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ข�อมูลทั่วไปของบร�ษัท

สารจากคณะกรรมการ

ข�อมูลทางการเง�นโดยสรุป

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�ษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ป�จจัยความเสี่ยง

ข�อมูลหลักทรัพย�และผู�ถือหุ�น

โครงสร�างการจัดการ

การกำกับดูแลกิจการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บร�หาร ผู�มีอำนาจควบคุม

และเลขานุการบร�ิษัท  

หลักเกณฑ� การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส

การเป�ดเผยข�อมูลการถือหุ�นของกรรมการ

และผู�บร�หารระดับสูงสุด

รายชื่อกรรมการในบร�ษัทย�อย และบร�ษัทร�วม

นโยบายความรับผิดชอบต�อสังคม

กิจกรรมกลุ�ม เค เอส แอล และรางวัล ประจำป� 2560

การควบคุมภายในและการบร�หารจัดการความเสี่ยง

รายการระหว�างกัน

ข�อมูลทางการเง�นที่สำคัญ

การว�เคราะห�และคำอธิบายของฝ�ายจัดการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต�อรายงานทางการเง�น

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเง�นและหมายเหตุประกอบงบการเง�น

รายงานการพัฒนาอย�างยั่งยืน

สารบัญ



วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เรา คือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ

สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพื้นฐานของการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

สร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนแห่งความสำาเร็จอย่างยั่งยืน

พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุด



เอทานอล...ผลิตเอทานอล

เพื่อพลังงานของรถยนต์

น้ำาตาล...ผลิตน้ำาตาล 

เพื่อพลังงานของมนุษย์

ผู้นำาในการผลิตพลังงานทดแทน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



เอทานอล...ผลิตเอทานอล

เพื่อพลังงานของรถยนต์

ปุ๋ยอินทรีย์... ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

เพื่อพลังงานของอ้อย  
และเกษตรอินทรีย์

พลังงานไฟฟ้า...ผลิตไฟฟ้าชีวมวล

เพื่อพลังงานของการขับเคลื่อน 
เครื่องจักรและแสงสว่าง



4      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัท          บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย และผลพลอยได้อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์หลัก น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ น้ำ�ต�ลทร�ยดิบคุณภ�พสูง 

น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว น้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธิ์

เลขทะเบียนบริษัท บมจ.0107547000214

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ เลขที่ 503 อ�ค�ร เค.เอส.แอล.ท�วเวอร์ ชั้น 9

ถนนศรีอยุธย� แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0-2642-6191-9  โทรส�ร 0-2642-6097

ที่ตั้งโรงง�น (ส�ข�1) 43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำ�พอง-กระนวน อำ�เภอน้ำ�พอง 

จังหวัดขอนแก่น 40140

โทรศัพท์ (043)-432-902-6  โทรส�ร (043)-441-056

ที่ตั้งโรงง�น (ส�ข�2) 255 หมู่ที่ 4 ตำ�บลหนองหญ้�ปล้อง อำ�เภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย 42130

โทรศัพท์ (042)-810-931 โทรส�ร (042)-810-931

โฮมเพจ www.kslgroup.com

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ธุรกิจน้ำ�ต�ล :

ข้อมูลบริษัท          บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย และผลพลอยได้อ่ืนๆ

ผลิตภัณฑ์หลัก น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว น้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธ์ิ

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ เลขที่ 503 อ�ค�ร เค.เอส.แอล.ท�วเวอร์ ชั้น 21 

ถนนศรีอยุธย� แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0-2642-6229-39 โทรส�ร 0-2642-6228

ที่ตั้งโรงง�น 14/1 หมู่ที่ 10 ถนนแสงชูโต ตำ�บลท่�มะก�

อำ�เภอท่�มะก� จังหวัดก�ญจนบุรี 71120 

โทรศัพท์ (034)-543-201-3 โทรส�ร (034)-640-208

ข้อมูลบริษัท          บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย และผลพลอยได้อ่ืนๆ

ผลิตภัณฑ์หลัก น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว น้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธ์ิ

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ เลขที่ 503 อ�ค�ร เค.เอส.แอล.ท�วเวอร์ ชั้น 21 

ถนนศรีอยุธย� แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0-2642-6229-39 โทรส�ร 0-2642-6228

ที่ตั้งโรงง�น 99 หมู่ที่ 6 ตำ�บลหลุมรัง อำ�เภอบ่อพลอย  

จังหวัดก�ญจนบุรี 71160

โทรศัพท์ (034)-615-350 โทรส�ร (034)-615-399

ข้อมูลบริษัท          บริษัท  น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย และผลพลอยได้อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์หลัก น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ น้ำ�ต�ลทร�ยดิบคุณภ�พสูง 

น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว น้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธิ์

