,000

Year 2014

3,500,000

Litre per day

3,250,000
3,000,000

Year 2013

2,750,000
2,500,000
2,250,000
2,000,000
1,750,000

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

De
c

v
No

t
Oc

Se
p

g
Au

Jul

Jun

y
Ma

r
Ap

r
Ma

Feb

Jan

1,500,000

การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศ
ส�ำหรับตลาดและภาวะอุตสาหกรรมของเอทานอลในต่างประเทศนั้น ผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของโลกคือประเทศบราซิล เอทานอลส่วนใหญ่
ผลิตจากอ้อย ส่วนหนึ่งจะถูกน�ำไปใช้ผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิงในสัดส่วนร้อยละ 20 - 25 อีกส่วนหนึ่งจะถูกน�ำไปใช้เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงในสัดส่วนร้อยละ
100 ส�ำหรับรถยนต์ที่ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐจะมาจากการส่งเสริมให้มีใช้รถยนต์ที่สามารถใช้เอทานอลร้อยละ
100 ให้มีมากขึ้น การควบคุมปริมาณการผลิตและปริมาณความต้องการผ่านการปรับเพิ่ม/ลดสัดส่วน ในการผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน
ประเทศบราซิลถือได้ว่าเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก
สภาวะการแข่งขัน และคู่แข่งขัน
ในปี พ.ศ. 2557 ปริมาณการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทางรัฐบาลยกเลิกการใช้น้ำ�มันเบนซิน ออกเทน 91 ธรรมดา เป็น
น้ำ�มันแก็สโซฮอล์ ออกเทน 91 ทั้งหมด ทำ�ให้สถานีบริการน้ำ�มันเริ่มปรับตัวโดยการยกเลิกขายเบนซินธรรมดา และในปี 2558 สืบเนื่องจากราคาขาย
น้ำ�มันผสมเอทานอลที่ราคาถูกกว่าราคาน้ำ�มันปกติ ผู้บริโภคมีความมั่นใจ ประกอบกับการส่งเสริมการใช้น้ำ�มันแก๊สโซฮอล์ E85 ทำ�ให้ความต้องการ
ใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามภาครัฐที่ ได้วางนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้เอทานอลโดยตั้งเป้าไว้ที่ระดับ 9 ล้านลิตรต่อปี
อย่างไรก็ตามในส่วนของกำ�ลังการผลิตเอทานอล แม้ว่ากำ�ลังการผลิตปัจจุบันของโรงงานเอทานอลเพียงพอที่จะผลิตได้ตามความต้องการใช้
แต่โรงงานบางโรงงานยังไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มที่ทั้งหมด เนื่องมาจากปัญหาด้านราคาขายเอทานอลไม่สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบ ไม่จูงใจ
ให้ผู้ผลิตเดินเครื่องได้เต็มกำ�ลังการผลิต ส่งผลให้ปี พ.ศ. 2558 อุปสงค์ และอุปทานเอทานอลในประเทศค่อนข้างใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ดีในส่วนของบริษัทนั้น เนื่องจากใช้ผลพลอยได้จากโรงงานน�้ำตาลเป็นวัตถุดิบ จึงได้เปรียบเรื่องต้นทุนการผลิต ตารางที่ 3 แสดง
ยอดขายและราคาขายเฉลี่ย
ตารางที่ 3 : ยอดขาย และราคาขายเฉลี่ย ของเอทานอล ใน 3 ปีย้อนหลัง

ยอดขาย (ลิตร)
ราคาขายเฉลี่ย (บาทต่อลิตร)

2558

2557

2556

97,116,975
25.71

91,606,665
25.92

104,651,475
22.25

เอทานอล : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
โรงงานเอทานอลของบริษัท ปัจจุบันซื้อวัตถุดิบ คือ กากน�้ำตาล จากโรงงานน�้ำตาลในกลุ่มบริษัทในราคาตลาด โดยท�ำสัญญาล่วงหน้าทั้งปี
ในกรณีที่โรงงานน�้ำตาลในกลุ่มบริษั ท มีกากน�้ำตาลไม่เพียงพอ ทางโรงงานเอทานอลจะซื้อกากน�้ำตาลจากโรงงานน�้ำตาลในบริเวณใกล้เคียง
นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในเรื่องวัตถุดิบ บริษัทได้ลงทุนในส่วนที่สามารถใช้แป้งและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากมันส�ำปะหลังได้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตเอทานอล ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดหาวัตถุดิบรองรับการผลิต รวมถึงช่วยการบริหารต้นทุนผลิตเอทานอลได้ และในกรณีที่ราคาน�้ำตาล
ตลาดโลกตกต�่ำ บริษัทสามารถที่จะใช้น�้ำอ้อยที่มาจากการหีบอ้อยของโรงงานน�้ำตาลมาเป็นวัตถุดิบ
นโยบายการผลิต
บริษัทมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตให้ต�่ำที่สุด ผ่านการผลิตให้มี Economy of Scale การสร้างความคล่องตัวในการเลือกใช้วัตถุดิบที่มี
ราคาถูก การลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การลดค่าใช้จ่ายในการบ�ำบัดน�้ำเสียโดยการน�ำไปท�ำปุ๋ยอินทรีย์แทน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ทรัพยากร
ด้านบุคลากรร่วมกับโรงงานน�้ำตาล การซื้อพลังงานจากโรงไฟฟ้าของบริษัท ท�ำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุน การเช่าถังเก็บโมลาส ช่วยลด
เงินลงทุนในถังเก็บ การซื้อกากน�้ำตาลที่หน้าโรงงาน ซึ่งจะประหยัดค่าขนส่งกากน�้ำตาล เป็นต้น ท�ำให้ทางบริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต�่ำกว่า
นอกจากนี้ในการที่บริษัทมีวัตถุดิบ กากน�้ำตาลเป็นของตนเอง ท�ำให้สามารถควบคุมคุณภาพของกากน�้ำตาลให้เหมาะสมต่อการผลิตเอทานอล
ได้ผ่านการลดปริมาณสิ่งเจือปนต่างๆ และการควบคุมอุณหภูมิของถังเก็บกากน�้ำตาลให้เหมาะสม ท�ำให้บริษัทมีประสิทธิภาพการผลิตค่อนข้างสูง
นโยบายการตลาด
เอทานอล เป็นสินค้าอุตสาหกรรม คือเป็นวัตถุดิบส�ำหรับบริษั ทน�้ำมันไปผสมในน�้ำมันเชื้อเพลิงต่อ ดังนั้น สิ่งที่ลูกค้าต้องการก็คือเรื่อง
คุณภาพสินค้าต้องสม�่ำเสมอ ตรงตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ การที่สามารถจ�ำหน่ายได้สม�่ำเสมอทุกเดือน ทางบริษัทได้ค�ำนึงถึงสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอด
จะเห็นได้จากการมีระบบควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน การเก็บเอทานอลส่วนหนึ่งไว้ในถังเก็บ เพื่อรอจ�ำหน่ายในช่วงที่บริษัทหยุดผลิต
เพื่อซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรประจ�ำปี เป็นต้น
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญของกระบวนการผลิตเอทานอลจะเกิดจากน�้ำเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทน�ำน�้ำเสียของบริษัทไปผสม
กับกากหม้อกรองน�ำผ่านกระบวนการผลิต เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์กลับมาจ�ำหน่ายให้แก่เกษตรกร
รายงานประจ�ำปี 2558
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ผลิตภัณฑ์หลัก : ไฟฟ้าและไอน�้ำ
ไฟฟ้าและไอน�้ำ : ลักษณะผลิตภัณฑ์
โครงการนี้อยู่ภายใต้ บริษัท โรงไฟฟ้าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด โดยจ�ำหน่ายไฟฟ้า พร้อมกับไอน�้ำให้โรงงานน�้ำตาล และโรงงานอื่นๆ ในกลุ่ม
และมีไฟฟ้าที่เกินความต้องการของกลุ่ม สามารถจ�ำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ ปัจจุบันบริษัทมีสาขารวม 3 สาขา โดยสาขาที่หนึ่งตั้งอยู่
ใกล้เคียงกับโรงงานน�้ำตาลขอนแก่น อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้า 65 เมกะวัตต์ โดยจ�ำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ�ำนวน 20
เมกะวัตต์ สาขาที่สองตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี (โครงการพลังงานทดแทนบ่อพลอย) มีก�ำลังการ
ผลิตไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ โดยจ�ำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ�ำนวน 30 เมกะวัตต์ และสาขาที่สามตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน�้ำตาลขอนแก่น
อ.วังสะพุง จ.เลย (โครงการเลย) มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้า 40 เมกะวัตต์
ไฟฟ้าและไอน�้ำ : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นการจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ดังนั้นจึงมีผู้รับซื้อที่แน่นอน
จึงไม่มีการแข่งขันกันทางการตลาด ส่วนไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งและไอน�้ำ ทางบริษัทได้ขายให้แก่บริษัทในเครือ เพื่อใช้ส�ำหรับผลิตเอทานอลและน�้ำตาล
โดย 100% จะเป็นการจ�ำหน่ายภายในประเทศ
ตารางที่ 4 : ยอดขาย และราคาขายเฉลี่ยของไฟฟ้า ใน 3 ปีย้อนหลัง

ยอดขาย (MW-hour)
ราคาขายเฉลี่ย (THB/MW-hour)

2558

2557

2556

300,292
3,368

324,099
3,520

301,136
3,416

ไฟฟ้าและไอน�้ำ : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
การจัดหาวัตถุดิบถือได้ว่าเป็นส่วนส�ำคัญในการประกอบธุรกิจไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานไฟฟ้าของบริษัทที่ใช้เชื้อเพลิงหลักคือกากอ้อย
โดยในแต่ละปี ปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษั ทจะไม่แน่นอน ดังนั้นในปีที่มีอ้อยเข้าหีบในปริมาณน้อย ก็จะส่งผลกระทบต่อปริมาณเชื้อเพลิงที่จะ
ใช้ในโรงไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการจัดซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลจากภายนอกมารองรับ เช่น จัดซื้อกากอ้อยจาก
โรงงานน�้ำตาลข้างเคียง เป็นต้น
นโยบายการผลิต
(1) การมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิต
			 บริษัทมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตให้ต�่ำที่สุด โดยต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงและ
			 ค่าเสื่อมราคา ดังนั้นการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น นอกจากนี้การผลิตให้มี Economy of Scale ก็จะเป็นการช่วย
			 ลดค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วยลงมา
(2) การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
			 ในการที่บริษัทมีเชื้อเพลิงคือ กากอ้อยเป็นของตนเอง ดังนั้นการควบคุมคุณภาพของเชื้อเพลิงให้เหมาะสม เพื่อเกิดประสิทธิภาพการใช้
			 เชื้อเพลิงให้ดีที่สุด เช่น การควบคุมความชื้นของกากอ้อย ผ่านระบบ Bagasse Dryer หรือการสร้างหลังคาขึ้นปกคลุมเพื่อบังฝน เป็นต้น
นโยบายการตลาด
เนื่องจากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นไปตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว โดยมีสูตรการค�ำนวณราคาที่ตายตัว ตามราคา
ก๊าซธรรมชาติและอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นบริษัทจึงมีผู้ซื้อที่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามการจ�ำหน่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาที่การไฟฟ้ามีความต้องการสูง
ก็จะท�ำให้บริษัทได้รับราคาขายต่อหน่วยที่สูงขึ้น ส่วนราคาขายที่บริษัทขายให้บริษัทในเครือ บริษัทจะก�ำหนดราคาให้เท่ากับราคาขายที่บริษัทขาย
ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการดังกล่าวได้ผ่านการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส�ำหรับโรงงานที่ขอนแก่นได้รับการขี้นทะเบียนกับ
CDM Executive Board เพื่อรับการสนับสนุนให้เป็นโครงการ CDM (ตามอนุสัญญาเกียวโต โปโตรคอล) ซึ่งจะมีสิทธิในการขาย Carbon Credit ได้
หากได้รับการรับรองการตรวจนับจ�ำนวน Carbon ที่ลดได้จาก UNFCCC
ไฟฟ้า และไอน�้ำ : งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท
ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ - อ้อย
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำตาลตลาดโลก
ความเสี่ยงเรื่องนโยบายภาครัฐ
ความเสี่ ย งจากการเกิ ด หนี้ เ สี ย จากระบบการให้ สิ น เชื่ อ
ชาวไร่อ้อย (เงินเกี๊ยว)
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงในด้านการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจ
และการเงินโลก
ความเสี่ยงจากโครงการลงทุนในประเทศลาว และกัมพูชา

ปัจจัยความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจของบริษัททีอ่ าจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้ งทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญสามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ - อ้อย

กิจการบริษัทเป็นโรงงานผลิตน�้ำตาลทราย ซึ่งใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบและบริษัทได้มีการลงทุนในโครงการต่อยอดอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้
และของเสียที่ ได้จากกระบวนการผลิตน�้ำตาลมาเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นผลประกอบการบริษั ทจะพึ่งพิงต่อปริมาณอ้อยซึ่งเป็น
วัตถุดิบต้นทางเป็นส�ำคัญ
ความผันผวนของปริมาณอ้อยจะเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ (1) ปริมาณพื้นที่ในการเพาะปลูกอ้อย (จำ�นวนไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจ
จะเกิดจากการที่เกษตรกรเปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชไร่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า รวมถึงเกิดจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ (2) ผลผลิตอ้อยต่อ
พื้นที่เพาะปลูก (ตันอ้อยต่อไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น ภัยแล้ง และน้ำ�ท่วม อันเนื่องมาจากสภาวะ
โลกร้อน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปริมาณอ้อยลดลงท�ำให้บริษัทมีปริมาณการผลิตที่ลดลง ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉพาะในส่วนของต้นทุนคงที่ต่อหน่วย
สูงขึ้น ก�ำไรต่อหน่วยลดลง และสุดท้ายส่งผลให้ก�ำไรของบริษั ทลดลง ยิ่งไปกว่านั้นในปีที่มีปริมาณอ้อยต�่ำ จะเกิดภาวะในการแย่งซื้ออ้อยจาก
โรงงานน�้ำตาลบริเวณใกล้เคียงมากขึ้น ส่งผลให้เพื่อรักษาสัดส่วนปริมาณอ้อยเข้าหีบไว้ ทางโรงงานน�้ำตาลจ�ำเป็นต้องต่อสู้โดยการจ่ายเงิน
เพิ่มจากค่าอ้อยที่ค�ำนวณตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้ไปอีก ซึ่งท�ำให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายในต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน�้ำตาลเป็นอันดับต้นของโลก และเป็นผู้ส่งออกน�้ำตาลหลักที่จ�ำหน่ายให้กับภูมิภาค
เอเชีย การที่ประเทศไทยมีปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ลดน้อยลง ท�ำให้มีน�้ำตาลที่สามารถส่งออกได้ลดน้อยลง ส่งผลต่อการปรับตัวของราคาขายน�้ำตาล
ต่างประเทศสูงขึ้น ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน�้ำตาลต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบจากปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ลดลงได้และ
ภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นได้
นอกจากนีบ้ ริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างความมัน่ คงทีย่ งั่ ยืนของวัตถุดบิ อ้อย บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกู้ในการลงทุนเพาะปลูก การสนับสนุนในส่วนของวัตถุดิบในการเพาะปลูก การท�ำระบบชลประทาน การน�ำเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต การลดบทบาทของพ่อค้าคนกลางซื้อขายอ้อย ซึ่งความช่วยเหลือทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อสร้างฐานะ
ให้ชาวไร่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

รายงานประจ�ำปี 2558
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2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำตาลตลาดโลก

ในการซื้อขายน้ำ�ตาลในตลาดโลกนั้น น้ำ�ตาลจัดได้ว่าเป็นสินค้าหนึ่งที่มีความผันผวนทางด้านราคาสูงเมื่อเทียบกับสินค้าเกษตรอื่นๆ โดยราคา
น้ำ�ตาลตลาดโลกจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อุปสงค์ อุปทานของประเทศผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ส่งออก และผู้นำ�เข้า การเก็งกำ�ไรจากนักเก็งกำ�ไร
รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำ�นวยกับการเพาะปลูกในแต่ละประเทศ นโยบายการส่งเสริม การแทรกแซง การส่งออก การนำ�เข้าของอุตสาหกรรม
น้ำ�ตาลและภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งในปัจจุบันราคาน้ำ�ตาลยังมีส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กับราคาน้ำ�มันเชื้อเพลิงด้วย
เนื่องจากอ้อยและกากน้ำ�ตาล สามารถนำ�ไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์หรือที่เรียกว่า “เอทานอล” สำ�หรับผสมกับน้ำ�มันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ได้
ด้วยปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ราคาซื้อขายน้ำ�ตาลในตลาดโลกค่อนข้างผันผวนสูง
โดยทั่วไปโรงงานน้ำ�ตาลในประเทศไทยมีภาระผูกพันในการจำ�หน่ายน้ำ�ตาลให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศก่อน ส่วนน้ำ�ตาลที่เหลือนั้น
โรงงานจึงจะสามารถนำ�ไปขายส่งออกได้ โดยแต่ละปีสำ�นักอ้อยและน้ำ�ตาลทรายจะประมาณการปริมาณความต้องการบริโภคภายในประเทศ
ที่เรียกว่า โควตา ก และจะจัดสรรโควตาดังกล่าวให้แก่โรงงานน้ำ�ตาลแต่ละโรงตามสัดส่วนของปริมาณน้ำ�ตาลที่ผลิตได้ ส่งผลให้สัดส่วนของ
น้ำ�ตาลภายในประเทศ และน้ำ�ตาลส่งออกของแต่ละโรงงานจะค่อนข้างใกล้เคียงกัน ซึ่งจะอยู่ระหว่าง 20:80 ถึง 30:70 ขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยเข้าหีบ
ทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นยอดขายของธุรกิจน้ำ�ตาลจะมีความผันผวนตามราคาน้ำ�ตาลตลาดโลกอยู่ประมาณ 70 - 80% อย่างไรก็ตามในแง่ของต้นทุน
การผลิตน้ำ�ตาล ค่าอ้อยซึ่งเป็นต้นทุนหลักจะเป็นไปตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 นั้นหมายความว่าในกรณีที่ราคาน้ำ�ตาลปรับตัวลดลง 100 บาท
ชาวไร่จะได้รับผลกระทบต่อค่าอ้อยที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 70 ส่วนโรงงานจะได้รับผลกระทบร้อยละ 30
สืบเนื่องจากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ราคาน้ำ�ตาลตลาดโลกมีความผันผวนมากโดยมีการปรับราคาจาก 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ ขึ้นไปสูงสุดที่ 32
เซ็นต์ต่อปอนด์ และมีปรับระดับลงมาที่ 25, 20, 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ และลงมาต่ำ�สุดช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 อยู่ที่ 10 - 11 เซ็นต์ต่อปอนด์
ปัจจุบันต้นปี 2559 ราคาได้ตีกลับมาอยู่ที่ประมาณ 14-15 เซ็นต์ต่อปอนด์ การที่ราคาผันผวนค่อนข้างรุนแรงเช่นนี้ ถ้าบริษัทไม่สามารถกำ�หนด
ราคาขายให้ได้อย่างน้อยเท่ากับระดับราคาที่ ใช้สำ�หรับกำ�หนดราคาอ้อยได้ จะส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อผลการดำ�เนินงานของบริษั ทได้
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของน้ำ�ตาลตลาดโลก บริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากการทำ�สัญญาซื้อขายน้ำ�ตาลล่วงหน้า
ผ่านสถาบันการเงิน ซึ่งการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจะทำ�ให้บริษั ทสามารถคงรักษาความสามารถในการทำ�กำ�ไรไม่ให้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงจาก
การผันผวนของราคาตลาดโลกมากเกินไป อย่างไรก็ตามการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลต่อการบันทึกบัญชีกำ�ไร ขาดทุน นอกจากนี้
บริษั ทอาจมีความเสี่ยงเรื่องปริมาณการทำ�สัญญาซื้อขายน้ำ�ตาลล่วงหน้ามากกว่าปริมาณน้ำ�ตาลจริงที่สามารถส่งออกได้ ส่งผลให้เกิดภาวะ
ขายเกิน(Oversold) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนขึ้นได้
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อก่อนผลประกอบการของบริษัทพึ่งพิงเฉพาะธุรกิจน้ำ�ตาลและกากน้ำ�ตาลเท่านั้น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
น้ำ�ตาลตลาดโลกจึงส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทค่อนข้างมาก แต่ในปัจจุบันบริษัทมีโครงการลงทุนต่อยอด อาทิเช่น โครงการโรงงาน
ผลิตเอทานอล โครงการโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ และโครงการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนั้น ผลประกอบการของบริษัทจึงพึ่งพิงกับราคาน้ำ�ตาล
ตลาดโลกน้อยลง ผลกระทบของความผันผวนของราคาน้ำ�ตาลตลาดโลกจึงน้อยลงเช่นกัน
3. ความเสี่ยงเรื่องนโยบายภาครัฐ

อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลในประเทศไทยถูกควบคุมและก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและ
น�้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ซึ่งมีสาระส�ำคัญของการควบคุม ในการก�ำหนดการจัดสรรช่องทางการจ�ำหน่ายน�้ำตาลออกเป็นระบบโควตา (โควตา ก
ส�ำหรับน�้ำตาลภายในประเทศ และโควตา ข และ ค ส�ำหรับน�้ำตาลขายต่างประเทศ) ควบคุมราคาจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายภายในประเทศ การจัดสรร
ส่วนแบ่งรายได้ของระบบระหว่างโรงงานน�้ำตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยภายใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 และการควบคุมการเข้ามาท�ำ
ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ เป็นต้น จะเห็นได้ว่านโยบาย กฎระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย ล้วนมีผลกระทบ
ต่อต้นทุนการผลิต และผลประกอบการของบริษัท เช่น ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 จะเป็นที่มาของการค�ำนวณราคาอ้อย ที่โรงงานน�้ำตาล
จะต้องจ่ายให้กับชาวไร่ กรณีนโยบายการปรับราคาขายน�้ำตาลภายในประเทศ หรือกรณีนโยบายการเปิดเสรีของธุรกิจน�้ำตาล ล้วนส่งผลกระทบ
ต่อผลประกอบการของบริษัท
นอกจากนี้นโยบายของภาครัฐในภาพรวม ส่งผลต่อผลประกอบของบริษัท เช่น นโยบายการสนับสนุนพลังงานทดแทน เอทานอล ส่งผลต่อ
ปริมาณการขายเอทานอลภายในประเทศ หรือนโยบายการส่งเสริมการปลูกต้นปาล์ม หรือการประกันราคามันส�ำปะหลัง จะส่งผลในแง่ลบต่อบริษัท
เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยลดน้อยลง เพราะเกษตรกรชาวไร่หันไปเพาะปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เป็นต้น
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

บริษั ทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของนโยบายภาครัฐในการก�ำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล บริษั ทจึงร่วมมือกับ 3 สมาคม
โรงงานน�้ำตาลและสมาคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการท�ำความเข้าใจกับภาครัฐให้เห็นความส�ำคัญของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมต้นทาง ส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป อีกทั้งปัจจุบันสามารถน�ำมาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์
(เอทานอล) และยังสามารถน�ำไปต่อยอดผลิตสารเคมีต่อได้อีก การส่งออกน�้ำตาลเป็นการน�ำเงินตราเข้าประเทศเกือบทั้งหมด แทบจะไม่มีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายใดที่เป็นการน�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งต่างกับอุตสาหกรรมประเภทอื่น อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทุกส่วนของอ้อยสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้
ทั้งหมด ดังนั้นอ้อยจัดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส�ำคัญของประเทศ การสื่อสาร การชี้แจง การท�ำความเข้าใจกับภาครัฐเป็นการช่วยลด
ความเสี่ยงจากการก�ำหนดนโยบายของภาครัฐในทิศทางของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลได้
4. ความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสียจากระบบการให้สินเชื่อชาวไร่อ้อย (เงินเกี๊ยว)

ในการประกอบกิจการโรงงานน�้ำตาล โรงงานน�้ำตาลจะมีการปล่อยเงินกู้ หรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ให้กับชาวไร่เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการเพาะปลูกอ้อย หรือที่เรียกว่า “การเกี๊ยวอ้อย” ซึ่งเป็นเสมือนกับการจองอ้อยส�ำหรับเข้าหีบในโรงงาน ภายหลังจากที่อ้อยโตขึ้นพร้อมตัด
จะเป็นช่วงเดียวกับช่วงโรงงานน�้ำตาลเริ่มเปิดหีบอ้อย เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะตัดอ้อยและส่งอ้อยให้กับโรงงานและรับเงินค่าอ้อย โดยมีการหักเงินกู้
ยืมหรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ออก ความเสี่ยงที่เกิดจากการเกี๊ยวอ้อยจะเกิดมาจาก ถ้าปีใดที่เกิดความแห้งแล้งจนท�ำให้ผลผลิตอ้อยลดน้อยลง หรือ
เกิดความเสียหายจากโรคระบาด หรือเกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่ยอมส่งอ้อยให้กับโรงงาน หนี้ที่เกิดจากการเกี๊ยวอ้อยจะกลายเป็นหนี้เสียซึ่งจะส่งผลกระทบ
มาที่ผลประกอบการของบริษัท ท�ำให้บริษัทต้องตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
บริษัทได้ค�ำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาระบบการเกี๊ยวอ้อยที่ดี โดยบริษัทได้น�ำระบบดาวเทียมในการส�ำรวจพื้นที่ปลูกอ้อย
(GPS) มาช่วยในการลดปัญหาการอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของไร่อ้อย และยังใช้ส�ำหรับการวางแผนการจัดหาอ้อย อีกทั้ง บริษัทยังมีการร้องขอให้
เกษตรกรชาวไร่น�ำทรัพย์สินเข้ามาค�้ำประกันเงินเกี๊ยวที่เกษตรกรชาวไร่รับไป ส่งผลให้ปัจจุบันหนี้เสียของบริษั ทค่อนข้างต�่ำและหนี้เงินเกี๊ยวส่วน
ใหญ่ของบริษัทมีทรัพย์สินค�้ำประกันอยู่
5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังคงส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษั ทอย่างมีนัยสำ�คัญ เนื่องจากบริษั ท
มีการส่งออกน้ำ�ตาลประมาณ ร้อยละ 70 - 80 ของยอดขาย รวมถึงการนำ�เข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และการเนินธุรกิจในต่างประเทศจึงกล่าวได้ว่า
มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนคงเหลืออยู่ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทน้ำ�ตาลขอนแก่นได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดย
การทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) หรือการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Natural Hedge อีกทั้งจากการ
กำ�หนดราคาอ้อยผ่านระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ทำ�ให้บริษั ทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อย เนื่องจากต้นทุนค่าอ้อยของบริษั ท
ผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน จึงทำ�ให้รายได้และต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษัทสัมพันธ์ตามอัตราแลกเปลี่ยนในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้
ยังมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ดำ�เนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
6. ความเสี่ยงในด้านการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ตระกูลชินธรรมมิตร์และบริษัทของตระกูลชินธรรมมิตร์ได้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่า ร้อยละ 60 ของจ�ำนวนทุนเรียกช�ำระแล้วทั้งหมด ซึ่งสัดส่วน
ดังกล่าวท�ำให้กลุ่มตระกูลชินธรรมมิตร์ สามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการ
ขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงเป็นการยากที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสของการบริหารจัดการและเพื่อให้มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่มีความ
เป็นอิสระจ�ำนวน 4 ท่านเข้าตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษัท ดังนั้นจึงมีการถ่วงดุลอ�ำนาจในการบริหารจัดการในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้
บริษั ทยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่หลักในการดูแล
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
7. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลก

ในช่วงที่ผ่านมา วิกฤติปัญหาหนี้สินในสหภาพยุโรป และการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วของระดับราคาน�้ำมัน ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ผู้ส่งออกน�้ำมัน ซึ่งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกโดยรวม อีกทั้งภัยธรรมชาติและไม่ใช่ธรรมชาติต่างๆ รวมถึงการก่อการร้ายที่เกิดขึ้น ท�ำให้เศรษฐกิจ
และการเงินทุกประเทศทั่วโลกได้รับผลกระทบทั้งหมด จึงไม่มีหลักประกันใดว่าสถานการณ์ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการด�ำเนิน
งานของบริษัท ทั้งในเรื่องปริมาณความต้องการและระดับราคา น�้ำตาล และ/หรือ เอทานอลในภาพรวม อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง
แหล่งกู้ยืม และต้นทุนทางการเงินของบริษัท
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อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ด�ำเนินนโยบายทางการเงินที่รอบคอบมาโดยตลอด โดยได้คงระดับหนี้สินต่อทุนในระดับที่พอเหมาะและอยู่ในเกณฑ์
ที่บริษั ทจะรับได้ อีกทั้งบริษั ทยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารต่างๆ ที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้บริษั ทจะด�ำเนินธุรกิจอย่าง
รอบคอบเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจโลกที่อาจมีในอนาคตและอาจมีผลต่อบริษัท
8. ความเสี่ยงจากโครงการลงทุนในประเทศลาว และกัมพูชา

โครงการทั้งสองประเทศเป็นโครงการบุกเบิก ริเริ่ม ธุรกิจน�้ำตาล ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้รับพื้นที่สัมปทานจากภาครัฐ ในการเพาะปลูกอ้อย
และได้รับอนุญาตในการก่อสร้างโรงงานน�้ำตาล อย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากสภาพพื้นดินที่ ได้รับสัมปทานเสื่อมโทรม รวมถึงมีปัญหาต่างๆ เช่น
ปัญหาการจัดการ การขาดเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยในพื้นที่ขนาดใหญ่ การขาดโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบขนส่ง และการขาดแคลน
ก�ำลังคนและบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาในการพัฒนานานกว่าที่วางแผนไว้ ดังนั้นจึงส่งผลต่อผลผลิตต่อพื้นที่มีไม่มากพอที่
จะถึงจุดคุ้มทุน ท�ำให้ผลประกอบการในปี 2558 ทั้งสองโครงการยังประสบภาวะขาดทุน อย่างไรก็ตามบริษั ทได้เล็งเห็นและแก้ไขปัญหาต่างๆ
มาโดยตลอด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่บริษั ทเข้าไปลงทุน โครงการได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูก
การจัดการ การควบคุมงบประมาณ มีการให้เงินกู้แก่ชาวไร่ คู่ค้า เพื่อขยายพื้นที่การเพาะปลูก การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม และการพัฒนา
สภาพดินที่เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้โครงการมีการพัฒนาขึ้นตามล�ำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ดีที่โครงการจะเริ่มสร้างผล
ตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต
นอกจากนี้ สืบเนื่องจากเป็นโครงการลงทุนต่างประเทศ โครงการจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเมืองปัญหาข้อพิพาทกับชุมชน รวมถึง
ความไม่ชัดเจนเรื่องกฏเกณฑ์ กฎระเบียบทางราชการของประเทศนั้นๆ ที่มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวยังคงเป็น
เรื่องที่บริษัทให้ความส�ำคัญและพร้อมที่จะบริหารจัดการหรือแก้ไขให้ถูกต้องและเหมาะสม
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
คณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

สำนักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบร�หาร
ประธานเจาหนาที่บร�หารและ
กรรมการผูจัดการใหญ

สำนักกรรมการผูจัดการใหญ

สำนักเลขานุการบร�ษัท
และกฏหมาย

สำนักบร�หารความเสี่ยงและ
พัฒนาระบบ
สายงาน
ผลิตและเทคนิค

สายงาน
จัดหาวัตถุดิบ

สายงาน
พัฒนาธุกิจ

สายงาน
บัญชีและการเง�น

สายงานบร�หาร
และสำนักงาน

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 2,004,656,261 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 4,009,312,522 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท
ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 นับ 3 ปีย้อนหลัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น (ในปี 2556-2557 ค�ำนวณโดยไม่รวม
หุ้นทุนซื้อคืน) มีดังนี้
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ล�ำดับ
ชื่อ
จ�ำนวนหุ้น สัดส่วน ล�ำดับ
ชื่อ
จ�ำนวนหุ้น
ที่			
ร้อยละ ที่			

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
สัดส่วน ล�ำดับ
ชื่อ
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ ที่			

1. บริษัท เคเอสแอล ซูการ์
550,000,000 32.92 1. บริษัท เคเอสแอล ซูการ์
553,958,700 33.16 1.
		 โฮลดิ้ง จ�ำกัด				 โฮลดิ้ง จ�ำกัด				
2. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
47,913,478 2.87 2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด 46,999,502 2.81 2.
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด 44,363,465 2.66 3. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
43,695,265 2.62 3.
4. CREDIT SUISSE AG,
38,502,900 2.30 4. CREDIT SUISSE AG,
38,409,400 2.30 4.
		 SINGAPORE BRANCH				 SINGAPORE BRANCH				
5. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 37,720,089 2.26 5. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 37,720,089 2.26 5.
6. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 37,595,956 2.25 6. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 37,698,956 2.25 6.
7. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
36,449,139 2.18 7. นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 37,261,070 2.23 7.
8. นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์
36,038,870 2.16 8. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
36,449,139 2.18 8.
9. นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์
35,057,870 2.10 9. นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์
35,093,570 2.10 9.
10. บริษัท ชินกิจ จ�ำกัด
32,901,000 1.97 10. บริษัท ชินกิจ จ�ำกัด
32,901,000 1.97 10.
		 รวม
896,542,767 53.67		 รวม
900,186,691 53.89		
11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
774,004,117 46.33 11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
770,360,193 46.11 11.
		รวมทุนที่เรียกช�ำระแล้วทั้งสิ้น 1,670,546,884 100.00 		 รวมทุนที่เรียกช�ำระแล้วทั้งสิ้น1,670,546,884 100.00

สัดส่วน
ร้อยละ

บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ 1,330,924,480 33.20
โฮลดิ้ง จ�ำกัด
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
104,868,636 2.62
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด 100,341,922 2.50
CREDIT SUISSE AG,
91,150,560 2.27
SINGAPORE BRANCH
นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 90,621,494 2.26
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 90,545,413 2.26
นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์
89,954,008 2.24
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
87,477,933 2.18
นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์
84,224,568 2.10
นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์
79,672,274 1.99
รวม
2,149,781,288 53.62
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
1,859,531,119 46.38
รวมทุนที่เรียกช�ำระแล้วทั้งสิ้น 4,009,312,407 100.00

บริษัท ชินกิจ จ�ำกัด เป็นบริษัทของครอบครัวชินธรรมมิตร์ ซึ่งส่วนใหญ่ถือหุ้นโดยสมาชิกในครอบครัว โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นมากกว่า
ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
รายงานประจ�ำปี 2558
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บริษัท เค.เอส.แอล.ชูการ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
มีทุนที่เรียกช�ำระแล้ว 100 ล้านหุ้น คิดเป็น 1,000 ล้านบาท
โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 นับ 3 ปีย้อนหลัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ล�ำดับ
ชื่อ-นามสกุล
จ�ำนวนหุ้น สัดส่วน ล�ำดับ
ชื่อ-นามสกุล
จ�ำนวนหุ้น
ที่			
ร้อยละ ที่			

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
สัดส่วน ล�ำดับ
ชื่อ-นามสกุล
จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละ ที่			

1. นางนารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์
12,105,268 12.11 1.
2. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 7,847,944 7.85 2.
3. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
7,764,650 7.76 3.
4. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
6,971,788 6.97 4.
5. นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์
5,370,580 5.37 5.
6. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
5,169,890 5.17 6.
7. นายศรัณย์ ชินธรรมมิตร์
4,246,828 4.25 7.
8. นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์
2,906,000 2.91 8.
9. นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์
2,906,000 2.91 9.
10. นางเยาวนุช เดชวิทักษ์
2,900,000 2.90 10.
		นางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ 2,900,000 2.90		
		 รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
61,088,948 61.09		
11. รายอื่น
38,911,052 38.91 11.
		 รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด
100,000,000 100.00		

12.11 1.
7.85 2.
7.76 3.
6.97 4.
5.37 5.
5.17 6.
4.25 7.
2.91 8.
2.91 9.
2.90 10.
2.90		
61.09		
38.91 11.
100.00		

นางนารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์
12,105,268
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 7,847,944
นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 7,764,650
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
6,971,788
นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์
5,370,580
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
5,169,890
นายศรัณย์ ชินธรรมมิตร์
4,246,828
นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์
2,906,000
นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์
2,906,000
นางเยาวนุช เดชวิทักษ์
2,900,000
นางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ 2,900,000
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
61,088,948
รายอื่น
38,911,052
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด
100,000,000

สัดส่วน
ร้อยละ

นางนารีรัตน์ ชินธรรมมิตร์
12,105,268 12.11
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 7,847,944 7.85
นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
7,764,650 7.76
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
6,971,788 6.97
นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์
5,370,580 5.37
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
5,169,890 5.17
นายศรัณย์ ชินธรรมมิตร์
4,246,828 4.25
นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์
2,906,000 2.91
นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์
2,906,000 2.91
นางเยาวนุช เดชวิทักษ์
2,900,000 2.90
นางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ 2,900,000 2.90
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
61,088,948 61.09
รายอื่น
38,911,052 38.91
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด
100,000,000 100.00

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นล�ำดับที่ 10 คือนางเยาวนุช เดชวิทักษ์ และนางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ ถือหุ้นจ�ำนวนเท่ากัน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษั ทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีและส�ำรองตามกฎหมายแล้วของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ การจ่าย
เงินปันผลให้น�ำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการด�ำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ส�ำหรับการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสม
และความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัทโดยที่ไม่ได้มีการก�ำหนดอัตราขั้นต�่ำแต่อย่างใด
ประวัติการจ่ายเงินปันผล

2555

1 เงินสด (บาทต่อหุ้น)
2 หุ้นปันผล (บาทต่อหุ้น)

0.50
-

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
		 1. นายมนู
เลียวไพโรจน์		
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
		 2. นายจ�ำรูญ
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
		 3. นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์		
กรรมการ
		 4. นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย		
กรรมการ
		 5. นายสุขุม
โตการัณยเศรษฐ์		
กรรมการ
		 6. นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล		
กรรมการ
		 7. นางอินทิรา	
สุขะนินทร์		
กรรมการ
		 8. นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
		 9. นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
		 10. นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
		 11. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
		 12. นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
		 13. นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
		 14. นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์		
กรรมการ
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0.35
-

2557

0.0811111111
0.10

		 15. นายประมูล
วิเชียรสินธุ์		
กรรมการอิสระ
		 16. พล.ต.อ บุญเพ็ญ
บ�ำเพ็ญบุญ		
กรรมการอิสระ
		 17. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์		
กรรมการอิสระ
		 18.		 นายการุณ
กิตติสถาพร		
กรรมการอิสระ
		 19.		 นายวรภัทร
โตธนะเกษม		
กรรมการอิสระ
		 20.		 นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์		
กรรมการอิสระ
		 21		 นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ์		
กรรมการ
คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย
		 1. นายจ�ำรูญ
ชินธรรมมิตร์		
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 2. นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์		
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารและส�ำนักงาน
		 3. นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย		
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานผลิตและเทคนิค
		 4. นายสุขุม
โตการัณยเศรษฐ์		
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
		 5. นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล		
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารและส�ำนักงาน
		 6. นางอินทิรา	
สุขะนินทร์		
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ
		 7. นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์		
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
		 8. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์ 		
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหาวัตถุดิบ
		 9. นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์		
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
		 10. นายธีระ
สงวนดีกุล		
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 11. นายธัชชัย
ศุภผลศิริ		
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
							
เลขานุการบริษัท
				
				
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

1.
		
2.
		
		
3.
		
4.
5.
6.

เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัท ก�ำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน
โดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
มีอ�ำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจ�ำนวนที่จ�ำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษั ทเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ทุกต�ำแหน่ง รวมถึงการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอ�ำนาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออก
พนักงานตามความเหมาะสม
มีอ�ำนาจในการก�ำหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการช�ำระเงิน การท�ำสัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้า
เป็นต้น
มีอ�ำนาจกระท�ำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงาน
ด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

ทั้งนี้ อ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและตามกฎระเบียบข้อ
บังคับของบริษั ท ดังนั้น การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่
ท�ำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
ตารางสรุปวงเงินอนุมัติของรายการที่ส�ำคัญ
สรุปวงเงินอนุมัติรายการที่ส�ำคัญตามคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ

BOD

EXB

PSD

1. การอนุมัติวงเงินงบประมาณประจ�ำปี
มากกว่า	
ไม่เกิน
ไม่เกิน
					
500 ล้านบาท
500 ล้านบาท
100 ล้านบาท
2. งบประมาณที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงิน
มากกว่า	
มากกว่า	
ไม่เกิน
					
100 ล้านบาท
100 ล้านบาท
100 ล้านบาท
หมายเหตุ : 1. อ�ำนาจในการอนุมัติดังกล่าว อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
			 และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 2. BOD : คณะกรรมการบริษัท, EXB: คณะกรรมการบริหาร, PSD: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รายงานประจ�ำปี 2558
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ตารางสรุปจ�ำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ที่
ชื่อ - สกุล
ต�ำแหน่งใน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา	 คณะกรรมการ คณะกรรมการ
			
คณะกรรมการบริษัท
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ
และพิจราณา	
บริหาร
ก�ำกับดูแลกิจการ
							
ค่าตอบแทน
ความเสี่ยง
				
เข้าประชุม รวมครั้ง เข้าประชุม รวมครั้ง เข้าประชุม รวมครั้ง เข้าประชุม รวมครั้ง เข้าประชุม รวมครั้ง เข้าประชุม รวมครั้ง

1. นายมนู
เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ
7
7
2. นายจ�ำรูญ
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
7
7 12
12
3. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริหาร
7
7 12
12
4. นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย
กรรมการบริหาร
7
7 12
12
5. นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
7
7 12
12
6. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมการบริหาร
7
7 12
12		
7. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
7
7 12
12
8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร/
7
7 12
12			
2
2
				
กรรมการสรรหาและ
				
พิจารณาค่าตอบแทน		
9. นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์
กรรมการบริหาร
7
7 11
12
10. นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
7
7
11. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร/
6
7 11
12					
3
4
				
กรรมการบริหาร
				
ความเสี่ยง			
12. นายสุขุม
โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริหาร
7
7 12
12
13. นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
กรรมการบริหาร
7
7 12
12
14. นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์
กรรมการอิสระ/
6
7					
2
2
				
กรรมการสรรหา
				
และพิจารณาค่าตอบแทน			
				
15. นายประมูล
วิเชียรสินธุ์
กรรมการอิสระ/
6
7					
2
2
				
ประธานกรรมการสรรหาและ
				
พิจารณาค่าตอบแทน		
16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ/
6
7							
4
4
				
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
				
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ			
17. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ/
7
7			
4
4			
4
4
				
ประธานกรรมการตรวจสอบ
				
/กรรมการ
				
บริหารความเสี่ยง		
18. นายการุณ
กิตติสถาพร กรรมการอิสระ/กรรมการ
7
7			
3
4
2
2			
				
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
				
กรรมการตรวจสอบ/				
				
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ		
19. นายวรภัทร
โตธนะเกษม กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 6
7			
4
4			
3
4
				
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
				
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
20. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการอิสระ/
7
7			
2
4					
				
กรรมการตรวจสอบ
				
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ			
21. นางอินทิรา	 สุขะนินทร์
กรรมการบริหาร
7
7 12
12
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2

3

3

3

3

3

3

3

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการ
		 บริษัทก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และมีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่
ต้องการ พร้อมกันนี้ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ส�ำหรับกรรมการที่ ได้รับมอบหมายให้รับต�ำแหน่งในคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1) ค่าตอบแทนประจ�ำ ซึ่งจะจ่ายให้กับกรรมการ เป็นรายเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3) ค่าตอบแทนตามผลการด�ำเนินงาน เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการปีละครั้ง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทใน
		 แต่ละปี
2. ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
		บริษัทก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผลการด�ำเนินงานและขนาดของธุรกิจ เพื่อท�ำให้เกิดแรง
จูงใจในการพัฒนาบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่ง
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
		บริษัทได้ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ซึ่งประกอบด้วย
						
ปีละไม่เกิน
		 1. ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ
540,000 บาท
2. ค่าตอบแทน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
540,000 บาท		
		 3. ค่าตอบแทน - กรรมการ 19 คน
8,550,000 บาท		
		 รายเดือนๆ ละ 25,000 บาท + โบนัส
		 4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะ
			กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ที่เข้าประชุมและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่เข้าประชุม ประธานย่อยชุดต่างๆ ครั้งละ 6,000 บาท/คน
			 กรรมการย่อยชุดต่างๆ ครั้งละ 5,000 บาท/คน
หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบริษัทย่อย
4. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
		 ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษั ทก�ำหนด โดยจะเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษั ทและผลปฏิบัติ
งานของแต่ละคน ทั้งนี้ ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ

รายงานประจ�ำปี 2558
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา

ปี 2558
ปี 2557
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
			
ต�ำแหน่งใน
รายเดือน		
เบี้ย
รวม รายเดือน		
เบี้ย
รวม
ที่ รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท		
โบนัส ประชุม (บาท)		
โบนัส ประชุม (บาท)
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ
360,000.00
2. นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
300,000.00
3. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริหาร
300,000.00
4. นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย
กรรมการบริหาร
300,000.00
5. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
300,000.00
6. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
300,000.00
7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร /
300,000.00
			
กรรมการสรรหาและ
			
พิจารณาค่าตอบแทน
8. นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์
กรรมการบริหาร
300,000.00
9. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์
กรรมการบริหาร
300,000.00
10. นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
300,000.00
11. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร/
300,000.00
			
กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์
กรรมการบริหาร
300,000.00
13. นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล
กรรมการบริหาร
300,000.00
14. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
กรรมการอิสระ/
300,000.00
		
กรรมการสรรหาและ
			
พิจารณาค่าตอบแทน
15. นายประมูล วิเชียรสินธุ์
กรรมการอิสระ /ประธาน 300,000.00
			
กรรมการสรรหาและ
			
พิจารณาค่าตอบแทน
16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ/
300,000.00
			
ประธานกรรมการ
			
บริหารความเสี่ยง/กรรมการ
			
ก�ำกับดูแลกิจการ
17. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
กรรมการอิสระ/
360,000.00
			
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
			
กรรมการบริหารความเสี่ยง
18. นายการุณ กิตติสถาพร
กรรมการอิสระ/
300,000.00
		
กรรมการสรรหาและ
			
พิจารณาค่าตอบแทน/
			
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
19. นายวรภัทร โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ/
300,000.00
			
กรรมการตรวจสอบ/
			
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
			
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
20. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการอิสระ/
300,000.00
		
กรรมการตรวจสอบ/
			
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
21. นางอินทิรา สุขะนินทร์
กรรมการบริหาร
300,000.00
6,420,000.00
 		 รวม  	

120,000.00
100,000.00 6,000.00
100,000.00 6,000.00
100,000.00 6,000.00
100,000.00 6,000.00
100,000.00 6,000.00
100,000.00 17,000.00

480,000.00
406,000.00
406,000.00
406,000.00
406,000.00
406,000.00
417,000.00

360,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00

120,000.00
100,000.00 6,000.00
100,000.00 6,000.00
100,000.00 5,000.00
100,000.00 5,500.00
100,000.00 6,000.00
100,000.00 16,000.00

480,000.00
406,000.00
406,000.00
405,000.00
405,500.00
406,000.00
416,000.00

100,000.00 5,500.00
100,000.00 6,000.00
100,000.00
100,000.00 21,500.00

405,500.00
406,500.00
400,000.00
421,500.00

300,000.00
300,000.00
300,000.00
300,000.00

100,000.00 5,500.00
100,000.00 5,500.00
100,000.00
100,000.00 20,500.00

405,500.00
405,500.00
400,000.00
420,500.00

100,000.00 6,000.00 406,000.00 300,000.00 100,000.00
100,000.00 6,000.00 406,000.00 300,000.00 100,000.00
100,000.00 11,000.00 411,000.00 300,000.00 100,000.00

100,000.00 13,200.00 413,200.00 300,000.00 100,000.00 12,000.00 412,000.00
100,000.00 38,400.00 438,400.00 300,000.00 100,000.00 28,000.00 428,000.00

120,000.00 48,400.00 528,400.00 360,000.00 120,000.00 33,000.00 513,000.00
100,000.00 45,000.00 445,000.00 300,000.00 100,000.00 35,000.00 435,000.00

100,000.00 60,600.00 460,600.00 300,000.00 100,000.00 27,000.00 427,000.00

100,000.00 29,000.00 429,000.00 300,000.00 100,000.00 25,000.00 425,000.00
100,000.00 6,000.00 406,000.00 300,000.00 100,000.00 6,000.00 406,000.00
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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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

6,000.00 406,000.00
6,000.00 406,000.00
5,000.00 405,000.00

2. ค่าตอบแทนผู้บริหารในปีที่ผ่านมา
		 ค่าตอบแทนผู้บริหาร รวมจ�ำนวน 11 คน (ตามรายชื่อคณะผู้บริหารระดับสูงมีค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือนและโบนัสรวมเป็นเงิน 43.6
ล้านบาท
		 ค่าตอบแทนอื่น
		 -ไม่มี		 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
		 บริษัทได้จัดให้มีนโยบาย ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในทุกระดับ มีการจัดเข้าฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท ซึ่งบริษัทส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ กับหลายสถาบัน อาทิเช่น หลักสูตร Chairman, หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) หลักสูตรพื้นฐานที่จ�ำเป็นส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรต่างๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ๆ ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสถาบันวิชาชีพต่างๆ ปี 2557 กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลายหลักสูตร เช่น นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ (กรรมการและ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) เข้ารับการอบรมหลักสูตร Advanced Compensation Management นายชลัช ชินธรรมมิตร์ (กรรมการและ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่น 6) นายสินชัย สิริรัตนพลกุล (ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่) เข้ารับการอบรมหลักสูตร Anti Corruption : The Practical Guide
		 พร้อมกันนี้ กรณีที่บริษั ทมีกรรมการเข้าใหม่ บริษั ทก�ำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องมีการอบรมและปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมการใหม่ เพื่อ
เป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานของบริษั ทที่จ�ำเป็นและมีประโยชน์ต่อการท�ำหน้าที่กรรมการของบริษั ท นอกจากนี้ กรณีที่บริษั ทมีการขยายการด�ำเนิน
ธุรกิจและโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษั ท บริษั ทเชิญกรรมการของบริษั ทเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความคืบหน้าของ
โครงการอย่างสม�่ำเสมอ
		 แผนการสืบทอดงาน
		 คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงความส�ำคัญของการก�ำหนดแผนสืบทอดงาน กรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในต�ำแหน่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจว่า การบริหารงานของบริษัทจะท�ำต่อไปได้อย่างราบรื่น และมีผู้ที่สามารถรับ
ผิดชอบทดแทนกันได้ตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ศึกษา
หาข้อมูลและติดต่อกับบริษัทและสถาบันที่มีความเป็นมืออาชีพมาให้ค�ำปรึกษาในการด�ำเนินโครงการแผนการสืบทอดงานให้ดีขึ้นต่อไป
		 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
		 บริษั ทมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารและพนักงาน และใช้ข้อมูล
ภายในที่มีสาระส�ำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและ
ผู้เกี่ยวข้องในธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษั ทและวิธีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดย
ด�		
ำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้
		บริษัทได้ก�ำหนดเป็นจรรยาบรรณ : แนวปฏิบัติที่ดีในการด�ำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
กลุ่มบริษัท การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน
1. ด�ำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
		 บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราช
		 บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. ด�ำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
		 ราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระ
		 ส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจะต้องแจ้งให้แก่คณะกรรมการทราบ ในวาระเรื่อง
		 รายงานการถือหลักทรัพย์
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4. ข้อมูลภายในหรือเอกสารที่มีสาระส�ำคัญของบริษั ท ทั้งในรูปแบบเอกสารและ Soft File จะถูกเก็บรักษาไว้และจ�ำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะ
		 ผู้บริหารระดับสูงตามความจ�ำเป็นเท่านั้น โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่เป็นความลับ ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยต่อพนักงานบริษั ท
		 บริษัทจะให้พนักงานทราบถึงข้อจ�ำกัดในการน�ำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่พนักงานน�ำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผย
		 ต่อบุคคลภายนอก จะถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
5. การติดตามผลการปฏิบัติงาน จะด�ำเนินการสุ่มตรวจกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ รวมถึงการตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศ
		 ของบริษัทและข่าวสารจากภายนอก
บุคลากร
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของบริษัทมีดังนี้
		

จ�ำนวนพนักงานถัวเฉลี่ย (คน)
ช่วงฤดูการผลิต			
ช่วงปกติ			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาท)

งบรวม
2558

2557

6,862
5,166
1,608.86

6,694
5,280
1,508.47

งบเฉพาะกิจการ
2558
2557

2,264
1,725
558.35

2,158
1,704
522.22

		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยส�ำคัญอันมีผลกระทบทางด้านลบต่อบริษัท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
		 บริษั ทให้ความส�ำคัญกับพนักงานขององค์กรมาโดยตลอด และมีการก�ำหนดนโยบายเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานในสายงาน
ของตน โดยก�ำหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษั ท มีการจัดอบรมทั้งในบริษั ท
โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการท�ำงานรวมทั้งเรื่องจริยธรรม และให้พนักงานเข้าร่วมอบรมและ
สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้กับบริษั ทอื่นๆภายนอกบริษั ทด้วย นอกจากนี้ บริษั ทมีการวางแผนการอบรม และสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่าง
สม�่ำเสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร
		
นอกจากนี้ บริษั ทมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในที่ท�ำงาน โดยมีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและการปฎิบัติตนในโรงงานอย่างต่อเนื่อง
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการเห็นชอบการทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษั ทในการประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ปัจจุบันนี้ บริษัทมีนโยบายกำ�กับดูแลกิจการทั้งหมด 7 หมวด คือ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3. บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (ซึ่งรวมถึงโครงสร้าง คุณสมบัติและองค์
ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ นอกจากนี้ยังรวมถึง การประชุม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) 6. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ 7. การให้ข้อมูลการกระทำ�ผิดและการทุจริต
การด�ำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 บริษัทโดยประธานกรรมการบริษัทได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต รับทราบข้อตกลงค�ำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินการปรับปรุงเอกสารและกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องกับค�ำประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว
และหลักเกณฑ์ของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต เพื่อขอรับการรับรองต่อไป
เพื่อให้การจัดท�ำเอกสารและหลักฐานอ้างอิงในการขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เป็นไปโดยถูกต้องตามแนวทางของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯได้จ้างที่ปรึกษาส�ำหรับงานนี้
โดยเฉพาะ โดยคาดหมายว่าบริษัทจะยื่นขอรับการรับรองได้ก่อนไตรมาสที่ 4 ของปี 2559
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบร�หาร
ประธานเจาหนาที่บร�หาร
และกรรมการผูจัดการใหญ
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คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
		 1. นายมนู
เลียวไพโรจน์		
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
		 2. นายจ�ำรูญ
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
		 3. นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์		
กรรมการ
		 4. นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย		
กรรมการ
		 5. นายสุขุม
โตการัณยเศรษฐ์		
กรรมการ
		 6. นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล		
กรรมการ
		 7. นางอินทิรา
สุขะนินทร์		
กรรมการ
		 8. นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
		 9. นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
		 10. นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
		 11. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
		 12. นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
		 13. นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
		 14. นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์		
กรรมการ
		 15. นายประมูล
วิเชียรสินธุ์		
กรรมการอิสระ
		 16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
บ�ำเพ็ญบุญ		
กรรมการอิสระ
		 17. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์		
กรรมการอิสระ
		 18. นายการุณ
กิตติสถาพร		
กรรมการอิสระ
		 19. นายวรภัทร
โตธนะเกษม		
กรรมการอิสระ
		 20. นางสาวนงลักษณ์
พินัยนิติศาสตร์		
กรรมการอิสระ
		 21. นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ์		
กรรมการ
กรรมการของบริษัทจ�ำนวน 21 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 9 คน ในจ�ำนวนนี้มีกรรมการอิสระ จ�ำนวน 7 คน
คณะกรรมการบริษั ทมีหน้าที่ด�ำเนินการจัดการและก�ำกับดูแลกิจการของบริษั ทฯ ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อ
บังคับของบริษัทฯ และปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
คณะกรรมการบริษั ทมาจากการแต่งตั้งของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษั ทแต่งตั้งเลขานุการบริษั ท เพื่อท�ำหน้าที่ ให้ค�ำแนะน�ำและช่วย
เหลือคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การก�ำกับดูแลกิจการเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. ก�ำกับดูแลการบริหารกิจการบริษัทฯให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการฯต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง (Duty of Care) ความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติ
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
และโปร่งใส (Duty of Disclosure)
2. ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานของบริษั ทฯ ตลอดจนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และนโยบายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี
3. ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม�่ำเสมอ
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณตามระดับวงเงินที่ก�ำหนดในคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการของบ ริษัทฯ และเรื่องที่เป็นสาระส�ำคัญ เช่น โครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ อ�ำนาจการบริหารระดับสูง การท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดตามที่
กฎหมายก�ำหนด เป็นต้น
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5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของ
การควบคุมภายในและการตรวจ สอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามประเมินผล
6. ดูแลและปฏิบัติไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อช่วยดูแลการบริหารงานและการก�ำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ตลอดจนแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
8. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษั ทฯใน การจัดท�ำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ใน
รายงานประจ�ำปี และครอบคลุมเรื่องส�ำคัญอื่นๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษั ทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
9. จัดท�ำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแบบและภายในเวลาที่ก�ำหนด
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยก�ำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และ
แจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 7 ครั้ง และมีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอีก 1 ครั้ง
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย
คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
		 1. นายจ�ำรูญ
ชินธรรมมิตร์
ประธานกรรมการบริหาร
		 2. นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริหาร
		 3. นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย
กรรมการบริหาร
		 4. นายสุขุม
โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริหาร
		 5. นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
กรรมการบริหาร
		 6. นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
		 7. นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
		 8. นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
		 9. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
		 10.นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ์
กรรมการบริหาร
		 11. นางอินทิรา	
สุขะนินทร์
กรรมการบริหาร
		 12. นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์
กรรมการบริหาร
โดยประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด�ำเนินธุรกิจของบริษั ทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษั ท
		 ให้ความเห็นชอบ
2. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�ำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
3. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและก�ำหนดนโยบายด้านบุคคล
4. ติดตามและก�ำกับการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ของบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตอ�ำนาจตามคู่มืออ�ำนาจด�ำเนินการ
6. ด�ำเนินกิจการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฏหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของ
บริษัท และในกรณีที่การด�ำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารคนใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารน�ำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
โดยกรรมการบริหารคนนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว
ปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการท�ำหน้าที่
ในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
		 1. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
		 2. นายการุณ
กิตติสถาพร
กรรมการตรวจสอบ
		 3. นายวรภัทร
โตธนะเกษม
กรรมการตรวจสอบ
		 4. นางสาวนงลักษณ์
พินัยนิติศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ
โดยหัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต�ำแหน่ง
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
		 ธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษั ทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความ
		 ถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน
และการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ
		 ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการ
		
ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
		 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		 7.2 เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
		 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ
				 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 7.6 จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
		 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
		 7.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
				 บริษัท
8. รายงานกิจกรรมต่างๆ ที่ทําอย่างเป็นประจํา เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
		 8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ไว้ อย่างชัดเจน
		 8.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
		 8.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

9.		 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง
			 มีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด�ำเนินการ
			 ปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
		 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 9.2 ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
		 9.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
			 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิง่ ทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
		 และได้ม กี ารหารือร่ว มกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารแล้วว่าต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไ ข เมือ่ ครบกําหนดเวลาทีก่ ําหนดไว้ร ว่ มกัน
		 หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดําเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใด
		 รายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
10. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษั ทได้กระท�ำ
		ความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ และเพื่อด�ำเนิน
		การตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
		หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้อง
		แจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
11. ให้มีอ�ำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหารือ หรือตอบค�ำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ก�ำหนดให้ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี
คณะกรรมการตรวจสอบ : คุณสมบัติจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เป็นกรรมการอิสระทั้งหมดซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเงิน ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยนายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ท�ำงานด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี รวมทั้งเข้าใจและมีความรู้ในธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง
มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
อย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการท�ำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
		 1. นายประมูล
วิเชียรสินธุ์		
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 2. นายการุณ
กิตติสถาพร		
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 3. นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 4. นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

1. ด้านการสรรหา
(1) ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความเป็นอิสระและการมีเวลามาปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่จะท�ำหน้าที่ กรรมการ
(2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นผู้แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ ให้ก�ำหนดวิธีการสรรหาเปิดรับการเสนอชื่อ รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติทางกฎหมายและข้อก�ำหนด
หน่วยงานทางการ และความยินดีในการมาเป็นกรรมการ
(3) สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษั ท
พิจารณาเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ
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2. ด้านค่าตอบแทน
(1) พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นธรรมของ
คณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษั ท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ โดยประธานคณะกรรมการแต่ละคณะจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่ากรรมการในคณะประมาณ 20%
(2) พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี
(3) เปิดเผยรายชื่อกรรมการ จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ รวมถึง
เนื้อหาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : บริษั ทก�ำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เป็น
คณะกรรมการชุดเดียวกัน โดยประธานเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการจะมี
คุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น ความรู้ทางด้านการปกครอง กฎหมาย และการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการท�ำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
		 1. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
บ�ำเพ็ญบุญ		
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 2. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 3. นายวรภัทร
โตธนะเกษม		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
		 4. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยหัวหน้าส�ำนักบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยต�ำแหน่ง
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภท
ต่างๆ ที่ส�ำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงาน (Operational Risk), ความเสี่ยงด้านบัญชี
และการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) และ
ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk) เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยสามารถประเมิน ตรวจติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวม
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษั ทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและ
ระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฎิบัติตามนโยบาย
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการส�ำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการด�ำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่ำเสมอในสิ่งที่ต้องด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนด
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อขอค�ำแนะน�ำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษั ท โดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก�ำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง : คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและ
ประธานเป็นกรรมการอิสระและประธานเป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการ จะมีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น
ความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน ความรู้ในการบริหารจัดการ การลงทุน และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ในปี 2558 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีการประชุม 4 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการท�ำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย
		 1. นายวรภัทร
โตธนะเกษม
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
		 2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
บ�ำเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ
		 3. นายการุณ
กิตติสถาพร
กรรมการอิสระ
		 4. นางสาวนงลักษณ์
พินัยนิติศาสตร์ กรรมการอิสระ
โดยคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ เป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแล
กิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ก�ำกับดูแลและให้ค�ำแนะน�ำตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของการก�ำกับดูแลกิจการ
4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฎิบัติการก�ำกับดูแลกิจการของบริษั ทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือ
มาตรฐานอื่นที่เหมาะสม
5. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการให้มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
6. ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
การประชุมของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ก�ำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง โดยกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ : คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการก�ำกับดูแล การบริหารจัดการ และการลงทุน ในปี 2558 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีการประชุม 3 ครั้ง
มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการท�ำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา
นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้
เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระได้ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
		 ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษั ท
		
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
		
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
		 ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร
		 รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจ
		 ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจ
		 เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความ
		 สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
		 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
		 ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
		 ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการ
		 เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
		 ผู้มีอ�ำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
		 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
		
รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน
		
หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
		 ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตาม
นโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือ หุ้น อยู่ในกรอบของการมีจรรยาบรรณที่ดี และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯไว้ ดังต่อไปนี้
1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 21 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 7 คน หนึ่งในกรรมการอิสระ
เป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มีความหลากหลายในความรู้ความสามารถ
เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย การปกครอง เทคโนโลยีการผลิต บุคคล จัดซื้อ การตลาด อสังหาริมทรัพย์ ตรวจสอบภายใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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รายชื่อ - สกุล

ตัวแทนผู้ถือหุ้น

ประเภทของกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายมนู
เลียวไพโรจน์		
/
/
นายจ�ำรูญ
ชินธรรมมิตร์
/			/
นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
/			/
นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย
/			/
นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
/			/
นางอินทิรา	
สุขะนินทร์
/			/
นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ์
/			/
นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
/			/
นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
/			/
นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์
/			/
นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์
/
/
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
/			/
นายสุขุม
โตการัณยเศรษฐ์
/			/
นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
/			/
นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์
/
/
นายประมูล
วิเชียรสินธุ์		
/
/
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ		
/
/
นายสิทธิ
สีละเกษมฤกษ์
/
/
นายการุณ
กิตติสถาพร		
/
/
นายวรภัทร
โตธนะเกษม		
/
/
นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
/
/
รวม		
14
9
7
12
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

2. ตามข้อบังคับของบริษั ท การประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามออกจากต�ำแหน่ง ถ้าจ�ำนวนกรรมการแบ่งเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม ดังนั้น วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการจะอยู่ประมาณ 3 ปี ในกรณีที่
คณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงท�ำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน
3. คณะกรรมการบริษั ทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ โดยก�ำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบและระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ง
ไว้ในกฎบัตรหรือประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพื่อให้การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการ
จะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยมีวาระ 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงท�ำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน และในกรณี
ที่กรรมการหมดวาระในคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทอีก จะท�ำให้วาระของกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลงตาม ทั้งนี้หากมีกรรมการเพิ่มใหม่ระหว่างปีในกรรมการชุดย่อย ให้กรรมการนั้นมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
เท่ากับ วาระของคณะกรรมการชุดย่อยเดิม
4. คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษั ทอื่นของกรรมการ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษั ท ที่ว่ากรรมการ
บริษั ทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง โดยนโยบายดังกล่าว ทางคณะกรรมการได้ก�ำหนดให้ใช้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย
5. บริษัทได้ก�ำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปัจจุบัน วิสัยทัศน์ของบริษัทได้เปลี่ยนจากผู้ประกอบการโรงงานน�้ำตาลมาเป็นผู้ผลิตพลังงานทดแทนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงานทดแทนแก่สรรพสิ่ง เช่น น�้ำตาลเป็นพลังงานทดแทนส�ำหรับมนุษย์ เอทานอลเป็น
พลังงานส�ำหรับรถยนต์ กระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานในเครื่องใช้ไฟฟ้า และปุ๋ยอินทรีย์ให้พลังงานส�ำหรับพืช โดยบริษัทได้มีการก�ำหนดแผนกลยุทธ์
ระยะสั้น และระยะยาวในการพัฒนาโครงการและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาสังคมโดยเป็นผู้ประกอบการที่มี
จรรยาบรรณ ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้
6. คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดท�ำคู่มือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ด�ำเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรม
และค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และยึดมั่นในหลักการด�ำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีการก�ำหนดนโยบาย แผนงาน
กลยุทธ์ การด�ำเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
7. คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดท�ำคู่มือนโยบายการให้ข้อมูลการกระท�ำผิดและการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวน
การกระท�ำผิดและทุจริต การให้ข้อมูลการกระท�ำผิดและทุจริต การลงโทษผู้กระท�ำผิด การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
8. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อที่เป็นรายการระหว่างกัน ตามข้อก�ำหนด และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ยังมีการก�ำหนดไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียในรายการที่จะท�ำไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีการเปิดเผย
ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนในรายงานประจ�ำปีและแบบ 56-1
9. การบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิผล เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษั ทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมี
ข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของบริษัทเป็นไปอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สินของบริษัท โดยบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท�ำหน้าที่วิเคราะห์ ตรวจสอบ
ประเมินผลให้ค�ำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัท และมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท�ำหน้าที่สอบทาน
ให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล หน่วยงาน
ดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบปีละ 1 ครั้ง
และคณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจ�ำปี
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10. การบริหารความเสี่ยง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุม
ทั้งองค์กร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางระบบการบริหารความเสี่ยง โดยจะมีการทบทวนความเพียงพอของระบบและประสิทธิผลของการจัดการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการจัดให้มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ
11. การประชุมคณะกรรมการ บริษั ทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและมีการแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าโดยท�ำเป็นตารางประจ�ำปี
ซึ่งก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 7 ครั้ง รวมถึงมีการประชุมของกรรมการ
ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เพิ่มอีก 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งท�ำหน้าที่ตัดสินใจตามอ�ำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารได้มีการน�ำสิ่งที่ผ่านการพิจารณา กลับมาแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก�ำกับ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษั ท ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษั ท ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส�ำคัญได้น�ำเข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการ
ประชุม
ส�ำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งเอกสารดังกล่าว
ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดอย่างพอเพียงเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม ในเรื่องที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเปิดเผย
ล่วงหน้าแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถน�ำเรื่องมาอภิปรายในที่ประชุมได้
ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหา
ส�ำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ กรรมการให้ความสนใจกับทุกวาระที่น�ำเข้า
สู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม
เพื่อน�ำเสนอข้อมูล ปัญหาและชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ทั้งยังเป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จ�ำเป็นเพิ่มเติมผ่านการสอบถามผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมการ
บริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเลขานุการของบริษัท
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่
เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องการท�ำงานและการบริหารงานได้อย่างอิสระ
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย วันเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและขาดประชุม
สรุปสาระส�ำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้จดรายงาน
และชื่อผู้รับรองรายงาน บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเล่มและในรูปแบบ PDF ซึ่งสามารถสืบค้นง่าย
แต่แก้ไขไม่ได้ มีการบันทึกและเปิดเผยจ�ำนวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษั ทจะจัดขึ้นทุกไตรมาส
แต่การประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทจะจัดขึ้นทุกเดือน จึงมีการรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย
ในปี 2558 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลปฎิบัติงานของตนเอง โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงมีการประเมินเป็นหมู่คณะและรายบุคคล โดยภายหลังจากได้รับผลการประเมิน คณะกรรมการพิจารณาผลและหาแนวทางการปรับปรุง
การปฎิบัติงาน
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

1. ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ก�ำหนดนิยามของกรรมการอิสระดังนี้ (1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจ�ำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ รวมถึงที่ปรึกษา
ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ หรือ เป็นผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งโดยไม่ต้องมีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่มีผล
ประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม (4) ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจท�ำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ซึ่งนิยามดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยหลักเกณฑ์เข้มงวดกว่าข้อก�ำหนดทั่วไป
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

2. ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ กับบริษัท
3. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
		
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการเพื่อน�ำเสนอรายชื่อให้
กรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกกรรมการ มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าคุณสมบัติตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การเลือกตั้งกรรมการจะด�ำเนินตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�ำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
		 (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
		
(ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคน
			 ที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่เกินจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะ
			 แบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้
			 รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
			 จ�ำนวนที่จะมี ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามออกจากต�ำแหน่ง ถ้าจ�ำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
		 สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษั ทได้มีมติแต่งตั้ง นายธัชชัย ศุภผลศิริ เป็นเลขานุการบริษั ท เพื่อท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการใน
การปฎิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆของกรรมการ การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษั ทและการประชุมผู้ถือหุ้น และ
การท�ำรายงาน ตลอดจนหน้าที่ต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนด โคยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถ และด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย หรือการปฎิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมี
การเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจ�ำปี
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการก�ำกับดูแลที่ท�ำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
และดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษั ท คณะกรรมการบริษั ทจึงได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษั ทไปเป็นกรรมการในบริษั ทย่อยและ
บริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัท
2. ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ
เช่น การลงทุนในโครงการอื่นๆ
การใช้ข้อมูลภายใน

ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษั ท ซึ่งประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ ใช้ข้อมูล
ภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีสาระส�ำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษั ทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษั ท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้
แก่สาธารณชนทราบ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีค่าสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดท�ำงบการเงินรวม ในปี 2558 เป็น
จ�ำนวนเงิน 7,355,000 บาท และมีค่าบริการอื่น เป็นจ�ำนวนเงิน 200,000 บาท

รายงานประจ�ำปี 2558
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การปฎิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการ และเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำหรับสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีนโยบายและได้ด�ำเนินการดังนี้
1. บริษัทให้ความส�ำคัญในการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย สิทธิในความเป็นเจ้าของ
ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ และสิทธิอื่นที่ควรมี นอกจากนี้ บริษัทดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท การจัดส่งข่าวสารที่ส�ำคัญทางจดหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความจ�ำนงในการเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
2. บริษั ทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่
ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยได้ส่งหนังสือนัดเชิญประชุม และเอกสารประกอบ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน อีกทั้งใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ครั้งที่ 1/ 2558 บริษัทมีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูล ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
3. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ของบริษั ทได้ที่ www.kslsugar.com ซึ่งจะมีข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของบริษั ทต่างๆ รวมถึง
ข้อมูลของการประชุม ซึ่งจะอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้ อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ผ่านทาง Email: ir@kslgroup.com และ secretary@kslgroup.com
4. บริษัทมีนโยบายที่จะอ�ำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่ อย่างเช่น การแยกปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเป็น 2 ครั้ง โดยก�ำหนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี ก่อนที่จะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลอีกครั้ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของ
ผู้ถือหุ้นในการเลือกที่จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่ การก�ำหนดสถานที่ในการจัดการประชุมให้สะดวกต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทเลือกจัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นที่โรงแรมซึ่งอยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ และอยู่บริเวณใกล้เคียงกับส�ำนักงานใหญ่ของบริษัท การประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้ง
เรื่องการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ การให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษั ทเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้
5. บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ครั้งที่ 1/ 2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งกรรมการทั้งหมด 21 คน ร่วมเข้า
ประชุมครบถ้วน มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่างๆ จากกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการย่อยต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะ
ไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระ
การประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ ไม่จ�ำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น
6. นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า พร้อมกับก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการ กล่าวคือ เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจ�ำนวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษั ท มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระ/ไม่บรรจุวาระที่ชัดเจน มี
ช่องทางรับเรื่องและช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง ซึ่งภายหลังที่รับเรื่องที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ทจะพิจารณากลั่นกรองและจะแจ้งผลการพิจารณา
พร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษั ท โดยรายละเอียดดังกล่าวสามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษั ท ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวาระ
การประชุมเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผ่านทางเว็บไซต์อีกด้วย
7. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษั ท ทั้งนี้ บริษั ทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เช่น ช่องทางรับเรื่อง
ผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สายงานเลขานุการบริษั ท ช่วงเวลาที่เปิดแบบฟอร์มข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
การแสดงความยินยอมของผู้ที่ ได้รับการเสนอชื่อ โดยรายละเอียดดังกล่าวสามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษั ท ซึ่งภายหลังที่รับเรื่องที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการต่อไป อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาไม่มีการเสนอชื่อแต่อย่างใด
8. บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลจะเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
ในรูปแบบเอกสาร ส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบมีการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
9. ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมถึงการเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ ได้แก่
นายมนู เลียวไพโรจน์ และนายการุณ กิตติสถาพร เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังจัดเตรียมแบบมอบฉันทะซึ่งเป็นแบบมาตรฐาน
สามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

10. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 มีวาระงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�ำไรขาดทุน วาระลด
ทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ช�ำระ วาระการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น วาระการจ่ายเงินปันผล วาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการ
จ่ายหุ้นปันผล วาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล วาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตาม
วาระ วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
11. ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์ส�ำหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติ
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ ส่วนในวาระแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เลือกกรรมการเป็นรายคน โดยใช้บัตรลงคะแนนและมีการถ่ายวีดิทัศน์ บันทึกภาพและเสียงการประชุม
12. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 แสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม มีค�ำชี้แจงที่เป็นสาระ
ส�ำคัญ มีค�ำถามและค�ำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป วิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน และในกรณีที่ไม่เห็นด้วยจะมีมติที่ประชุมที่เป็นคะแนนที่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งทางบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ภายใน 14 วัน
13. บริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (แสดงราย
ละเอียดในหัวข้อ เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)
14. บริษั ทก�ำหนดข้อบังคับของบริษั ทว่า กรรมการบริษั ทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จ�ำกัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษั ทจ�ำกัดหรือบริษั ทมหาชนจ�ำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดย
ไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษั ทท�ำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงใน
ระหว่างรอบปีบัญชี ในบริษั ทหรือบริษั ทในเครือ โดยบริษั ทส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการ ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษั ท นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระดังกล่าว
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากการค�ำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยังมีกลุ่มต่างๆ ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงิน
และความยั่งยืนของกิจการ เช่น กลุ่มลูกค้า พนักงานของบริษัท คู่ค้า เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ
ในการสร้างจริยธรรมการด�ำเนินธุรกิจมาโดยตลอด เช่น
สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น : ตามได้ ก ล่ า วถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น และการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น การปฎิ บั ติ ต ามหลั ก
การกำ�กับดูแลกิจการเรื่องอื่นๆ ข้างต้น บริษัทมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกันและกำ�หนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน
สิทธิของพนักงาน : บริษัทมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานในหมวดที่ว่าดว้ยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและ
กำ�หนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน นอกจากสิทธิตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ แรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว
บริษั ทได้ให้ความสำ�คัญต่อพนักงานของบริษั ททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา ไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย โดยพนักงานทุกคนต่างมี
สิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามตำ�แหน่งหน้าที่ที่พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ และในการพิจารณา
ปรับตำ�แหน่งหรือเงินเดือนของพนักงานบริษั ท ได้ดำ�เนินการในรูปของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและเป็นธรรมนอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการเสริมสร้างความรู้ ผ่านการอบรมภายใน และภายนอกบริษัท เพื่อรองรับการเติบโต
ของบริษัทในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังมีการจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายในบริษัท มีการประกาศนโยบาย
มรท.8001-2553 มาตรฐานแรงงานไทยด้านสิทธิมนุษยชนและความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับได้ใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์
ขั้นสูงสุดจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
สิทธิของลูกค้า : บริษั ทมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าในหมวดที่ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษั ท
ใช้ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL, KOSHER เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และบริการในระดับโลก ตลอดจนรักษาความลับของ
ลูกค้าโดยเคร่งครัด และกำ�หนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน ภายใต้ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

รายงานประจ�ำปี 2558

51

สิทธิของคู่ค้า : บริษั ทมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าในหมวดที่ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าสนับสนุน
การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ความเสมอภาคในการดำ�เนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและ
ยุติธรรม บริษัทกำ�หนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ข้อมูลและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครบ
ถ้วนแก่คู่ค้าที่มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีที่เปิดเผยและเท่าเทียมกัน รักษาข้อมูลการเสนอราคาที่ ได้รับจากคู่ค้าไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่คู่ค้า
ที่เสนอราคารายอื่น ไม่เรียกไม่รับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้ทำ�สัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท และได้กำ�หนดจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน (คู่ค้าบริษัท นอกจากหมายถึงคู่สัญญาในการซื้อขายและการจ้างระหว่างกันแล้ว ยังรวมไปถึงผู้ร่วมลงทุนกับ
บริษัทในบางกิจการด้วย บริษัทคำ�นึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญาร่วมทุนมาโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต ความเท่าเทียมกัน และสิทธิ
ที่จะได้รับผลประโยชน์จากเงินที่ลงทุน)
สิทธิของเจ้าหนี้ : บริษัทมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ ในหมวดที่ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษั ท
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ทั้งในแก่การชำ�ระหนี้ การให้และรักษาหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำ�หนด เช่น รายงานข้อมูลทางการเงิน
ของบริษั ทที่ถูกต้องแก่เจ้าหนี้ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินและทุน เป็นต้น ในการดำ�เนินงาน บริษั ทได้สร้างความไว้วางใจให้กับเจ้าหนี้ผ่านการ
บริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และอำ�นวยความสะดวกด้านข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างเปิดเผย
สิทธิของชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชุมชนในหมวดที่ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้
เสียว่าบริษั ทให้การสนับสนุนและการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกุศลหรือการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่บริษั ทประกอบกิจการ ให้ความร่วมมือต่อภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ช่วยพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน และสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
พัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน อาทิเช่น โครงการตรวจสุขภาพชุมชนรอบโรงงาน จังหวัดขอนแก่น, โครงการคลายหนาวให้ชุมชน CSR KSL มอบผ้าห่มให้
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านบริเวณโดยรอบโรงงาน จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย, โครงการบริจาคหนังสือเพื่อเด็กนักเรียน “Smile Library” ให้โรงเรียน
ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาญจนบุรี, โครงการ “กองทุนลงทุนสุนทาน” ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด Philanthropic Investment
การลงทุนที่นำ�ผลตอบแทนมาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของสถาบันไทยพัฒน์ที่ ใช้เงินลงทุนระยะยาวเพื่อหาดอกผลสำ�หรับ
นำ�ไปใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมในด้านต่างๆ, กิจกรรม “KSL ร่วมใจรักธรรมชาติ ปลูกปะการังเทียม” ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิก
อำ�เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อก่อสร้าง
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ, โครงการอบรมเพื่อพัฒนาชีวิตเกษตรกรบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ชุมชน
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ในโครงการ 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง ครบทั้งหมด 70 ศูนย์การเรียนรู้ในปี 2558,
มอบทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดาของพนักงานบริษัทฯ ประจำ�ปี 2558 และบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ผ่านทาง
สำ�นักงานอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น
บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม
ในส่วนของสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหมวดที่ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่า
บริษัทใช้ทรัพยากรธรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด รักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ไม่ปลดปล่อยของเสียหรือมลภาวะสู่ชุมชน สำ�หรับโครงการ
ที่อาจสร้างผลกระทบให้กับชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม บริษัทจะศึกษาและสอบถามความคิดเห็นของผู้อาจได้รับผลกระทบ และเตรียมการลดผลกระทบ
ที่จะเกิดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ รวมถึงบริษั ทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีการศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและ
กระบวนการลดผลกระทบ พร้อมไปกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
นอกจากที่บริษัทให้ความสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือการแจ้ง
เบาะแสต่างๆ ที่ทำ�ให้บริษัทสามารถพัฒนา หรือปรับปรุง แก้ไข การดำ�เนินงานของบริษัท โดยบริษัทจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ
กับบริษัทได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้น และผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน หรือผู้มีส่วนได้
เสียต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถทำ�ได้โดยแจ้งต่อผู้บริหารของบริษั ท หรือหัวหน้าสำ�นักงานตรวจสอบภายใน หรือ
หัวหน้าส่วนงานทรัพยากรบุคคล หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์ ในปีที่ผ่านมา บริษั ทไม่ได้รับแจ้งเบาะแส
การกระทำ�ความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้กำ�หนดรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการว่าด้วยการให้ข้อมูลการกระทำ�ผิดและ
การทุจริตและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้ค�ำนึงถึงการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกัน และความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทได้
ด�ำเนินการ
1. เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ของบริษัท www.kslsugar.com นอกจากนี้ในเว็บไซต์ของบริษัท ยังมีการน�ำเสนอข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และอุตสาหกรรมเพื่อ
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
2. ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้ถูกส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ด�ำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลผ่านการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก
3. บริษัทเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร นโยบายการก�ำกับดูแลโดยสรุป นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป
ประวัติการอบรมกรรมการ
4. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจ�ำปี
ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษั ทประกอบด้วย ข้อมูลองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ วิสัยทัศน์/ภารกิจ ธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนด จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อมูลนักลงทุน นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และสังคม รายงานประจ�ำปี งบการเงิน และข่าวสารที่บริษัทเผยแพร่ โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. บริษั ทตระหนักถึงความส�ำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง
บริษัทจึงจัดทีมงานเพื่อรับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อได้ที่ Email: ir@kslgroup.com หรือติดต่อที่
		 1. นายมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230 ต่อ 279		 Email: meechai@kslgroup.com
		 2. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230 		 Email: chanachai@kslgroup.com
		 3. นายชลัช ชินธรรมมิตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230
Email: chalush@kslgroup.com
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทได้ดีขึ้นและสามารถน�ำไปถ่ายทอดต่อนักลงทุนที่สนใจได้ บริษั ทจึงจัดท�ำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์
ประจ�ำปี โดยมีการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส ณ ห้องประชุมของบริษัท นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม
“บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและ
ผลการด�ำเนินงาน ตลอดจนความก้าวหน้าของโครงการต่างๆให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ส�ำหรับนักลงทุนต่างประเทศ บริษัทประสานงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการจัดท�ำแผน เพื่อร่วมเดินทางใน
การน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าของโครงการของบริษั ท โดยในปีที่ผ่านมา บริษั ทเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการด�ำเนิน
งานและความก้าวหน้าที่สิงคโปร์และฮ่องกง ร่วมกับบริษั ทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้น บริษั ทเปิดโอกาสให้
นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถเข้าพบเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ซึ่งสามารถท�ำตารางนัดหมายล่วงหน้า
ผ่านทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจ�ำปี 2558
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รายละเอียดเกี่ยวผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัท
ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา	

สัดส่วน
ประวัติการท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
การถือหุ้น
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ในบริษัท (%)		

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
- ประธานกรรมการบริษัท
- บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
(อายุ 72 ปี)		 (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์					 บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้ำตาล 3 บริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท - ปริญญาโท M.Sc. (Econ.), 		
- ปลัดกระทรวง
- กระทรวงอุตสาหกรรม
(แต่งตั้ง 15 ตุลาคม 2547)		 University of Kentucky, USA		
- ประธานกรรมการ
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
			
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 				
แห่งประเทศไทย 		
				 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
- บริษัท ทีเอ็มซี จ�ำกัด (มหาชน)
			
- วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม 				
- บริษัท เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
				 ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น		
- บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
			
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 				
- บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหาชน)
				 วปอ. รุ่นที่ 34		
- กรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)		
			
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001					 (ตลาดหลักทรัพย์สิงค์โปร์)
			
- หลักสูตร Director Certification Program
				 (DCP) รุ่นที่ 30 / 2003
			
- หลักสูตร Director Accreditation Program
				 (DAP) 2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
				 บริษัทไทย (IOD)
2. นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม)
1.987 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
(อายุ 65 ปี)		 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี			 และกรรมการผู้จัดการใหญ่		 บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้ำตาล 3 บริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
- ประธานกรรมการ
- บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - หลักสูตร Director Accreditation Program 				
- บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
		 และกรรมการผู้จัดการใหญ่		 (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จากสมาคมส่งเสริม				
- บริษัท ราชาเซรามิค จ�ำกัด
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)		 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				
- บริษัท ราชาชูรส จ�ำกัด
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2547) - หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 				
- บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ�ำกัด
				 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ				
- บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด
				 บริษัทไทย (IOD) 				
- บริษัท โรงไฟฟ้าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด		
								
- บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
								
- บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด
								
- บริษัท น�้ำตาลเกาะกง จ�ำกัด
								
- บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด
								
- บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
								
- บริษัท ราชาโซล่าร์ แมททีเรียล จ�ำกัด
						
- กรรมการ
- บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ�ำกัด
								
- บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ�ำกัด
								
- บริษัท จันทบุรี สตาร์ช จ�ำกัด
							
- กลุ่มอุตสาหกรรมน�้ำตาล
									 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
								
- สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
						
		
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์			
1.197
ภรรยา
3. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ - มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
0.544 - กรรมการและรองกรรมการ - บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
(อายุ 77 ปี)		 โรงเรียนประจ�ำจังหวัดชลบุรี			 ผู้จัดการใหญ่อาวุโส		 บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้ำตาล 3 บริษัท
- กรรมการบริษัท
- หลักสูตร Director Accreditation Program 		
- กรรมการ
- บริษัท โรงไฟฟ้าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
		 และกรรมการบริหาร		 (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จากสมาคมส่งเสริม		
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)			 และกรรมการผู้จัดการ		
		 อาวุโส - สายงานบริหาร				
- กรรมการผู้จัดการ
- บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ�ำกัด
		 และส�ำนักงาน				
- ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
(เกษียณอายุ 31 ตุลาคม 2558)
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2547)
นางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์			
0.489
ภรรยา			
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา	

สัดส่วน
ประวัติการท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
การถือหุ้น
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ในบริษัท (%)		

4. นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย
- ปริญญาตรี โครงสร้างโยธา	
0.666 - กรรมการและรองกรรมการ - บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
(อายุ 71 ปี)		 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			 ผู้จัดการใหญ่อาวุโส		 บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้ำตาล 3 บริษัท
- กรรมการบริษัท
- Master of Science, Engineering		
- ประธานกรรมการ
- บริษัท เกาะกงการเกษตร จ�ำกัด
		 และกรรมการบริหาร		 North Dakota State University, USA.		
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- บริษัท โรงไฟฟ้าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - Master of Business Administration, The				
- บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด
- กรรมการ
- บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
		 อาวุโส - สายงานผลิต		 University of Southern Queensland, Australia		
- บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด
		 และเทคนิค
- หลักสูตร Director Accreditation Program 				
- บริษัท น�้ำตาลเกาะกง จ�ำกัด
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)		 (DAP) รุ่นที่ 18/2004 จากสมาคมส่งเสริม				
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2547)		 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				
- บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ�ำกัด (มหาชน)
			
- หลักสูตร Director Certification Program
				 (DCP) รุ่นที่ 50/2004
นางมนทนัฐ แต้มศิริชัย			
0.696
ภรรยา
2.182 - กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ - บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
5. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ - อนุปริญญา คอมพิวเตอร์
(อายุ 63 ปี)		 สถาบัน Computer College, Germany			 ผู้จัดการใหญ่		 บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้ำตาล 3 บริษัท
- กรรมการบริษัท
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
- กรรมการ
- บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด
		 และกรรมการบริหาร
- หลักสูตร Director Accreditation Program 				
- บริษัท โรงไฟฟ้าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
- บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		 (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จากสมาคมส่งเสริม				
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2547)		 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				
- บริษัท ราชาชูรส จ�ำกัด
								
- บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
								
- บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)
ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์			
0.399
บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2.260 - กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ - บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
6. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ - Diploma from KATINKA School, England
(อายุ 59 ปี)
- หลักสูตร MMP รุ่น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 			 ผู้จัดการใหญ่		 บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้ำตาล 3 บริษัท
- กรรมการบริษัท
- หลักสูตร Director Accreditation Program 		
- กรรมการ
- บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ�ำกัด (มหาชน)
		 และกรรมการบริหาร		 (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จากสมาคมส่งเสริม			
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2547)
7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ - Master of Science, Agricultural Economics, 2.258 - กรรมการและรองกรรมการ - บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
(อายุ 57 ปี)		 University of Saskatchewan, Canada			 ผู้จัดการใหญ่		 บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้ำตาล 3 บริษัท
- กรรมการ
- บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
- กรรมการบริษัท
- Bachelor of Science, Computer Information 		
- บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ�ำกัด
		 และกรรมการบริหาร		 System, Western Michigan University, USA.				
- บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์				
- บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
		 สายงานทรัพยากรบุคคล		 และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์				
- กรรมการสรรหา	
- หลักสูตร Director Accreditation Program 				
- บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ�ำกัด (มหาชน)
		 และพิจารณาค่าตอบแทน		 (DAP) รุ่นที่ 17/2004
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม) - หลักสูตร Director Certification Program
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2547)		 (DCP) รุ่น 71/2006 จากสมาคมส่งเสริม				
				 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
0.004 - กรรมการและกรรมการบริหาร - บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
8. นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ - วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร
(อายุ 67 ปี)		 คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี 		
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ - บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา บริษัท
- กรรมการบริษัท		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
- กรรมการ
- บริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
		 และกรรมการบริหาร
- หลักสูตร Director Accreditation Program 				
- บริษัท เกาะกงการเกษตร จ�ำกัด
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2547)		 (DAP) รุ่นที่ 21/2004 จากสมาคมส่งเสริม				
- บริษัท น�้ำตาลเกาะกง จ�ำกัด
				 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 				
- บริษัท เคเอสแอล ซูการ์โฮลดิ้ง จ�ำกัด
						
- ผู้จัดการทั่วไป
- บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2558
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ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา	

สัดส่วน
ประวัติการท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
การถือหุ้น
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ในบริษัท (%)		

9. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ - ประกาศนียบัตร พาณิชยการ สาขาบัญชี
0.309 - กรรมการบริหารและ
(อายุ 75 ปี)
- หลักสูตร Director Accreditation Program			 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการบริษัท		 (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ		
- กรรมการบริหาร
		 และกรรมการบริหาร		 รุ่นที่ 17/2004 บริษัทไทย (IOD) 				
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่						
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2547)						
						
- กรรมการ
								
								
								
								
								
นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ์			
0.113
ภรรยา

- บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้ำตาล 3 บริษัท
- บริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
- บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
- บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
- บริษัท ราชาเซรามิค จ�ำกัด
- บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
- บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด
- บริษัท โรงไฟฟ้าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
- บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
- บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
- บริษัท เคเอสแอล ชูการ์โฮลดิ้ง จ�ำกัด

1.303 - กรรมการบริษัท
- บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
10. นายชาตรี ชินธรรมมิตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
(อายุ 42 ปี)		 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย					 บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้ำตาล 3 บริษัท
- กรรมการบริษัท
- Master of Science, Computer Science, 		
- รองกรรมการผู้จัดการ
- บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
(กรรมการที่ไม่ได้เป็น		 Bellevue University, USA.			 สายงานพัฒนาระบบธุรกิจ
ผู้บริหาร)
- หลักสูตร Director Accreditation Program 			 เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2547)		 (DAP) รุ่นที่ 21/2004 จากสมาคมส่งเสริม
				 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
- หลักสูตร ประกาศนียบัตร Successful
				Formulation & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010
				สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
- หลักสูตร TLCA Executive Development
				 Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008
				 สมาคมจดทะเบียนไทย (TLCA)

11. นายชลัช ชินธรรมมิตร์

- ปริญญาตรี ด้านการเงินและการธนาคาร
0.981 - กรรมการและรองกรรมการ - บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
(อายุ 47 ปี)		 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ			 ผู้จัดการใหญ่		 บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้ำตาล 3 บริษัท
- กรรมการบริษัท
- ปริญญาโท ด้านการเงินและการธนาคาร		
- กรรมการ
- บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด
		 และกรรมการบริหาร		 คณะบริหารธุรกิจ Mercer University, USA.				
- บริษัท โรงไฟฟ้าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
- หลักสูตร Director Accreditation Program 				
- บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
- รองกรรม
การผู้จัดการใหญ่ -		 (DAP) รุ่นที่ 21/2004 จากสมาคมส่งเสริม				
- บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด
		
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				
- บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด
		 สายงานพัฒนาธุรกิจ
- กรรมการ
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10				
- บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ�ำกัด
บริหารความเสี่ยง						
- คณะกรรมการน�้ำตาลทราย ภายใต้คณะกรรมการ
(กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม)							 ตาม พ.ร.บ.อ้อยและน�้ำตาล ปี2527
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2547) 					
- บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จ�ำกัด
									
- บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)
										 และบริษัทย่อย
									
- บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
						
- เลขาธิการ
- สมาคมการค้าผู้ผลิตน�้ำตาลและชีวพลังงานไทย
ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์			
0.251
บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์			
0.251
บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์			
0.008
บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา	

สัดส่วน
ประวัติการท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
การถือหุ้น
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ในบริษัท (%)		

12. นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1.434 - กรรมการและรองกรรมการ - บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
(อายุ 68 ปี)		 สาขาอาชีวะ คณะพาณิชย์ - การบัญชี 			 ผู้จัดการใหญ่อาวุโส		 บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้ำตาล 3 บริษัท
- กรรมการบริษัท		 โรงเรียนกิตติพาณิชย์		
- รองประธานกรรมการ
- บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด
		 และกรรมการบริหาร
- หลักสูตร Director Accreditation Program 				
- บริษัท ราชาปอร์ซเลน จ�ำกัด
- รองกรรมการ		 (DAP) รุ่นที่ 18/2004 จากสมาคมส่งเสริม				
- บริษัท ราชาเซรามิค จ�ำกัด
- กรรมการบริหาร
- บริษัท ราชาโปรดักส์ จ�ำกัด
		 ผู้จัดการใหญ่อาวุโส		 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
- บริษัท ราชาโซล่า แมททีเรียล จ�ำกัด
		สายงานบัญชีและการเงิน						
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2547)						
- บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
								
- บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด
						
- กรรมการ
- บริษัท น�้ำตาลเกาะกง จ�ำกัด จ�ำกัด
								
- บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
								
- บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ�ำกัด
						
- กรรมการผู้จัดการ
- บริษัท จันทบุรี สตาร์ท จ�ำกัด
								
- บริษัท จันทบุรี สตาร์ท แอนด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด
						
- กรรมการ
- บริษัท ราชาชูรส จ�ำกัด
							 และรองกรรมการผู้จัดการ
1.268 - กรรมการและรองกรรมการ - บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
13. นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
(อายุ 62 ปี)		 Auckland Technical Institute, 			 ผู้จัดการใหญ่อาวุโส		 บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้ำตาล 3 บริษัท
- กรรมการบริษัท		 New Zealand 		
-กรรมการ
- บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด
		 และกรรมการบริหาร
- หลักสูตร Director Accreditation Program				
- บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
- รองกรรมการ		 (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จากสมาคมส่งเสริม				
- บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด
		 ผู้จัดการใหญ่อาวุโส		 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 				
- บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด
		 สายงานบริหาร						
- บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
		 และส�ำนักงาน						
- บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ�ำกัด
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2547) 					
- บริษัท ราชาเซรามิค จ�ำกัด
							
- กรรมการ
- บริษัท ราชาชูรส จ�ำกัด
							
และรองกรรมการผู้จัดการ
นางกรกช โรจนะโชติกุล 		
0.404
ภรรยา
14.นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คณะเครื่องกล 0.519 - กรรมการอิสระ
- บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
(อายุ 57 ปี)		 สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี					 บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้ำตาล 3 บริษัท
- กรรมการบริษัท
- ปริญญาโท การตลาด คณะบริหารธุรกิจ		
- กรรมการอิสระ
- บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
- กรรมการสรรหาและ		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			 		 (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
		 พิจารณาค่าตอบแทน
- ปริญญาโท การตลาด คณะบริหารธุรกิจ			
(กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย					
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2547) - หลักสูตร Director Accreditation Program
				 (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จากสมาคมส่งเสริม
				 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
- หลักสูตร Director Certification Program
				 (DCP) รุ่นที่ 55/2005
			
- หลักสูตร Audit Committee Program
				 (ACP) รุ่นที่ 8/2005

รายงานประจ�ำปี 2558
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ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา	

สัดส่วน
ประวัติการท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
การถือหุ้น
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ในบริษัท (%)		

15. นายประมูล วิเชียรสินธุ์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
- กรรมการอิสระ
- บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
(อายุ 85 ปี)		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์					 บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้ำตาล 3 บริษัท
- กรรมการอิสระ
- หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 54		
- ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย
- กรุงเทพมหานคร
- ประธานกรรมการสรรหา		 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)		
- ที่ปรึกษาประธาน
- ศาลรัฐธรรมนูญ
		 และพิจารณาค่าตอบแทน - หลักสูตร Director Accreditation Program		
- อนุกรรมการ
- ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามผู้ทุจริต
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2547) (DAP) รุ่นที่ 11/2004 จากสมาคมส่งเสริม		
			 และประพฤติมิชอบฯ
				 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
			
- หลักสูตร Audit Committee Program 		
- ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
- กรมสรรพากร			
				 (ACP) รุ่นที่ 10/2005 จากสมาคมส่งเสริม 			 ด้านกฏหมายภาษีสรรพากร
				 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
			
- หลักสูตร Improving the quality of financial
				 reporting (GFR) รุ่นที่ 4/2006 จากสมาคม
				 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
(อายุ 71 ปี)		 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		
- กรรมการอิสระ
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์		
- ประธานคณะกรรมการ		 โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ		
		 บริหารความเสี่ยง
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร		
- กรรมการก�ำกับ		 (วปอ. รุ่น 37)
		 ดูแลกิจการ
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2547) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
			
- หลักสูตร Director Accreditation Program
				 (DAP) รุ่นที่ 11/2004 จากสมาคมส่งเสริม
				 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- กรรมการอิสระ
- บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
- รองผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ - ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
- กรรมการข้าราชการต�ำรวจ (ก.ตร.)
- กรรมการกฤษฎีกา	
- ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 		

17. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์
- กรรมการอิสระ 		 - บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
(อายุ 62 ปี)		 และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ		 - บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ
- หลักสูตร Director Accreditation Program			 สายสนับสนุน
(DAP) รุ่นที่ 11/2004 จากสมาคมส่งเสริม		
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ		
		 บริหารความเสี่ยง		 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
- กรรมการสรรหา
- ประธานคณะกรรมการ					 และพิจารณาค่าตอบแทน
		 ตรวจสอบ				
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2547)				
- กรรมการ
- บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จ�ำกัด
								
- บริษัท รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
								
- บริษัท บ้านสุขสบาย จ�ำกัด
								
- บริษัท เอ็น เค. เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จ�ำกัด
								
- บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ 		
									 แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
18. นางอินทิรา สุขะนินทร์
- อนุปริญญา สาขาเลขานุการ
0.578 - กรรมการบริษัทและ
- บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
(อายุ 69 ปี)		 Melbourne, Australia			 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้ำตาล 3 บริษัท
- กรรมการบริษัท
- หลักสูตร Director Accreditation Program 		
- กรรมการ
- บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด
		 และกรรมการบริหาร		 (DAP) รุ่นที่ 50/2006 สมาคมส่งเสริม				
- บริษัท ราชาชูรส จ�ำกัด
- รองกรรมการ		 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)				
- บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ�ำกัด (มหาชน)
		 ผู้จัดการใหญ่อาวุโส - 						
- บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
		 สายงานพัฒนาธุรกิจ						
- บริษัท โรงไฟฟ้าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
(แต่งตั้ง 25 มิถุนายน 2553) 			
ผู้จัดการทั่วไป
- บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา	

สัดส่วน
ประวัติการท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
การถือหุ้น
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ในบริษัท (%)		

19. นายการุณ กิตติสถาพร - ปริญญาตรี BCA, New Zealand.
- กรรมการอิสระ
- บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
(อายุ 68 ปี)		 (ทุน Colombo Plan)		
- กรรมการอิสระและประธาน - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ
- ปริญญาโท MA (การค้าระหว่างประเทศ),			 กรรมการสรรหาและ
- กรรมการตรวจสอบ		 Syracuse Univ. USA. (ทุน USAID)			 พิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและ - ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy 		
- กรรมการอิสระ/
- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
		 พิจารณาค่าตอบแทน		 Course, Geneva			 กรรมการสรรหาและ		
- กรรมการก�ำกับ
- ปรอ.รุ่นที่ 8 (วปรอ.388)			 พิจารณาค่าตอบแทน
		 ดูแลกิจการ
- หลักสูตร Director Certification 		
- กรรมการตรวจสอบ
- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2553)		 Programme (DCP) ปี 2549				
- บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ�ำกัด (มหาชน)
- ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงพาณิชย์
				
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee		
- ประธานกรรมการบริหาร
- ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
				
- หลักสูตร Financial Statements for Directors		
					ปี 2551		
- กรรมการ
- คณะกรรมการกฤษฎีกา 		
				
- หลักสูตร Financial Statements for 		
		
- คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
					 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 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
					 กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- กรรมการอิสระ
- บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
20. นายวรภัทร โตธนะเกษม - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(อายุ 66 ปี)
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) 		
- ประธานกรรมการ
- บริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			 และกรรมการอิสระ
- ที่ปรึกษาบริหาร
- บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์		
- กรรมการตรวจสอบ		 University of Illinois Urbana - Champaign 		
- กรรมการ
- บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการ		 สหรัฐอเมริกา		
- กรรมการผู้จัดการ
- มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
		 ก�ำกับดูแลกิจการ
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 					 (สพร.)
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2553) Kellogg School of Management 		
					 Northwestern University Evanston Illinois
					 สหรัฐอเมริกา
				
- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
					 University of Illinois Urbana - Champaign
					 สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
- กรรมการอิสระ
- บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
21. นางสาวนงลักษณ์
พินัยนิติศาสตร์		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
- กรรมการอิสระและ
- ธนาคารออมสิน
(อายุ 56 ปี)
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า 			 กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ		 มหาวิทยาลัยมิสซูรี่,สหรัฐอเมริกา		
- ประธานกรรมการ/
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด 		
- กรรมการตรวจสอบ
- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า 			 กรรมการอิสระ
- กรรมการก�ำกับ		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
-ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน - บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)
		 ดูแลกิจการ
- หลักสูตร Director Accreditation Program			 การตลาด/กรรมการบริหาร							
(แต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2553) (DAP) รุ่นที่ 4 และหลักสูตร Director 			
					Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71		
					 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
					 บริษัทไทย (IOD)
				
- หลักสูตรส�ำหรับผู้บริหาร
					 Harvard University, สหรัฐอเมริกา
				
- หลักสูตรส�ำหรับผู้บริหาร
					 Standford Executive Program 2013
รายงานประจ�ำปี 2558
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ชื่อ-สกุล/ ต�ำแหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา	

สัดส่วน
ประวัติการท�ำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน
การถือหุ้น
ต�ำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ในบริษัท (%)		

22. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ - CFA Charterholder, Association for
2.616 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สายธุรกิจน�้ำตาล 3 บริษัท
(อายุ 43 ปี)		 Investment Management and Research (AIMR)			 (สายงานบัญชีและการเงิน)
- รองกรรมการ
- Director Accreditation Program 		
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
		 ผู้จัดการใหญ่
- บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด 			 สายงานบัญชีและการเงิน
สายงานบัญชีและการเงิน - (DAP รุ่นที่ 37/2005)		
- กรรมการ
- บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด
		
(แต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2555) - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า				
- บริษัท น�้ำตาลเกาะกง จ�ำกัด
					 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 				
- บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขต จ�ำกัด
- บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
				
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์				
					 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			
- บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ�ำกัด
				
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ				
- บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
- กรรมการบริหาร
- บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)
					 และปริญญาโท สาขาวิศวะอุตสาหการ
					 University of Tennessee, Knoxville, USA.		
- กรรมการสรรหา				
				
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ			 และพิจารณาค่าตอบแทน					
		
					 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
- กรรมการบริหาร
- บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ�ำกัด		
									
- บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ำกัด
									
- บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน�้ำมัน จ�ำกัด
				
					
- บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ำกัด
									
- บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
23. นายธีระ สงวนดีกุล
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
0.038 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(อายุ 65 ปี)		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			 และผอ.กลุ่มโรงงาน
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ 			 ภาคตะวันตก
		 และผอ.กลุ่มโรงงาน		 สาขาวิศวกรรมเคมี		
- ผอ.กลุ่มโรงงานภาคตะวันตก
		 ภาคตะวันตก 		 University of Wisconsin, Madison, USA 		
- กรรมการบริษัท
(แต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2555) - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ส�ำหรับผู้บริหาร 				
					 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์				
									
24. นายธัชชัย ศุภผลศิริ
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) นิติศาสตร์
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(อายุ 59 ปี)		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			 ส�ำนักเลขานุการบริษัท
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรม			 และกฎหมาย
		 ส�ำนักเลขานุการบริษัทและ		 ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา		
- เลขานุการบริษัท
		 กฎหมาย
- ปริญญาโท นิติศาสตร์, 		
- SVP ฝ่ายกฎหมาย
- เลขานุการบริษัท		 Harvard University, USA
(แต่งตั้ง 28 มีนาคม 2557) - UFS 12/2007 (IOD)
				
- ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ Fundamental
					 Practice for Corporate Secretary (FPCS)
					 รุ่น29/2014
				
- Corporate Governance for Executives
					 (CGE) 2014
				
- Company Secretary Program
					 (CSP 59/2014)

หมายเหตุ : บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
- บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
- บริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
- บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด

60

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

- บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

- บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด
- บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
- บริษัท น�้ำตาลเกาะกง จ�ำกัด		
- บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด
-บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

-ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจ�ำปี
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ 31 ตุลาคม 2558 เปรียบเทียบกับสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2557
			
ล�ำดับ	 รายชื่อกรรมการ	  ต�ำแหน่ง
				

 				

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)
จ�ำนวนหุ้น 		
หมายเหตุ
31 ต.ค. 2557		31 ต.ค. 2558 เพิ่มขึ้น
ร้อยละจ�ำนวนหุ้น บริษัทจดทะเบียนแตกพาร์ จากหุ้นละ 1.00 บาท
Par 0.50 THB		Par 0.50 THB (ลดลง) ที่มีสิทธิออกเสียง เป็นราคาพาร์ 0.50 บาท วันที่ 3 มี.ค.58 และจ่าย
ในปี 2558 (หุ้น)
ปันผลเป็นหุ้นในอัตราส่วน 5:1 วันที่ 27 มี.ค.58

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการบริษัท
- ไม่มีหุ้น KSL 	 
2. นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์1
กรรมการบริษัท
96,564,356 127,650,366 31,086,010
3.184 มีรายการซื้อหุ้นเพิ่มจ�ำนวน 10,779,300 หุ้น
		 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยัง						 และ ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 20,306,710 หุ้น
		 ไม่บรรลุนิติภาวะ) 					   	 ระหว่างปี 2558 (พาร์ 0.50 บาท)
3. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์2
กรรมการบริษัท
28,801,140 41,414,808 12,613,668
1.033 มีรายการซื้อหุ้นเพิ่มจ�ำนวน 4,382,200 หุ้น
		 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยัง						 และ รับโอนจากบุตรสาวจ�ำนวน 1,486,800 หุ้น
		 ไม่บรรลุนิติภาวะ)					
- และได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 6,744,668 หุ้น
								 ระหว่างปี 2558 (พาร์ 0.50 บาท)
4. นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย3
กรรมการบริษัท
45,513,960 54,616,752 9,102,792
1.362 ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 9,102,792 หุ้น
		 (รวมคู่สมรสและบุตร						 ระหว่างปี 2558 (พาร์ 0.50 บาท)		
		 ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)				
5. นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์
กรรมการบริษัท
53,524,140 57,498,612 3,974,472
1.434 ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 9,583,102 หุ้น
								 และโอนออกจ�ำนวน 5,608,630 ระหว่าง
								 ปี 2558 (พาร์ 0.50 บาท)
6. นางอินทิรา สุขะนินทร์
กรรมการบริษัท
19,296,742 23,156,090 3,859,348
0.578 ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 3,859,348 หุ้น 		
								 ระหว่างปี 2558 (พาร์ 0.50 บาท)
7. นายชลัช ชินธรรมมิตร์ 4
กรรมการบริษัท
49,787,824 59,845,388 10,057,564
1.493 ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 9,957,564 หุ้น
		 (รวมคู่สมรสและบุตร						 และรับโอนจ�ำนวน 100,000 ระหว่างปี 2558
		 ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)						
(พาร์ 0.50 บาท)
8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท
75,440,178 90,545,413 15,105,235
2.258 มีรายการซื้อหุ้นเพิ่มจ�ำนวน 16,000 หุ้น
								 และได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 15,089,235 หุ้น
								 ระหว่างปี 2558 (พาร์ 0.50 บาท)
9. นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล 5
กรรมการบริษัท
55,861,820 67,034,184 11,172,364
1.672 ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 11,172,364 หุ้น
	 	 (รวมคู่สมรสและบุตร						 ระหว่างปี 2558 (พาร์ 0.50 บาท)
		 ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
 	 10. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ 6
กรรมการบริษัท
86,168,642 103,463,169 17,294,527
2.581 มีรายการซื้อหุ้นเพิ่มจ�ำนวน 60,800 หุ้น
		 (รวมคู่สมรสและบุตร						 และได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 17,233,727 หุ้น
		 ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  					
ระหว่างปี 2558 (พาร์ 0.50 บาท)
11. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
75,397,912 90,621,494 15,223,582
2.260 มีรายการซื้อหุ้นเพิ่มจ�ำนวน 120,000 หุ้น
							
และได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 15,103,582 หุ้น
								 ระหว่างปี 2558 (พาร์ 0.50 บาท)
12. นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์		
119,820
143,784
23,964
0.004 ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 23,964 หุ้น 		
								 ระหว่างปี 2558 (พาร์ 0.50 บาท)
13. นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท
43,536,020 52,243,224 8,707,204
1.303 ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 8,707,204 หุ้น 		
								 ระหว่างปี 2558 (พาร์ 0.50 บาท)
14. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท
17,354,486 20,825,383 3,470,897
0.519 ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 3,470,897 หุ้น 		
								 ระหว่างปี 2558 (พาร์ 0.50 บาท)
15. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
กรรมการบริษัท
- ไม่มีหุ้น KSL
16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ
กรรมการบริษัท
- ไม่มีหุ้น KSL
17. นายประมูล วิเชียรสินธุ์
กรรมการบริษัท
- ไม่มีหุ้น KSL
18. ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
กรรมการบริษัท
- ไม่มีหุ้น KSL
19. ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
กรรมการบริษัท
- ไม่มีหุ้น KSL
20. นายการุณ กิตติสถาพร
กรรมการบริษัท
- ไม่มีหุ้น KSL
21. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ7์
กรรมการ
14,100,120 16,920,144 2,820,024
0.422 ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 2,820,024 หุ้น
		 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยัง						 ระหว่างปี 2558 (พาร์ 0.50 บาท)
		 ไม่บรรลุนิติภาวะ) 			
22. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
87,390,530 104,868,636 17,478,106.00
2.616 ได้รับหุ้นปันผลจ�ำนวน 17,478,106 หุ้น 		
								 ระหว่างปี 2558 (พาร์ 0.50 บาท)
23.นายธัชชัย ศุภผลศิริ
เลขานุการบริษัท
- 	  - ด�ำรงต�ำแหน่ง 28 มีนาคม 2557
หมายเหตุ กรรมการอิสระ
1. นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์
ถือหุ้นจ�ำนวน 79,672,274
2. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ ถือหุ้นจ�ำนวน 21,802,080
3. นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย
ถือหุ้นจ�ำนวน 26,718,360
4. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
ถือหุ้นจ�ำนวน 39,345,388
	 			
 			
5. นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล  	 ถือหุ้นจ�ำนวน 50,851,920
6. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
ถือหุ้นจ�ำนวน 87,477,933
7. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ ถือหุ้นจ�ำนวน
12,383,424

ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์ (ภรรยา)
นางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์ (ภรรยา)
นางมนทนัฐ แต้มศิริชัย (ภรรยา)
ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ)
ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ)
ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์(บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ)
นางกรกช โรจนะโชติกุล (ภรรยา)
ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ)
นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ์ (ภรรยา)

ถือหุ้นจ�ำนวน
ถือหุ้นจ�ำนวน
ถือหุ้นจ�ำนวน
ถือหุ้นจ�ำนวน
ถือหุ้นจ�ำนวน
ถือหุ้นจ�ำนวน
ถือหุ้นจ�ำนวน
ถือหุ้นจ�ำนวน
ถือหุ้นจ�ำนวน

47,978,092 รวม
19,612,728 รวม
27,898,392 รวม
10,080,000 		
10,080,000
340,000 รวม
16,182,264 รวม
15,985,236 รวม
4,536,720 รวม

127,650,366
41,414,808
54,616,752

ในปี 2558
ในปี 2558
ในปี 2558

59,845,388
67,034,184
103,463,169
16,920,144

ในปี 2558
ในปี 2558
ในปี 2558
ในปี 2558

รายงานประจ�ำปี 2558
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การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยแสดงจ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปี ไว้ในรายงานประจ�ำปี 2558
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปี 2558
				
			
ล�ำดับ
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
			 
				

						
			
หุ้นสามัญ						
หุ้นสามัญ
ร้อยละ
(จ�ำนวนหุ้น)		รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2558		
(จ�ำนวนหุ้น) จ�ำนวนหุ้น
31 ต.ค. 57
ซื้อ
(ขาย) รับโอน/(โอน) รับหุ้นปันผล ณ 31 ต.ค. 58 ที่มีสิทธิ
Par 0.50 บาท			 Par 0.50 บาท		
Par 0.50 บาท ออกเสียง

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการบริษัท
- 	  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
60,859,812 6,502,100
- 12,310,362
 	2. นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์1
 			
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
35,704,544 4,277,200
- 7,996,348
 		 (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
กรรมการและ
12,537,200 4,842,200 (540,000) 1,486,800 3,475,880
3. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์2
 			
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
- รับโอนจากบุตรสาว
16,263,940
80,000
- 3,268,788
 	 (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	 	
กรรมการและ
22,265,300
- 4,453,060
4. นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย3
		 (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
23,248,660
- 4,649,732
5. นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์
กรรมการและ
53,524,140 รับโอนจากพี่สาวร่วมบิดามารดา14,391,370 9,583,102
			
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
- โอนให้บุตร 5 คน@ 4 ล้านหุ้น(20,000,000)
6. นางอินทิรา สุขะนินทร์
กรรมการและ
19,296,742
- 3,859,348
			
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 32,787,824
- รับโอนจากคุณย่า	 6,557,564
7. นายชลัช ชินธรรมมิตร์4
 	 	 (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
17,000,000 			 100,000 3,400,000
8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 75,440,178
16,000
- 15,089,235
กรรมการและ
42,376,600
- 	  - 8,475,320
9. นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล 5
13,485,220
- 2,697,044
 	 (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 72,898,278
- 14,579,655
10. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์6
	 	 (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
13,270,364
60,800
- 2,654,072
11. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 75,397,912 120,000
- 15,103,582
12. นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์
กรรมการ
119,820
- 23,964
13. นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท
43,536,020 	  - 8,707,204
14. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท
17,354,486
- 3,470,897
15. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
กรรมการบริษัท
16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ
กรรมการบริษัท
17. นายประมูล วิเชียรสินธุ์
กรรมการบริษัท
18. ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
กรรมการบริษัท
19. ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
กรรมการบริษัท
-	 20. นายการุณ กิตติสถาพร
กรรมการบริษัท
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 10,319,520	 - 2,063,904
21. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ7์
3,780,600
- 756,120
		 (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
22. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
87,390,530 	 - 17,478,106
23. นายธัชชัย ศุภผลศิริ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
			
และเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ กรรมการอิสระ
1. นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์
ถือหุ้นจ�ำนวน
79,672,274
2. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ ถือหุ้นจ�ำนวน
21,802,080
3. นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย
ถือหุ้นจ�ำนวน
26,718,360
4. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
ถือหุ้นจ�ำนวน
39,345,388
 			
				
5. นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล ถือหุ้นจ�ำนวน
50,851,920
6. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นจ�ำนวน
87,477,933
7. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ ถือหุ้นจ�ำนวน
12,383,424
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์ (ภรรยา)		
นางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์ (ภรรยา)		
นางมนทนัฐ แต้มศิริชัย (ภรรยา)		
ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์(บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ)
ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ)
ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ)
นางกรกช โรจนะโชติกุล (ภรรยา)		
ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ)
นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ์(ภรรยา)		

ถือหุ้นจ�ำนวน
ถือหุ้นจ�ำนวน
ถือหุ้นจ�ำนวน
ถือหุ้นจ�ำนวน
ถือหุ้นจ�ำนวน
ถือหุ้นจ�ำนวน
ถือหุ้นจ�ำนวน
ถือหุ้นจ�ำนวน
ถือหุ้นจ�ำนวน

47,978,092
19,612,728
27,898,392
10,080,000
10,080,000
340,000
16,182,264
15,985,236
4,536,720

79,672,274

1.987

47,978,092
21,802,080
19,612,728
26,718,360
27,898,392
57,498,612

1.197
0.544
0.489
0.666
0.696
1.434

23,156,090

0.578

39,345,388
20,500,000
90,545,413
50,851,920
16,182,264
87,477,933
15,985,236
90,621,494
143,784
52,243,224
20,825,383
12,383,424
4,536,720
104,868,636
-

0.981
0.511
2.258
1.268
0.404
2.182
0.399
2.260
0.004
1.303
0.519
0.309
0.113
2.616
-

รวม127,650,366 ในปี 2558
รวม 41,414,808 ในปี 2558
รวม 54,616,752 ในปี 2558
รวม 59,845,388
รวม 67,034,184		
รวม 103,463,169
รวม 16,920,144

ในปี 2558
ในปี 2558
ในปี 2558
ในปี 2558

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ต�ำแหน่ง
ชื่อ - นามสกุล

1. นายมนู
2. นายจ�ำรูญ

เลียวไพโรจน์
ชินธรรมมิตร์

			

3. นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
4. นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย
5. นายสุขุม
โตการัณยเศรษฐ์
6. นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
7. นางอินทิรา	
สุขะนินทร์
8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
			
9. นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
10. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
11. นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์
12. นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์
13. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
			
14. นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์
15. นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ์
16. นายประมูล
วิเชียรสินธุ์
			
17. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ
			
18. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
			
19. นายการุณ
กิตติสถาพร
			
			
20. นายวรภัทร
โตธนะเกษม
			
			
21. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
			
22. นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
23. นายธีระ
สงวนดีกุล
24. นายวิรัช
ชุนฟ้ง
25. นายณรงค์
จิตร์น้อมรัตน์
26. นายพิริย์พล
ชินธรรมมิตร์
27. นายธีระพงษ์
นาคะศักดิ์เสวี

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ประธานกรรมการ
X X X
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
// // //		 X X X X X X X X		X
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
// // // //		 /			/
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
// // //			 / / /				/ X
กรรมการและกรรมการบริหาร
// // //		 /				/ / /			/
กรรมการและกรรมการบริหาร
// // //		 /				/ / / /
กรรมการและกรรมการบริหาร
// // //			 /				/ /
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
// // //					/ /		/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
// // // /		/ /			/
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
// // //
กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / / /
กรรมการและกรรมการบริหาร
// // //										 /
กรรมการและกรรมการบริหาร
// // // / / / / / /		/ / /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ / /
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบริหาร
// // //			 / / / /		/
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่				 //			 / /			/ /		 /
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่							 / /				/		 /
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่								 /				/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่												 /
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการภาค บริษัทย่อย 									 /		/ / /
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย/กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย 											 /

**หมายเหตุ : 1) เครื่องหมายและต�ำแหน่ง
		 X ประธานกรรมการ, / กรรมการ, // กรรมการบริหาร
2) รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
		 1. บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด 2. บริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด 3. บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด 4. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)
		 5. บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด 6. บริษัท โรงไฟฟ้าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด 7. บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด 8. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
		 9. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด 10. บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด 11. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิ้ง จ�ำกัด 12. บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด
		 13. บริษัท koh kong Plantation จ�ำกัด 14. บริษัท koh kong Sugar Industry จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2558
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CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITIES

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบายดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corperate
Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสำ�คัญในการสนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดำ�เนินธุรกิจที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ
ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจน้ำ�ตาลและธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ โดยควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม
และปฏิบัติตามข้อกำ�หนดกฎหมาย หรือข้อกำ�หนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้าง
รากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้
1. การก�ำกับดูแลองค์กร : บริษั ทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของโรงงานผลิตน�้ำตาลในประเทศไทย
		 ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด�ำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและ
		 ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการที่ดีอันเป็นสากลและ
		 เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและด�ำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรม
		 อันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นน�ำ
2. การเคารพสิทธิมนุษ ยชน : บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพ
		 ต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น
		 ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยอยู่ระหว่างขอการรับรองสถานประกอบการ
		
ที่ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษั ทฯ มีการก�ำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ ในระดับที่เหมาะอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุง
		 เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะด�ำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบัติ
		 ตามกฎหมาย
บริษั ทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการเป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่อง
สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงานและดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งยังมี
การจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อสร้างหลักประกันให้พนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใบรับรอง มรท.8001-2553 มาตรฐานแรงงานไทย
ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุดจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานฯ และรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท�ำงานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในกลุ่มโรงงาน เพื่อด�ำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของ
สถานที่ท�ำงานสม�่ำเสมอ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารถังดับเพลิงประตูหนีไฟตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อม
อพยพหนี ไฟเป็นประจ�ำทุกปี และในส่วนของโรงงานยึดหลักปฏิบัติเดียวกัน โดยเน้นข้อบังคับเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานที่มีความปลอดภัยส�ำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคน
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งมีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานรักษาความปลอดภัยของกลุ่มโรงงาน
ทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและ
		
มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จัดระบบภายในเพื่อขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวัด
		
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินกิจการ เพื่อน�ำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป เช่น โรงงานน�้ำตาล จะมีฝุ่นจากการเผาไหม้
		
ของหม้อไอน�้ำ บริษัทฯ จึงมีมาตรการในจัดการโดยใช้เทคโนโลยี เช่น กรณีฝุ่นกากอ้อย หรือฝุ่นจากการเผาไหม้ภายในโรงงาน ทางบริษัทฯ
		 ใช้เทคโนโลยีระบบ ESP (Electrostatic Precipitator) เป็นการดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่น เป็นมิตร
		 กับชุมชน เป็นต้น ส่วนโรงงานเอทานอลจะมีน�้ำเสียที่ได้จากกระบวนการผลิต จึงได้มีการน�ำไปผสมกับกากหม้อกรองจากโรงงานน�้ำตาล
		 ผ่านกระบวนการกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์สร้างประโยชน์ให้ชาวไร่ได้ต่อไป เป็นต้น
กรณีที่มีโครงการใหม่เกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน ทางบริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีการศึกษาปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมและกระบวนการลดผลกระทบพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยบริษัทฯ ได้มีการท�ำ Environmental Impact
Assessment : EIA คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวกและทางลบ จากการพัฒนาโครงการที่ส�ำคัญเพื่อก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
5. การด�ำเนินงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรมใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย
		 เคารพกฎระเบียบของสังคมและเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง
6. ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดหา : บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความ
		 จริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิตและ/หรือการ
		 บริการ ในขณะเดียวกันบริษั ทฯ มีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากบริษั ทผู้จัดหาสินค้าโดยมุ่งเน้นที่จะ
		 คงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา
7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน ส่งเสริมบุคคลากรเพื่อเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการในการพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมท�ำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน
นอกจากนี้ นโยบายหลักของผู้บริหารในการพัฒนาชุมชนนั้นคือ การเผยแพร่ศาสตร์พระราชาโดยการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ชุมชน ผ่านการฝึกอบรมแบบปฏิบัติจริงกับชาวไร่ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป โดยให้เห็นถึงประโยชน์ของการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ
ใช้กับการด�ำเนินชีวิต ซึ่งบริษั ทฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เค.เอส.แอล.ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหนึ่งในเครือข่ายมูลนิธิ
กสิกรรมธรรมชาติ มีหน้าที่ในการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
บริษัทฯ ที่ให้ความสนใจและน�ำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชนต่อไป
การพัฒนาและต่อยอดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ส่งผลให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
เติบโตอย่างมั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนคุณภาพที่ดีของสินค้าและการบริการที่ดีให้กับลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ควบคู่กับ
การพัฒนาดูแลพนักงานและสังคมให้ได้รับโอกาสที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป
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รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2558
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท
ในกลุ่ม เอาใจใส่และให้ความสำ�คัญกับความมีสมดุล
ระหว่างความสำ�เร็จทางธุรกิจ การกำ�กับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในส่วนของการกำ�กับดูแลกิจการนั้น ได้แสดงไว้ใน
ตอนต้นของรายงานประจำ�ปีฉบับนี้แล้ว ดังนั้น ในส่วนนี้
จะเป็นการนำ�เสนอข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มเติม โดยเฉพาะด้านการ
จัดการวัตถุดิบ การรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
บุคลากร สังคมและกิจกรรมสัมพันธ์ ซึ่งได้ดำ�เนินการ
อยู่ ณ โรงงานต่างๆ และสำ�นักงานใหญ่
กลุ่มบริษั ทที่อยู่ ในขอบเขตของการจัดทำ�รายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่างๆ ประกอบด้วย
บริษัทฯ

การจัดการ
วัตถุดิบ

การรักษา	
ความปลอดภัย
บุคลากร
สิ่งแวดล้อม			

สังคมและ
กิจกรรมสัมพันธ์

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) สาขาน้ำ�พอง
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด(มหาชน) สาขาวังสะพุง
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
(สาขาน้ำ�พอง,สาขาวังสะพุง,สาขาบ่อพลอย)		
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำ�กัด
(สาขาน้ำ�พอง,สาขาบ่อพลอย)		
สำ�นักงานใหญ่			
1. การจัดการวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักของกลุ่มน้ำ�ตาล คือ อ้อย ซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญของการผลิตน้ำ�ตาล ดังนี้ บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในด้านนี้เป็นอย่างมาก
เพื่อให้ได้อ้อยดี มีคุณภาพ จะส่งผลให้ได้คุณภาพของน้ำ�ตาลที่ดี ดังนั้นในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดูแลตั้งแต่การเตรียมดิน การบำ�รุง การตัด
การขนส่ง เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ได้คุณภาพ สะอาด และปราศจากการปนเปื้อน
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การเตรียมดิน
ทางบริษัทฯได้ส่งเสริมชาวไร่อ้อยคู่สัญญา ให้เตรียมดินก่อนที่จะปลูกอ้อยตามหลักวิชาการที่เหมาะสมแก่การปลูกอ้อยในแต่ละฤดูกาล

การบำ�รุงอ้อย ในปีที่ผ่านมา เกษตรกรประสบปัญหาที่เกิดจากภัยแล้ง ทำ�ให้อ้อยแห้ง เฉาตาย บริษัทฯ ได้ใช้แนวทางการแก้ไขโดยร่วมมือกับ
สำ�นักงานกองทุนอ้อยสนับสนุนโครงการสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งทางบริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่ ปี 2556 - ปัจจุบัน
การตัดอ้อย ในการตัดอ้อยนั้น ปัญหาที่พบในการตัดอ้อย มีดังนี้
ก. แรงงานตัดอ้อยไม่เพียงพอ
บริษัทฯได้ใช้แนวทางการแก้ไขโดยร่วมมือกับภาครัฐ ส่งเสริมให้ชาวไร่ใช้รถตัดอ้อยแทนแรงงานคน ซึ่งทางบริษัทฯได้ร่วมมือกับสำ�นักงาน
กองทุนอ้อยสนับสนุนโครงการสินเชื่อรถตัดอ้อย ซึ่งทางบริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่ ปี 2556 - ปัจจุบัน

ข. เผาอ้อยก่อนตัด เนื่องจากการเผาอ้อยจะทำ�ให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยง่ายขึ้น แต่ผลกระทบที่เกิดจะทำ�ให้อ้อยเน่าเสียง่าย และส่งให้เกิด
		 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในอากาศ
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ค. อ้อยสกปรก อาจเกิดได้หลายแบบ เช่น อ้อยใบยาว กาบใบ สิ่งปนเปื้อนมากับอ้อย

2. การรักษาสิ่งแวดล้อม
ในอากาศ
แต่เดิม โรงงานน้ำ�ตาลต่างๆ ใช้ระบบบำ�บัดอากาศ แบบ Wet Scrubber เพื่อดักกรองฝุ่นและเขม่าที่ออกจากโรงงาน ต่อมา เมื่อมีการพัฒนา
ระบบบำ�บัดอากาศแบบ ESP (Electro Static Precipitator) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำ�จัดฝุ่นสูงกว่าระบบบำ�บัดอากาศแบบ Wet Scrubber
โรงงานในกลุ่มจึงเปลี่ยนจากระบบ Wet Scrubber ที่ติดตั้งมาแต่เดิม เป็นระบบ ESP ซึ่งปรากฏว่าระบบ ESP สามารถดักเขม่าที่จะปล่อยออกสู่
บรรยากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงลดผลกระทบต่อชุมชนได้อย่างมีนัยสำ�คัญและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ระบบบำ�บัดแบบ ESP ที่กลุ่มบริษัทได้เลือกใช้ มีหลักการทำ�งานที่ต่ออนุกรมจากระบบบำ�บัดแบบ Multi-cyclone เป็นระบบบำ�บัดที่ต้องอาศัย
แรงจากสนามไฟฟ้าในการแยกอนุภาคออกจากกระแสก๊าซร้อน โดยการใส่ประจุไฟฟ้าให้อนุภาคแล้วปล่อยให้อนุภาคผ่านเข้าไปในสนามไฟฟ้าสถิต
อนุภาคที่มีประจุดังกล่าวจะเคลื่อนที่เข้าไปหาและเกาะติดบนแผ่นเก็บที่มีศักย์ไฟฟ้าตรงข้ามกับศักย์ไฟฟ้าของอนุภาคโดยทั่วไป ESPจะมีประสิทธิภาพสูง
ในการดักจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน และมีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นได้ร้อยละ 90 หลักการทำ�งานของ ESP แบ่งได้ 3 ขั้นตอน
ประกอบด้วย 1.) การใส่ประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาค 2.) การดักจับอนุภาคที่มีประจุโดยใช้แรงไฟฟ้าจากสนามไฟฟ้าสถิตย์ และ 3.) การแยกฝุ่นออก
จากขั้วเก็บในเครื่อง ESP ไปยังถังพักด้วยการเคาะ (Rapping) หรือสั่น(Vibrating)
ตารางเปรียบเทียบอัตรามลพิษที่ระบายออกจากระบบบำ�บัดมลพิษอากาศ
หม้อไอน�้ำชุด

ก่อนปรับปรุง

80 Ton/hr.(No.1)

หลังปรับปรุง

หมายเหตุ

TSP 320 mg./m3 TSP (Normal Operation) 98.8 mg./m3
ปรับปรุงระบบบำ�บัดจากแบบ 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 ปรับปรุงระบบบำ�บัดจากแบบ 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 ปรับปรุงระบบบำ�บัดจากแบบ 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 ปรับปรุงระบบบำ�บัดจากแบบ 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 อ้างอิงตามรายการคำ�นวณระบบบำ�บัดมลพิษอากาศ ตามรายงาน EIA บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
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มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- ติดตั้ง Wind Sock ตรวจสอบทิศทางลม/สังเกตทิศทางการพัดของลม
- มีสเปรย์ ม่านน้ำ� ฉีดพรมกองกากอ้อย
- ติดตั้งแนวตาข่าย ความสูง 24 เมตร ขนาดตาข่าย 3 มิลลิเมตร

แนวสเปรย์ม่านน�้ำ

แนวตาข่ายกันกากอ้อย

Wind Sock
โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวม่านกันกากอ้อย ตามมาตรการ EIA
ดำ�เนินการปลูกต้นไม้ แถวที่ 1 ปลูกสนประดิพัทธ์ จำ�นวน 160 ต้น ระยะห่างต้นละ 2 เมตร แถวที่ 2 ปลูกต้นโมกบ้าน จำ�นวน 1,000 ต้น
เมตรละ 3 ต้น แถวที่ 3 ปลูกต้นอโศกอินเดีย จำ�นวน 160 ต้น ระยะห่างต้นละ 2 เมตร
พื้นที่ด้านหลังม่านกันกากอ้อยก่อนปลูกต้นไม้

พื้นที่ด้านหลังม่านกันกากอ้อยหลังปลูกต้นไม้
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น�้ำ

ระบบการจัดการน้ำ�เสีย
น้ำ�เสียที่ผ่านการบำ�บัดและค่าเป็นไปตามมาตรฐานไม่มีการระบายออกนอกโรงงาน ซึ่งน้ำ�เสียที่ผ่านระบบบำ�บัดดังกล่าว จะนำ�กลับมา
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่สีเขียวของโรงงานและฉีดพรมถนนบริเวณลานกองกากอ้อยเพื่อลดผลกระทบเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
แหล่งก�ำเนิด

ปริมาณ (ลูกบาศก์เมตร/วัน)

1. น้ำ�เสียจากกิจวัตรประจำ�วันของพนักงาน
36
2. น้ำ�ระบายจากหม้อไอน้ำ�
720
			
			
3. น้ำ�ระบายจากการล้างเครื่องจักร
309.6
4. น้ำ�ชะกองเก็บกากอ้อย
396
		
(ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ�)
			
รวมน้ำ�เสีย
1,461.6
รวมน้ำ�เสียที่ส่งเข้าระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
(ความสามรถในการบำ�บัด 1,300 ลบ.ม./วัน)
741.6

วิธีการบ�ำบัด

ส่งบำ�บัดยังระบบบำ�บัดน้ำ�เสียของโรงงาน
นำ�กลับมาใช้ในระบบการลำ�เลียงเถ้าออกจากห้องเผาไหม้
ของหม้อไอน้ำ� ระบบบำ�บัดมลพิษทางอากาศแบบเปียกและ
ระบบหล่อเย็น
ส่งบำ�บัดยังระบบบำ�บัดน้ำ�เสียของโรงงาน
ใช้ฉีดพ่นลานกองเก็บกากอ้อยเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองและส่วนเกินส่งไปบำ�บัดยังระบบบำ�บัดน้ำ�เสียของ
โรงงาน
-

ผังระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
ตะแกรง/แยกน้ำ�มัน

บ่อที่1 : บ่อตกตะกอน

บ่อที่2 : บ่อไร้อากาศ #1

น้ำ�เสียจาก
กระบวนการผลิต/
น้ำ�ชะลานกองกากอ้อย

บ่อที่ 3 : บ่อไร้อากาศ
นำ�กลับไปใช้ประโยชน์

บ่อที่ 6 : บ่อบ่ม
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

กรณีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

บ่อที่ 5 : บ่อเติมอากาศ

บ่อที่ 4 : บ่อเติมอากาศ

การจัดการกากอุตสาหกรรม
แหล่งก�ำเนิด

ประเภทของกากของเสียตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก�ำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548

ปริมาณ

450
1. กากของเสีย ไม่จัดอยู่ในประกาศฉบับดังกล่าว
แต่จัดอยู่ในขอบข่ายตามพระราชบัญญัติการ กิโลกรัม/
ทั่วไปจาก
วัน
สาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
พนักงาน

%Reuse/
Recycle/
Reduce

		

2. กากของเสีย 13 02 08 (ของเสียประเภทน้ำ�มันเครื่องยนต์ 2.5 ตัน/ปี 100 % External
อุตสาหกรรม น้ำ�มันเกียร์ น้ำ�มันหล่อลื่น) และหมวด 13 05
Recycle
06 (น้ำ�มันจากอุปกรณ์แยกน้ำ�-น้ำ�มัน)
2.1 น้ำ�มันหล่อลื่น จัดเป็นของเสียอันตราย
ที่ใช้แล้วจาก
งานซ่อมบำ�รุง

2.2 เรซิ่นเสื่อม
สภาพจาก
ระบบผลิต
น้ำ�อ่อน

หมวด 19 09 05 (เรซิ่นแลกเปลี่ยนประจุ
ที่อิ่มตัวหรือใช้งานแล้ว) จัดเป็นของเสีย
ไม่อันตราย

2.3 เถ้าที่เกิดขึ้น
จากการ
เผาไหม้ของ
หม้อไอน้ำ�

หมวด 10 01 01 (เถ้าหนัก ตะกรันและฝุ่น
จากหม้อไอน้ำ�ที่ไม่ใช่ 10 01 04) และหมวด
19 08 02 (ของเสียในรูปของแข็ง เช่น ฝุ่น
จากระบบบำ�บัดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ Bag
House, ESP, Cyclone, Scrubber ที่ไม่ใช่
19 80 01 เป็นต้น) จัดเป็นของเสีย
ไม่อันตราย

สถานที่
ภาชนะบรรจุ จัดเก็บรอ
การก�ำจัด

ถังขยะ
มูลฝอย
แยก
ประเภท

ถังเก็บ
ขยะ
มูลฝอย

วิธีการก�ำจัด

ส่งให้เทศบาล
ตำ�บลท่ามะกา
นำ�ไปกำ�จัด

ถังขนาด อาคาร
200 ลิตร เก็บกาก
มีฝาปิด ของเสีย
มิดชิด

ส่งให้หน่วยงาน
รับกำ�จัดกาก
ของเสีย
อุตสาหกรรม
ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าต
จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
นำ�ไปกำ�จัด

2 ลบ.ม./ปี 100 % External ถังขนาด อาคาร
Recycle 200 ลิตร เก็บกาก
มีฝาปิด ของเสีย
มิดชิด

ส่งให้หน่วยงานรับ
กำ�จัดกากของเสีย
อุตสาหกรรมที่ได้
รับอนุญาตจาก
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมนำ�
ไปกำ�จัด

10,260 100 % External ภายในบ่อ บ่อและ
ตัน/ปี
Recycle และไซโล ไซโล
เก็บเถ้า เก็บเถ้า

ส่งให้เกษตรกรนำ�
ไปผสมกับกาก
ตะกอนหม้อกรอง
เพื่อนำ�ไปปรับปรุง
สภาพดินในพื้นที่
การเกษตร
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การคัดแยกของเสียที่แหล่งกำ�เนิดและการจัดเก็บ

72

คััดแยกประเภทขยะที่แหล่งกำ�เนิด

อาคารเก็บกากอุตสาหกรรม

ระบบความปลอดภัยบริเวณอาคารเก็บกากอุตสาหกรรม

ป้ายบ่งชี้ประเภทของเสีย

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

รางวัล
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด ได้รับรางวัล “การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ� ระดับดีเด่น ประจำ�ปี 2558” ของกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการนี้คุณกรัณย์ชัย ทักษิณ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบโล่รางวัลจาก ฯพณฯ ปราโมทย์ วิทยาสุข
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน “อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์รักษ์แม่น้ำ�ปีที่ 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 น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด ได้รับรางวัล
CSR-DIW Award ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
โดยมีคุณกรัณย์ชัย ทักษิณ ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนบอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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3. ความปลอดภัย
บริษั ทฯได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในทุกด้านๆ แต่ที่นี้จะเน้นความปลอดภัยด้านอาหารและบุคลากร เพราะเป็นส่วนที่บริษั ทฯได้ตระหนัก
เห็นถึงความสำ�คัญในด้านนี้เป็นอย่างมาก
ความปลอดภัยของอาหาร สำ�หรับผลิตภัณฑ์น้ำ�ตาล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปลายทางที่ได้จากกระบวนการผลิต มีด้วยกัน 4 ชนิด คือ น้ำ�ตาลทราย
ดิบคุณภาพสูง(Hi-pol) น้ำ�ตาลทรายดิบ (Raw Sugar) น้ำ�ตาลทรายขาว (White Sugar) น้ำ�ตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refine Sugar)
ด้านคุณภาพอาหารบริษั ทฯได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าน้ำ�ตาล อาทิเช่น FSSC 22000,GMP, HACCP, HALAL, มอก. 56-2552 และ
ปัจจุบันได้มีการรับรองระบบมาตรฐานสินค้า ของ Kosher รองรับกลุ่มลูกค้ามากขึ้น เพื่อเป็นการตอบรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น

ความปลอดภัยของบุคลากร
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯเป็นอุตสาหกรรมการผลิต ดังนี้ บริษัทฯจึงคำ�นึงถึงความปลอดภัยทั้งผู้ปฎิบัติงานและควบคุมการทำ�งาน โดยการ
เน้นความรู้เรื่องความปลอดภัยจุดอันตรายต่างๆ ในพื้นที่การทำ�งาน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในความปลอดภัยในการทำ�งานและ
เพื่อรู้วิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานได้ โดยแบ่งหลักสูตรการอบรมได้ดังนี้
หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำ�งาน ภาคบังคับ
1. ฝึกซ้อมดับเพลิงซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ให้แก่พนักงานทุกคน ซึ่งในการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เป็นซ้อมซึ่งเป็นประจำ�ทุกปี
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งหลักการอพยพหนีไฟ และลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
- เพื่อป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
- เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรของบริษัทฯ ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย
2. ฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำ�งานกับไฟฟ้า
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและทราบเกี่ยวกับหลักการทำ�งานของไฟฟ้า
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถป้องกันการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
3. ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งานสำ�หรับพนักงานใหม่
4. ฝึกอบรมหลักสูตรทีมฉุกเฉินระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหลและเกิดเพลิงไหม้
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถรับมือและมีความปลอดภัยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น
- เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินต่อสิ่งแวดล้อมในกรณีสารเคมีรั่วไหลและเกิดเพลิงไหม้
- เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติ และการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังเกิดสภาวะฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลและเกิดเพลิงไหม้
หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำ�งาน สำ�หรับผู้ปฎิบัติงานเฉพาะด้าน
1. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหล
2. ฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้เครนและปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ
3. ฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำ�งานในที่อับอากาศ
4. บุคลากร
เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและการบริหารงานของ KSL ตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพในระดับสากล ISO 9001:2008 และมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหาร FSSC 22000 รวมทั้งมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) บริษั ทจึงได้มีหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับ รวมทั้งสร้าง
ความพร้อมความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่
หลักสูตรบังคับ ประกอบด้วย
หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
เน้นการให้ข้อมูลและคำ�แนะนำ�เบื้องต้นของธุรกิจอ้อยและน้ำ�ตาล รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจการจัดโครงสร้างการบริงานในองค์กร
ประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งรู้จักผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตสินค้า เพื่อให้พนักงานได้รู้จักและเข้าใจสภาพแวดล้อม
ขององค์กร สามารถปรับพฤติกรรมเพื่อให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและสังคมการทำ�งานภายในองค์กรได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำ�งาน
เน้นความรู้เรื่องความปลอดภัย จุดอันตรายต่างๆในพื้นที่การทำ�งาน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ ความปลอดภัยในการทำ�งาน
โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ตามข้อกำ�หนดมาตรฐานปี 2543 และถ่ายทอดไปยังหลักสูตรอบรม
เรื่องความปลอดภัยในการทำ�งาน เพื่อรู้วิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน
หลักสูตร ระบบการบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
เน้นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในข้อกำ�หนดพื้นฐาน และขั้นตอนของระบบการบริหารคุณ ภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008
โดยพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง และ ถือปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในมาตรฐานเรื่องการผลิตสินค้า
และให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในสินค้าที่ได้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพในระดับสากล
หลักสูตร FSSC 22000 (Food Safety)
หลักสูตรที่เน้นการจัดระบบความปลอดภัยด้านอาหาร FSSC 22000 (Food Safety) โดยพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการอบรมใน
หลักสูตรความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อการจัดทำ�แผนป้องกันสิ่งที่อาจปนเปื้อนสู่การผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่น กับกลุ่มลูกค้าในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)
เพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึง ข้อกำ�หนดในมาตรฐานแรงงานไทย ข้อกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง การมีอิสระเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การไม่เลือกปฏิบัติ การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำ�งาน
หลักสูตร “การสร้างทีมงาน (Team Building) บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นสร้างความสามัคคี ในการทำ�งาน ส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่ดี ในการทำ�งาน เพื่อสร้างความสามัคคี และความสนิทสนมกลมเกลียวกัน
ภายในองค์กร รวมทั้งการนำ�หลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาหลักในการดำ�เนินชีวิต รู้จักความพอประมาณ
ความมีเหตุผล เป็นภูมิคุ้มกันเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งในการดำ�รงชีวิตเพื่อความสมดุลอย่างยั่งยืนต่อไป
หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บริษั ท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด(มหาชน) ตระหนักถึงการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในด้านการทำ�งานของ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดหลักสูตรที่เน้นการเสริมสร้างความรู้การบริหาร การพัฒนาภาวะผู้นำ� และทักษะต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำ�เนิน
งานขององค์กรสู่พนักงานในแต่ละระดับ เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสำ�หรับกลุ่มนี้จะเน้นให้ความรู้ในเชิงการบริหารงานใหม่ๆ และทักษะการจัดการระดับสูง เพื่อการกำ�หนดทิศทางขององค์กร
และเป้าหมายให้เกิดผลตามที่วางแผนไว้ เพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงนี้เน้นไปที่หลักสูตร
เช่น หลักสูตรการคิดและเขียนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking and Executive), Directors Strategic Workshop, หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
กลุ่มพนักงานระดับจัดการ
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสำ�หรับกลุ่มนี้เน้นให้ความรู้ในเชิงการบริหาร และการจัดการทั่วๆ ไป เพื่อวางแผนการบริหารที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
และพัฒนาภาวะผู้นำ�สู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในองค์กร ได้แก่ หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA for KSL, การบริหารงานบุคคลสำ�หรับ
ผู้จัดการ (HR for non HR), การพัฒนาผู้นำ�ในบทบาทการสอนงาน (The Leader as Coach), การพัฒนาศักยภาพสำ�หรับผู้บริหาร
(Competency for Executive Management), การบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Performance Management System),
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) เป็นต้น
กลุ่มพนักงานระดับบังคับบัญชา
เน้นความรู้และทักษะในสายงานของตนเอง เสริมสร้างศิลปะในการการสื่อสาร รวมทั้งการทำ�งานเป็นทีม เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
ประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน และการสร้างทัศนคติในการทำ�งานที่ดีมาสู่องค์กร ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมทักษะการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การนำ�เสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique) การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน และการเป็น
พี่เลี้ยงในองค์กร, การเจรจาต่อรองเพื่อประสิทธิผล (Negotiation for Results), KSL Excellence Team Work และการเขียนหนังสือโต้ตอบ
หนังสือราชการ การเขียนรายงานเพื่อการนำ�เสนออย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ
พนักงานในกลุ่มนี้จะเน้นให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน และเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นใน
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือในการช่วยปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น เช่น ความรู้เบื้องต้นในเรื่อง กิจกรรม 5ส., กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC.),
กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำ�งาน (Safety), การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) เป็นต้น
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โครงการทำ� OPK หรือ One Point Knowledge และการทำ� OPL หรือ One Point Lesson, OPS One point Sharing
การทำ� OPK หรือ One Point Knowledge และการทำ� OPL หรือ One Point Lesson, OPS One point Sharing เป็นหนึ่งในเครื่องมือการ
จัดการความรู้ของโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งรวบรวมบทความ ที่น่าสนใจ เคล็ดลับ ทางเทคนิคด้านต่างๆ ที่ได้รับ
หลังจากไปร่วมประชุมหรืออบรมทุกหลักสูตร และ สัมมนาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการเขียนบทความที่เกิดจากประสบการณ์ของพนักงาน
ในองค์การ แล้วนำ�มาแบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมงานมาประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดทัศนคติในการเรียนรู้
เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายโดยมีสมรรถนะสูงขึ้น และเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายการ
ดำ�เนินธุรกิจขององค์กร และการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้ ผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับ ต้องดำ�เนินการวางแผนเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่ตนเองดูแล เพื่อจะได้มี
การวางแผนกำ�หนดเรื่องงบประมาณส่งพนักงานไปร่วมอบรมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนด รวมทั้งต้องมีการติดตามและประเมินผลหลังจาก
ไปเข้าอบรมด้วยทุกครั้ง
5. สังคมและกิจกรรมสัมพันธ์
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจภาคเอกชนที่เติบโตควบคู่กับชุมชนและสังคมไทยมาอย่าง ยาวนาน สำ�หรับปี
พ.ศ 2558 บริษัทได้จัดทำ�โครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ ยั่งยืน ดังนี้
1. โครงการ 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง

ได้ริเริ่มจัดทำ�โครงการฉลองครบรอบ 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียงขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ 2555 เพื่อเผยแพร่ศาสตร์พระราชา และการนำ�หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย โดยได้ให้สนับสนุนส่งเสริมการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
พนักงาน ชุมชน (บ้าน วัด โรงเรียน) และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดลองฝึกปฎิบัติจริง โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ทำ�ให้
เกิดการดำ�เนินธุรกิจเพื่อการเติบโตในระบบ อุตสาหกรรมควบคู่กับการเติบโตของชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้บริษั ทฯ ได้จัดให้มีการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการตั้งศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน
พนักงาน และผู้ที่สนใจได้จนครบ 70 ศูนย์ตามเป้าหมาย โดยใช้งบประมาณในการดำ�เนินโครงการ 9,800,000 บาท มียอดสรุปจำ�นวนผู้เข้ารับการ
อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประมาณ 1700 คน ซึ่งแบ่งออกเป็นพนักงาน 1000 คน และชาวบ้านและหน่วยงานอื่นๆอีก 700 คน และประเมิน
ว่ามีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากกว่า 10,000 คน
โดยการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริม การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้เพื่อการ นำ�ไป
ปฎิบัติใช้จริงในชีวิตประจำ�วันซึ่งครอบคลุมในรายละเอียดดังนี้ คือ การทำ�เกษตรทฎษฎีใหม่ใน 1 พื้นที่อยู่อาศัยของเกษตรกร ด้วยระบบการ
จัดการเพื่อการสร้างความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนในอนาคต โดยใน 1 พื้นที่การเกษตรจะประกอบด้วย พื้นที่ในการปลูกไร่อ้อย ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของ
เกษตรกร นอกจากนั้นยังส่งเสริมการปลูกนาข้าว การปลูกผักหมุนเวียนตามฤดูกาล การเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคและจำ�หน่าย อาทิ ไก่ เป็ด หมู
และการทำ�บ่อเลี้ยงปลาชนิดต่างๆ ซึ่งทั้งหมดจะได้รับความรู้ในการจัดสรรพื้นที่ การปลูกและการดูแล โดยเน้นการทำ�เกษตรในรูปแบบอินทรีย์
นอกจากนั้นยังให้ความรู้ในการจัดทำ�บัญชีครัวเรือน วิธีการผลิตผลิตภัณท์ไว้ใช้ในครัวเรือนต่างๆ เช่น น้ำ�ส้มสายชู สบู่ น้ำ�ยาทำ�ความสะอาด
อเนกประสงค์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้เสริม ยกระดับรากฐานความเป็นอยู่ของเกษตรให้ดีขึ้น
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70 Sufficiency
Programs

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนระดับครัวเรือน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนระดับชุมชน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนระดับเครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนวัด

13%
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3%

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

12%

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน

		
โรงงาน
		

ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับเครือข่าย
วัด

บริษัทน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
สาขาน้ำ�พอง		
บริษัทน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
สาขาวังสะพุง		
บริษัทน้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
บริษัทโรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
บริษัทน้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
รวม		

ศูนย์เรียนรู้
โรงเรียน

ศูนย์เรียนรู้
โรงงาน

รวม

6

2

0

2

3

1

14

4
9
6
1
26

3
0
1
2
8

1
0
0
1
2

2
2
2
1
9

3
4
5
2
17

4
1
1
1
8

17
16
15
8
70

บ้าน

วัด

โรงเรียน

โรงงาน

ตารางรายชื่อ 70 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่รอบโรงงานต่างๆของ KSL
เขต

บริษัทน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
สาขาน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

บริษัทน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง จังหวัดเลย

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ลำ�ดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนบ้านม่วงหวาน
ชุมชนบ้านกุดน้ำ�ใส
ชุมชนบ้านนาคู
ชุมชนบ้านโสกแสง
ชุมชนบ้านสนามบิน
ชุมชนบ้านดงเย็น
ชุมชนบ้านสร้างแซ่ง
ชุมชนศูนย์รักษ์ดินรักษ์น้ำ�
ชุมชนวัดชัยศรีบ้านเสียว
ชุมชนวัดมหาชัย
ชุมชนโรงเรียนโคกสูงกุดน้ำ�ใส
ชุมชนโรงเรียนบ้านวังชัย
ชุมชนโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
โรงงาน บมจ. น้ำ�ตาลขอนแก่น
ชุมชนบ้านหินเกิ้งพัฒนา	
ชุมชนบ้านซำ�เจริญ
ชุมชนบ้านโนนสว่าง
ชุมชนไร่วิเศษยา	
ชุมชนสวนรุ่งทิพย์
ชุมชนบ้านซำ�ขาม
ชุมชนไร่โชคสมคิด
ชุมชนป่ารักษ์น้ำ�
ชุมชนวัดศรีอุทัย
ชุมชนวัดป่าสันติธรรม
ชุมชนโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
ชุมชนโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ
ชุมชนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120
โรงงาน บมจ.น้ำ�ตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง
โรงงานศูนย์ขนถ่ายผาขาว
โรงงานบ้านพักพนักงาน
ชุมชนรอบโรงงาน บมจ.น้ำ�ตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/
/
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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เขต

บริษัทน้ำ�ตาลท่มะกา จำ�กัด

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

บริษัทโรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ลำ�ดับ

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

บริษัทน้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด

		
63
		
64
		
65
		
66
		
67
		
68
		
69
		
70
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บ้าน

ชุมชนบ้านหวายเหนียว
ชุมชนบ้านท่าตะคร้อ
ชุมชนบ้านท่ากระทุ่ม
ชุมชนบ้านวังด้ง
ชุมชนบ้านสำ�นักเย็น
ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
ชุมชนบ้านพังตรุ
ชุมชนบ้านเขาขลุง
ชุมชนบ้านแสนตอ
ชุมชนวัดท่ากระทุ่ม
ชุมชนวัดหมอเฒ่า	
ชุมชนโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
ชุมชนโรงเรียนวัดท่าตะคร้อ
ชุมชนโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
ชุมชนโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
โรงงาน บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
ชุมชนบ้านทัพพระยา	
ชุมชนบ้านไร่
ชุมชนบ้านช่องด่าน
ชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
ชุมชนบ้านยางสูง
ชุมชนบ้านวังทอง
ชุมชนบ้านจงเจริญ
ชุมชนวัดหลุมรัง
ชุมชนวัดลำ�เหยสามัคคีธรรม
ชุมชนโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
ชุมชนโรงเรียนบ้านหนองหมู
ชุมชนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต
ชุมชนโรงเรียนบ้านเขาแดง
ชุมชนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21
โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

/
/
/
/
/
/
/
/
/

ชุมชนบ้านหนองหัวช้าง
ชุมชนบ้านกุดม่วง
ชุมชนบ้านหัวช้าง
ชุมชนบ้านเนินไทร
ชุมชนวัดสุธรรมาวาส
ชุมชนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.สระแก้ว
ชุมชนโรงเรียนบ้านโป่งคอม
บริษัทน้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
รวมทั้งสิ้น 70 ศูนย์ =

/
/
/
/

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

วัด

โรงเรียน

โรงงาน

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
36

9

17

/
8

กิจกรรมทำ�ก้อนเชื้อเห็ด ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชนโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมฐานเรียนรู้ฅนมีน้ำ�ยาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชนบ้านหวายเหนียว จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมทำ�สบู่ แชมพู ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว. จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมทำ�บัญชีครัวเรือน ศูนย์การเรียนรู้สู่
ชุมชนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ จังหวัดเลย

กิจกรรมปลูกผัก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชนโรงเรียนโป่งคอม จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมปลูกป่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชนวัดป่าสันติธรรม จังหวัดเลย
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2. โครงการ “Smile Library”
โครงการบริจาคหนังสือเพื่อเด็กนักเรียน

บริษั ท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ
ส�ำนักพิมพ์ เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
จ� ำ กั ด (มหาชน) จั ด ท� ำโครงการบริ จ าคหนั ง สื อ เพื่ อ
เด็กนักเรียน “Smile Library” เพื่อช่วยพัฒนาเยาวชน
ในชุมชุนที่ห่างไกลให้มีโอกาสเรียนรู้ พบกับประสบการณ์
ใหม่ๆ ผ่านตัวหนังสือที่น่าอ่าน อาทิ สารานุกรมส�ำหรับเด็ก
และหนั ง สื อ เสริ ม ทั ก ษะ 2 ภาษา แก่ โ รงเรี ย นใน
พื้นที่จังหวัดขอนแก่นทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
น�้ ำ พองภู มิ พั ฒ น์ โรงเรี ย นโคกสู ง กุ ด น�้ ำใส โรงเรี ย น
โคกสูงประชาสรรพ์ และโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง
โดยได้ ท� ำ การส่ ง มอบ
หนั ง สื อ แก่ โ รงเรี ย น
ทั้ ง หมดเมื่ อ วั น ที่ 2
และ 9 ตุลาคม 2558

3. บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
ร่วมสนับสนุนเงินลงทุนในโครงการ
“ลงทุนสุนทาน”(Philanthropic Investments)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม ดิ โอกุระ
เพรสที จ กรุ ง เทพฯ บริ ษั ท น�้ ำ ตาลขอนแก่ น จ�ำกัด
(มหาชน) ร่วมกับองค์กรธุรกิจชั้น น�ำอีก 5 แห่ง คือ
บี ทีเ อส กรุ ๊ ป โฮลดิ้งส์, ไมเนอร์ กรุ๊ป, แอล.พี.เอ็น.
ดี เ วลลอปเมนท์ , น� ำ สิ น ประกั น ภั ย และ ทิ ส โก้
ไฟแนนเชี ย ล กรุ ๊ ป ร่ ว มลงทุ น และเปิ ด ตั วโครงการ
“กองทุ น ลงทุ น สุ น ทาน” ซึ่ ง ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ภายใต้ แ นวคิ ด
Philanthropic Investment คื อ การลงทุ น ที่ น� ำ
ผลตอบแทนมาใช้ เ พื่ อ สาธารณประโยชน์ ซึ่ ง เป็ น
ความคิดริเริ่มของสถาบันไทยพัฒน์ที่ ใช้เม็ดเงินลงทุนใน
ระยะยาวเพื่อหาดอกผลส�ำหรับน�ำไปใช้จ่ายในการให้
ความช่วยเหลือแก่สังคมในด้านต่างๆ และเป็นทางเลือก
ให้กับบริษั ทจดทะเบียน มูลนิธิในสังกัดภาคเอกชน และส�ำนักงานธุรกิจครอบครัว สามารถวางแผนการจัดสรรทุนหรือทรัพยากรส�ำหรับ
การให้ความช่วยเหลือสังคมได้อย่างต่อเนื่อง จนท�ำให้โครงการหรือภารกิจที่ริเริ่มขึ้นเติบโตได้อย่างยั่งยืน
กองทุนลงทุนสุนทานที่จัดตั้งขึ้นนี้ มีบริษัท TISCO เป็นผู้บริหารจัดการและมีสถาบันไทยพัฒน์ท�ำหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา โดยทั้ง 6 องค์กร
ได้ร่วมลงเงินทุนตั้งต้นส�ำหรับกองทุนรายละ 20 ล้านบาท รวม 120 ล้านบาทเพื่อน�ำดอกผลจากการลงทุนใน 100 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งผ่านการประเมินจากสถาบันไทยพัฒน์แล้วว่ามีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance(ESG) 100) ไปช่วยเหลือและพัฒนาสังคมในแบบยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
(มหาชน) คาดหวังจะน�ำดอกผลที่ได้รับจากการลงทุนสุนทาน มาท�ำประโยชน์ในด้านสาธารณสุข ผ่านโรงพยาบาลที่กลุ่มบริษัทเคเอสแอล
ให้ความช่วยเหลืออยู่แล้ว รวมทั้งน�ำมาใช้ในโครงการเพื่อการศึกษาและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอีกด้วย
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4. บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
จัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจ�ำปี 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 บริษั ท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
(มหาชน) ได้จัดโครงการเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการประจ�ำปี 2558 ขึ้น
โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 80 ท่าน โดยบริษัทฯได้น�ำคณะผู้ถือหุ้น
รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมโรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย อ�ำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี และเยี่ยมชมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เค เอส แอล ริเวอร์แคว
อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทราบถึงภาพรวมของศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติและเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

5. กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ประจ�ำปี 2558

ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษั ท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)และบริษั ทในเครือ พร้อมใจกัน
ร่ ว มกิ จ กรรม “KSL ร่ ว มใจรั ก ธรรมชาติ ปลู ก ปะการั ง เที ย ม” เพื่ อ
ปลู ก ปะการั ง ณ หาดเตยงาม อ่ า วนาวิ กโยธิ น กิ จ การการท่ อ งเที่ ย ว
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

6. เค เอส แอล ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจ�ำปี 2558

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษั ทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจ�ำปี 2558 ณ
ศรีประทุมวนาราม บ้านกุดน�้ำใสน้อย ม.10 ต.น�้ำพอง อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น
โดยมีคุณจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู ้ จั ด การใหญ่ พร้ อ มด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารและแขกผู ้ มี เ กี ย รติ เ ข้ า ร่ ว มพิ ธี ด ้ ว ย
โดยจ�ำนวนเงินท�ำบุญทอดกฐินรวมทั้งสิ้น 789,073 บาท
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เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) จัดงาน
ฉลองครบรอบ 70 ปี กลุ่มบริษั ท KSL ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม
พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เป็นประธาน และ คุณมนู
เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษั ท และคุณจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ
พร้อมประกาศวิสัยทัศน์และทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้ บริษั ท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และแขกที่มา
ร่วมงานในครั้งนี้ยังได้ร่วมกันบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี ในพระบรมชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อก่อสร้างสถาบันการ
แพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นจำ�นวนเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 13,173,668 บาท และ
ร่วมกันรับชมการแสดงการวาดทรายจาก คุณก้องเกียรติ ทองจันดี ซึ่งเล่าถึง
ความเป็น มาและความสำ�เร็จของกลุ่มบริษั ท KSL และการขับร้องเพลงจาก
นักร้องชั้นนำ� คุณกิตตินันท์ ชินสำ�ราญ และคุณธีรนัย ณ หนองคาย
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เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 บริษัท น้ำ�ตาล
ขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) จัดงานฉลองครบรอบ
70 ปี กลุ่มบริษัท KSL ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2
โรงแรมพลาซ่ า แอทธิ นี รอยั ล เมอริ เ ดี ย น
กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง
เป็นประธาน และ คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน
กรรมการบริษั ท และ คุณจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ เป็นผู้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ พร้อม
ประกาศวิสัยทัศน์และทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้ บริษั ท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
(มหาชน) และแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ยังได้ร่วม
กัน บริจาคเงินแก่มูลนิธิร ามาธิบดี ในพระบรมชูป
ถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
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การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารธุรกิจโดยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้สามารถรักษาไว้ได้ซึ่งผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนร่วมต่างๆ กับธุรกิจของบริษั ท เนื่องจากระบบควบคุมภายในที่เริ่มต้นจากใช้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
โดยระมัดระวังต่อความเสี่ยงทางธุรกิจ และการดำ�เนินการ จะช่วยเกื้อหนุนต่อประสิทธิผล และประสิทธิภาพของธุรกิจทั้งในด้านการเงิน และ
การดำ�เนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการบรรลุเป้าประสงค์ที่องค์กรกำ�หนด
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในร่วมกับสำ�นักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเป็นประจำ�
ทุกไตรมาส และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินเชื่อถือได้ และบริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบายบริษัทฯ
สำ�หรับการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำ�นักตรวจสอบภายใน
ทำ�หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ ได้จัดวางไว้ และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�
ทุกไตรมาส ในปี 2558 ไม่พบรายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำ�คัญในระบบการ
ควบคุมภายใน หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นผู้กําหนดนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายจัดการนําไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการ
เป็นผู้รับผิดชอบในการกําหนด วิเคราะห์ ประเมินผล และออกแบบระบบงาน โดยนําปัจจัยเสี่ยงที่คํานึงถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่ง
การวางแผนการดําเนินธุรกิจหรือการปฏิบัติงานจะคํานึงถึงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุม
เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยรายละเอียดปัจจัยความเสี่ยงได้มีการระบุไว้แล้ว
ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสํานักบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบได้จัดให้มีการดําเนินการตามแผนพัฒนา
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของส่วนโรงงานด้านงานบุคคล, ห้องชั่ง, คลังพัสดุ, คลังน้ำ�มัน, คลังน้ำ�ตาล,โมลาส และของส่วนสำ�นักงานใหญ่
ซึ่งเน้นการทบทวนและปรับปรุงให้มีระบบการควบคุมภายในที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยให้แต่ละสายงานดำ�เนินการและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
2. ทบทวนกฎบัตรกรรมการบริหารความเสี่ยง, วัตถุประสงค์ ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำ�นักบริหารความเสี่ยงฯ,
คู่มือการบริหารความเสี่ยงและคู่มือการปฏิบัติงานของสำ�นักบริหารความเสี่ยงประจำ�ปี 2558 / 2559
3. จัดทำ�เนื้อหาเพื่อเป็นเครื่องมือในการให้การอบรม เรื่องระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management
System : BCMS และเนื้อหาแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่นโดยใช้ข้อมูลนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุง
ประจำ�ปี 2558 เป็นพื้นฐานในการจัดทำ�เนื้อหา
4. อบรมผู้บริหารและพนักงานทั้ง 7 สถานประกอบการตามเนื้อหาที่กล่าวถึงข้างต้น
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5. ประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO-ERM และประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริต ประจำ�ปี
2558 ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้ง 7 สถานประกอบการ
6. กําหนดสาเหตุความเสี่ยง และผู้รับผิดชอบความเสี่ยงตามสายงานสําหรับแต่ละปัจจัยเสี่ยงประจําปี 2558 ที่ผ่านพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. จัดทําแผนสนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงใหม่ ประจําปี 2558 / 2559 พร้อมทั้งจัดหาแนวทางและมาตรการในการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการร่วมจัดทํารายงานสรุปสถานะความเสี่ยงครั้งที่ 4 / 2558
8. ประชุมเตรียมการให้สํานักบริหารความเสี่ยงฯลงพื้นที่ปฎิบัติงานทั้ง 7 สถานประกอบการตามแผนสนับสนุนข้างต้น
9. สนับสนุนจัดทํารายงานสรุปสถานะความเสี่ยงประจําปี 2558 รวม 4 ครั้งให้กับผู้รับผิดชอบความเสี่ยงตามสายงานของกลุ่มบริษัททั้ง 7
สถานประกอบการ
10. สรุปรายงานสถานะความเสี่ยงประจําปี 2558 ของกลุ่มบริษั ทต่อคณะกรรมการของบริษั ท โดยแสดงข้อมูลรายการความเสี่ยงที่คงที่
ความเสี่ยงที่ลดลง และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อให้ฝ่ายจัดการนําไปดําเนินการและวางแผนให้เหมาะสมต่อไป
นอกจากนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในและแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิด
COSO - ERM และการประเมินความเสี่ยงในเรื่องทุจริตขององค์กร โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานจากแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น,
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ, จรรยาบรรณ แนวปฎิบัติที่ดีในการดําเนินธุรกิจ, นโยบายการให้ข้อมูลการกระทําผิด และการทุจริต การสอบสวน
และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลผลการพิจารณา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทอยู่ในเกณฑ์
ที่องค์กรยอมรับได้ และยังสามารถพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและส่วนงานต่างๆ อีกด้วย
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เปิดเผยในส่วนนี้เป็นรายการระหว่างกันในระหว่างปี 2558 และ 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปี ประกอบด้วย
รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับบริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังต่อไปนี้
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558

บริษัทย่อย
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน
บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
และกากน�้ำตาล
บริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
และกากน�้ำตาล
		
บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
และกากน�้ำตาล
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทั้ง
จัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรและเป็นศูนย์ฝึกอบรม
และสัมมนา และอาคารส�ำนักงานให้เช่า	
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังสินค้า	
รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจตัวแทนในการส่งออกน�้ำตาลทราย
		
		
บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
และกากน�้ำตาล และด�ำเนินกิจการทางการเกษตร
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
และกากน�้ำตาล
Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจเพาะปลูกอ้อย
		

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทถือหุ้นในบริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 90.21 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 9.79 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10
ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัทถือหุ้นในบริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 95.78 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 4.22 ซึ่งน้อยกว่า
ร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการ
ระหว่างกัน
บริษัทถือหุ้นในบริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.61 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.39 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10
ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัทถือหุ้นในบริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 40.77 บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา
จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.25 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับ
กรรมการบริษัทถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 8.98 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย
ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 23.82 ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 38.36
และมีกรรมการร่วมกันคือ นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
และนายชลัช ชินธรรมมิตร์
เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 33.87 บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 20.85
บริษัท โรงน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 15.36 และบริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด 		
ถือหุ้นร้อยละ 9.47 ทั้งนี้มีกรรมการร่วมกันคือ นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล
นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์
บริษัทถือหุ้นใน บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.49 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่
และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้นรายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย
ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัทถือหุ้นใน Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่
และกรรมการของบริษัทถือหุ้น ในบริษัทย่อย ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย
ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัทถือหุ้นทางอ้อมใน Koh Kong Plantation Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่
และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย
ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน

บริษัทร่วม
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน
บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตกรดกลูตามิค ผงชูรส
(ปัจจุบันบริษัทมิได้มีธุรกรรม แต่เสมือนบริษัทโฮลดิ้ง
เข้าไปถือหุ้นในบริษัท จันทบุรีสตาร์ช จ�ำกัด
ซึ่งผลิตแป้งมัน)

86

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 32.50 ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการซึ่งถือเป็นบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 18.00 ผู้ถือหุ้นใหญ่อื่น ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวัน
และมีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์
และนายธวัทชัย โรจนะโชติกุล

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน
บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
เป็นผู้สนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศให้แก่บริษัทและบริษัทในกลุ่ม
บริษัท ราชาเซรามิค จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เซรามิค
บริษัท ราชาชูรส จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผงชูรส
		
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
		
บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าแปรรูป
บริษัท อมาโก้ จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายยาก�ำจัดศัตรูพืช

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัท ราชาเซรามิค จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท ราชาชูรส จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 50 ทั้งนี้ มีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51.31 และมีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ
นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล
นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์
เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 47.10 และมีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ		
นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล
และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์
เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 78.50 และมีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ
นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ และนายประภาส ชุติมาวรพันธ์
เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 93.01 ไม่มีกรรมการร่วมกัน
เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ไม่มีกรรมการร่วมกัน

1. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

1.1 รายการซื้อ-ขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ รวมถึงปริมาณรายการคงค้าง
			 (ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557)
ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ
ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ
ลักษณะรายการ
มูลค่าของรายการ
			
/เงื่อนไขที่ส�ำคัญ
(พันบาท)
		
31 ต.ค. 58 31 ต.ค. 57

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น
- ขายกากน�้ำตาล
26,412
28,398
		
จ�ำกัด (มหาชน)
- ลูกหนี้อื่น
9
		
บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
- รับจ้างปรับปรุงเครื่องจักร
2,420
			
- ลูกหนี้อื่น
2,589
2,589
		
บริษัท เคเอสแอล อะโกร
- ขายน�้ำตาลทราย
271
265
		
แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด					
		
บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด - ขายกากน�้ำตาล
28,088
			
- ลูกหนี้การค้า
31
บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น
- ค่าสินค้าอื่นๆ เช่น
456
75
		
จ�ำกัด (มหาชน)		 ค่าพัสดุ อะไหล่			
			
- ลูกหนี้การค้า ได้แก่
14
36
				 ค่าขายพัสดุ			
			
- ลูกหนี้อื่น ได้แก่
4
3
			
ค่าน�้ำดิบ
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ราชาชูรส จ�ำกัด
- ค่าเคมีภัณฑ์ และค่าน�้ำดื่ม
475
1,104
			
- เจ้าหนี้การค้า ได้แก่
243
				 ค่าใช้เคมีภัณฑ์			
			
- เจ้าหนี้อื่น ได้แก่
74
54
				 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด			
บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด 		
- ค่าเคมีภัณฑ์ และค่าน�้ำดื่ม
18
23
บริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด 		
- ค่าเคมีภัณฑ์
18
23
			
และค่าน�้ำดื่ม
บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
- ค่าเคมีภัณฑ์ และค่าน�้ำดื่ม
28
84
			
- เจ้าหนี้อื่น ได้แก่
2
				 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

บริษัท และบริษัทย่อยขายกากน�้ำตาลให้บริษัท ราชาชูรส จ�ำกัด
เพื่อน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งการขายสินค้าดังกล่าว
เป็นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ราคาที่คิดระหว่างกัน
เป็นราคาตลาด ซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
และบริษัทย่อยรับจ้างปรับปรุงเครื่องจักรให้บริษัท
ราชาชูรส จ�ำกัด ราคาที่คิดระหว่างกัน เป็นราคาต้นทุน
รวมกับค่าบริหารจัดการ

บริษัท ราชาชูรส จ�ำกัด

บริษัทขายสินค้าอื่นๆ ได้แก่ พัสดุ อะไหล่ ให้แก่
บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด เพื่อน�ำไปใช้ในการผลิต
โดยราคาที่ขายเป็นไปตามราคาต้นทุน
รวมกับค่าบริหารจัดการ
กลุ่มบริษัทซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์ ได้แก่ โซดาไฟ และ
กรดเกลือ จากบริษัท ราชาชูรส จ�ำกัด เพื่อใช้ส�ำหรับ
ล้างเครื่องจักรภายในโรงงานน�้ำตาล โดยบริษัทได้มีการ
เปรียบเทียบราคาขายกับคู่ค้ารายอื่น ผลปรากฏว่าราคาขาย
ของบริษัท ราชาชูรส จ�ำกัด ต�่ำกว่า เนื่องจากเคมีภัณฑ์เป็น
ผลพลอยได้จากการผลิตของบริษัท ราชาชูรส จ�ำกัด
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ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ
ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ
ลักษณะรายการ
มูลค่าของรายการ
			
/เงื่อนไขที่ส�ำคัญ
(พันบาท)
		
31 ต.ค. 58 31 ต.ค. 57
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต

- ค่าบริการเพื่อส่งออก
5,803
4,276
เทรดดิ้ง จ�ำกัด					
บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด		
- ค่าบริการเพื่อส่งออก
2,723
2,411
บริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด		
- ค่าบริการเพื่อส่งออก
6,334
4,203
							
บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
- ค่าบริการเพื่อส่งออก
771
770
		

						
บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขต จ�ำกัด		
- ค่าบริการเพื่อส่งออก
370
						
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล
- ค่าฝากสินค้าและ
17,738

-

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล
ตามพรบ. อ้อยและน�้ำตาล การส่งออกน�้ำตาลต้องท�ำผ่าน
บริษัทที่ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
(กอน.) อนุญาตเท่านั้น กลุ่มบริษัทและบริษัท ประจวบ
อุตสาหกรรม จ�ำกัด จึงได้ตั้งบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์
ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวแทนจัดการสินค้า
และด�ำเนินการเรื่องเอกสารการส่งออกเท่านั้น โดยบริษัท เค
เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด คิดค่าบริการกับบริษัท
ในกลุ่มตามปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นไปตามราคาทุน
รวมค่าบริหารจัดการ		
บริษัทมีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้ท่าเทียบเรือและ
บริการขนถ่ายน�้ำตาลเพื่อส่งออกให้กลุ่มโรงงานน�้ำตาล
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด มหาชน ก�ำหนดค่าบริการ
ฝากสินค้าและค่าขนถ่ายน�้ำตาลเพื่อส่งออก
จากปริมาณสินค้าและระยะเวลาการฝาก ซึ่งเป็นไป
ตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป

32,942
ขนถ่ายน�้ำตาล			
เพื่อส่งออก			
รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด
1,391
1,333
ลูกหนี้อื่น
694
			
- เจ้าหนี้อื่น
359
487
บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด		
- ค่าฝากสินค้าและ
18,072
24,638
				 ขนถ่ายน�้ำตาลเพื่อส่งออก
			
- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด
2,391
1,982
			
- เจ้าหนี้อื่น
186
บริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
- ค่าฝากสินค้าและ
13,982
13,433
				 ขนถ่ายน�้ำตาลเพื่อส่งออก
			
- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด
1,031
705
			
- ลูกหนี้อื่น
3
70
			
- เจ้าหนี้อื่น
110
509
			
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
228
บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด		
- ค่าฝากสินค้าและ
820
11,338
				 ขนถ่ายน�้ำตาลเพื่อส่งออก
			
- รายได้อื่น ได้แก่ ค่าส่วนลด
200
1,719
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท เค.เอส.แอล.
- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
5,854
4,310 บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น
		
ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	
367
147 ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ให้บริการภายในกลุ่มบริษัท
บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด		
- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
1,876
2,018 บริษัทมีการก�ำหนดราคาค่าบริการระหว่างกันโดยค�ำนวณ
			
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	
204
50 จากต้นทุนเงินลงทุนและการด�ำเนินงานของบริษัท
บริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด		
- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
2,851
2,995 เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด และน�ำตัวเลขที่ได้มา	
							 จัดสรรเพื่อคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงของ
			
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	
245
124 แต่ละบริษัท
บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
1,438
1,735		
			
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
90
46
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
19
22
บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด
- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
164
205
บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขต จ�ำกัด		
- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
410
531
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
497
685
Koh Kong Plantation Co., Ltd.		
- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
137
157
			

		
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
				
			
			
-
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

1.2 ค่าเช่าพื้นที่ (ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557)
ผู้ให้เช่า
ผู้เช่า
ลักษณะรายการที่ส�ำคัญ มูลค่าของรายการ (พันบาท)
				
31 ต.ค. 58		31 ต.ค. 57

ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ�ำกัด เช่าพื้นที่ส�ำนักงาน 202.84 ตารางเมตร
730
730
บริษัทให้พื้นที่เช่าแก่บริษัทในกลุ่มเป็นระยะเวลานานแล้ว
จ�ำกัด (มหาชน)		
และที่จอดรถ ตารางเมตรละ 300			
เนื่องจากต้องการให้บริษัทในกลุ่มตั้งส�ำนักงาน
			
ต่อสัญญาทุก 1 ปี			
ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ
			
(01/09/57-31/08/58) 			
โดยคิดค่าเช่าตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขเป็นไปตาม
		
บริษัท ราชาเซรามิค จ�ำกัด เช่าพื้นที่ส�ำนักงาน 495.54 ตารางเมตร
1,784
1,72
การค้าปกติทั่วไป ณ วันที่เริ่มท�ำสัญญาเช่าครั้งแรก
			
และที่จอดรถ ตารางเมตรละ 300 และ			
โดยเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่และทรัพย์สิน
			
242 บาท ตามล�ำดับต่อสัญญาทุก 1 ปี			
ได้ก�ำหนดให้เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน โดยค�ำนึง
			
(01/01/58-31/12/58) 			
ถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ
		
บริษัท เค.เอส.แอล.
เช่าพื้นที่ส�ำนักงาน 432.62
1,557
896
		
ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ำกัด
และที่จอดรถ ตารางเมตรละ
			
300 บาท ต่อสัญญา
			
ทุก 1 ปี (01/08/57-30/07/58)
		
บริษัท อมาโก้ จ�ำกัด
เช่าที่ดิน 536 ตารางเมตร
24
23
			
ราคา 1,996 บาท ต่อเดือน อายุสัญญา
			
20 ปี (01/02/47-31/01/67)
			
ราคาปรับขึ้น 10 % ทุกๆ 3 ปี
		
บริษัท เค เค วู้ด
เช่าที่ดิน 1,728 ตารางวา	
99
97		
		
อินดัสตรี จ�ำกัด
ราคา 99,220 บาทต่อปี
			
ตามล�ำดับ ต่อสัญญาทุก 3 ปี
			
(15/01/57-14/01/60)
			
ราคาปรับขึ้น 10 % ทุกๆ 3 ปี
		
บริษัท เค.เอส.แอล
เช่าพื้นที่ส�ำนักงาน 33.48 ตารางเมตร
10
		
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด ตารางเมตรละ 300 บาท
			
ต่อสัญญา ทุก 1 ปี
			
(01/10/58-30/09/59)
บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
บริษัท เค.เอส.แอล
เช่าพื้นที่ส�ำนักงาน พร้อมเฟอร์นิเจอร์
99
108
บริษัทให้พื้นที่เช่าแก่บริษัทในกลุ่มเป็นระยะเวลานานแล้ว
		
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด 30.00 ตารางเมตร ตารางเมตรละ			
เนื่องจากต้องการให้บริษัทในกลุ่มตั้งส�ำนักงาน
			
300 บาท ต่อสัญญา ทุก1 ปี			
ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ
			
(01/09/57-31/08/58) 			
โดยคิดค่าเช่าตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขเป็นไปตาม
			
			
การค้าปกติทั่วไป ณ วันที่เริ่มท�ำสัญญาเช่าครั้งแรก
						
โดยเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่และทรัพย์สินได้
						
ก�ำหนดให้เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันโดยค�ำนึงถึง
						
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น

บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด ค่าเช่าที่ดิน 270 ไร่ ราคาไร่ละ

200
200
			
740 บาท ต่อสัญญาทุก 3 ปี 			
			
(04/08/56-03/08/59)			
						

บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด เช่าที่ดินของบริษัท
แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด เพื่อใช้เป็นแปลง
ทดลองปลูก และวิจัยพันธุ์อ้อย ซึ่งค่าเช่าเป็นไปตาม
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

1.3 เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัท บริษัทย่อยจากบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
		 (ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557)		
							
									
								
ผู้กู้
ผู้ให้กู้
			

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ยอดยกมา
กู้เพิ่ม
ช�ำระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย
1 พ.ย. 57 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค 58		

หน่วย : พันบาท
ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) นิติบุคคลอาคารชุด
3,200
7,900
(5,000)
6,100
166
บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน
		
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์						
จาก นิติบุคคลอาหารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์
								
ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน
								
ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์
								
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
								
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.05-2.55 ต่อปี
								
และจ่ายช�ำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน		
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ผู้กู้
ผู้ให้กู้
			

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557
ยอดยกมา
กู้เพิ่ม
ช�ำระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย
1 พ.ย. 56 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค 57		

หน่วย : พันบาท
ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) นิติบุคคลอาคารชุด
3,200
3,200
1
บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน
		
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์						
จาก นิติบุคคลอาหารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์
								
ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน
								
ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์
								
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิด
								
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25-2.55 ต่อปี
								
และจ่ายช�ำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน		
									

									
ผู้กู้
ผู้ให้กู้
			

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ยอดยกมา
กู้เพิ่ม
ช�ำระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย
1 พ.ย. 57 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค 58		

หน่วย : พันบาท
ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ�ำกัด
บริษัท เค.เอส.แอล.
956,645
(956,645)
8,343
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ�ำกัดได้รับการสนับสนุน
		
เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด						
ทางการเงินผ่านบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด
								
ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบข้อบังคับของ
								
ราชการในเรื่องการส่งออกน�้ำตาล โดยบริษัท
								
เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด ท�ำหน้าที่เป็นบริษัท
								
ตัวกลาง (ผู้กู้) ในการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกรรมการ
								
ส่งออกกับทางธนาคาร และปล่อยกู้ต่อให้แก่โรงงาน
								
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ�ำกัด โดยบริษัทประจวบ
								
อุตสาหกรรม จ�ำกัด จะวางค�้ำประกันเงินกู้กับธนาคาร
								
ด้วยน�้ำตาลที่จะส่งออก และน�ำตั๋วสัญญาใช้เงินมาวาง
								
เพื่อเป็นหลักประกันที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต
								
เทรดดิ้ง จ�ำกัด ทั้งนี้หลักประกันดังกล่าวครอบคลุม
								
วงเงินสินเชื่อ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการ
								
ค�้ำประกันวงสินเชื่อระหว่างกัน
								

													

ผู้กู้
ผู้ให้กู้
			

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557
ยอดยกมา
กู้เพิ่ม
ช�ำระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย
1 พ.ย. 56 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค 57		

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ�ำกัด
บริษัท เค.เอส.แอล.
764,480
(764,480)
7,014
		
เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด						
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท
ความจ�ำเป็นและ
ความสมเหตุสมผล
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ�ำกัด ได้รับ
การสนับสนุนทางการเงินผ่านบริษัท เค.เอส.แอล.
เอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
ข้อบังคับของราชการในเรื่องการส่งออกน�้ำตาล
โดยบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด ท�ำหน้าที่
เป็นบริษัทตัวกลาง (ผู้กู้) ในการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อ
ธุรกรรมการส่งออกกับทางธนาคาร และปล่อยกู้ต่อ
ให้แก่โรงงานบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ�ำกัด
โดยบริษัทประจวบอุตสาหกรรม จ�ำกัด จะวางค�้ำ
ประกันเงินกู้กับธนาคารด้วยน�้ำตาลที่จะส่งออก
และน�ำตั๋วสัญญาใช้เงินมาวางเพื่อเป็นหลักประกัน
ที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด
ทั้งนี้หลักประกันดังกล่าวครอบคลุมวงเงินสินเชิ่อ
และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค�้ำประกัน
วงสินเชื่อระหว่างกัน

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังนี้
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และได้ให้ความเห็นว่า เป็นรายการที่มีความจ�ำเป็นและสมเหตุ
สมผลในการท�ำรายการ ซึ่งรายการที่เป็นรายการค้าตามปกติของการด�ำเนินธุรกิจนั้น บริษัทได้ก�ำหนดราคาตามราคาตลาด

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

1. รายการค้าตามปกติของการด�ำเนินธุรกิจ เช่น การใช้ท่าเรือและคลังสินค้าของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) และการซื้อขาย
		น�้ำตาลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท
		 เป็นส�ำคัญ และราคาที่คิดต้องเป็นไปตามราคาตลาด
2. รายการเช่าพื้นที่และทรัพย์สิน จะเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นราคาค่าเช่าที่เท่ากับการให้บุคคลอื่นเช่า
3. รายการซื้อขายทรัพย์สินและเงินลงทุน รายการซื้อขายทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัท เป็นรายการเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
		 และการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจปัจจุบันที่มีอยู่และธุรกิจในอนาคต ซึ่งนโยบายที่ซื้อขายทรัพย์สินระหว่างกัน และการซื้อขายเงินลงทุน
		 ระหว่างกัน จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ และจะกระท�ำเท่าที่จ�ำเป็นและเหมาะสม
4. รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง การกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษั ทจะกระท�ำเท่าที่จ�ำเป็นและเหมาะสม
		 โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ
5. รายการพิเศษอื่นๆ เป็นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1-4
รายการระหว่างกันของบริษั ทหรือบริษั ทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษั ทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย
ข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษั ทหรือบริษั ทย่อย นอกจากนี้ บริษั ทจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันในหมายเหตุงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1) ในปีต่อๆ ไป
โครงสร้างการถือหุ้นที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10
จากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบัน ที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้งเกินกว่าร้อยละ 10 นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จ�ำนวนร้อยละ 38.36 โครงสร้างการถือหุ้นนี้
		 เกิดขึ้นมานานแล้ว โดยที่ นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ และครอบครัว ได้เข้าไปถือหุ้น บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
		 ลักษณะการลงทุนส่วนตัว และไม่ได้ถือแทนบริษัท ส่วนบริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล
		 จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวนร้อยละ 23.82 และไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่ม ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะปรับโครงสร้างได้และมิได้ให้กรรมการ
		 ของบริษัทขายหุ้นนั้นให้กับบริษัท (ทั้งนี้ การที่กรรมการของบริษัทซื้อหุ้นในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นการลงทุน
		 ส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นและกรรมการไม่มีแรงจูงใจที่จะกระท�ำการใดๆ เพื่อถ่ายเทผลประโยชน์ไปที่บริษัทใด
		 บริษัทหนึ่ง เนื่องจากผู้ถือหุ้นและกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)
		 นอกจากนี้ในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ลจ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังมีกรรมการอีก
		 หลายท่านที่มาจากบริษัทน�้ำตาลอื่นๆ ดังนั้น จึงมีการคานอ�ำนาจกันภายในอยู่แล้วในทั้ง 2 บริษัท ท�ำให้การท�ำรายการระหว่างบริษัทและ
		 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) เป็นไปตามราคาและกลไกทางการตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองบริษัท
2. บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จ�ำนวนร้อยละ 18.00 ผู้ถือหุ้นใหญ่อื่น ได้แก่กลุ่ม
		 นักธุรกิจชาวไต้หวัน ทั้งนี้ บริษั ท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด เดิมมิได้มีธุรกรรมอะไรยกเว้นมีที่ดินให้เช่า ต่อมาในปลายปี 2547
		 บริษั ท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด ได้เข้าลงทุนในธุรกิจแป้งมันซึ่งเป็นธุรกิจที่ ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน�้ำตาล โดยลงทุนเพื่อหวัง
		 ผลตอบแทนให้รูปเงินปันผล ในอนาคต
จะเห็นได้ว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันที่บางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเกินกว่าร้อยละ 10
นั้น เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันบริษัทพยายามที่จะปรับโครงสร้างให้มีความขัดแย้งกันน้อยที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับ
การลงทุนในบริษั ทย่อยและบริษั ทร่วมในอนาคต โดยบริษั ทจะเข้าลงทุนโดยตรงด้วยตัวเอง และไม่ ให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเข้าถือหุ้นใน
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าที่ก�ำหนดเว้นแต่จะกระท�ำเท่าที่จ�ำเป็นและเหมาะสม และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่เข้าถือหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่จะท�ำให้เกิดความขัดแย้งกับทางบริษัท หรือธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท
รายงานประจ�ำปี 2558
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
รอบบัญชีของบริษัทเริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน และสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

1. รายงานของผู้สอบบัญชี
1)		 ผู้สอบบัญชี
			 ปี 2556 นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
			 ปี 2557 นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
			 ปี 2558 นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
2)		 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
			 ปี 2556 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข
			 ปี 2557 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข
			 ปี 2558 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข
2. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และหลักเกณฑ์ในการท�ำงบการเงินรวม
			 งบการเงินปี 2556 งบการเงินปี 2557 และงบการเงินปี 2558 ประกอบด้วยบริษั ทย่อยจ�ำนวนทั้งสิ้น 14 แห่ง (ไม่รวมบริษั ทย่อย
ของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน))
ตารางที่ 1 : แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททางตรงและทางอ้อม
		

บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด*
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำ�กัด
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ตาลสะหวันนะเขด จำ�กัด
บริษัท Koh Kong Plantation จำ�กัด**
บริษัท Koh Kong Sugar Industry จำ�กัด
บริษัท Wynn In Trading จำ�กัด
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)***

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
2556
2557
2558

90.21
95.78
98.61
80.31
79.55
100.00
100.00
100.00
100.00
98.49
70.00
70.00
100.00
23.82

90.21
95.78
98.61
91.02
79.55
100.00
100.00
100.00
100.00
98.49
80.00
80.00
100.00
23.82

90.21
95.78
98.61
91.02
79.55
100.00
100.00
100.00
100.00
98.49
80.00
80.00
100.00
23.82

หมายเหตุ
* ชื่อเดิม บริษัท เคเอสแอล เคมี จ�ำกัด
** ถือทางอ้อมผ่าน บริษัท Wynn In Trading จ�ำกัด
*** อย่างไรก็ตาม ในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อ TSTE มีบริษัทย่อยของ
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหาชน) อีก 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ำกัด ท�ำธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรง
และทางอ้อม 23.11% บริษั ท ที เอส อุตสาหกรรมน�้ำมัน จ�ำกัด ท�ำธุรกิจซื้อ-ขาย ให้เช่า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงกลั่นน�้ำมันปาล์ม
อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 28.48% บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตแป้งสาลี อัตรา
การถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 16.59% เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ชื่อย่อ TMILL บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ�ำกัด ท�ำธุรกิจรับฝากและขนถ่าย
สินค้า อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 19.30% บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ำกัด ท�ำธุรกิจให้บริการขนส่ง บริการรักษาความปลอดภัย และ
โรงงานผลิตถุงกระสอบพลาสติก อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 30.58% รายละเอียดสามารถดูได้จากข้อมูลบริษั ทจดทะเบียน บริษั ท ไทยชูการ์
เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) (TSTE) และ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน) (TMILL)
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3. งบก�ำไรขาดทุน
ปี 2558 บริษัท มีรายได้จากการด�ำเนินงานรวมทั้งสิ้น 18,866 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2 โดยรายได้จะมาจากรายได้จากการขาย
18,378 ล้านบาท และรายได้จากการบริการ 488 ล้านบาท โดยในปี 2558 ถึงแม้ว่าราคาน�้ำตาลตลาดโลกจะปรับตัวลดลง ท�ำให้ราคาขายส่งออก
ลดลงร้อยละ 17 - 21 แต่บริษัทมีปริมาณการขายน�้ำตาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในภาพรวมรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 2
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
บริษัทมีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 14,837 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 ซึ่งมาจากปริมาณการขายน�้ำตาลที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น
เงินเดือน ค่าแรง และค่าเสื่อมราคา ที่ปรับเพิ่มขึ้น
ในส่วนของรายได้อื่น ๆ 661 ล้านบาท บริษัทมีรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 214 ล้านบาท มาจากก�ำไรจากการท�ำอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงจากราคา
น�้ำตาล และค่าตอบแทนการผลิต ที่จะได้รับเนื่องจากราคาอ้อยเบื้องต้นสูงกว่าราคาอ้อยเบื้องสุดท้าย
ส่งผลให้บริษัทมีก�ำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 4,690 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ในส่วนของค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
(1) บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 595 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 เนื่องจากค่าขนส่งที่ลดลงจากราคาน�้ำมัน และค่าใช้จ่ายในการฝากเก็บสินค้าลดลง
(2) บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 864 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ซึ่งมาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 110 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่าย
			 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 197 ล้านบาทใกล้เคียงกับเดิม
(3) ค่าธรรมเนียมกองทุน 1,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ 992 ล้านบาท มาจากปริมาณขายภายในประเทศ (โควต้า ก) เพิ่มขึ้น
			 ท�ำให้บริษัทมีก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,877 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31
ในปี 2558 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 849 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 93 ล้านบาท หักผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 134
ล้านบาท ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิในส่วนของบริษัท ลดลงร้อยละ 50 จากปีที่ผ่านมาที่ 1,626 ล้านบาท ลดลงเป็น 815 ล้านบาทในปี 2558
ตารางที่ 2 : แสดงงบก�ำไรขาดทุนรวมของบริษัท และบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
งบกำ�ไรขาดทุนโดยสรุป (ล้านบาท)		

รายได้จากการดำ�เนินงาน
ต้นทุนจากการดำ�เนินงาน
			 กำ�ไรขั้นต้น
รายได้อื่นๆ
กำ�ไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าธรรมเนียมกองทุน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกำ�ไรบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอื่นๆ
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรสุทธิ

2558

2557

%เปลี่ยนแปลง

18,866
(14,837)
4,029
661
4,690
(595)
(864)
(197)
(1,157)
(2,813)
1,877
(849)
14
(93)
(134)
815
0.20
21.36%
4.32%

19,185
-2%
(14,385)
3%
4,827
-17%
447
48%
5,274
-11%
(623)
-4%
(727)
19%
(193)
2%
(992)
17%
(2,534)
11%
2,740
-31%
(834)
2%
(11)		
(109)
-15%
(159)		
1,626
-50%
0.49
-58%
25.16%	 
8.48%	 	

2556

18,941
(14,961)
3,980
777
4,756
(474)
(603)
(182)
(1,033)
(2,292)
2,464
(672)
(0)
(132)
16
1,676
0.50
21.01%
8.85%

รายงานประจ�ำปี 2558

93

เมื่อพิจารณาในส่วนของโครงสร้างรายได้จากการด�ำเนินงานทั้งสิ้น 18,866 ล้านบาท บริษั ทมีรายได้จากการขายน�้ำตาลและกากน�้ำตาล
13,263 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของรายได้ทั้งหมด รายได้จากการขายเอทานอลและเบนซิน 2,510 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้
ทั้งหมด รายได้จากการขายไฟฟ้า ที่ซึ่งโรงไฟฟ้าของบริษัทจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า จ�ำนวน 1,011 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ5 รายได้จากการขายแป้งสาลี น�้ำมันปาล์ม และกระสอบ 1,059 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 รายได้ที่เหลือจะเป็นรายได้จากการขาย
ปุ๋ย รายได้จากงานบริการ และรายได้อื่นๆ
ตารางที่ 3 : โครงสร้างรายได้ของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง
โครงสร้างรายได้จากการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
2558
2557
			
รายได้จากการด�ำเนินงาน	 
รายได้จากการขายน�้ำตาล
12,933
69%
13,154
69%
รายได้จากการขายกากน�้ำตาล
330
2%
190
1%
รายได้อื่นๆ จากการขายน�้ำตาล
113
1%
136
1%
รายได้จากการขายไฟฟ้า	
1,011
5%
1,141
6%
รายได้จากการขายเอทานอลและเบนซิน
2,510
13%
2,391
12%
รายได้จากการขายปุ๋ย
17
0%
28
0%
รายได้จากการขายข้าวสาลี น�้ำมัน กระสอบ
1,059
6%
1,161
6%
รายได้จากงานบริการ
488
3%
466
2%
รายได้อื่นๆ จากการด�ำเนินงาน
404
2%
518
3%
		 รวม
18,866 100%
19,185 100%
รายได้อื่นๆ
รายได้ค่าเช่า	
48
7%
47
10%
รายได้จากการขายไฟฟ้า (Non-Firm)
0%
43
10%
ก�ำไรจากขายสินทรัพย์และเงินลงทุน
1
0%
16
4%
ก�ำไรจากตราสารอนุพันธ์
171
26%
57
13%
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
0%
0%
รายได้อื่นๆ
441
67%
283
63%
รวม
661 100%
447 100%

%
การเปลี่ยนแปลง

2556

-2%
74%
-17%
-11%
5%
-38%
-9%
5%
-22%
-2%

12,408
30
83
1,029
2,344
11
2,142
357
538
18,941

66%
0%
0%
5%
12%
0%
11%
2%
3%
100%

4%
-100%
-93%
199%
0%
56%
48%

53
35
39
246
183
221
777

7%
4%
5%
32%
24%
28%
100%

4. งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
ตารางที่ 4 : สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ล้านบาท)		

เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้า	
ลูกหนี้ชาวไร่
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน
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2558

294
1,226
1,041
809
4,109
518
26,976
40,176
9,156
15,532
24,688
15,488
3.34
1.59
1.45

2557

%เปลี่ยนแปลง

256
15%
1,657
-26%
993
5%
889
-9%
4,348
-6%
543
-5%
27,088
0%
40,134
0%
14,322
-36%
10,979
41%
25,301
-2%
14,833
4%
3.96	 	
1.71	 	
1.48

2556

212
881
696
1,027
3,647
480
25,138
36,017
13,466
8,848
22,315
13,703
3.68
1.63
1.39

ในปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 40,176 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2557 ที่ 40,134 ล้านบาท หนี้สินรวมลดลงร้อยละ 2 จาก 25,301 ล้านบาท
ในปี 2557 เป็น 24,688 ล้านบาท จึงส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 1.71 เท่าในปี 2557 เป็น 1.59 เท่า และอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อทุนลดลงจาก 1.48 เท่าในปี 2557 เป็น 1.45 เท่า โดยรายการในปี 2558 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ เมื่อเทียบกับปี 2557 มีดังต่อไปนี้
(1) ลูกหนี้การค้า ลดลงร้อยละ 26 มาจากปีที่ผ่านมา 2557 ลูกค้ารับมอบสินค้าล่าช้า ส่งผลให้มีการฝากเก็บสินค้าในโกดังสินค้า ส่งผลให้
			 ลูกหนี้การค้าในปี 2557 อยู่ในระดับที่สูง อย่างไรก็ตามในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2556 ลูกหนี้การค้ายังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก
			 ในปี 2558 ค่าอ้อยขั้นต้นสูงกว่าขั้นสุดท้าย ท�ำให้กองทุนอ้อยและน�้ำตาลจะต้องมีการจ่ายชดเชยให้กับโรงงานน�้ำตาลในส่วนของค่าอ้อย
			 ที่จ่ายเกินและชดเชยค่าตอบแทนการผลิต ซึ่ง ณ 31 ตุลาคม 2558 กองทุนยังไม่ได้ช�ำระเงินดังกล่าว
(2) ลูกหนี้ชาวไร่ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษั ทมีการขยายก�ำลังการหีบอ้อยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการปล่อยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรเพื่อส่งเสริม
			 การเพาะปลูกอ้อยมากขึ้น
(3) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ ลดลง เนื่องจากบริษัทรับซื้อเช็คล่วงหน้าน้อยลง
(4) สินค้าคงเหลือ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6 มาจากปริมาณน�้ำตาลคงคลัง ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2557
(5) หนี้สินหมุนเวียนที่ลดลง แต่หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น มาจากการที่บริษัทลดหนี้สินระยะสั้นลง และเพิ่มปริมาณหนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น
			 เพื่อให้อัตราส่วน Current Ratio อยู่ในระดับที่เหมาะสม
5. งบกระแสเงินสด
ตารางที่ 5 : แสดงงบกระแสเงินสดของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ล้านบาท)		

กำ�ไร + ค่าเสื่อม + รายการ Non cash
เปลี่ยนแปลงใน Working Capital
		 กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน
ลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร (สุทธิ)
		 กระแสเงินสดจากการลงทุน
		 กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
เงินสดเปลี่ยนแปลง
เงินสดปลายงวด
EBIT
Depreciation
EBITDA

2558

3,135
(1,743)
1,392
(965)
(931)
(314)
31
287
1,877
1,252
3,129

2557

%เปลี่ยนแปลง

2556

3,875
-19%
(2,278)
1,598
-13%
(2,650)
-64%
(3,195)
-71%
1,708
-118%
57
256 	 	
2,740
-31%
1,131
11%
3,871
-19%

3,370
(1,604)
1,766
(4,242)
(6,294)
4,431
(91)
199
2,464
950
3,414

ในปี 2558 บริษั ทและบริษั ทย่อยได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
เข้ามาทั้งสิ้น 3,135 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 19 สืบเนื่องจากราคาขายน้ำ�ตาลเฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปี 2557
บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน 1,392 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากปี 2556
ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน บริษั ทและบริษั ทย่อย มีการจ่ายเงินจากกิจกรรมการลงทุน (สุทธิ) ทั้งหมด 931 ล้านบาท
โดย 965 ล้านบาท เป็นการลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร (สุทธิ) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการซ่อมบำ�รุงปกติรายปี และการลงทุนท่าเรือ
ตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ในกิจกรรมการจัดหาเงิน บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายเงินสดสุทธิทั้งหมด 314 ล้านบาท ซึ่งเป็นการคืนเงินกู้
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6. อัตราส่วนทางการเงิน
ตารางที่ 6 : แสดงอัตราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
อัตราส่วนทางการเงิน			

2558

2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
0.88
0.58
อัตราสินทรัพย์คล่องตัว
0.44
0.27
ระยะเวลาการเก็บหนี้
48
34
การหมุนเวียนของสินค้า	
103
100
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี้			
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
1.59
1.71
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
1.45
1.48
หนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
0.96
0.69
ความสามารถการจ่ายดอกเบี้ย
2.21
3.28
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน			
ผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์
5%
7%
ผลตอบแทนจากการใช้ส่วนทุน
5%
11%
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน			
ผลตอบแทนขั้นต้น
21%
25%
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานจากยอดขาย
10%
14%
ก�ำไรสุทธิก่อนภาษีต่อยอดขาย
6%
10%
ก�ำไรสุทธิจากยอดขาย
4%
8%
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์			
ยอดขายต่อเงินสด
69.43
84.38
ยอดขายต่อลูกหนี้
7.54
10.44
ยอดขายต่อสินค้าคงคลัง
4.50
4.80
ยอดขายต่อสินทรัพย์ถาวร
0.60
0.70
ยอดขายต่อสินทรัพย์รวม
0.50
0.50
การวัดราคาทางการตลาด			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
3.34
3.96
ก�ำไรต่อหุ้น
0.20
0.49

2556

0.47
0.20
25
86
1.63
1.39
0.58
3.67
7%
12%
21%
13%
9%
9%
77.60
14.43
5.30
0.80
0.60
3.68
0.50

จะเห็นได้ว่าจากปี 2558 อัตราส่วนทางการเงินในส่วนของ Liquidity ที่เป็นส่วนของ Current Ratio และ Acid Test Ratio ปรับตัวดีขึ้น
สืบเนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินกู้ โดยใช้เงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทได้บริหารเงินโดยใช้วงเงินสินเชื่อ
ระยะสั้นมาหมุนเวียนในการลงทุนโครงการก่อน จากนั้นเมื่อถึงก�ำหนดระยะเวลาตามสัญญาเงินกู้ระยะยาว ทางบริษัทจึงเปลี่ยนมาใช้วงเงินสินเชื่อ
ระยะยาวแทน การกระท�ำดังกล่าวเป็นการบริหารเงินเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ลง แต่ท�ำให้อัตราส่วนทางการเงินในส่วนของ Current Ratio และ
Acid Test Ratio ลดลงเช่นกัน
ส�ำหรับอัตราส่วนที่เกี่ยวกับหนี้สิน จะเห็นได้ว่าทั้ง D/E Ratio, IBD/E Ratio และ LTD to equity ลดลง สืบเนื่องจากการคืนเงินกู้ และบริษัท
ไม่มีการใช้เงินลงทุนขนาดใหญ่
ในส่วนของความสามารถในการท�ำก�ำไรจะเห็นได้ว่า ROE, ROA ปรับตัวลดลง จากผลประกอบการของปีนี้ที่ลดลง
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

การวิเคราะห์ และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
โดยเมื่อพิจารณากำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายบริหารดอกเบี้ย และภาษีรายธุรกิจ จะเห็นได้ว่าธุรกิจน้ำ�ตาลในประเทศ มีกำ�ไรลดลง
ร้อยละ 18 ธุรกิจไฟฟ้ามีกำ�ไรลดลงร้อยละ 21 ธุรกิจเอทานอลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีกำ�ไรลดลง ร้อยละ 10 และธุรกิจน้ำ�ตาลต่างประเทศ
ในประเทศลาวและกัมพูชา มีผลประกอบการขาดทุน ดังแสดงในแผนภาพ โดยสาเหตุหลักเกิดจาก
แผนภาพ1 : ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายบริหาร ดอกเบี้ย และภาษีรายธุรกิจ
2558

1,800

2557

ลานบาท

-18%
-21%

1,300
800

-10%

300
-200

ธุรกิจน�ำตาลในประเทศ

ธุรกิจน�ำตาลตางประเทศ
(ลาวและกัมพูชา)

ธุรกิจไฟฟา

ธุรกิจเอทานอล และธุรกิจที่
เกี่ยวของ

ธุรกิจน�้ำตาลในประเทศ
แผนภาพ 2 : ราคาน�้ำตาลตลาดโลก เซนต์ต่อปอนด์
17

16

15

cent/lb

14

13

12

11

10
1/2/59

2/2/59

3/2/59

4/2/59

5/2/59

6/2/59

7/2/59

8/2/59

9/2/59

10/2/59 11/2/59

12/2/59
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ผลประกอบการของธุรกิจน้ำ�ตาลในปี 2558 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาน้ำ�ตาลตลาดโลกปรับตัวลดลง ทำ�ให้ราคาขายเฉลี่ยน้ำ�ตาล
ต่างประเทศลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (โดยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา น้ำ�ตาลรีไฟน์และทรายขาว ราคาขายเฉลี่ยลดลงจาก 16,525 บาทต่อตัน
เหลือ 13,793 บาทต่อตัน และน้ำ�ตาลทรายดิบ ราคาขายเฉลี่ยลดลงจาก 13,189 บาทต่อตัน เหลือ 10,463 บาทต่อตัน) สาเหตุที่ทำ�ให้ราคาน้ำ�ตาล
ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากในปี 2558 มาจากค่าเงินของบราซิล (ซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำ�ตาลรายใหญ่สุดของโลก) อ่อนค่าลงร้อยละ 49 จาก 2.66
เรียลต่อดอลล่าร์สหรัฐในปี 2557 เป็น 3.96 เรียลต่อดอลล่าร์สหรัฐในปี 2558 (ตามแผนภาพ 3 แสดงอัตราแลกเปลี่ยนเรียลต่อดอลล่าร์สหรัฐ)
ทำ�ให้เกิดการคาดการณ์ว่า โรงงานน้ำ�ตาลในบราซิลจะนำ�อ้อยไปผลิตเป็นน้ำ�ตาลเพื่อส่งออกมากขึ้น แทนที่จะผลิตเป็นเอทานอลจำ�หน่ายใน
ประเทศ จึงเกิดแรงขายเก็งกำ�ไรจากกองทุน ส่งผลต่อให้ราคาน้ำ�ตาลตลาดโลก ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 ราคาน้ำ�ตาลได้ปรับตัวลดลงไปต่ำ�สุดที่
10.13 เซนต์ต่อปอนด์ (ปัจจุบันสืบเนื่องจากปี 2559 คาดว่าปริมาณการผลิตทั่วโลกจะน้อยกว่าการบริโภค ราคาน้ำ�ตาลได้ปรับตัวกลับไปยืนอยู่ที่
ระดับ 15 เซนต์ต่อปอนด์)
แผนภาพแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเรียลต่อดอลล่าร์สหรัฐ
4.5

4

BRL/USD

3.5

3

2.5

2
1/1/58 2/1/58

3/1/58

4/1/58 5/1/58

6/1/58

7/1/58 8/1/58

9/1/58 10/1/58 11/1/58 12/1/58

1/1/59

ถึงแม้ว่าราคาต้นทุนวัตถุดิบ (ราคาอ้อย) จะอยู่ภายใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ซึ่งเมื่อราคาน้ำ�ตาลตลาดโลกปรับตัวลดลง ต้นทุน
วัตถุดิบจะปรับตัวลดลงตาม อย่างไรก็ตาม ต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกระบวนการผลิต ไม่ได้ปรับตัวลดลงตามสัดส่วน ส่งผลให้อัตรากำ�ไรขั้นต้นลดลง
และทำ�ให้ผลประกอบการธุรกิจน้ำ�ตาลในประเทศ ในปี 2558 ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ธุรกิจน�้ำตาลต่างประเทศ (ลาวและกัมพูชา)
ผลประกอบการลดลง สืบเนื่องจากราคาน้ำ�ตาลตลาดโลกปรับตัวลดลง แต่ต้นทุนวัตถุดิบ อ้อยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอ้อยที่บริษั ทเพาะปลูกเอง
และการเพาะปลูกอ้อยจะเป็นการลงทุนค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 1 ปี (อายุอ้อยเข้าหีบ 12 - 14 เดือน) ดังนั้นเมื่อราคาน้ำ�ตาลตลาดโลกปี 2558 ปรับตัว
ลดลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตที่บันทึกไว้สูงกว่าราคาขาย ทำ�ให้ธุรกิจน้ำ�ตาลต่างประเทศ (ลาวและกัมพูชา) มีผลประกอบการขาดทุน
ธุรกิจไฟฟ้า
ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้า ผลประกอบการลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
(1) ในไตรมาส 4 โรงไฟฟ้าที่บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี มีการซ่อมแซมใหญ่ ทำ�ให้หยุดจำ�หน่ายพลังงาน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ส่งผลให้
			 ปริมาณการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าลดลงจาก 324,099 MW-hr ปี 2557 เหลือ 300,292 MW-hr ปี 2558 ทำ�ให้รายได้จากการขาย
			 ลดลง และต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากการซ่อมแซม ต้นทุนเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายคงที่
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(2) โรงไฟฟ้าที่น้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำ�เนินการกิจการครบ 8 ปี ซึ่งปี 2558 เป็นปีที่ครบอายุการได้รับส่งเสริมทางด้านภาษี (BOI)
(3) ราคาไฟฟ้าที่ขายให้กับการไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยปรับตัวลดลง จาก 3,520 บาท/MW-hr ในปี 2557 เป็น 3,368 บาท/MW-hr ในปี 2558
ธุรกิจเอทานอล และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ผลประกอบการธุรกิจเอทานอลลดลง เนื่องจากปริมาณการผลิตลดลง และต้นทุนต่อหน่วยที่สูงขึ้นจาก ต้นทุนกากน้ำ�ตาล และค่าบริหาร
จัดการน้ำ�ส่า (น้ำ�เสียจากกระบวนการผลิต) ถึงแม้ว่าปริมาณการขายจะเพิ่มขึ้นจาก 91.61 ล้านลิตร เป็น 97.12 ล้านลิตร
ดังนั้นในภาพรวม เมื่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2558 บริษัทมีผลกำ�ไรสุทธิ 815 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับผลประกอบการ
งวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ 1,626 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาในส่วนของ EBITDA แล้ว บริษัทมี EBITDA ที่ 3,129 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ 3,872 ล้านบาท
ตารางที่ 1 : ยอดขายน�้ำตาล เอทานอล(ไม่รวมเบนซิน) และไฟฟ้า
ยอดขายและราคาขาย

น�้ำตาล
เอทานอล (1,000 ลิตร)
ไฟฟ้า	

ปริมาณ
(หน่วย)

923,267
97,117
300,292

2558
ราคาเฉลี่ย จ�ำนวนเงิน
(บาท/หน่วย) (ล้านบาท)

14,008
25.71
3,368

12,933
2,497
1,011

ปริมาณ
(หน่วย)

836,701
91,607
324,099

2557
ราคาเฉลี่ย จ�ำนวนเงิน
(บาท/หน่วย) (ล้านบาท)

15,721
25.92
3,520

13,154
2,374
1,141

ปริมาณ
(หน่วย)

720,318
104,651
301,136

2556
ราคาเฉลี่ย จ�ำนวนเงิน
(บาท/หน่วย) (ล้านบาท)

17,226
22.25
3,416

12,408
2,328
1,029

หมายเหตุ : น�้ำตาล หน่วย : ตัน ราคา : บาทต่อตัน เอทานอล หน่วย : 1,000 ลิตร ราคา : บาทต่อลิตร ไฟฟ้า หน่วย : MW-hr ราคา : บาทต่อ MW-hr

สำ�หรับแนวโน้มของธุรกิจในปี 2559 นั้น บริษัทคาดว่า ผลการดำ�เนินงานในธุรกิจน้ำ�ตาลจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากราคาขายน้ำ�ตาลในตลาดโลก
มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากความกังวลด้านสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลต่อปริมาณการผลิต นอกจากนี้เศรษฐกิจ
โลกที่ผันผวนอาจส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมทั้งน้ำ�ตาล อย่างไรก็ตามการปรับตัวลดลงของน้ำ�ตาล ส่วนหนึ่งได้ถูกชดเชยจากค่าเงินบาทที่
อ่อนตัวลงเมื่อเทียบ USD ในส่วนธุรกิจไฟฟ้า และเอทานอล บริษัทคาดว่าผลการดำ�เนินงานจะทรงตัว เนื่องจากผลกระทบจากอากาศที่แห้งแล้ง
อาจส่งผลต่อปริมาณอ้อยเข้าหีบของประเทศไทยในปี 2559 อย่างไรก็ดีในส่วนของบริษัท เนื่องจากกำ�ลังหีบต่อวันที่สูงขึ้นจะช่วยให้อ้อยเข้าหีบใกล้
เคียงกับปีที่ผ่านมา และมีวัตถุดิบกากอ้อย และ กากน้ำ�ตาล ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และ
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลและรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใส
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระส�ำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลสอบทาน
งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงิน
เฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษั ท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษั ทย่อยแสดงส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558
แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานกรรมการ
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(นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม และเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2558 งบก�ำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม และเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติ
งานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของ
กิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และผลการด�ำเนินงาน
และกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
				
				
				
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 22 ธันวาคม 2558

วิมลพร บุณยัษเฐียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
					
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
											
หมายเหตุ
		
		

			 สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4.2
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
6
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
7
สินค้าคงเหลือ
8
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
9
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
9
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
10
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
11
ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 12
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
14
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
20
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
15
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ตุลาคม
31 ตุลาคม
2558
2557

287,479,320
6,839,374
2,365,663,484
1,096,635,110
4,108,923,188
237,438,060
8,102,978,536

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ตุลาคม
31 ตุลาคม
2558
2557

42,206,281
11,219,884
2,395,815,409 2,437,846,553
1,784,395,560 2,838,686,559
2,192,591,140 1,722,952,795
46,749,922
37,298,913
6,461,758,312 7,048,004,704

38,657,944
25,663,649
73,800,000
73,800,000
- 6,180,727,996 6,156,310,816
375,716,414
373,379,338
370,324,775
356,535,873
480,477,523
444,975,728 4,409,737,929
65,050,151
517,926,022
542,706,897
24,811,146
41,479,615
3,026,196,733 2,897,976,288
505,414,010
409,756,348
26,975,972,324 27,087,550,423 7,450,027,054 7,642,641,174
49,255,954
51,169,322
36,109,081
35,896,573
17,502,290
5,748,635
591,463,583
466,481,661
6,193,878
41,600,152
32,073,168,787 31,895,651,941 19,057,145,869 14,823,070,702
40,176,147,323 40,133,703,826 25,518,904,181 21,871,075,406

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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255,984,692
22,680
2,182,174,636
1,234,193,233
4,348,341,274
217,335,370
8,238,051,885

หน่วย : บาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
					
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
หน่วย : บาท

											
หมายเหตุ
		
		

			 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
17
ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำ�หนด
		 ชำ�ระภายในหนึ่งปี
18
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนด
		 ชำ�ระภายในหนึ่งปี
19
เงินกู้ยืมระยะสั้น
		
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้ระยะยาว
18
เงินกู้ยืมระยะยาว
19
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
20
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
21
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน 		

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ตุลาคม
31 ตุลาคม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ตุลาคม
31 ตุลาคม
2558
2557

4,789,742,555
1,472,785,810

8,043,272,906
2,380,251,062

935,001,787
695,977,401

2,671,776,975
971,302,109

999,908,704

1,499,889,247

999,908,704

1,499,889,247

1,693,253,330 2,207,754,420
6,100,000
3,200,000
68,276,217
50,360,157
125,849,038
137,527,667
9,155,915,654 14,322,255,459

705,833,330
1,265,100,000
22,642,763
4,624,463,985

705,833,330
680,200,000
4,619,512
6,533,621,173

9,989,250,923 5,992,852,842 9,989,250,923 5,992,852,842
4,946,390,195 4,277,013,706 2,859,666,660 1,765,499,990
263,829,665
372,424,821
6,381,175
70,176,984
236,552,584
228,100,477
91,774,405
93,649,401
95,724,526
108,241,265
27,577,630
37,756,627
15,531,747,893 10,978,633,111 12,974,650,793 7,959,935,844
24,687,663,547 25,300,888,570 17,599,114,778 14,493,557,017

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
					
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
											
หมายเหตุ
		
		

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น		
22.2
ทุนจดทะเบียน
		 หุ้นสามัญ 4,009,312,522 หุ้น
		 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 1,870,000,000 หุ้น
		 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท		
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 4,009,312,407 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
			 ชำ�ระครบแล้ว		
		 หุ้นสามัญ 1,704,646,884 หุ้น
		 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
			 ชำ�ระครบแล้ว		
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
		 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
23
		 สำ�รองเพื่อหุ้นทุนซื้อคืน
22.1
ยังไม่ได้จัดสรร		
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
				
หัก หุ้นทุนซื้อคืน (34,100,000 หุ้น)
22.1
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 		
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
		
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ตุลาคม
31 ตุลาคม
2558
2557

2,004,656,261

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

2,004,656,261

2,004,656,204		

200,466,000
7,150,166,442
1,107,633,335
13,409,361,180
13,409,361,180
2,079,122,596
15,488,483,776
40,176,147,323

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

1,870,000,000

2,946,439,199

หน่วย : บาท

1,870,000,000

2,004,656,204

1,704,646,884 		 1,704,646,884
2,946,439,199 2,946,439,199 2,946,439,199
187,000,000
200,466,000
433,153,677
6,929,825,208 2,250,746,494
1,044,121,924
517,481,506
13,245,186,892 7,919,789,403
(433,153,677)
12,812,033,215 7,919,789,403
2,020,782,041
14,832,815,256 7,919,789,403
40,133,703,826 25,518,904,181

187,000,000
433,153,677
2,021,950,800
517,481,506
7,810,672,066
(433,153,677)
7,377,518,389
7,377,518,389
21,871,075,406

งบก�ำไรขาดทุน
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
					
ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
											
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2558

2557

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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)
กำ�ไรขั้นต้น			
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)
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
13,579,296
(10,749,457)
กำ�ไรก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้		
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
20
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี		
การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
					
กำ�ไรต่อหุ้น		
27
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
บาท
จำ�นวนหุ้นสามัญขั้นพื้นฐาน
หุ้น

1,042,210,709
(92,699,408)
949,511,301

1,894,617,670
(109,220,016)
1,785,397,654

758,134,581 1,171,974,267
62,063,907
17,642,495
820,198,488 1,189,616,762

815,387,647
134,123,654
949,511,301

1,626,216,499
159,181,155
1,785,397,654

820,198,488 1,189,616,762
820,198,488 1,189,616,762

0.203
4,009,312,522

0.487
3,341,093,768

0.205
0.356
4,009,312,522 3,341,093,768

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
					
ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
											
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2558

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี		
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
กำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย		
ขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่		
ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
				

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

949,511,301

1,785,397,654

820,198,488

79,343,439
2,762
(13,839,140)
1,015,018,362

50,322,557
709,152
(20,392,375)
(42,925,637)
1,773,111,351

- (10,064,453)
(6,927,609) (15,741,008)
813,270,879 1,163,811,301

868,327,830
146,690,532
1,015,018,362

1,613,030,694
160,080,657
1,773,111,351

813,270,879 1,163,811,301
813,270,879 1,163,811,301

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2557

หน่วย : บาท

1,189,616,762

รายงานประจ�ำปี 2558
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-

-

- (584,691,237)
- 12,580,566

-

- (41,197,086)
- 1,626,216,499 40,279,981
1,704,646,884 2,946,439,199 187,000,000 433,153,677 6,929,825,208 (4,328,165)

-

1,704,646,884 2,946,439,199 187,000,000 433,153,677 5,916,916,466 (44,608,146)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557    
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 		
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำ�หรับปี
- จ่ายเงินปันผล
23
- โอนกำ�ไรจากการตีราคาสินทรัพย์
- ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		 ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
- กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อ�ำนาจ
ควบคุม

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

-

-

-

-

- (584,691,237) (70,751,315) (655,442,552)
- 12,580,566
- 12,580,566

- (41,197,086) (1,728,551) (42,925,637)
205,553 (12,474,253)
- 28,011,281
- 1,654,227,780 161,809,208 1,816,036,988
(137,501) 1,396,271,914 (264,043,132) (83,641,192) 1,044,121,924 (433,153,677) 12,812,033,215 2,020,782,041 14,832,815,256

-

(343,054) 1,408,746,167 (264,043,132) (83,641,192) 1,016,110,643 (433,153,677) 11,771,113,192 1,931,452,699 13,702,565,891

								 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่							
หมายเหตุ
ทุนที่ออก
ส่วนเกิน		
ก�ำไรสะสม				องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
หุ้นทุน
รวม
		
และช�ำระ
มูลค่าหุ้น
จัดสรรแล้ว		
ยังไม่ได้		 ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		
ผลขาดทุน ผลขาดทุน
รวม
ซื้อคืน
ส่วนของ
		
แล้ว
สามัญ
ทุนส�ำรอง ส�ำรองเพื่อ
จัดสรร
ผลต่างของ
ผลก�ำไร
ผลก�ำไร
จากการปรับ จากการ องค์ประกอบ		
ผู้ถือหุ้น
				
ตามกฏหมาย หุ้นทุนซื้อคืน		
อัตราแลก
(ขาดทุน)
(ขาดทุน)
โครงสร้าง เปลี่ยนแปลง อื่นของส่วน		
บริษัทใหญ่
							
เปลี่ยนจาก
จากการ
จากการ
ภายในกิจการ สัดส่วนการ ของผู้ถือหุ้น
							
การแปลงค่า วัดมูลค่า
ตีราคา
ภายใต้การ ถือหุ้นใน
							
งบการเงิน
เงินลงทุน สินทรัพย์
ควบคุม
บริษัทย่อย
								
เผื่อขาย		
เดียวกัน

																			

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 				
ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557		
1,704,646,884 2,946,439,199 187,000,000 433,153,677 6,929,825,208
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำ�หรับปี
- โอนกลับหุ้นทุนซื้อคืน
22.1
(34,100,000)
- (433,153,677) 34,100,000
- จ่ายเงินปันผล
23
- (270,999,865)
- จ่ายหุ้นปันผล
23
334,109,320
- (334,109,320)
- ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
23
- 13,466,000
- (13,466,000)
- ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ยังไม่เกิดขึ้น		- (10,571,228)
- กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		- 815,387,647
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
2,004,656,204 2,946,439,199 200,466,000
- 7,150,166,442

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มี
อ�ำนาจ
ควบคุม

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

658
(136,843)

63,510,753
59,182,588

-

-

- 63,511,411
1,396,271,914 (264,043,132) (83,641,192) 1,107,633,335

-

- (10,571,228) (3,267,912) (13,839,140)
- 878,899,058 149,958,445 1,028,857,503
- 13,409,361,180 2,079,122,596 15,488,483,776

433,153,677
- (270,999,865) (88,349,978) (359,349,843)
-

(137,501) 1,396,271,914 (264,043,132) (83,641,192) 1,044,121,924 (433,153,677) 12,812,033,215 2,020,782,041 14,832,815,256

-

(4,328,165)

								 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่							
หมายเหตุ
ทุนที่ออก
ส่วนเกิน		
ก�ำไรสะสม				องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
หุ้นทุน
รวม
		
และช�ำระ
มูลค่าหุ้น
จัดสรรแล้ว		
ยังไม่ได้		 ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		
ผลขาดทุน ผลขาดทุน
รวม
ซื้อคืน
ส่วนของ
		
แล้ว
สามัญ
ทุนส�ำรอง ส�ำรองเพื่อ
จัดสรร
ผลต่างของ
ผลก�ำไร
ผลก�ำไร
จากการปรับ จากการ องค์ประกอบ		
ผู้ถือหุ้น
				
ตามกฏหมาย หุ้นทุนซื้อคืน		
อัตราแลก
(ขาดทุน)
(ขาดทุน)
โครงสร้าง เปลี่ยนแปลง อื่นของส่วน		
บริษัทใหญ่
							
เปลี่ยนจาก
จากการ
จากการ
ภายในกิจการ สัดส่วนการ ของผู้ถือหุ้น
							
การแปลงค่า วัดมูลค่า
ตีราคา
ภายใต้การ ถือหุ้นใน
							
งบการเงิน
เงินลงทุน สินทรัพย์
ควบคุม
บริษัทย่อย
								
เผื่อขาย		
เดียวกัน

																			

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 				
ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม(ต่อ)

รายงานประจ�ำปี 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556		
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำ�หรับปี
- จ่ายเงินปันผล
23
- โอนกำ�ไรจากการตีราคาสินทรัพย์
- ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
- กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557		
187,000,000

1,704,646,884 2,946,439,199

187,000,000

-

-

1,704,646,884 2,946,439,199

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

-

-

- (584,691,237)
12,580,566

527,545,960 527,545,960 (433,153,677) 6,785,817,759

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น หุ้นทุน
ก�ำไร(ขาดทุน) 		 รวมองค์
ซื้อคืน
เบ็ดเสร็จอื่น		ประกอบอื่น		
จากการตีราคา 		ของส่วนของ
สินทรัพย์		 ผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

- (15,741,007)
- (15,741,007)
- 1,189,616,762 (10,064,454) (10,064,454)
- 1,179,552,308
433,153,677 2,021,950,800 517,481,506 517,481,506 (433,153,677) 7,377,518,389

- (584,691,237)
- 12,580,566

433,153,677 1,420,185,716

หมายเหตุ
ทุนที่ออก
ส่วนเกิน			 ก�ำไรสะสม
		
และช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้น
จัดสรรแล้ว		
ยังไม่ได้
			
สามัญ
ทุนส�ำรอง		 ส�ำรองเพื่อ
จัดสรร
				
ตามกฏหมาย		 หุ้นทุนซื้อคืน		
								
			

																		

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 				
ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558  
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557		
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสำ�หรับปี
- โอนกลับหุ้นทุนซื้อคืน
22.1
		 - จ่ายเงินปันผล
23
- จ่ายหุ้นปันผล
23
- ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
23
		 - ปรับปรุงผลขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		 ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
		 - กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558		
2,004,656,204 2,946,439,199

200,466,000

- (6,927,609)
- 820,198,488
- 2,250,746,494

- (433,153,677)
34,100,000
- (270,999,865)
- (334,109,320)
13,466,000
- (13,466,000)

(34,100,000)
334,109,320
-

-

187,000,000

517,481,506 (433,153,677) 7,377,518,389

517,481,506

517,481,506

- (6,927,609)
- 820,198,488
- 7,919,789,403

		 433,153,677
- (270,999,865)
-

517,481,506

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น หุ้นทุน
ก�ำไร(ขาดทุน) 		 รวมองค์
ซื้อคืน
เบ็ดเสร็จอื่น		ประกอบอื่น		
จากการตีราคา 		ของส่วนของ
สินทรัพย์		 ผู้ถือหุ้น

1,704,646,884 2,946,439,199

433,153,677 2,021,950,800

หมายเหตุ
ทุนที่ออก
ส่วนเกิน			 ก�ำไรสะสม
		
และช�ำระแล้ว
มูลค่าหุ้น
จัดสรรแล้ว		
ยังไม่ได้
			
สามัญ
ทุนส�ำรอง		 ส�ำรองเพื่อ
จัดสรร
				
ตามกฏหมาย		 หุ้นทุนซื้อคืน		
								
			

																		

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 				
ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ (ต่อ)

งบกระแสเงินสด
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
					
ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
หน่วย : บาท

										
		
		

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
ปรับปรุงด้วย :
รายได้เงินปันผล
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
ส่วนแบ่ง (กำ�ไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 		
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากอ้อยเสียหายและปรับลดมูลค่าต้นทุน
		 การเพาะปลูกอ้อย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
กำ�ไรจากการขายและตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ขาดทุน (กำ�ไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ดอกเบี้ยจ่าย		
ต้นทุนทางการเงิน
					
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		
สินค้าคงเหลือ		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย			
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
		 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน

งบการเงินรวม
2558
2557

1,042,210,709
143,860
(13,579,295)
248,891
20,853,466

1,894,617,670

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

758,134,581 1,171,974,267

(1,083,235,870) (1,309,815,469)
(59,773,036)
(2,053,186)
(993,112)
10,749,457
164,370
11,098
19,437
2,093,575
7,972,877
2,623,067

15,453,118
(14,512,004)
1,251,715,253
(400,851)
(298,808)
1,326,938
845,184,017
3,582,463
3,151,927,757

5,319,034
93,852,075
1,131,346,992
(15,307,478)
3,059,540
806,797,958
2,486,959
3,875,407,116

24,897,931
395,266,147
(7,220,010)
3,445,684
555,523,769
3,582,463
656,325,484

3,977,154
313,404,059
(9,721,035)
(1,992,077)
362,901,271
2,486,959
534,864,521

(206,558,197)
253,930,090
(10,591,520)
72,693,475
2,894,062

(883,744,667)
(794,736,511)
2,128,443
(14,498,356)
26,131,931

(187,958,459) (657,131,295)
(494,536,276) (69,175,136)
(990,275)
23,196,464
16,816,918
1,225,683
6,695,410
1,881,068

(764,829,742)
(11,678,629)
(25,473,610)
(12,516,739)
2,449,796,947
(835,493,826)
(205,410,908)
1,408,892,213

407,781,887
2,011,380
(7,419,580)
(53,685,379)
2,559,376,264
(784,358,454)
(177,227,400)
1,597,790,410

(232,712,784)
36,105,981
18,023,251
(8,745,211)
(18,507,384)
(2,108,934)
(10,178,997) (54,983,306)
(247,023,112) (194,870,165)
(542,646,831) (333,546,339)
(8,460,733)
(8,068,486)
(798,130,676) (536,484,990)

รายงานประจ�ำปี 2558
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งบกระแสเงินสด
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
					
ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
หน่วย : บาท

										
		
		

งบการเงินรวม
2558
2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
(400)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
13,499,479
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
102,253,298 (183,184,780)
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย		
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
(22,646,000) (350,000,000)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนและขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
13,546,000
1,200,000
เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อย
บริษัทร่วมและบริษัทอื่น 		
585,000
390,000
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(964,929,947) (2,650,105,216)
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
8,554,453
12,425,893
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
618,278
640,000
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(5,984,253) (36,476,478)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
(59,812,099)
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
1,195,615
12,289,270
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(4,521,400) (15,774,528)
		 เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
(931,141,455) (3,195,096,360)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
(3,256,755,163) (1,354,672,400)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
2,900,000
3,200,000
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
(332,833,459) (640,964,188)
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
4,996,417,538 4,992,610,810
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
(1,500,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว		
3,860,935,969 2,487,397,567
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
(3,724,864,530) (3,123,853,330)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
		 ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
(13,134,980)
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
(270,999,865) (584,691,237)
เงินสดจ่ายปันผลแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
(75,214,998) (70,751,315)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(313,549,488) 1,708,275,907
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสด
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
(132,706,642)
(53,706,388)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
31,494,628
57,263,569
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
255,984,692
198,721,123
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
287,479,320
255,984,692

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(3,290,396,779) 1,068,642,990
(24,417,181)
(20,000,000) (350,000,000)
6,200,000
1,125,750,858 490,047,827
(216,588,984) (1,163,117,654)
13,989,229
51,724,675
(4,460,000)
(14,157,725)
(2,409,922,857)
83,140,113
(1,740,000,000) (2,969,792,000)
758,899,984
83,665,242
(99,444,397) (242,336,353)
4,996,417,538 4,992,610,810
(1,500,000,000)
2,500,000,000
(1,405,833,330) (855,833,330)
(270,999,865)
3,239,039,930

(584,691,237)
423,623,132

30,986,397
11,219,884
42,206,281

(29,721,745)
40,941,629
11,219,884

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้							
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย						
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558

1.

ข้อมูลทั่วไปและการด�ำเนินงานของบริษัท

2.

เกณฑ์การจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตามทะเบียนเลขที่ 1163/2519 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 ทะเบียน
บมจ. เลขที่ 0107547000214 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 โดยมีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และมีโรงงาน (ส�ำนักงาน
สาขา) 5 แห่ง ดังนี้
		 สาขาที่ 1 เลขที่ 43 หมู่ 10 ต�ำบลน�้ำพอง อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
		 สาขาที่ 2 เลขที่ 255 หมู่ 4 ต�ำบลหนองหญ้าปล้อง อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
		 สาขาที่ 3 เลขที่ 99 หมู่ 6 ต�ำบลหลุมรัง อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
		 สาขาที่ 4 เลขที่ 14/1 หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ต�ำบลท่ามะกา อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
		 สาขาที่ 5 เลขที่ 24 หมู่ 1 ถนนบ้านหนองบัว ต�ำบลหมอนนาง อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย และกากน�้ำตาล และจัดจ�ำหน่ายอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองให้แก่บริษัทย่อย
ผู้รับเหมาช่วงและชาวไร่ซึ่งมีธุรกรรมกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุข้อ 2.2
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ 32.26 ของทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว
บริษั ทและบริษั ทย่อยในประเทศไทยจัดท�ำบัญชีเป็นเงินบาท และจัดท�ำงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อจัดท�ำงบการเงินรวม (ดูหมายเหตุข้อ 3.22)
2.1 งบการเงินของบริษัทได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การน�ำเสนองบการเงิน” และตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดท�ำและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการน�ำเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระส�ำคัญจากประกาศ
		 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่องก�ำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554
		งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
2.2 งบการเงินรวมนี้จัดท�ำขึ้นโดยรวมรายการบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดรายการค้า
และยอดคงเหลือที่มีสาระส�ำคัญระหว่างกันแล้ว โครงสร้างของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้
ชื่อบริษัท

อัตราของการถือหุ้น จัดตั้งขึ้น
2557
2556 ในประเทศ
ร้อยละ
ร้อยละ

ประเภทกิจการ

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)*
23.82
23.82
ไทย
					
					
					
บริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
95.78
95.78
ไทย
บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
90.21
90.21
ไทย
บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
98.61
98.61
ไทย

ให้บริการขนถ่ายและขนส่งสินค้าเกษตรกรรม
บางประเภท ให้เช่าคลังสินค้า ซื้อขายที่ดิน จัดสรรที่ดิน
และท�ำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นบนที่ดิน		
เพื่อจ�ำหน่ายและให้เช่า
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล

รายงานประจ�ำปี 2558
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ชื่อบริษัท

อัตราของการถือหุ้น จัดตั้งขึ้น
2557
2556 ในประเทศ
ร้อยละ
ร้อยละ
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
91.02
91.02
ไทย
					
					
บริษัท เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด
79.55
79.55
ไทย
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
100.00
100.00
ไทย
					
บริษัท โรงไฟฟ้าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
100.00
100.00
ไทย
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด
100.00
100.00
ไทย
					
บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
100.00
100.00
ไทย
					
บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด
98.49
98.49
ลาว
					
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
80.00
80.00
กัมพูชา
Wynn In Trading Co., Ltd.
100.00
100.00 มอริเชียส

ประเภทกิจการ
จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตร
ท�ำกิจการรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อน และเป็นศูนย์		
ฝึกอบรมสัมมนา และอาคารส�ำนักงานให้เช่า
ส่งออกน�้ำตาลทราย โดยเป็นตัวแทนในการส่งออก
ซื้อมาขายไปปุ๋ยอินทรีย์ และเป็นผู้ให้บริการภายใน
กลุ่มบริษัท
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า
ผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์หรือเชือ้ เพลิงจากผลผลิต
การเกษตรและปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์
ซื้อมาขายไปน�้ำตาลทรายในประเทศ และด�ำเนิน
กิจการทางการเกษตร
ด�ำเนินกิจการทางการเกษตร ผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล
ซื้อมาขายไปและบริการให้ค�ำปรึกษา

*บริษัทมีส่วนร่วมในอ�ำนาจการควบคุม ดังนั้นจึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย ตามค�ำนิยามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ชื่อบริษัท
		

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

ประเภทกิจการ

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่านบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ำกัด*
19.00 19.00 23.11 23.11 ไทย ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน�้ำมัน จ�ำกัด*
27.86 27.86 28.48 28.48 ไทย ธุรกิจซื้อ-ขาย ให้เช่า พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
							 และประกอบธุรกิจโรงกลั่นน�้ำมันปาล์ม
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน) *
16.52 16.52 16.59 16.59 ไทย ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแป้งข้าวสาลี
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ�ำกัด*
15.28 15.28 19.30 19.30 ไทย ธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินค้า
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ำกัด*
20.46 20.46 30.58 30.58 ไทย ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายกระสอบพลาสติก เส้นใย
							 พลาสติก และผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก
							
รวมทั้งซื้อและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก
							 ให้บริการรักษาความปลอดภัย และให้บริการขนถ่าย
							 สินค้าส�ำหรับเรือบรรทุกสินค้า
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.

Koh Kong Plantation Company Limited

80.00

80.00

80.00

80.00 กัมพูชา ด�ำเนินกิจการทางการเกษตร

*บริษัทมีส่วนร่วมในอ�ำนาจการควบคุม ดังนั้นจึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย ตามค�ำนิยามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท (รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม) ยกเว้นบริษัทย่อย 10 แห่ง ซึ่งรอบ		
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
		 - บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด		 - บริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
		 - บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด		 - บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
		 - บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)		 - บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ำกัด
		 - บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน�้ำมัน จ�ำกัด		 - บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
		 - บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ�ำกัด		 - บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ำกัด
งบการเงินรวมจัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน ส�ำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์บัญชีที่คล้ายคลึงกัน
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

		

ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัท
และทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
2.3 มาตรฐานการายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่
		 2.3.1 การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ
			 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 บริษั ทและบริษั ทย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่
		 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ถือปฏิบัติส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
		 เป็นต้นไป เพื่อจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินนี้ ดังต่อไปนี้
			มาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
การน�ำเสนองบการเงิน
			 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�ำเนินงานที่ยกเลิก
			การตีความมาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 15			
สิ่งจูงใจสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
			 ฉบับที่ 27			
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า
			 ฉบับที่ 29			
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
			 ฉบับที่ 32			
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 1			
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน ที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สิน ที่มีลักษณะ
						
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�ำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล
			การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อ
		 งบการเงินนี้
		
		2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
			 สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะ
		 เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
			มาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)		
การน�ำเสนองบการเงิน
			 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�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
							
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�ำไรต่อหุ้น
			 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�ำเนินงานที่ยกเลิก
			 ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)		
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
			 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) 		
ส่วนงานด�ำเนินงาน
			 ฉบับที่ 10 				
งบการเงินรวม
			 ฉบับที่ 11 				
การร่วมการงาน
			 ฉบับที่ 12 				
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
			 ฉบับที่ 13				
การวัดมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

			การตีความมาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)		
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
							
กิจกรรมด�ำเนินงาน
			 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)		
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
			 ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)		
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
			 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)		
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
			 ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)		
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
			 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557)		
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
			 ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)		
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
							
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
			 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)		
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
			 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)		
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน 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�ำกัดสิน ทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงิน ทุนขั้นต�่ำและ
							
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) 		
สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
			 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)		
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
			 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)		
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
			 ฉบับที่ 20				
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
			 ผู้บริหารของกลุ่มบริษั ทจะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษั ทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงิน
		 ของกลุ่มบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทยังได้ประเมิน
		 ผลกระทบและคาดว่าการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติจะ
		 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินรวมของบริษั ทและบริษั ทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษั ทใน
		 งวดที่เริ่มถือปฏิบัติ
			สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
		บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
			มาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)		
การน�ำเสนองบการเงิน
			 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�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
							
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�ำไรต่อหุ้น
			 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�ำเนินงานที่ยกเลิก
			 ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)		
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
			 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) 		
ส่วนงานด�ำเนินงาน
			 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 - กรณีที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
							
กิจกรรมด�ำเนินงาน
			 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)		
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
			 ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558)		
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
			 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)		
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�ำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
			 ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)		
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
			 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558)		
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
			 ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558)		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
			การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
			 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)		
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
							
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
			 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)		
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
			 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)		
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพ
							
แวดล้อม
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

			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�ำกัดสิน ทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงิน ทุนขั้นต�่ำและ
							
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส�ำหรับมาตรฐานการบัญชี
			 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)		
สัญญาส�ำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
		
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)		
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
			 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)		
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
			 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)		
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
			 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)		
เงินที่น�ำส่งรัฐ
			 ผู้บริหารของกลุ่มบริษั ทจะน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษั ทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงิน
		 ของกลุ่มบริษั ทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษั ทอยู่ระหว่างการ
		ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงิน
		เฉพาะกิจการของบริษัทในงวดที่เริ่มถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวันและประจ�ำไม่เกิน
3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน
3.2 ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ชาวไร่ และลูกหนี้อื่น
		 ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ชาวไร่ และลูกหนี้อื่นแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�ำระหนี้
และการคาดการณ์เกี่ยวกับการรับช�ำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละราย ลูกหนี้จะถูกตัดจ�ำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
3.3 สินค้าคงเหลือ
		 สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า และปรับด้วยค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเผื่อ
การลดมูลค่าของสินค้าเคลื่อนไหวช้าหรือล้าสมัย โดยราคาทุนมีวิธีการค�ำนวณ ดังนี้
		 - วัตถุดิบทางตรง และสินค้าส�ำเร็จรูปที่ซื้อมาขายไป ค�ำนวณตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
		 - วัตถุดิบทางอ้อม และวัสดุโรงงานค�ำนวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว
		 - สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าส�ำเร็จรูป - น�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล ค�ำนวณจากต้นทุนการผลิตถัวเฉลี่ยในแต่ละปีการผลิต
		 ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
		 - สินค้าส�ำเร็จรูป - ปุ๋ยอินทรีย์ ค�ำนวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
		 - สินค้าระหว่างผลิต - ปุ๋ยอินทรีย์ ค�ำนวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามวิธีเฉพาะเจาะจง
		 - สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าส�ำเร็จรูป - แอลกอฮอล์ แป้งสาลี และกระสอบค�ำนวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
		 - อะไหล่เพื่อการซ่อมแซมค�ำนวณตามวีธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว
		กากอ้อยและผลพลอยได้อื่นที่เกิดขึ้นจากการผลิตน�้ำตาลทราย แป้งสาลีไม่ได้มีการจัดสรรต้นทุนการผลิตร่วมที่เกิดขึ้นจากกระบวน
		 การผลิตให้ ดังนั้นรายได้จากการขายผลพลอยได้ดังกล่าวจะแสดงเป็นรายการหักจากต้นทุนผลิตในแต่ละฤดูการผลิต
3.4 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
		ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่าราคาทุนค�ำนวณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซึ่งประกอบด้วย มูลค่าที่ดิน ค่าถมที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายโดยตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและพร้อม
ที่จะขาย
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3.5 เงินลงทุน
		3.5.1		 เงินลงทุนในบริษั ทร่วม ในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียและในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธี
			 ราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าและจะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อจ�ำหน่ายเงิน
			 ลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
		 3.5.2		 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าและจะบันทึกรับรู้
			 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อจ�ำหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
		3.5.3		 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาด ซึ่งบันทึกเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นเงินลงทุนที่ไม่ระบุ
			 ช่วงเวลาที่จะถือไว้ซึ่งอาจขายเมื่อต้องการเสริมสภาพคล่องและแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่ผู้บริหารจะ
			 แสดงเจตจ�ำนงเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน หรือผู้บริหารต้องการขายเพื่อ
			
เพิ่มเงินทุนในการประกอบกิจการซึ่งจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้บริหารก�ำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมส�ำหรับ
			 เงินลงทุน ณ เวลาที่ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นปกติอย่างสม�่ำเสมอ โดยเงินลงทุนนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
			 ซึ่งค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบัญชี โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าในงบก�ำไร
			 ขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และจะรับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
		 3.5.4		 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดแยกประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวตามอายุคงเหลือ แสดงมูลค่า
			 ตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายและหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ส่วนเกิน/ส่วนต�่ ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้จะถูกตัดบัญชี
			 ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่ายนี้รวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน
		 3.5.5		 เงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อ
			 การด้อยค่า (ถ้ามี) และจะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนทั่วไปในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อจ�ำหน่ายเงินลงทุนหรือเงิน
			 ลงทุนเกิดการด้อยค่า
3.6 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี
		ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี เป็นต้นทุนสะสมจากการเพาะปลูกอ้อย ประกอบไปด้วย ต้นทุนการซื้อพันธุ์อ้อย ต้นทุนอ้อยที่เก็บเกี่ยว
		 เพื่อขยายพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่า ส่วนอ้อยที่เก็บเกี่ยวเพื่อโอนเป็นต้นทุนของวัตถุดิบในการผลิตและต้นทุนของสินค้าที่ขาย ณ วันที่เก็บเกี่ยว วัดมูลค่าโดย
ใช้มูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดขาย ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของอ้อยจะพิจารณาจากราคาที่บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่า
		 จะรับซื้อจากชาวไร่อ้อยในแต่ละพื้นที่
3.7 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
		 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารและโกดังเพื่อให้เช่า ที่ดินวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารและโกดังเพื่อให้เช่า วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
(ถ้ามี)
		 ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารและโกดังเพื่อให้เช่าค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์
เท่ากับ 5 - 20 ปี
		มูลค่ายุติธรรมค�ำนวณจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
		 และตลาดหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทนในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อหามูลค่าคงเหลือและอายุการใช้งาน
คงเหลือสุทธิของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
		ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาที่ตีใหม่หมายถึง มูลค่ายุติธรรมซึ่งก�ำหนดจากราคาตลาด
		ณ วันที่มีการตีราคาใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
		การตีราคาใหม่ด�ำเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งมีนโยบายที่จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราว
เพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�ำคัญ ส่วนที่เพิ่มขึ้นของราคา
ที่ประเมินใหม่จะถูกบันทึกตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้บัญชีผลก�ำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ ส�ำหรับส่วนที่ลดลงของราคา
ที่ประเมินใหม่จากราคาทุนจะถือเป็นรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงในงบก�ำไรขาดทุน
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

		ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ (ยกเว้นเครื่องจักรของ
		บริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลและกากน�้ำตาล) ดังนี้
			 ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5 - 61 ปี
			 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง				
2 - 58 ปี
			 เครื่องจักรและอุปกรณ์				
3 - 43 ปี
			 ยานพาหนะและเครื่องมือกลทุ่นแรง			
4 - 20 ปี
			 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน			
3 - 20 ปี
		เครื่องจักรของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาลค�ำนวณค่าเสื่อมราคาตามจ�ำนวนชั่วโมง
การผลิตของเครื่องจักรโดยคิดเทียบเป็นประมาณ 5 - 50 ฤดูการผลิต โดยใช้ข้อมูลจากก�ำลังการผลิตของเครื่องจักรซึ่งประมาณ
โดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท
		ค่าเสื่อมราคาที่ค�ำนวณได้ข้างต้นได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
		ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินที่กู้ยืมมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในโครงการระหว่างก่อสร้าง และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง ได้น�ำไปรวมเป็นราคาทุน
ของงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวจนกว่าจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร
3.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
		ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ทั้งนี้ อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่าง 5 - 10 ปี
		 ค่าตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในต่างประเทศใช้อัตราที่กฎหมายในแต่ละท้องถิ่นก�ำหนด
		 ผลขาดทุนที่จากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่นเมื่อเกิดรายการ
3.10 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด�ำเนินงาน
		 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด�ำเนินงาน บันทึกมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		ณ วันที่รายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่า
ลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทและบริษัทย่อยจะท�ำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ และหากพบว่า
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก�ำไรขาดทุน (มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า)
3.12 หุ้นกู้
		หุ้นกู้ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนโดยค�ำนวณจากมูลค่ายุติธรรมของเงินที่ได้รับ ซึ่งประกอบด้วย เงินกู้ที่ได้รับสุทธิด้วยต้นทุนทางตรง
ในการออกหุ้นกู้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าแต่งตั้งผู้แทนออกหุ้นกู้ และค่าที่ปรึกษาในการออกหุ้นกู้ ซึ่งตัดจ่ายด้วยวิธีเส้นตรง
		ซึ่งไม่แตกต่างจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างมีนัยส�ำคัญ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกบันทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายุหุ้นกู้ตามยอดคงเหลือ
ของหุ้นกู้ในแต่ละงวด ส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอื่นแสดงมูลค่าราคาทุนซึ่งบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเกิดหนี้สินเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับปี
3.13 ประมาณการหนี้สิน
		บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ
จากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจเพื่อจ่ายช�ำระภาระผูกพันและจ�ำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่าย
ที่จ่ายช�ำระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยก
ต่างหาก แต่ต้องไม่เกินจ�ำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง และแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบก�ำไรขาดทุน
โดยแสดงสุทธิจากจ�ำนวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้
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3.14 ผลประโยชน์พนักงาน
		 3.14.1 เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
				
บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงานของบริษัทที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนโดยพนักงานจ่าย
			
สะสมเป็นรายเดือนตามอัตราร้อยละของเงินเดือนประจ�ำ และบริษั ทจ่ายสมทบเป็นรายเดือนตามอัตราเงินเดือนประจ�ำ
			 ของพนักงาน บริษั ทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์และข้อก� ำหนดตามพระราช
			 บัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
				 เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
		 3.14.2 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
				 บริษั ทและบริษั ทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค�ำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานดังกล่าว
			
จากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
			
			 (Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่า
จะต้องจ่ายในอนาคตโดยค�ำนวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการ
			
				 ลาออก อัตราการเสียชีวิต อายุงานและปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใช้ในการค�ำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิง
			 จากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ผลก�ำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้
			 ในรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ
			 พนักงานจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุน เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
3.15 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
		ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ
		สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน�ำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ ตั้งเป็นทุนส�ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญนี้
จะน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
3.16 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
		 3.16.1 ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็นผลต่างระหว่างราคาสุทธิตามบัญชีของ
			 เงินลงทุนที่ได้รับมากับต้นทุนการซื้อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่ง
			 การลงทุนดังกล่าวเป็นการรวมกิจการที่มีผู้ถือหุ้นเดิมและผู้บริหารชุดเดียวกัน โดยผลขาดทุนดังกล่าวได้แสดงในงบแสดง
			 ฐานะการเงินภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นและตัดจ�ำหน่ายเมื่อมีการขายเงินลงทุน
		 3.16.2 ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย เป็นผลต่างระหว่างเงินลงทุนตามสัดส่วนของบริษัทย่อยที่
			 เปลี่ยนแปลงกับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย โดยผลขาดทุน
			 ดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นและตัดจ�ำหน่ายเมื่อมีการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยนั้น
3.17 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มี
		 อ�ำนาจควบคุมหรือส่วนได้เสียที่ไม่ได้เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมแยกแสดงรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น
		ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและรายการก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมแยกแสดงในงบก�ำไรขาดทุนรวม
3.18 การรับรู้รายได้
		 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ แสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า มีนโยบายดังนี้
		3.18.1 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�ำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว
			
และจะไม่รับรู้รายได้หากบริษั ทยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยส�ำคัญใน
			
การได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้น หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจ� ำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้
			 อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า
		 3.18.2 รายได้จากการให้บริการซึ่งระยะเวลาการให้บริการสั้นรับรู้เมื่อมีการให้บริการแล้วเสร็จ
		3.18.3 รายได้ค่าเช่ารับรู้รายได้ตามระยะเวลาที่ให้เช่า
		3.18.4 รายได้จากการขายที่ดินรับรู้เป็นรายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับผู้ซื้อแล้ว
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

		 3.18.5 รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินรับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงก�ำหนดช�ำระตามวิธีอัตราก�ำไรขั้นต้น ในกรณีที่เงินค่างวด
ที่ถึงก�ำหนดช�ำระเก็บได้สูงกว่าอัตราส่วนของงานที่ท�ำเสร็จ บริษัทจะรับรู้เป็นรายได้เท่าอัตราส่วนของงานที่ท�ำเสร็จ และจะหยุด
			
				
การรับรู้เป็นรายได้ทันทีเมื่อผู้ซื้อขาดการช�ำระเกินกว่า 3 งวดติดต่อกัน
		
				 เงินค่างวดส่วนที่เก็บได้เกินกว่าอัตราส่วนของงานที่ท�ำเสร็จจะบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าจากผู้ซื้อและแสดงเป็นหนี้สินอื่น
			 ในงบแสดงฐานะการเงิน
		 3.18.6 รายได้ขายไฟฟ้าและไอน�้ำรับรู้เมื่อส่งมอบและลูกค้ายอมรับการส่งมอบนั้น
		 3.18.7 ดอกเบี้ยรับและส่วนลดรับจากการซื้อลดตั๋วเงินรับรับรู้รายได้ตามงวดระยะเวลา
		 3.18.8 เงินปันผลรับรู้รายได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
		 3.18.9 รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)
3.19 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
		 ค่าใช้จ่ายมีนโยบายดังนี้
		 3.19.1 ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดิน ค�ำนวณโดยแบ่งสรรต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยค�ำนึงถึงต้นทุน
ที่เกิดขึ้นจริง) ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขายในงบก�ำไรขาดทุนตามสัดส่วนของ
			
การรับรู้รายได้
			
		 3.19.2 ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)
3.20 สัญญาเช่า
		 สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
		 สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าด� ำเนินงาน
ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
		 สัญญาเช่าการเงิน
		สัญญาเช่าอุปกรณ์ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่าย ฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงิน
		ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ส่วนดอกเบี้ยที่เกี่ยวกับการเช่าค�ำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะ
		เวลาของสัญญาและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินตามอายุ
		 การใช้งานโดยประมาณของอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรง
3.21 ต้นทุนทางการเงิน
		ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท�ำนองเดียวกันบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้น
		ในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์
		 ดังกล่าวก่อนที่จะน�ำมาใช้เองหรือเพื่อขาย
3.22 รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ
		 รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือ
ของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวทั้งที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริงแสดงรวมไว้เป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปี
		 การแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นเงินบาทเพื่อท�ำงบการเงินรวมใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้
			 ก. สินทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
			 ข. ส่วนของผู้ถือหุ้น แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
			 ค. รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างปี
		 ก�ำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินที่ใช้เงินตราต่างประเทศ แสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น
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3.23 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย หรือถูก
ควบคุมโดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษั ท ผู้บริหารที่ส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษั ทและบริษั ทย่อยที่มีอ�ำนาจในการ
วางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอ�ำนาจชักจูง
หรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม
3.24 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
		 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจ�ำนวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 3.24.1 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
				 ภาษีเงินได้ที่ต้องช�ำระในงวดปัจจุบันค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีส�ำหรับปี ก�ำไรทางภาษีแตกต่างจากก�ำไรที่แสดงในงบก�ำไร
			 ขาดทุนเบ็ดเสร็จ เนื่องจากก�ำไรทางภาษี ไม่ได้รวมรายการที่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี ในปีอื่นๆ และ
			 ไม่ได้รวมรายการที่ ไม่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี หนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันค�ำนวณโดยใช้อัตรา
			 ภาษีที่บังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
		3.24.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
			
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับ
			 มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ ใช้ในการค�ำนวณก�ำไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษั ทและบริษั ทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้
			 รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่าง
			 ชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�ำไรทางภาษีจะมีจ�ำนวนเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่างชั่วคราวนั้น มาใช้
			 ประโยชน์ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
			 ปรับลดลง เมื่อก�ำไรทางภาษีที่จะน�ำมาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะท�ำเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัท
			 และบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
		 บริษั ทและบริษั ทย่อยค�ำนวณมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระหนี้สินภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้าง
แน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
		 ในงบการเงินรวม สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแยกพิจารณาของแต่ละบริษัทในกลุ่ม
บริษั ท และบริษั ทจะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของบริษั ทหนึ่งในกลุ่มบริษั ทมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีของอีกบริษั ทหนึ่งในกลุ่มบริษั ทได้ก็ต่อเมื่อบริษั ททั้งสองมีสิทธิตามกฏหมายที่จะจ่ายช�ำระหรือรับคืนภาษีด้วยจ�ำนวนสุทธิ
จ�ำนวนเดียวได้ และบริษัททั้งสองตั้งใจที่จะจ่ายช�ำระหรือรับคืนภาษีเงินได้ด้วยจ�ำนวนสุทธิจ�ำนวนเดียว และบริษัททั้งสองตั้งใจจะรับ
ช�ำระสินทรัพย์หรือช�ำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
3.25 ก�ำไรต่อหุ้น
		 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในระหว่างปีสุทธิจากหุ้นทุนซื้อคืน และก�ำไรต่อหุ้นปรับลด (ถ้ามี) ค�ำนวณจากจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่
รวมสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้ถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด
3.26 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน
		 ข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษั ท โดยส่วนงานธุรกิจเป็นส่วนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือ
ให้บริการที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนซึ่งแตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้ของส่วนธุรกิจอื่น
3.27 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
		สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและเกณฑ์การวัดมูลค่า
ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว
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ตราสารอนุพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มบริษั ทลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาสินค้า
โดยก�ำหนดอัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาสินค้าในอนาคตที่สินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องจะได้รับหรือจ่ายช�ำระ ก�ำไรหรือขาดทุนจาก
การลงทุนในตราสารอนุพันธ์จะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ
3.28 การใช้ประมาณการทางบัญชี
		ในการจัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย
ต้องอาศัยดุลยพินิจในการก�ำหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดง
จ�ำนวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้
		 และค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลารายงาน ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์
ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการดังกล่าว

4. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4.1 รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

													
ประเภทรายการ 		

ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผื่อขาย
โอนค่าเสื่อมราคาเป็นต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายช�ำระ
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
โอนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ
สินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ด�ำเนินงาน
โอนสินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ด�ำเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โอนสินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ด�ำเนินงานเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ด�ำเนินงาน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลงจากการหักกลบกับเงินปันผลรับ
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวเป็นลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

3
33,189
182,253
8,982
19,299
-

886
41,753
228,379
15,790
122

148
43,598
12,082
-

2,991
100,185
5,351
-

210,280
43,391
236
-

2,305
15,040
73,286

99,889
-

-

31,743
60,000

41,047
504

174,000
-

689,765
-

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย
												
ประเภทรายการ 		

เงินสด				
เงินฝากธนาคารแบบกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์
เงินฝากประจ�ำอายุไม่เกิน 3 เดือน
		 รวม				

งบการเงินรวม
2558
2557

3,333
35,513
238,633
10,000
287,479

4,448
30,381
211,156
10,000
255,985

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

939
7,907
33,360
42,206

รายงานประจ�ำปี 2558

1,302
9,550
368
11,220
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5. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษั ทและบริษั ทย่อยมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมการร่วมกัน ยอด
คงเหลือและรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญระหว่างบริษัทและกับบริษัทย่อยกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
5.1 ยอดคงเหลือที่ส�ำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

												
ประเภทของยอดคงเหลือ 		

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
		 บริษัทย่อย		
		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 รวม
เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ (รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)
		 บริษัทย่อย		
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
		 บริษัทย่อย		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
		 บริษัทย่อย		
		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 รวม		
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
		 บริษัทย่อย		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
		 บริษัทย่อย		
		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 รวม		
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย (รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)
		 บริษัทย่อย		
		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 รวม		
เงินกู้ยืมระยะสั้น
		 บริษัทย่อย		
		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 รวม		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
		 บริษัทย่อย		
		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 รวม		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ
		 บริษัทย่อย		
		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 รวม		

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2.89
2.89

12.80
12.80

204.74
0.21
204.95

180.61
0.01
180.62

-

-

1,083.24

1,299.75

-

-

1,588.02

2,538.86

1.24
1.24

0.18
0.18

37.70
0.38
38.08

6.90
6.90

-

-

4,283.24

-

0.17
0.17

3.75
3.75

67.35
0.08
67.43

34.80
3.74
38.54

0.12
0.12

0.08
0.08

3.66
0.07
3.73

0.91
0.04
0.95

6.10
6.10

3.20
3.20

1,259.00
6.10
1,265.10

677.00
3.20
680.20

0.59
0.59

-

0.59
0.59

0.03
0.03

1.39
1.39

1.22
1.22

0.58
1.34
1.92

0.55
1.22
1.77

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษั ทย่อย เป็นเงินให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.00 - 3.64 ต่อปี และร้อยละ 2.63 - 3.88 ต่อปี ตามล�ำดับ
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ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย เป็นเงินให้กู้ยืมครบก�ำหนดช�ำระคืนภายในปี 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�ำดับ
5.2 รายการค้าที่ส�ำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้
													
ประเภทรายการ 		

รายได้จากการขายและการให้บริการ
		 บริษัทย่อย		
		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 รวม		
ต้นทุนขายและการให้บริการ
		 บริษัทย่อย		
		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 รวม		
รายได้อื่น
		 บริษัทย่อย		
		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 รวม		
ค่าใช้จ่ายในการขาย
		 บริษัทย่อย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
		 บริษัทย่อย		
		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 รวม		
ต้นทุนทางการเงิน
		 บริษัทย่อย		
		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
			 รวม		

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

48.72
48.72

94.19
94.19

3,093.21
26.93
3,120.14

3,117.28
3,117.28

1.21
1.21

8.39
8.39

2,127.87
2,127.87

2,298.86
6.42
2,305.28

6.13
6.13

6.40
6.40

1,246.24
5.01
1,251.25

118.81
3.96
122.77

-

-

23.63

17.56

26.95
26.95

25.08
25.08

1.65
16.28
17.93

1.77
13.85
15.62

0.17
0.17

-

19.81
0.17
19.98

23.57
23.57

นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน
- การซื้อ-ขายคืนน�้ำตาลทรายดิบระหว่างกันในกลุ่มบริษัท ก�ำหนดราคาจากราคาตลาดโลกที่ท�ำการซื้อขาย
- กรณีสัญญาซื้อขายน�้ำตาลทรายที่จัดท�ำในนามของกลุ่มบริษั ท ซึ่งได้จัดสรรปริมาณการขายในแต่ละบริษั ทแล้ว หากบริษั ทใดในกลุ่มมี
น�้ำตาลทรายไม่พอขาย จะซื้อสินค้าจากบริษัทในกลุ่มด้วยราคาเดียวกันกับสัญญาซื้อขายน�้ำตาลทรายดังกล่าว
- สินค้าอื่นๆ (นอกเหนือจากน�้ำตาลทราย) 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�ำหนดสัญญา กรรมสิทธิ์ในบรรดาสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่ได้
ก่อสร้างในที่ดินที่เช่าจะตกเป็นของผู้ให้เช่า
- รายได้จากการให้เช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรมีอายุสัญญาเช่า 1-3 ปี ซึ่งเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน
- รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน เป็นไปตามราคาปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
- ค่าฝากสินค้าคิดตามปริมาณสินค้าและระยะเวลาการฝากซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด
- ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนกันจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง
รายงานประจ�ำปี 2558
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5.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน นอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประกอบด้วย
รายชื่อบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องโดย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันและผู้บริหารร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันและผู้บริหารร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
ผู้บริหารร่วมกันในบริษัทย่อย
ผู้บริหารร่วมกันในบริษัทย่อย
ผู้บริหารร่วมกันในบริษัทย่อย
เจ้าของร่วมในอาคารชุด

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
บริษัท ราชาเซรามิค จ�ำกัด
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ�ำกัด
บริษัท เค.เค.วู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด
บริษัท อมาโก้ จ�ำกัด
บริษัท ราชาชูรส จ�ำกัด
บริษัท น�้ำตาลราชบุรี จ�ำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จ�ำกัด
บริษัท มิตรเกษตรอุทัยธานี จ�ำกัด
นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์

		 กิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นทั้งหมดเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
		บริษั ท ประจวบอุตสาหกรรม จ�ำกัด ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของกลุ่มบริษั ท แต่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการของ
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จ�ำกัด บางท่านเป็นกรรมการในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท เค.เอส.แอล.
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

													
		

		 ลูกหนี้การค้า 		
		 ลูกหนี้ชาวไร่ 			
		 ลูกหนี้ส�ำนักงานกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย
		 ลูกหนี้อื่น			
		 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
		 เงินทดรองจ่าย		
		 เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ
		 รายได้ค้างรับ			
			 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2558
2557

1,225,674
332,715
652,138
34,483
37,025
21,437
62,191
2,365,663

1,656,881
322,652
24,225
45,247
54,971
78,199
2,182,175

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

652,451
193,882
383,350
19,967
9,128
5,793
1,083,236
48,008
2,395,815

840,260
206,389
46,702
19,947
8,066
1,299,751
16,732
2,437,847

6.1 ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย
													
		

		 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 กิจการอื่น			
		 รวม				
		หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
			 รวมลูกหนี้การค้า
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2558
2557

21,238
1,222,837
1,244,075
(18,401)
1,225,674

10,173
1,672,878
1,683,051
(26,170)
1,656,881

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

196,419
456,032
652,451
652,451

136,860
703,400
840,260
840,260

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้
		 6.1.1 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
													
		

			 ลูกหนี้การค้าในประเทศ
			 ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
			 เกินก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
			 รวม		

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

15,172
6,066
21,238

190,623
5,796
196,419

9,031
1,142
10,173

128,846
8,014
136,860

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วันถึง 90 วัน
		 6.1.2 ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
													
		

งบการเงินรวม
2558
2557

			 ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล
				 ลูกหนี้การค้าในประเทศ
				 ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
152,848
				 เกินก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
64,477
				 เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
				 เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 9 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
80
				 เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 12 เดือน
1,333
					 รวม
218,738
				 ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ
				 ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
550,410
				 ก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
8,416
					 รวม
558,826
			
รวมธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล 777,564
			 ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์และไฟฟ้า
				 ลูกหนี้การค้าในประเทศ
				 ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
146,896
			
เกินก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
54,206
			 รวมธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์และไฟฟ้า
201,102
			 ธุรกิจอื่น
				 ลูกหนี้การค้าในประเทศ
				 ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
145,020
				 เกินก�ำหนดช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
75,683
				 เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
6,861
			
เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
1
				
เกินก�ำหนดช�ำระมากกว่า 12 เดือน
16,606
			
รวมธุรกิจอื่น
244,171
						 รวมทั้งสิ้น
1,222,837
			 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(18,401)
			
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
1,204,436

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

204,362
93,823
892
93
299,170

57,141
31,913
89,054

37,750
22,918
60,668

844,926
844,926
1,144,096

358,562
8,416
366,978
456,032

642,732
642,732
703,400

276,728
24,361
301,089

-

-

125,839
65,046
200
36,608
227,693
1,672,878
(26,170)
1,646,708

456,032
456,032

703,400
703,400

			 โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาตั้งแต่ 5 วันถึง 90 วัน
รายงานประจ�ำปี 2558
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6.2 ลูกหนี้ชาวไร่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย
													
		

		 ลูกหนี้ค่าอ้อย
			 ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555
			 ฤดูการผลิตปี 2554/2555
			 ฤดูการผลิตปี 2555/2556
			 ฤดูการผลิตปี 2556/2557
			 ฤดูการผลิตปี 2557/2558
			 รวมลูกหนี้ค่าอ้อย
		 เงินทดรองจ่าย
			 ฤดูการผลิตปี 2557/2558
			 ฤดูการผลิตปี 2558/2559
			 รวมเงินทดรองจ่ายค่าอ้อย
		 ลูกหนี้ค่าน�้ำมัน ค่าปุ๋ยและบริการอื่น
		 รวม			
		หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 รวมลูกหนี้ชาวไร่

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

19,930
28,590
28,583
44,257
66,293
187,653

21,908
30,053
32,849
53,038
137,848

3,534
3,452
6,774
7,120
15,586
36,466

4,461
3,581
7,505
9,334
24,881

168,934
168,934
12,969
369,556
(36,841)
332,715

183,275
24,114
207,389
6,146
351,383
(28,731)
322,652

163,646
163,646
12,844
212,956
(19,074)
193,882

182,959
9,424
192,383
6,146
223,410
(17,021)
206,389

6.3 ลูกหนี้ส�ำนักงานกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย
		 ในฤดูกาลผลิต 2557/2558 ประมาณการราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายต�่ำกว่า
ราคาขั้นต้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย พ.ศ. 2527มาตรา 56 ก�ำหนดให้กองทุนอ้อยและน�้ำตาลทรายจ่ายเงิน
ชดเชยให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว โดยชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2558 ลูกหนี้ส�ำนักงานกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทรายตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยผลต่างจากการที่
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าอ้อยขั้นต้นที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาตามหมายเหตุข้อ 17 แก่ชาวไร่อ้อยสูงกว่าค่าอ้อยขั้นสุดท้ายจาก
การประมาณการของฝ่ายบริหารจ�ำนวน 454.84 ล้านบาท และ 267.27 ล้านบาท ตามล�ำดับ และเงินชดเชยให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย
ซึ่งค�ำนวณจากผลต่างของอัตราผลตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายที่ต�่ำกว่าขั้นต้นจ�ำนวน 197.30 ล้านบาท
และ 116.08 ล้านบาท ตามล�ำดับ

7. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

													
		

		 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
		 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
		 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่
		เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระภายในหนึ่งปี
		 ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระภายในหนึ่งปี
			 รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น

งบการเงินรวม
2558
2557

808,869
60,000
227,766
1,096,635

120,000
888,687
225,506
1,234,193

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

1,588,016
85,736
60,000
50,643
1,784,395

2,538,855
120,000
134,682
45,150
2,838,687

		 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นการให้กู้ยืมในรูปเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ซึ่งชาวไร่ได้น�ำมาขาย
ลดให้กับบริษัทและบริษัทย่อย โดยคิดดอกเบี้ยอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์
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8. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

													
		

		 น�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล
		 แอลกอฮอล์และปุ๋ยอินทรีย์
		 แป้งสาลี			
		 กระสอบ			
		 กากอ้อย			
		 วัสดุโรงงาน			
		 อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม
						
		หัก ค่าเผื่อสินค้าและวัสดุโรงงานเสื่อมสภาพ
			 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
			 รวมสินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม
2558
2557

2,522,031
318,219
689,741
23,881
49,888
207,880
467,485
4,279,125
(6,129)
(164,073)
4,108,923

2,882,323
464,016
343,002
11,913
128,367
234,029
469,405
4,533,055
(6,129)
(178,585)
4,348,341

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

1,670,640
159,027
393,951
2,223,618
(6,129)
(24,898)
2,192,591

1,150,595
176,282
402,543
1,729,420
(6,129)
(338)
1,722,953

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้
													
		

		 ยอดยกมาต้นปี 		
		บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี - บันทึกเป็นต้นทุนขายส�ำหรับปี
		หัก โอนกลับระหว่างปี
		 ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2558
2557

(178,585)
(112,013)
126,525
(164,073)

(84,733)
(178,585)
84,733
(178,585)

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(338)
(24,898)
338
(24,898)

(338)
(338)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ต้นทุนของสินค้าที่บันทึกเป็นต้นทุนขายในงบการเงินรวม มีจ�ำนวน 14,417.77 ล้านบาท
และ 13,936.27 ล้านบาท ตามล�ำดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 7,426.71 ล้านบาท และ 7,535.57 ล้านบาท ตามล�ำดับ

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ประกอบด้วย
		งบการเงินรวม
													

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ทุนที่ช�ำระแล้ว
สัดส่วนการลงทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุน
			
ร้อยละ ร้อยละ วิธีราคาทุน	 วิธี เงินปันผล วิธีราคาทุน	 วิธี เงินปันผล
						 ส่วนได้เสีย			 ส่วนได้เสีย
2558 2557	 2558 2557	
บริษัทร่วม
บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด 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�ำระแล้ว
สัดส่วนการลงทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
ส�ำหรับปี ส�ำหรับปี
			
ร้อยละ ร้อยละ 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่
							
31 ตุลาคม 31 ตุลาคม
	
2558
2557	 2558
2557	
2558
2557
2558
2557

บริษัทร่วม
บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด
200,000 200,000 32.50 32.50
		 รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม 					
บริษัทย่อย
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) 145,200 145,200 23.82 23.82
บริษัท โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
1,000,000 1,000,000 95.78 95.78
บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
600,000 600,000 90.21 90.21
บริษัท น�้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
500,000 500,000 98.61 98.61
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
840,000 840,000 40.77 40.77
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด 20,000 20,000 33.88 33.88
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด 10,000 10,000 100.00 100.00
บริษัท โรงไฟฟ้าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
800,000 800,000 100.00 100.00
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด
610,000 610,000 100.00 100.00
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด 300,000 300,000 100.00 100.00
บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด*
684,757 684,757 98.49 98.49
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.*
1,167,660 1,167,660 80.00 80.00
Wynn In Trading Co., Ltd.*
487,497 487,497 100.00 100.00
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ำกัด
50,000 50,000
4.11
4.11
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน�้ำมัน จ�ำกัด
500,000 500,000
0.62
0.62
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
399,000 285,000
0.07
0.07
บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ�ำกัด
12,500 12,500
4.02
4.02
บริษัท ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ�ำกัด
320,000 80,000 10.12 10.12
รวม					
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 					
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย					

73,800
73,800
81,967
834,394
523,337
569,284
319,134
6,775
9,119
799,972
609,986
300,000
674,178
932,589
487,497
2,061
3,089
313
509
32,408
6,186,612
(5,884)
6,180,728
6,254,528

73,800
73,800

585
585

390
390

81,967 17,292
834,394
523,337 108,257
569,284
319,134
6,775
678
9,119
799,972
609,986 914,978
300,000 60,000
674,178
932,589
487,497
2,061
3,089
196
16
509
8,108
6,162,195 1,101,221
(5,884)
6,156,311 1,101,221
6,230,111 1,101,806

8,300
324,772
1,355
914,978
60,000
20
1,309,425
1,309,425
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�ำหนดให้เลิกกิจการหากมีผลขาดทุนเกินกว่า
ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และไม่สามารถแก้ไขการขาดทุนดังกล่าวได้ภายใน 1 ปี
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รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้
													

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

ยอดยกมาต้นปี
ลงทุนเพิ่ม
		 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
		 บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ำกัด
ยอดคงเหลือปลายปี

6,230,111

6,230,111

117
24,300
6,254,528

6,230,111

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติพิเศษอนุมัติการเพิ่มทุน จ�ำนวน 114.00 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ�ำนวนไม่เกิน 57,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อยตามสัดส่วน
จ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาจองซื้อ 3 บาท ต่อหุ้น
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ�ำนวนไม่เกิน 57,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ TMILL-W1 ในอัตรา 1 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้นอายุใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันที่ออก
และเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400.00 ล้านบาท
และได้มีการเรียกช�ำระค่าหุ้นไปแล้วจ�ำนวน 75.00 บาทต่อหุ้น

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

													
		
	
			

อัตราของการถือหุ้น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2558
2557	
ร้อยละ
ร้อยละ

เงินลงทุนทั่วไป
- บริษัท อ้อยและน�้ำตาลไทย จ�ำกัด
3.93
3.93
		 - บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จ�ำกัด
7.36
7.36
		 - บริษัท มัดแมน จ�ำกัด
9.46
9.46
		 - กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม			
			 รวม 		
			
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
		
หัก การปรับมูลค่าเงินลงทุนตามราคายุติธรรม			
			 สุทธิ					
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด - พันธบัตรรัฐบาล			
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม			
		 ส่วนที่จะถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี			
			 สุทธิ 					
			 รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น 			

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558
2557

787
8
350,000
20,000
307,795
2,068
(718)
1,350
10,696
(308)
(6,817)
3,571
375,716

787
8
350,000
350,795
4,496
(721)
3,748
20,615
(1,779)
18,836
373,379

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

323
2
350,000
20,000
370,325
370,325

323
2
350,000
370,325
6,367
(156)
6,211
356,536
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11. เงินให้กู้ยืมระยะยาว

เงินให้กู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

												
		

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย
หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดรับช�ำระภายในหนึ่งปี
		 (แสดงรวมอยู่ในเงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดูหมายเหตุข้อ 7)
		 รวม			
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
25

120,000
667,430

689,865

4,283,238
120,000
126,025

119,081

(287,766)
499,664
(19,186)
480,478

(225,506)
464,359
(19,383)
444,976

(110,643)
4,418,620
(8,882)
4,409,738

(45,150)
73,931
(8,881)
65,050

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น จ�ำนวน 120.00 ล้านบาท ก�ำหนดรับช�ำระคืนเงินต้นเป็นงวดทุก 6 เดือน โดยรับ
ช�ำระในวันท�ำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคมของทุกปี รวม 4 งวดๆ ละ 30.00 ล้านบาท โดยเริ่มรับช�ำระงวดแรกใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน เงินกู้ยืมดังกล่าวค�้ำประกันโดยหุ้นและที่ดินของ
สองบริษัทที่ผู้กู้ยืมเป็นกรรมการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมเงินให้กู้ยืมแก่
บุคคลอื่นและกิจการอื่นจ�ำนวน 28.24 ล้านบาท และ 32.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรไปเพาะปลูกให้กับบริษัท
ย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ่งของบริษัท สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอายุ 3 - 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR+1.00 ต่อปี ก�ำหนดให้จ่ายช�ำระคืน
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายปี โดยบริษัทมีกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรกลการเกษตรที่ผู้กู้ซื้อ และบริษัทสามารถขายคืนเครื่องจักรให้กับผู้ขาย
ได้หากผู้กู้ผิดนัดช�ำระหนี้
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยส่วนที่เหลือเป็นเงินให้ชาวไร่กู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินเพื่อการเพาะปลูกอ้อย
และซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรของบริษัทย่อยโดยท�ำสัญญากู้ระยะเวลาตั้งแต่ 1 - 8 ปี ขึ้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 5.50 - 8.50 ต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่ชาวไร่ใช้ที่ดินและยานพาหนะเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน

12. ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี

รายการเคลื่อนไหวของต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

													
		

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ
ต้นทุนจ่ายเพิ่มระหว่างปี
		 - ต้นทุนการปลูกอ้อย
		 - โอนจากค่าเสื่อมราคา
ต้นทุนสะสมของอ้อยที่เพาะปลูก
		 - ต้นทุนตัดจ่ายอ้อยระหว่างปี
ราคาตามบัญชีปลายปี
(ขาดทุน) โอนกลับจากการด้อยค่า
ขาดทุนจากอ้อยเสียหาย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
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งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

542,707

479,509

41,480

39,714

284,556
33,189
860,452
(357,006)
503,446
(3,658)
(12,039)
30,177
517,926

287,478
41,753
808,740
(272,980)
535,760
376
(5,695)
12,266
542,707

21,790
148
63,418
(38,363)
25,055
(244)
24,811

33,091
2,991
75,796
(34,316)
41,480
41,480

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชีในราคาทุนหักต้นทุนตัดจ่ายและค่าเผื่อการด้อยค่า เนื่องจากอายุการปลูก
อ้อยมีระยะเวลาประมาณ 10 - 13 เดือน และมูลค่ายุติธรรมของอ้อยมีความผันผวน ตามสภาวะอากาศของพื้นที่ที่เพาะปลูกซึ่งมีผลต่อ
ปริมาณและคุณภาพผลผลิตอ้อย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชีส่วนหนึ่งจ�ำนวนเงิน 467.58 ล้านบาท และจ�ำนวนเงิน 476.32
ล้านบาท ตามล�ำดับ เป็นของบริษัทย่อยสองแห่ง ซึ่งเพาะปลูกบนที่ดินเช่า ดังนี้
- บริษัทย่อยแห่งที่ 1 จ�ำนวน 157.85 ล้านบาท และ 158.72 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพาะปลูกบนที่ดินเช่าจากรัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวตามหมายเหตุข้อ 29.8.1
- บริษัทย่อยแห่งที่ 2 จ�ำนวน 309.73 ล้านบาท และ 317.60 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพาะปลูกบนที่ดินเช่าจากรัฐบาลของราชอาณาจักร
กัมพูชาตามหมายเหตุข้อ 29.8.2

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการเคลื่อนไหวของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

2558
													

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

					
ที่ดิน
						
						

ราคาทุน:
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
		 ปรับปรุงและจัดประเภท
		 โอนเข้า			
		 โอนออก			
		 ซื้อเพิ่ม			
		 จำ�หน่าย			
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสะสม:
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
		 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
		 จำ�หน่าย			
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ค่าเผื่อการด้อยค่า:
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
		 จัดประเภท		
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
มูลค่ายุติธรรม:
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

หน่วย: พันบาท

1,307,420
127,597
1,300
1,436,317

6,842 1,913,395
(252) 34,420
248
4
4,681
(857)
6,842 1,951,639

- (3,939) (322,234)
- (110) (37,553)
124
- (4,049) (359,663)
(3,035)
(1,134)
(4,169)

-

(720)
(720)

248 3,227,905 250,292 397,522 647,814
- 161,765 101,023
- 101,023
248
(248)
(248)
5,985
(857)
- 3,394,798 351,315 397,522 748,837
- (326,173)
- (37,663)
124
- (363,712)
-

(3,755)
(1,134)
(4,889)

- (237,742) (237,742)
- (4,231) (4,231)
- (241,973) (241,973)
(316)
(1,134)
(1,450)

-

(316)
(1,134)
(1,450)

1,432,148

2,793 1,591,256

- 3,026,197 349,865 155,549 505,414

1,846,428

2,793 1,890,863

- 3,740,084 500,241 484,470 984,711

รายงานประจ�ำปี 2558
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2557
													

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

					
ที่ดิน
						
						

ราคาทุน:
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
		 ปรับปรุงและจัดประเภท
		 โอนเข้า			
		 โอนออก			
		 ซื้อเพิ่ม			
		 จำ�หน่าย			
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสะสม:
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
		 ปรับปรุงและจัดประเภท
		 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
		 จำ�หน่าย			
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ค่าเผื่อการด้อยค่า:
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
		 จัดประเภท		
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
มูลค่ายุติธรรม:
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

หน่วย: พันบาท

1,304,763
(31,910)
34,659
(92)
1,307,420

6,890 1,931,460
- (33,711)
- 12,648
3,533
(48)
(536)
6,842 1,913,394

- (3,816) (310,635)
(13) 23,995
- (110) (35,760)
166
- (3,939) (322,234)
(1,855)
(1,180)
(3,035)

-

(720)
(720)

12,648
248
248

3,255,761 250,292 397,522 647,814
(65,621)
12,648
(12,648)
38,440
(676)
3,227,904 250,292 397,522 647,814

- (314,451)
- 23,982
- (35,870)
166
- (326,173)
-

(2,575)
(1,180)
(3,755)

- (233,510) (233,510)
- (4,232) (4,232)
- (237,742) (237,742)
(316)
(316)

-

(316)
(316)

1,304,385

2,903 1,590,440

248 2,897,976 249,976 159,780 409,756

1,617,837

3,074 1,840,264

- 3,461,175 382,794 484,470 867,264

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งรับรู้ในงบก�ำไร
ขาดทุนรวมจ�ำนวน 196.00 ล้านบาท และ 106.72 ล้านบาท ตามล�ำดับ และในงบก�ำไรขาดทุนเฉพาะกิจการจ�ำนวน 43.42 ล้านบาท และ
41.72 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้น�ำสินทรัพย์ที่ให้เช่าที่มีราคาตามบัญชีตามงบการเงินรวม จ�ำนวน 293.20 ล้าน
บาท และ 300.49 ล้านบาท ตามล�ำดับ ไปค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์สองแห่ง (ดูหมายเหตุข้อ 19)
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

2558
													

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์
		
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ
และ
และ
ระหว่าง
				
อุปกรณ์ เครื่องมือกล เครื่องใช้ ก่อสร้าง
					
ทุ่นแรง ส�ำนักงาน

รวม

ราคาทุน:
		 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
		 จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
(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
ค่าเสื่อมราคาสะสม:
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
		 ปรับปรุงและจัดประเภท
		 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
		 จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
		 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

-

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม:
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 2,064,041
		 ปรับปรุงและจัดประเภท
(66,105)
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 1,997,936

(346,284) (1,292,078) (6,565,830) (972,607) (201,790)
728
152
7,842
- (7,993)
(36,015) (173,710) (902,172) (98,185) (31,094)
680
131
1,881
4,054
8,275
(15,367) (7,713) (17,315) (12,438) (1,302)
(396,258) (1,473,218) (7,475,594) (1,079,176) (233,904)
-

-

-

-

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์:
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 (12,164)
- (6,865)
(200)
		 ปรับปรุงและจัดประเภท
(236)
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 (12,400)
- (6,865)
(200)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :  
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 2,811,921 1,097,190 5,478,187 15,480,546 827,963

- (9,378,589)
729
- (1,241,176)
- 15,021
- (54,135)
- (10,658,150)

-

- 2,064,041
- (66,105)
- 1,997,936

-

- (19,229)
(236)
- (19,465)

67,825 1,212,340 26,975,972

รายงานประจ�ำปี 2558
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2557
									
					
งบการเงินรวม

หน่วย: พันบาท		

ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์
		
ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ
และ
และ
ระหว่าง
				
อุปกรณ์ เครื่องมือกล เครื่องใช้ ก่อสร้าง
					
ทุ่นแรง ส�ำนักงาน

รวม

ราคาทุน:
		 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
		 จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
(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
		 ปรับปรุงและจัดประเภท
		 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
		 จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
		 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

- (303,024) (1,132,478) (5,766,146) (872,343) (174,185)
(120) (23,799) (1,566)
193
646
- (37,164) (145,126) (817,711) (102,687) (29,790)
441 12,435 26,447
7,720
2,084
- (6,417) (3,110) (6,854) (5,490)
(545)
- (346,284) (1,292,078) (6,565,830) (972,607) (201,790)

- (8,248,176)
- (24,646)
- (1,132,478)
- 49,127
- (22,416)
- (9,378,589)

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม:
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 2,042,199
		 ปรับปรุงและจัดประเภท
21,842
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 2,064,041

-

-

-

-

-

- 2,042,199
- 21,842
- 2,064,041

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์:
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 (5,945)
		 ปรับปรุงและจัดประเภท
(6,219)
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 (12,164)

- (15,634)
8,769
- (6,865)

(942)
742
(200)

-

-

- (22,521)
3,292
- (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

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 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
		
ที่ดิน
สิ่งปลูกสร้าง
และ
และ
และ
ระหว่าง
				
อุปกรณ์ เครื่องมือกล เครื่องใช้
ก่อสร้าง
					
ทุ่นแรง
ส�ำนักงาน

ราคาทุน:
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
		 ปรับปรุงและจัดประเภท
		 ซื้อเพิ่ม
		 จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
		 โอนเข้า (โอนออก)
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสะสม:   
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
		 ปรับปรุงและจัดประเภท
		 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
		 จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รวม

378,586 198,572 1,281,555 5,138,303 608,838 112,141 2,425,673 10,143,668
(1,968)
1,195
(825)
(370)
- (1,968)
25,330
- 44,953
1,249
4,082 184,573 260,187
(4,786)
- (2,100)
- (4,275) (4,310)
- (15,471)
- 101,837 378,729 1,815,511
1,020 (2,297,097)
397,162 300,409 1,659,379 6,997,942 605,812 112,563 313,149 10,386,416
- (20,708) (308,568) (2,293,556) (315,346) (75,972)
- (1,195)
403
792
- (9,687) (44,871) (295,585) (24,209) (12,583)
131
4,275
4,296
- (30,395) (354,503) (2,588,738) (335,280) (83,467)

- (3,014,150)
- (386,935)
8,702
- (3,392,383)

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม:
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 520,205
		 ปรับปรุงและจัดประเภท
(56,892)
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
463,313

-

-

-

-

-

- 520,205
- (56,892)
- 463,313

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์:
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
		 ปรับปรุงและจัดประเภท
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

(7,082)
(237)
(7,319)

-

-

-

-

-

-

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

853,156 270,014 1,304,876 4,409,204 270,532

29,096

(7,082)
(237)
(7,319)

313,149 7,450,027
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2557
								

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์
		
ที่ดิน
สิ่งปลูกสร้าง
และ
และ
และ
ระหว่าง
				
อุปกรณ์ เครื่องมือกล เครื่องใช้
ก่อสร้าง
					
ทุ่นแรง
ส�ำนักงาน

ราคาทุน:
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 378,505
		 ปรับปรุงและจัดประเภท
		 ซื้อเพิ่ม
29,503
		 จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
(29,422)
		 โอนเข้า (โอนออก)
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
378,586
ค่าเสื่อมราคาสะสม:  
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
		 ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
		 จำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่าย
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม:
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 532,786
		 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(12,581)
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
520,205
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์:
		 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
		 ปรับปรุงและจัดประเภท
(7,082)
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
(7,082)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :    
		 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
891,709

รวม

36,038 710,756 2,950,485 602,605 103,642 4,139,186 8,921,217
- (16,000) (16,000)
834 16,258 28,017
6,233
7,946 1,179,862 1,268,653
(763)
(17)
- (30,202)
161,700 555,304 2,159,801
570 (2,877,375)
198,572 1,281,555 5,138,303 608,838 112,141 2,425,673 10,143,668
(14,099) (277,956) (2,058,518) (290,989) (63,950)
(6,609) (31,375) (235,038) (24,357) (12,038)
763
16
(20,708) (308,568) (2,293,556) (315,346) (75,972)

- (2,705,512)
- (309,417)
779
- (3,014,150)

-

-

-

-

-

- 532,786
- (12,581)
- 520,205

-

(8,769)
8,769
-

-

-

-

-

177,864

972,987 2,844,747 293,492

36,169 2,425,673 7,642,641

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม
		
2558							
พันบาท
		 2557							 พันบาท
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(8,769)
1,687
(7,082)

386,935
309,417

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ต้นทุนการกู้ยืมในงบการเงินรวมจ�ำนวน 8.98 ล้านบาท และ 15.79 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ซึ่งเกิดจากเงินกู้ยืมส�ำหรับโครงการระหว่างก่อสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย ในประเทศได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ซึ่งรวมอยู่ในรายการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร ซึ่งมีราคาตามบัญชีในงบการเงินรวม จ�ำนวน 695.93 ล้านบาท
และ 391.30 ล้านบาท ตามล�ำดับ ใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ดูหมายเหตุ ข้อ
16 และข้อ 29.6)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารระหว่างก่อสร้างของบริษัทย่อยสองแห่งในต่างประเทศ มูลค่าตาม
บัญชี ในงบการเงินรวมจ�ำนวน 501.12 ล้านบาท และ 714.12 ล้านบาท ตามล�ำดับ ตั้งอยู่บนที่ดินสัมปทานซึ่งเมื่อครบก�ำหนดสัญญา
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ให้เช่า (ดูหมายเหตุข้อ 29.8.2)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์ราคาทุนในงบการเงินรวม จ�ำนวน 3,833.36 ล้านบาท และ 3,075.70 ล้านบาท ตามล�ำดับ
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 2,046.86 ล้านบาท และ 1,665.32 ล้านบาท ตามล�ำดับ ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั้งจ�ำนวนแต่ยัง
คงใช้งานอยู่

15. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

													
		

		 สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�ำเนินงาน
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
						

งบการเงินรวม
2558
2557

381,588
209,876
591,464

273,010
193,472
466,482

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

6,194
6,194

40,793
807
41,600

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�ำเนินงานในงบการเงินรวมจ�ำนวน 340.80ล้านบาท และ 119.55 ล้านบาท
ตามล�ำดับ และ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 40.79 ล้านบาท เป็นที่ดินเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�ำเนินงาน 13.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นอะไหล่เครื่องจักรซึ่ง
บริษัทย่อยได้ประมูลมาจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งและยังคงเหลือจากการจัดสรรเพื่อใช้และจ�ำหน่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา
ใช้เป็นอะไหล่เครื่องจักรเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

													
		

		 ตั๋วสัญญาใช้เงิน		
		 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท		
		 ตั๋วแลกเงิน			
			 รวม			

งบการเงินรวม
2558
2557

3,744,895
147,846
897,002
4,789,743

6,499,004
150,492
1,393,777
8,043,273

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

38,000
897,002
935,002

1,278,000
1,393,777
2,671,777

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นการกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินอายุ 1 - 6 เดือน ส่วนหนึ่งจ�ำนวน
1,765.00 ล้านบาท และ 1,765.00 ล้านบาท ตามล�ำดับ เป็นเงินกู้ยืมของบริษั ทย่อยสามแห่งจากธนาคารพาณิชย์สามแห่งในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีดอกเบี้ยในอัตรารัอยละ LIBOR+1.50 ถึงร้อยละ 2 ต่อปี และร้อยละ LIBOR+1.50 ถึงร้อยละ 1.68 ต่อปี ตามล�ำดับ และ
ส่วนที่เหลือเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาท มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.00 - 3.30 ต่อปี และร้อยละ 1.63 - 3.58 ต่อปี ตามล�ำดับ
รายงานประจ�ำปี 2558
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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�ำดับ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ตั๋วแลกเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาท มีดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 1.82 ต่อปี และร้อยละ 2.65 - 2.75 ต่อปี ตามล�ำดับ
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร สิทธิการเช่าที่ตั้งโรงงานค�้ำประกัน และบริษัทและบริษัทย่อยค�้ำประกัน
ระหว่างกันโดยใช้หลักประกันดังกล่าวร่วมกับเงินกู้ยืมระยะยาว ตามหมายเหตุข้อ 19

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

													
หน่วย : พันบาท
							
		
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557

		 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 เจ้าหนี้การค้า - อื่นๆ
			 - เจ้าหนี้ค่าอ้อย
132,146
			 - เจ้าหนี้การค้าอื่น
302,377
		 เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
45,061
		ค่าธรรมเนียมน�ำส่งส�ำนักงานกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทรายค้างจ่าย
53,410
		ค่ารักษาเสถียรภาพค้างจ่ายส�ำนักงานกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย
53,363
		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
269,262
		 เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
239,331
		 เจ้าหนี้อื่น			
377,836
		 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
1,472,786

-

10,394

23,576

752,972
263,917
98,892
101,198
62,868
374,345
389,912
336,147
2,380,251

27,977
30,181
58,746
11,746
28,175
156,991
51,351
320,416
695,977

223,109
30,485
62,709
24,518
27,458
171,671
107,198
300,578
971,302

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยสามแห่งรับซื้ออ้อยส�ำหรับฤดูการผลิตปี 2557/2558 โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการ
ผลิตปี 2557/2558 ตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 มกราคม 2558
เท่ากับ 900.00 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก�ำหนดให้อัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากับ
57.00 บาทต่อตันอ้อย และจนถึงวันที่คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
ยังไม่ได้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายส�ำหรับฤดูการผลิตปี 2557/2558 บริษัทและบริษัทย่อยจึงบันทึกเจ้าหนี้ค่าอ้อย และค�ำนวณต้นทุนขาย
และสินค้าคงเหลือ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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
		หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
		 สุทธิ				
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

10,989,160
(999,909)
9,989,251

7,492,742
(1,499,889)
5,992,853

บริษัทออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท แก่ผู้ลงทุนในวง
จ�ำกัด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
													

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
หุ้นกู้
ชื่อย่อ	
อายุ	
ครบ
อัตรา จำ�นวนหน่วย
มูลค่ารวม	
ค่าใช้จ่าย
สุทธิ	
ชุดที่			
กำ�หนด ดอกเบี้ย
ที่ออก		
ในการออก		
					
ต่อปี			
หุ้นกู้รอตัดจ่าย		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
		

KSL15DA
3 ปี
4 ธ.ค. 58 3.87
KSL172A
3 ปี
27 ก.พ. 60 3.84
KSL174A
3 ปี
30 เม.ย. 60 3.63
KSL175A
3 ปี
16 พ.ค. 60 3.60
KSL185A
3 ปี
5 มิ.ย. 61 2.88
KSL189A
3 ปี
25 ก.ย. 61 2.50
KSL198A
5 ปี
5 ส.ค. 62 4.25
KSL199A
5 ปี
5 ส.ค. 62 4.07
KSL203A
5 ปี
13 มี.ค. 63 3.48
รวมหุ้นกู้ระยะยาว				

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
11,000,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
11,000,000

91
999,909
566
999,434
780
999,220
651
999,349
2,318 1,997,682
1,477
998,523
1,246
998,754
1,250
998,750
2,461 1,997,539
10,840 10,989,160

												

มูลค่า
ยุติธรรม

1,001,978
1,025,344
1,025,262
1,024,570
2,024,829
1,003,138
1,052,950
1,047,394
2,041,477
11,246,942

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
หุ้นกู้
ชื่อย่อ	
อายุ	
ครบ
อัตรา จำ�นวนหน่วย
มูลค่ารวม	
ค่าใช้จ่าย
สุทธิ	
ชุดที่			
กำ�หนด ดอกเบี้ย
ที่ออก		
ในการออก		
					
ต่อปี			
หุ้นกู้รอตัดจ่าย		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
		

KSL14DA
3 ปี
16 ธ.ค. 57 4.05
KSL15DA
3 ปี
4 ธ.ค. 58 3.87
KSL172A
3 ปี
27 ก.พ. 60 3.84
KSL174A
3 ปี
30 เม.ย. 60 3.63
KSL175A
3 ปี
16 พ.ค. 60 3.60
KSL198A
5 ปี
5 ส.ค. 62 4.25
KSL199A
5 ปี
5 ส.ค. 62 4.07
รวมหุ้นกู้ระยะยาว				

1,500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
7,500,000

1,500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
7,500,000

111
703
992
1,194
1,172
1,537
1,549
7,258

1,499,889
999,297
999,008
998,806
998,828
998,463
998,451
7,492,742

มูลค่า
ยุติธรรม

1,503,137
1,012,417
1,015,818
1,011,711
1,008,299
1,021,016
1,014,096
7,586,494

รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ระยะยาวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังต่อไปนี้
													

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

		
		
		
		
		

ราคาตามบัญชีต้นปี
ออกหุ้นกู้ระหว่างปี
ไถ่ถอนระหว่างปี		
ตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
ราคาตามบัญชีปลายปี

7,492,742
5,000,000
(1,500,000)
(3,582)
10,989,160

2,497,644
4,992,611
2,487
7,492,742

รายงานประจ�ำปี 2558
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ข้อปฏิบัติอื่นที่ส�ำคัญตามข้อก�ำหนดในการออกหุ้นกู้
- บริษัทต้องด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 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�ำดับ
- กรณีที่อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ต�่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทต้องด�ำเนินการจัดหาทรัพย์สินไป
เป็นหลักประกันให้กับผู้ถือหุ้นกู้หรือด�ำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ให้อยู่ในอันดับเดียวกันหรือดีกว่าอันดับ
ความน่าเชื่อถือของบริษัท

19. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ดังนี้

													
		

		 เงินกู้ยืม - สกุลบาท
		 เงินกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ
			 รวม		
		หัก ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
			 เงินกู้ยืมระยะยาว

งบการเงินรวม
2558
2557

6,639,643
6,639,643
(1,693,253)
4,946,390

6,286,861
197,907
6,484,768
(2,207,754)
4,277,014

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

3,565,500
3,565,500
(705,833)
2,859,667

2,471,333
2,471,333
(705,833)
1,765,500

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาว ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้
				

									
		

		
		
		
		
		

ราคาตามบัญชีต้นปี		
กู้เพิ่มระหว่างปี		
จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2558
2557

6,484,768
3,860,936
(3,724,865)
18,804
6,639,643

7,112,548
2,487,398
(3,123,853)
8,675
6,484,768

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2,471,333
2,500,000
(1,405,833)
3,565,500

3,327,166
(855,833)
2,471,333

อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีรายละเอียดดังนี้
													
		

เงินกู้ยืม - สกุลบาท		
เงินกู้ยืม - สกุลต่างประเทศ
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2558
2557

2.00 - 5.13
2.03 - 2.93

2.00 - 5.25
2.32 - 2.33

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2.00 - 4.50
-

2.00 - 4.50
-

ระยะเวลาครบก�ำหนดของเงินกู้ยืมระยะยาว
													
		

		 ภายใน 1 ปี			
		 มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินรวม
2558
2557

1,693,253
4,946,390

2,207,754
4,277,014

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

705,833
2,859,667

													
		
		
วงเงิน
			
			

เฉพาะบริษัท
1. 1,000 ล้านบาท		
2. 2,500 ล้านบาท		
3. 1,500 ล้านบาท		
4. 1,000 ล้านบาท		
5. 11.30 ล้านบาท		
6. 23 ล้านบาท			
รวม				

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2558
2557

400,000
1,650,000
700,000
800,000
4,000
11,500
3,565,500

600,000
1,850,000
6,000
15,333
2,471,333

อัตราดอกเบี้ย

AMLR-อัตราคงที่
AMLR-อัตราคงที่
AMLR-อัตราคงที่
AMLR-อัตราคงที่
อัตราคงที่
อัตราคงที่

การช�ำระ
การช�ำระ
คืนเงินต้น คืนดอกเบี้ย

ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
ทุก 6 เดือน
รายปี
รายปี

บริษัทย่อย
7. 800 ล้านบาท		
400,000
600,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน
8. 2,000 ล้านบาท 		
700,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน
9. 1,000 ล้านบาท 		
800,000
- อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน
10. 1,000 ล้านบาท 		
600,000
800,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน
11. 1,000 ล้านบาท 		
400,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน
12. 1,000 ล้านบาท 		
652,000
852,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน
13. 175 ล้านบาท		
32,500
80,000 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน
14. 200 ล้านบาท		
160,000
79,800 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน
15. 50 ล้านบาท 		
20,950
30,910 AMLR-อัตราคงที่ รายเดือน
16. 550 ล้านบาท 		
347,133
255,598 AMLR-อัตราคงที่ ทุก 3 เดือน
17. 380 ล้านบาท		
50,000
- AMLR-อัตราคงที่ ทุก 6 เดือน
18. 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
14,631 LIBOR+2 ทุก 6 เดือน
19. 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
14,631 LIBOR+2 ทุก 6 เดือน
20. 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
168,645 LIBOR+2 ทุก 6 เดือน
21. 33.90 ล้านบาท		
11,560
17,220 อัตราคงที่
รายปี
รวม				 3,074,143 4,013,435
รวมทั้งหมด			 6,639,643 6,484,768
		
** AMLR คือ อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ 4 แห่ง

705,833
1,765,500
หน่วย : พันบาท

เริ่มช�ำระ

ครบก�ำหนดช�ำระ

รายเดือน มกราคม 2556 กรกฎาคม 2561
รายเดือน พฤษภาคม 2556 มีนาคม 2562
ทุก 3 เดือน พฤษภาคม2558 พฤศจิกายน 2562
รายเดือน เมษายน 2558 ตุลาคม 2562
รายเดือน มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2560
รายปี มิถุนายน 2556 มิถุนายน 2562

รายเดือน กุมภาพันธ์ 2557 กุมภาพันธ์ 2562
รายเดือน ธันวาคม 2554 มิถุนายน 2559
รายเดือน เมษายน 2558 ตุลาคม 2562
รายเดือน มีนาคม 2555 มิถุนายน 2561
รายเดือน ธันวาคม 2556 กันยายน 2559
รายเดือน สิงหาคม 2557 กุมภาพันธ์ 2562
รายเดือน ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2559
รายเดือน ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2562
รายเดือน พฤศจิกายน 2555 พฤศจิกายน 2560
รายเดือน ธันวาคม 2557 มีนาคม 2563
รายเดือน กันยายน 2560 มีนาคม 2565
ทุก 3 เดือน มีนาคม 2554 มีนาคม 2559
ทุก 3 เดือน มีนาคม 2554 มีนาคม 2559
ทุก 3 เดือน มิถุนายน 2554 มีนาคม 2559
รายปี มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2560

รายงานประจ�ำปี 2558
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เงินกู้ยืมส่วนใหญ่ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ค�้ำประกันโดยบริษัทและบริษัทย่อย
โดยบริษัทย่อยได้ท�ำประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรบางส่วน โดยยกประโยชน์ให้ธนาคารผู้ให้กู้ ส�ำหรับวงเงินที่ 13 ถึง 17 บริษัท
ย่อยได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งรวมที่อยู่ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นหลักประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 13 และข้อ 14) วงเงินที่ 5,
6 และ 21 เป็นเงินกู้ยืมเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการเกษตร มีกรรมการบริหารของบริษัทค�้ำประกัน และเช็คค�้ำประกัน
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น การด�ำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษั ทย่อย การด�ำรงอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้ ข้อจ�ำกัดในการก่อหนี้ระยะยาวเพิ่มเติม
การเพิ่มทุนจดทะเบียนและข้อจ�ำกัดในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

20. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
20.1 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
		 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

													
		

			 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
			
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
			 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
			
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
				 กับผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้น
					 รวม
			

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

211,854

188,297

-

545

(119,155)
92,699

(79,077)
109,220

(62,024)
(62,024)

(18,187)
(17,642)

การกระทบยอดภาษีเงินได้และก�ำไรทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

													
		

			 ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
			
- ส่วนที่ได้รับการส่งเสริม - ยกเว้นภาษีเงินได้
			
- ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
				 รวมก�ำไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
			 อัตราภาษีตามกฎหมาย (ร้อยละ)
			 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
			
- ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
				 รวมภาษีเงินได้
			 ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
			
หักเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีและรายได้
				 ที่ได้รับการยกเว้นทางภาษี
						
			 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ปีก่อน
			 รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
			 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
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งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

488,328
553,883
1,042,211
20

1,224,383
670,235
1,894,618
20

758,134
758,134
20

1,171,974
1,171,974
20

110,776
110,776

134,047
134,047

151,627
151,627

234,395
234,395

102,738
213,514
(1,660)
(119,155)
92,699

46,551
180,598
7,699
(79,077)
109,220

(151,788)
(161)
161
(62,064)
(62,064)

(233,850)
545
(18,187)
(17,642)

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ออกตามความ
ในประมวลรัษ ฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษ ฎากรซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 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
												
		

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		
ขาดทุนสะสมยกไป			
ค่าเสื่อมราคา				
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า		
ผลก�ำไรจากการตีราคาสินทรัพย์		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
อื่น ๆ					
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ		
		

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2558
2557

8,619
50,160
4,803
14,080
(65,228)
3,726
1,342
17,502

1,257
76
(228)
14,915
(10,707)
436
5,749

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

-

-

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้
													
			 2558			
						
						

หน่วย : พันบาท

		
งบการเงินรวม
ณ วันที่
รายการที่รับรู้ รายการทีร่ ับรู้ รายการที่รับรู้
ณ วันที่
1 พฤศจิกายน
ในก�ำไร
ในก�ำไรขาดทุน ในส่วนของ 31 ตุลาคม
2557
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ผู้ถือหุ้นโดยตรง
2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้
   รอการตัดบัญชี - สุทธิ  
		 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
		 ขาดทุนสะสมยกไป
		 ค่าเสื่อมราคา
		 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
		 ผลก�ำไรจากการตีราคาสินทรัพย์
		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 อื่น ๆ			
			 สินทรัพย์ภาษีเงินได้
			
รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1,257
76
(228)
14,915
(10,707)
436

6,749
50,084
5,031
(835)
(54,521)
3,726
906

613
-

-

8,619
50,160
4,803
14,080
(65,228)
3,726
1,342

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�ำไร
ในก�ำไรขาดทุน ในส่วนของ 31 ตุลาคม
						
2556
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ผู้ถือหุ้นโดยตรง
2557
		สินทรัพย์ภาษีเงินได้

		
รอการตัดบัญชี - สุทธิ
		ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
		 ขาดทุนสะสมยกไป
		 ค่าเสื่อมราคา
		 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
		 ผลก�ำไรจากการตีราคาสินทรัพย์
		 อื่น ๆ			
		
สินทรัพย์ภาษีเงินได้
		
รอการตัดบัญชี - สุทธิ
					

354
-

499
76
(228)
14,915
436

404
(10,707)
-

-

1,257
76
(228)
14,915
(10,707)
436

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 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ขาดทุนสะสมจ�ำนวนเงิน 133.02 ล้านบาท เป็นขาดทุนทางภาษีที่จะสิ้นอายุการใช้ประโยชน์ในปี 2560
จ�ำนวน 61.09 ล้านบาท และที่จะสิ้นอายุในปี 2563 จ�ำนวน 71.93 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ขาดทุนสะสมจ�ำนวนเงิน
89.21 ล้านบาท เป็นขาดทุนทางภาษีที่จะสิ้นอายุการใช้ประโยชน์ในปี 2560 จ�ำนวน 61.09 ล้านบาท และที่จะสิ้นอายุในปี 2563
จ�ำนวน 28.12 ล้านบาท
		 20.3 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้
													
		

			 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
			 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
			 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
			 ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
			 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
			 ผลก�ำไรจากการตีราคาสินทรัพย์
			 ขาดทุนสะสมยกไป
			 ค่าเสื่อมราคา
			 อื่น ๆ			
		
		 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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งบการเงินรวม
2558
2557

(11,244)
(18,073)
(1,177)
(39,154)
382,266
(185,458)
141,223
(4,553)
263,830

(21,895)
(13,128)
(1,180)
(44,838)
436,787
(62,888)
87,925
(8,358)
372,425

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(5,591)
(4,980)
(1,177)
(18,355)
129,370
(89,775)
(3,525)
414
6,381

(5,180)
(1,177)
(18,730)
129,370
(19,237)
(13,276)
(1,593)
70,177

		

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้

													

2558

		

			 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
			 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
			 ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
			 ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
			 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
			 ผลก�ำไรจากการตีราคาสินทรัพย์
			 ขาดทุนสะสมยกไป
			 ค่าเสื่อมราคา
			 อื่น ๆ			
				 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
			

งบการเงินรวม
ณ วันที่
รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้
1 พฤศจิกายน
ในก�ำไร
ในก�ำไรขาดทุน
2557
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(21,895)
(13,128)
(1,180)
(44,838)
436,787
(62,888)
87,925
(8,358)
372,425

10,651
(4,003)
3
8,374
(54,521)
(116,759)
44,429
3,805
(108,021)

(942)
(2,690)
(5,811)
8,869
(574)

ณ วันที่
31 ตุลาคม
2558

(11,244)
(18,073)
(1,177)
(39,154)
382,266
(185,458)
141,223
(4,553)
263,830

					 หน่วย : พันบาท

2557

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

หน่วย : พันบาท

		

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลก�ำไรจากการตีราคาสินทรัพย์
ขาดทุนสะสมยกไป
ค่าเสื่อมราคา
อื่น ๆ			
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้
1 พฤศจิกายน
ในก�ำไร
ในก�ำไรขาดทุน
2556
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(30,933)
(6,292)
(1,609)
(35,559)
441,705
(4,147)
95,548
(10,975)
447,738

9,076
(6,836)
429
556
(58,410)
(10,955)
2,761
(63,379)

(38)
(9,835)
(4,918)
(331)
3,332
(144)
(11,934)

ณ วันที่
31 ตุลาคม
2557

(21,895)
(13,128)
(1,180)
(44,838)
436,787
(62,888)
87,925
(8,358)
372,425
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2558

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

		

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลก�ำไรจากการตีราคาสินทรัพย์
ขาดทุนสะสมยกไป
ค่าเสื่อมราคา
อื่น ๆ			
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้
1 พฤศจิกายน
ในก�ำไร
ในก�ำไรขาดทุน
2557
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(5,180)
(1,177)
(18,730)
129,370
(19,237)
(13,276)
(1,593)
70,177

(411)
(4,980)
2,107
(70,538)
9,751
2,007
(62,064)

(1,732)
(1,732)

ณ วันที่
31 ตุลาคม
2558

(5,591)
(4,980)
(1,177)
(18,355)
129,370
(89,775)
(3,525)
414
6,381

			
													

2557

		

			 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
			 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
			 ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
			 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
			 ผลก�ำไรจากการตีราคาสินทรัพย์
			 ขาดทุนสะสมยกไป
			 ค่าเสื่อมราคา
			 อื่น ๆ			
				 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้
1 พฤศจิกายน
ในก�ำไร
ในก�ำไรขาดทุน
2556
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(4,982)
(1,177)
(14,692)
131,887
(14,990)
(1,775)
94,271

(198)
(648)
(19,237)
1,714
182
(18,187)

(3,390)
(2,517)
(5,907)

ณ วันที่
31 ตุลาคม
2557

(5,180)
(1,177)
(18,730)
129,370
(19,237)
(13,276)
(1,593)
70,177

21. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษั ทและบริษั ทย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและตามระเบียบการเกษียณ
อายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
จ�ำนวนที่รับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้
													
		

		 ต้นทุนบริการปัจจุบัน
		 ต้นทุนดอกเบี้ย		
			 รวม			

งบการเงินรวม
2558
2557

11,396
9,458
20,854

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

4,091
3,100
7,191

4,032
3,941
7,973

1,365
1,259
2,624

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้
													
		

		
		
		
		
		
		
		

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกมา
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย		
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกไป

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

228,100
11,396
9,458

179,828
4,091
3,100

93,649
4,032
3,941

73,459
1,365
1,259

13,072
(25,473)
236,553

53,598
(12,517)
228,100

8,660
(18,508)
91,774

19,676
(2,110)
93,649

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�ำคัญที่ ใช้ในการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่
31 ตุลาคม มีดังต่อไปนี้
													
		

		 อัตราคิดลด			
		 อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ
		 (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน)
			 - พนักงานรายเดือน
			 - พนักงานรายวัน

งบการเงินรวม
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ

3.12 - 4.12
6.00
10.00 - 100.00
2.00 - 100.00

3.49 - 4.23
6.00

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ

3.79 - 3.82
6.00

4.07 - 4.08
6.00

9.00 - 100.00 10.00 - 100.00 9.00 - 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�ำระแล้วโดยตัดหุ้นที่ซื้อ
คืนของบริษัท จ�ำนวน 34,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่ารวม 34.10 ล้านบาท ซึ่งได้จดทะเบียนการลดทุนกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ดังนั้นบริษัทจึงได้โอนกลับรายการส�ำรองหุ้นทุนซื้อคืนจ�ำนวน 433.15 ล้านบาท
22.2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท มีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้
		 22.2.1 ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้รับช�ำระ 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�ำเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
		 22.2.2 เปลี่ยนแปลงมูลค่าตราไว้ของหุ้นสามัญจาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท ท�ำให้จ�ำนวนหุ้นสามัญ ที่จดทะเบียน เพิ่มขึ้นจาก
			 1,670,546,884 หุ้น เป็น 3,341,093,768 หุ้น บริษั ทด�ำเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวง
			 พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
		 22.2.3 จัดสรรก�ำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2557 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จ�ำนวน 3,341 ล้านหุ้น รวมเป็น
			 จ�ำนวนเงินไม่เกิน 271 ล้านบาท และเป็นหุ้นสามัญในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
			 0.50 บาท รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 668 ล้านหุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 334.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ
			 0.10 บาท รวมการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 605.11
			 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
			 27 มีนาคม 2558 และจัดสรรก�ำไรจ�ำนวน 13.47 ล้านบาท เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย บริษั ทด�ำเนินการจ่าย
			 ปันผลและจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมายตามมติที่ประชุมแล้ว
		 22.2.4 เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจ�ำนวน 668,218,754 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
			 0.50 บาท ท�ำให้ทุนจดทะเบียนจากเดิม 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�ำเนินการ
			 จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558

23. เงินปันผลจ่ายและทุนส�ำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
อนุมัติโดย
				

- 		 จ่ายปันผลจากการด�ำเนินงานของบริษัท
		 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
		 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
- 		 จ่ายปันผลจากการด�ำเนินงานของบริษัท
		 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
		 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556

จ�ำนวนหุ้น เงินปันผล หุ้นปันผล เงินปันผลจ่าย วันที่จ่ายเงินปันผล
พันล้านหุ้น จ่ายต่อหุ้น จ่ายต่อหุ้น ล้านบาท

ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
(ดูหมายเหตุข้อ 22.2.3)
ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

3.34

0.08

0.10

605.11 27 มีนาคม 2558

1.67

0.35

-

584.69 26 มีนาคม 2557

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจด
ทะเบียน ทุนส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 บริษัทจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมายเป็นจ�ำนวน 13.47 ล้านบาท (ดูหมายเหตุ ข้อ 22.2.3)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 ทุนส�ำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจ�ำนวนเงินเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

24. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารได้รวมค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด โดยไม่รวมเงินเดือน และประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการบริหารของบริษั ทและบริษั ทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ดังนี้

													
		

		 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม

งบการเงินรวม
2558
2557

19.96

20.50

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

8.92

9.38

25. การจัดการส่วนทุน

วัตถุประสงค์หลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการจัดการส่วนทุนคือ การด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถ ในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การด�ำรงไว้
ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม และการรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ ให้เกินข้อก�ำหนดของสัญญากู้ยืมเงิน
(ดูหมายเหตุข้อ 19)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีดังนี้
		

		 หนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
		 หนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
2558
2557

1.45 : 1.00
1.59 : 1.00

1.48 : 1.00
1.71 : 1.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2.12 : 1.00
2.22 : 1.00

1.80 : 1.00
1.96 : 1.00

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�ำคัญ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ได้แก่
													
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา			
ค่าเชื้อเพลิง			
ค่าธรรมเนียมน�ำส่งกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย
ค่าซ่อมแซมบ�ำรุงรักษา
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ซื้อสินค้าส�ำเร็จรูป		
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
ขาดทุนจากกากอ้อยเสียหาย
ขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
(โอนกลับ)		
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ต้นทุนทางการเงิน		
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น
รวม				

งบการเงินรวม
2558
2557

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

1,411,656
1,279,223
156,703
1,157,118
698,809
661,038
10,545,085
39,238
519,902
12,386

1,315,395
1,127,167
232,857
991,773
577,723
768,270
11,673,862
103,002
(950,410)
3,210

505,839
395,485
852,444
377,624
230,683
359,241
4,256,650
1,645,174
(517,115)
-

473,523
312,949
362,039
408,706
185,884
337,987
4,281,580
2,060,899
(151,780)
-

(3,024)
197,197
848,766
974,262
18,498,359

93,664
193,074
834,339
762,130
17,726,056

24,560
52,506
559,106
450,820
9,193,017

338
48,704
494,639
268,529
9,083,997
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27. ก�ำไรต่อหุ้น

การเปลี่ยนแปลงราคาที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 22 มีผลให้จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักและก�ำไรต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐานของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงจ�ำนวน
หุ้นสามัญที่ใช้ในการค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นของงวดก่อนที่น�ำมาแสดงเปรียบเทียบย้อนหลัง โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ ดังนี้
					 ตามที่รายงานไว้เดิม		 “ปรับปรุงใหม่”
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)			

1,670,546,884

3,341,093,768

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน มีดังนี้
													 หน่วย : บาทต่อหุ้น
		

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

28. การเสนอข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานด�ำเนินงาน

งบการเงินรวม
ตามที่รายงาน “ปรับปรุงใหม่“
ไว้เดิม

0.973

0.487

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่รายงาน “ปรับปรุงใหม่“
ไว้เดิม

0.712

0.356

บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ได้น�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานด�ำเนินงานตามมุมมองผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการบริหารการ
จัดการและโครงสร้างการบริหารและการรายงานภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก�ำหนดส่วนงาน
กลุ่มบริษัทจ�ำแนกส่วนงานด�ำเนินงานตามธุรกิจหลักได้ดังนี้
กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล
ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาลให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ
การส่งออก และผู้ค้าน�้ำตาลต่างประเทศ
กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์
ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ผลิตน�้ำมันทั้งในและต่างประเทศ
กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า
ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่มบริษัท
กลุ่มธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ด�ำเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส�ำนักงานและคลังสินค้า และกิจการรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อน ส�ำหรับเป็นศูนย์อบรมและสัมมนา
กลุ่มธุรกิจผลิตแป้งสาลี
ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแป้งสาลีให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
กลุ่มบริษัทจ�ำแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ออกเป็นการประกอบการในประเทศ และต่างประเทศ โดยต่างประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษั ทมีรายได้จากลูกค้าภายนอกรายหนึ่งจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นจ�ำนวนรวม
ประมาณ 1,011.26 ล้านบาท และ 1,140.84 ล้านบาท ตามล�ำดับ จากยอดรายได้รวมของกลุ่มบริษัท
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ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท แสดงได้ดังนี้
													
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
น�้ำตาลทรายและกากน�้ำตาล
		
2558	
2557

ธุรกิจผลิตและ ธุรกิจผลิตและ
ธุรกิจให้เช่า
จ�ำหน่าย
จ�ำหน่าย
อสังหา
แอลกอฮอล์
ไฟฟ้า
ริมทรัพย์
2558	 2557	 2558	 2557 2558	 2557

ธุรกิจ
แป้งสาลี

หน่วย : ล้านบาท
ธุรกิจอื่นๆ

รายการ
รวม
ระหว่างกัน			

2558	 2557 2558	 2557 2558	 2557

2558	 2557

รายได้จากลูกค้าภายนอก
13,037
353 13,211
282 2,510 2,391 1,013 1,141
478
436 1,059 1,039
416
685
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)
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการดำ�เนินงาน
3,892
(78) 4,300
41
633
721
943 1,194
375
333
185
180
138
88 (1,397) (1,584)
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่น 																	
ต้นทุนทางการเงิน
(725)
(78) (686)
(74) (27)
(1) (103) (134)
(33)
(37)
(20)
(9)
(21)
(13)
158
120
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 																
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 																	
กำ�ไรสุทธิ 																
บวก (หัก) (กำ�ไร) ขาดทุน สำ�หรับปี
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม																	
กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 																	
ดอกเบี้ยรับ
231
8
180
8
12
4
10
1 (157) (120)
ค่าเสื่อมราคา
701
86
632
95
53
59
316
256
33
38
81
66
31
38
(16)
(11)

18,866 19,185
18,866 19,185
4,691 5,273
(2,813) (2,534)
(849) (834)
13
(11)
(93) (109)
949 1,785

ไทย	 ต่างประเทศ



ไทย	 ต่างประเทศ

ไทย	

ไทย	ไทย	

ไทย	

ไทย	

ไทย	

ไทย	

ไทย	

ไทย	

ไทย

งบก�ำไรขาดทุนรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ส่วนกลาง
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
		

3,091
2,119
13,632
16,152
34,994
22,788

148
388
3,368
621
4,525
3,218

3,120
2,534
14,039
12,612
32,305
20,462

50
287
3,233
623
4,193
2,735

229
201
1,033
699
2,162
1,821

179
353
939
212
1,683
1,008

100
43
6,686
190
7,019
2,470

207
128
6,852
206
7,393
3,562

54
1,028
2,782
3,864
1,046

51
864
2,643
3,558
1,074

199
715
893
88
1,895
1,139

160
356
731
62
1,309
633

124
667
821
1,372
2,984
1,130

136
705
961
1,487
3,289
1,089

(1,579)
(24)
(485)
(15,179)
(17,267)
(8,924)

(134)
815
104
1,285

(159)
1,626
73
1,173

(1,721) 2,366 2,182
(15) 4,109 4,348
(531) 26,976 27,088
(11,329) 6,725 6,516
(13,596) 40,176 40,134
(5,262) 24,688 25,301

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว บริษัทและบริษัทย่อย ยังมีภาระผูกพันและหนี้
สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้
29.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบส�ำหรับงบการเงินรวมจ�ำนวน 3,316.88 ล้านบาท และ
3,516.85 ล้านบาท ตามล�ำดับ และส�ำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจ�ำนวน 2,650.94 ล้านบาท และ 1,058.62 ล้านบาท ตามล�ำดับ
29.2 บริษั ทและบริษั ทย่อยสามแห่งได้ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าแก่ชาวไร่เพื่อรับซื้ออ้อย โดยบริษั ทและบริษั ทย่อยยังมิได้บันทึกภาระหนี้
สินดังกล่าว เนื่องจากเช็คยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระและยังไม่ได้รับอ้อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม ตามรายละเอียดดังนี้
													
		

		 ส�ำหรับฤดูการผลิตปี 2557/2558
		 ส�ำหรับฤดูการผลิตปี 2558/2559

งบการเงินรวม
2558
2557

1,011.55

1,142.68
-

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

218.84

241.92
-

29.3 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�ำนวน 2 สัญญา ดังนี้
		 - สัญญาลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 กฟผ. ตกลงซื้อพลังงานไฟฟ้าจากบริษัทย่อย ณ อ�ำเภอน�้ำพอง 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�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตามราคาที่ตกลงร่วมกันในสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัท
		 ย่อยต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ กฟผ. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก�ำหนดอายุสัญญาเพื่อต่ออายุสัญญาต่อไปอีก
รายงานประจ�ำปี 2558
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		คราวละ 5 ปี บริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือค�้ำประกันการเสนอขายไฟฟ้า เป็นจ�ำนวนเงิน 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 บริษั ทย่อยแห่งหนึ่งท�ำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 โดยตกลงซื้อปริมาณ
พลังงานไฟฟ้า 2.12 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ ณ อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตามราคาที่ตกลงร่วมกันในสัญญา เป็น
ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 และมีการขอเลื่อนการขายพลังงานไฟฟ้าเป็นวันที่ 27 ธันวาคม 2557 โดยบริษัท
ย่อยต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ กฟภ. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนครบก�ำหนดอายุสัญญาเพื่อต่ออายุสัญญาต่อไปอีกคราวละ 5 ปี
29.5 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ในเขตพื้นที่ 43 หมู่ 10
ต�ำบลน�้ำพอง อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีก�ำหนดอายุ 21 ปี อย่างไรก็ตาม เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ บริษั ทย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากคณะกรรมการก�ำกับกิจกรรมพลังงาน ซึ่งมีอายุใบ
อนุญาต 19 ปี สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2571 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.
2550 และเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
29.6 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีภาระผูกพัน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และวงเงินสินเชื่อ ดังนี้
													
		
สกุลเงิน

ภาระผูกพัน
สัญญาค�้ำประกันการช�ำระหนี้ของบริษัทย่อย
ส�ำหรับค�้ำหนี้สินทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น
สัญญาค�้ำประกันการช�ำระหนี้ของบริษัทย่อย
ส�ำหรับค�้ำหนี้สินทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
หนังสือค�้ำประกัน (ไม่ระบุวงเงิน)
รับรองตั๋วเงิน			
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
เลตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท		
เงินกู้ยืมระยะสั้น		
วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น
วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยาว		
เงินกู้ยืมระยะยาว		
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บาท
ดอลลาร์สหรัฐ

หน่วย : ล้าน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ทั้งสิ้น
ใช้ ไป
คงเหลือ
ทั้งสิ้น
ใช้ ไป
คงเหลือ

- 5,199.77

-

- 7,140.55

-

-

-

-

-

บาท
บาท
30.00
บาท
2,432.15
ดอลลาร์สหรัฐ 16.85

27.15

86.75
30.00 30.00
472.12 1,960.03 2,281.51
16.85 23.35

48.25

96.48
- 30.00
222.97 2,058.54
3.02 20.33

บาท 21,426.20 2,436.45 18,989.75 21,657.13 5,017.60 16,639.53
บาท
147.85 147.85
- 150.49 150.49
ดอลลาร์สหรัฐ 56.00
26.14
29.86 50.50
30.53 19.97
บาท
1,490.00 160.00 1,330.00 2,860.87 1,563.55 1,297.32
ดอลลาร์สหรัฐ 20.00
6.00
14.00 20.00
10.00 10.00
บาท
7,073.31 6,639.64 433.67 6,701.46 6,286.86 414.60
ดอลลาร์สหรัฐ
6.09
6.09
-

													
		
สกุลเงิน

หน่วย : ล้าน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
ทั้งสิ้น
ใช้ ไป
คงเหลือ
ทั้งสิ้น
ใช้ ไป
คงเหลือ

ภาระพูกพัน
สัญญาค�้ำประกันการช�ำระหนี้ของบริษัทย่อย
ส�ำหรับค�้ำหนี้สินทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น
บาท
- 2,508.97
- 3,788.55
สัญญาค�้ำประกันการช�ำระหนี้ของบริษัทย่อย
ส�ำหรับค�้ำหนี้สินทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น ดอลลาร์สหรัฐ
26.51
- 31.63
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
หนังสือค�้ำประกัน (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�ำดับ
สินเชื่อดังกล่าวข้างต้นบางส่วนค�้ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักร (ดูหมายเหตุข้อ 14) และสิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้ง
โรงงานของบริษั ทย่อย บริษั ทและบริษั ทย่อยค�้ำประกันระหว่างกัน และการโอนสิทธิประกันภัยของสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรแก่ผู้ให้กู้
และบางวงเงินหากมีการเบิกใช้ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องน�ำสินค้าบางส่วนเข้าร่วมค�้ำประกันด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ
2557 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว
นอกจากนี้ ภาระผูกพันร่วมกันกับวงเงินกู้ระยะยาว บริษั ทและบริษั ทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด�ำรง
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การด�ำรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย การด�ำรงอัตราส่วนความสามารถในการช�ำระหนี้
ข้อจ�ำกัดในการก่อหนี้ระยะยาวเพิ่มเติม การเพิ่มทุนจดทะเบียนและข้อจ�ำกัดในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
29.7 ณ วันที่ 31 ตุลาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาต่างๆ ดังนี้
													
2558

		
สกุลเงิน
มูลค่า
		
ตามสัญญา
				

สัญญาก่อสร้างและจ้างเหมา
					
สัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
					
สัญญาเช่า			
สัญญาซื้อวัตถุดิบ		

บาท
ดอลลาร์สหรัฐ
บาท
ดอลลาร์สหรัฐ
บาท
ดอลลาร์สหรัฐ

1,011.65
0.05
415.24
19.81
34.66
7.36

หน่วย : ล้าน

งบการเงินรวม

2557
ภาระผูกพัน
มูลค่า
ภาระผูกพัน
คงเหลือ
ตามสัญญา
คงเหลือ
ตามสัญญา		
ตามสัญญา

231.41
0.03
56.76
14.42
18.25
7.36

829.95
0.11
664.16
33.77
28.48
2.74

179.32
0.10
156.40
18.89
7.82
2.74
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2558

		
สกุลเงิน
มูลค่า
		
ตามสัญญา
				

สัญญาก่อสร้างและจ้างเหมา
สัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
สัญญาเช่า			

บาท
บาท
บาท

665.24
304.59
34.66

หน่วย : ล้าน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

ภาระผูกพัน
มูลค่า
คงเหลือ
ตามสัญญา
ตามสัญญา		

107.15
40.46
18.25

666.72
456.13
25.18

ภาระผูกพัน
คงเหลือ
ตามสัญญา

118.19
53.17
6.44

ณ วันที่ 31 ตุลาคม ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่จะต้องจ่ายในแต่ละปี ดังต่อไปนี้
													

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2558
2557

ภายใน 1 ปี			
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
		 รวม					

6.40
11.85
18.25

3.55
2.89
6.44

29.8 สัญญาอื่นที่ส�ำคัญ
		 29.8.1 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัท น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ได้ท�ำสัญญาพัฒนาพื้นที่ในสาธารณรัฐ
			 ประชาธิปไตยประชาชนลาวกับรัฐบาลของประเทศดังกล่าว เพื่อใช้เป็นอาคารส�ำนักงานของบริษัทย่อย อาคารโรงงาน
			 ถนน และพื้นที่ปลูกอ้อย รวม 10,000 เฮกตาร์ โดยมีก�ำหนดระยะเวลา 40 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 20 ปี
			 หากได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญา ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยได้ใช้พื้นที่แล้ว จ�ำนวน 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�้ำตาล
			 พร้อมทั้งได้รับสัมปทานพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา จ�ำนวน 19,100 เฮกตาร์ อายุ
			 สัมปทาน 90 ปี โดยไม่มีค่าเช่าใน 4 ปีแรก และหลังจากนั้นคิดค่าเช่าในอัตรา 1 - 4 ดอลลาร์สหรัฐต่อเฮกตาร์ต่อปี ณ
			 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยได้ใช้พื้นที่แล้ว จ�ำนวน 10,481.76 เฮกตาร์ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง และ
			 อาคารระหว่างก่อสร้างของบริษัทย่อย ที่ตั้งอยู่บนที่ดินสัมปทาน เมื่อครบก�ำหนดสัญญา กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตก
			 เป็นของผู้ให้เช่า (ดูหมายเหตุข้อ 14)
		 29.8.3 บริษัทย่อยในราชอาณาจักรกัมพูชาแห่งหนึ่งท�ำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว 2 ฉบับ กับบุคคลภายนอก เพื่อสร้างท่าเรือและ
			 ที่ดินรอการพัฒนาลงวันที่ 1 มิถุนายน 2550 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ตามล�ำดับ มีระยะเวลา 90 ปี เท่ากันทั้งสอง
			 สัญญา โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงิน ค่าเช่าล่วงหน้าไปแล้วทั้งจ�ำนวน 476,953 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558
			 และ 2557 คงเหลือค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจ�ำนวน 0.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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30. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาด อัตรา
การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง และจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งบริษั ทและบริษั ทย่อยพิจารณาใช้เครื่องมือ
ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการ
เงินเพื่อการเก็งก�ำไรหรือเพื่อการค้า
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใช้วิธีการ
ต่างๆ รวมถึงการจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่
31 ตุลาคม ซึ่งมีรายละเอียดส่วนใหญ่ ดังนี้
2558		
										

													

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
			 อัตราดอกเบี้ยคงที่		
อัตราดอกเบี้ย
		
ภายใน	
มากกว่า	 มากกว่า	 ปรับขึ้นลง
		
1 ปี	
1 ถึง 5 ปี	
5 ปี	 ตามราคาตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
		 เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์
เงินฝากประจ�ำ	
		 ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย
		 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่
		 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
		 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
		 รวม
หนี้สินทางการเงิน
		 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
		 เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
		 หุ้นกู้ระยะยาว
		 เงินกู้ยืมระยะยาว
		 หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
		 รวม

10,023
227,492
742,566
60,000
6,817
1,046,898

401,276
13,751
60,000
3,571
478,598

18,646
18,646

3,699,445
897,002
999,909 9,989,251
1,111,593 3,665,467
6,965
2,093
6,714,914 13,656,811

-

รวม

231,911 231,911
10,023
829 648,243
52,552 808,869
- 120,000
10,388
285,292 1,829,434
193,296
1,862,583
2,055,879

3,892,741
897,002
10,989,160
6,639,643
9,058
22,427,604
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		2557
											

													

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
			 อัตราดอกเบี้ยคงที่		
อัตราดอกเบี้ย
		
ภายใน	
มากกว่า	 มากกว่า	 ปรับขึ้นลง
		
1 ปี	
1 ถึง 5 ปี	
5 ปี	 ตามราคาตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์
เงินฝากประจ�ำ	
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่และบุคคลอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
		 รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
หุ้นกู้ระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
		 รวม

10,023
223,357
950,332
1,183,712

427,413
18,836
446,249

368
17,165
17,533

6,051,853
1,393,777
1,499,889 5,992,853
911,393 2,177,160
3,555
8,003
9,860,467 8,178,016

-

รวม

210,615 210,983
10,023
2,548 670,482
58,355 1,008,687
18,836
271,518 1,919,012
597,642
3,396,215
3,993,857

6,649,495
1,393,777
7,492,742
6,484,768
11,558
22,032,340

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า และการน�ำเข้าเครื่องจักร เนื่องจากรายการ
ทางธุรกิจเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ตุลาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มี
สาระส�ำคัญซึ่งไม่ได้มีการท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
													
		

งบการเงินรวม
สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ
เยน
เรียล
กีบ

2558
สินทรัพย์
หนี้สิน

24.44
634.81
131.33

60.22
2.50
137.43
384.19

2557
สินทรัพย์
หนี้สิน

38.75
677.74
181.58

755.54
6.51
178.82
-

หน่วย : ล้าน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
สินทรัพย์
หนี้สิน
สินทรัพย์
หนี้สิน

10.31
-

-

19.69
-

-

ณ วันที่ 31 ตุลาคม บริษั ทและบริษั ทย่อยได้ท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนกับ
ธนาคารพาณิชย์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในการรับและจ่ายช�ำระหนี้สิน ในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทและบริษัท
ย่อยยังไม่ได้บันทึกหนี้สินทางการเงินดังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนที่เปิดสถานะไว้มีวันครบก�ำหนดอยู่ระหว่าง 1 - 3 ปี โดย
มีรายละเอียดดังนี้
													
สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ
ยูโร

จ�ำนวนเงินที่ท�ำสัญญา
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ สกุลเงิน
2558
2557
2558
2557		

37.47
0.07

68.05
-

27.74
-

-

บาท
บาท

หน่วย : ล้าน

จ�ำนวนเงินที่ได้ตามสัญญา
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557

1,343.52 2,246.26 1,000.00
2.35
-

-

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของอนุพันธ์ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ตุลาคม มีดังนี้
													 หน่วย : ล้านบาท
		

		 ก�ำไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญา

งบการเงินรวม
2558
2557

19.49

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(1.88)

(16.76)

-

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำตาลทรายและราคาอ้อย
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้ำตาล ราคาขาย
น�้ำตาลโควตา ข. และอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัท อ้อยและน�้ำตาลไทย จ�ำกัด (อนท.) ขายได้จริงมีผลอย่างมากต่อการค�ำนวณราคาอ้อย ซึ่ง
เป็นต้นทุนหลักของการผลิตน�้ำตาลทราย ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของก�ำไรขั้นต้น บริษั ทจึงมีกระบวนการ
ป้องกันความเสี่ยง โดยจัดท�ำสัญญาซื้อ-ขาย Commodity Swap อายุสัญญาไม่เกิน 2 ปี ซึ่งเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือ เมื่อสัญญา
สิ้นสุดลงตามอายุ บริษัทจะรับรู้รายการก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม บริษัทและบริษัทย่อยมีการรับรู้รายการในงบการเงิน ดังนี้
		

											
		

		 ก�ำไรจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

170.67

100.27

57.06

36.74

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของอนุพันธ์ทางการเงินคงเหลือที่เปิดสถานะไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้
													
		
สกุลเงิน

		 มูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซื้อ-ขาย Commodity Swap
						

ดอลลาร์สหรัฐ
บาท

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

(0.18)
(1.33)

2.63
5.31

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร (Commodity Swap) ค�ำนวณโดยใช้ราคาน�้ำตาลทรายดิบและน�้ำตาลทรายขาวจาก
The Exchange and Bloomberg ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเสมือนว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ปิดสถานะของสัญญาเหล่านั้น ณ วันที่
ในงบแสดงฐานะการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2558
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทและบริษัทย่อย มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ชาวไร่ เงินให้กู้ยืมชาวไร่ เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และลูกหนี้อื่น อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย มีลูกหนี้หลายรายและมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง
รวมทั้งมีการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ด�ำเนินการให้ชาวไร่น�ำที่ดินหรือสินทรัพย์
อื่นมาเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันหรือค�้ำประกันด้วยบุคคล จึงเชื่อว่าบริษั ทและบริษั ทย่อยมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้จะไม่ช� ำระหนี้อยู่ใน
ระดับต�่ำ

31. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษั ทและบริษั ทย่อย 12 แห่ง และพนักงานของบริษั ทดังกล่าวได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส� ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557กลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน และร้อยละ 2 ของเงินเดือน ตามล�ำดับ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุง
ศรี จ�ำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ�ำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงาน เมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน ตามระเบียบว่า
ด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557 บริษั ทและบริษั ทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวน
26.20 ล้านบาท และ 13.22 ล้านบาท ตามล�ำดับ ในงบการเงินรวม และบริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวน 10.65 ล้านบาท และ
5.22 ล้านบาท ตามล�ำดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

32. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยในประเทศสี่แห่งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจ�ำนวน 9 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ ที่ได้รับรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส�ำหรับก�ำไรส�ำหรับปีที่ได้จาก
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดย 8 ฉบับมีก�ำหนด 8 ปี และ 1 ฉบับมีก�ำหนด 5 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม ตามรายละเอียด ดังนี้

บัตรส่งเสริม
มาตราที่ได้รับสิทธิประโยชน์
ลงวันที่
ประเภทกิจการที่ส่งเสริม
เลขที่				

วันที่เริ่ม
มีรายได้

วันหมดอายุ

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�้ำ	
22 ธ.ค. 2549		21 ธ.ค. 2557
		
และ 35(3)
1432(2)/2552 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 24 มิ.ย. 2552 - การผลิตไฟฟ้า ไอน�้ำ
30 พ.ย. 2553		29 พ.ย. 2561
		
31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3)			 และน�้ำเพื่ออุตสาหกรรม		
1349(2)/2556 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 15 มี.ค. 2556 - การผลิตไฟฟ้า ไอน�้ำ	
21 ม.ค. 2557		20 ม.ค. 2565
		
31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3)			 และน�้ำเพื่ออุตสาหกรรม
1657(2)/2552 25 26 28 31(1) 31(3) 31(4) 25 ส.ค. 2552 - การผลิตน�้ำมันพืชบริสุทธิ์
5 มิ.ย. 2553		 4 มิ.ย. 2561
		
และ 34			 และ/หรือน�้ำมันพืชกึ่งบริสุทธิ์
58-2293-1-001-0 25 26 28 31(1) 31(4) และ 34 31 ส.ค. 2558 - กิจการขนถ่ายสินค้าส�ำหรับเรือบรรทุกสินค้า		ยังไม่มีรายได้
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 2364(1)/2554, 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษัทย่อยได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ใน
อัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีก�ำหนดเวลา 5 ปีนับจากวันที่การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หมดอายุ และตามบัตรส่งเสริมทุกฉบับ บริษัท
ย่อยได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติ และผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส�ำหรับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับ
ส่งเสริมตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
บริษั ทย่อยในต่างประเทศสามแห่ง ได้รับใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (ใบอนุญาตล�ำดับที่ 1) และราชอาณาจักรกัมพูชา (ใบอนุญาตล�ำดับที่ 2 ถึง 4) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที่ 017-06/คลท ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่มี
รายได้จากการขายน�้ำตาลทราย 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�ำเข้าเครื่องจักรในการผลิตและวัสดุในการก่อสร้าง
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�ำนวน 8 ปี และ 9
ปี ตามล�ำดับ ซึ่งนับรวมทั้ง Priority Period นับจากเวลาที่บริษัทย่อยได้ด�ำเนินกิจการ (ปี 2549)
4) ใบอนุญาตขอยกเว้นภาษีของพืชเกษตร - อุตสาหกรรม (อ้อย) เลขที่ 2299 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 ออกให้โดยกระทรวงเศรษฐกิจ
และการคลัง ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้รับสิทธิให้คิดภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 ส�ำหรับการขายอ้อยที่ใช้ในการผลิตน�้ำตาลทราย
เพื่อส่งออก ใบอนุญาตนี้มีก�ำหนด 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 โดยปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่
ระหว่างการรอรับใบอนุญาตต่อจากวันที่ครบก�ำหนดจนถึงปีบัญชีปัจจุบันที่ได้ยื่นขอไปแล้ว

33. การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบก�ำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ดังต่อไปนี้

													
การแสดงรายการเดิม

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

การแสดงรายการใหม่

งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

82,640
33,752

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

33,367
-

รายการเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยในงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ดังต่อไปนี้
													 หน่วย : พันบาท
การแสดงรายการเดิม

การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น

การแสดงรายการใหม่

เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น

จ�ำนวนเงิน

8,320
479,983

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

รายงานประจ�ำปี 2558
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