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ เลขที่ 503 อ�ค�ร เค.เอส.แอล.ท�วเวอร์ ชั้น 21  

ถนนศรีอยุธย� แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0-2642-6229-39 โทรส�ร 0-2642-6228

ที่ตั้งโรงง�น 24 หมู่ที่ 1 ถนนบ้�นหนองบัว ตำ�บลหมอนน�ง 

อำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

โทรศัพท์ (038)-788-203-5 โทรส�ร (038)-472-674-6

ข้อมูลบริษัท          Savannakhet Sugar Corporation

ประเภทธุรกิจ เพ�ะปลูกอ้อยและโรงง�นผลิตน้ำ�ต�ลทร�ย

ผลิตภัณฑ์หลัก น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ 

ที่ตั้งสำ�นักง�น Road No. 9, KM. 81  Lianxay Village Atsapangthong 

District  Savannakhet Province, Lao P.D.R

โทรศัพท์ (856)-41-666-002-3 โทรส�ร (856)-41-666-001 

ข้อมูลบริษัท          Koh Kong Plantation Co., Ltd

ประเภทธุรกิจ เพ�ะปลูกอ้อย

ที่ตั้งสำ�นักง�น Cham  yeam Village, Paklong Commune, 

Mondulseyma District, Koh Kong Province,

Kingdom of Cambodia

โทรศัพท์  (855)-35-399-333

ธุรกิจสนับสนุน :

ข้อมูลบริษัท          บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน)  

ประเภทธุรกิจ ให้เช่�คลังเก็บสินค้� บริก�รขนถ่�ยสินค้�ข้ึนเรือเดินสมุทร 

และบริก�รท่�เทียบเรือ

ที่ตั้งสำ�นักง�น 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้�สมิงพร�ย ตำ�บลสำ�โรงกล�ง  

และคลังสินค้� อำ�เภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร 10130

โทรศัพท์  0-2394-2340-9 

โทรส�ร 0-2384-2261, 0-2384-2263

ข้อมูลบริษัท          บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ บริษัทรับอนุญ�ตส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำ�ต�ล

ที่ตั้งสำ�นักง�น เลขที่ 503 อ�ค�ร เค.เอส.แอล.ท�วเวอร์ ชั้น 16   

ถนนศรีอยุธย� แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0-2642-6203-6 โทรส�ร 0-2642-6207

ข้อมูลบริษัท          Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 

ประเภทธุรกิจ ผลิตน้ำ�ต�ลทร�ยและบริก�รท่�เทียบเรือ

ผลิตภัณฑ์หลัก น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ 

ที่ตั้งสำ�นักง�น Cham yeam Village, Paklong Commune,

Mondulseyma District, Koh Kong Province, 

Kingdom of Cambodia

โทรศัพท์  (855)-35-399-888
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

ข้อมูลบริษัท          บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด 

ประเภทธุรกิจ ซ้ือม�ข�ยไปน้ำ�ต�ลทร�ยในประเทศและดำ�เนินกิจก�ร

ท�งก�รก�รเกษตร

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ เลขที่ 503 อ�ค�ร เค.เอส.แอล.ท�วเวอร์ ชั้น 9   

ถนนศรีอยุธย� แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์  0-2642-6191-9 โทรส�ร 0-2642-6097

ที่ตั้งสำ�นักง�น 83 หมู่ที่ 2 ตำ�บลวัฒน�นคร อำ�เภอวัฒน�นคร

จังหวัดสระแก้ว 27160

โทรศัพท์ (037)-262-236 โทรส�ร  (037)-262-235

ข้อมูลบริษัท          Wyn In Trading Co.,Ltd.  

ประเภทธุรกิจ ซื้อม� - ข�ยไประหว่�งประเทศ ให้คำ�ปรึกษ�และ

ก�รลงทุนในต่�งประเทศ

ที่ตั้งสำ�นักง�น 10th Floor, Raffles  Tower, 19 Cyber City, Ebene, 

Republic of Mauritius

ธุรกิจพลังง�นและส�รเคมี :

ข้อมูลบริษัท          บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จำ�กัด (มห�ชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำ�หน่�ยแอลกอฮอล์เพื่อผสมกับน้ำ�มันเชื้อเพลิง 

และผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ท่ีต้ังสำ�นักง�นใหญ่ เลขที่ 503 อ�ค�ร เค.เอส.แอล.ท�วเวอร์ ชั้น 9 

ถนนศรีอยุธย� แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0-2642-6191-9 โทรส�ร 0-2642-6738

ที่ตั้งโรงง�น (ส�ข�1) 88 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำ�พอง-กระนวน อำ�เภอน้ำ�พอง

จังหวัดขอนแก่น 40140

โทรศัพท์ (043)-441-141, 441-084 โทรส�ร (043)-441-204

ที่ตั้งโรงง�น (ส�ข�2) 99/2 หมู่ที่ 6 ตำ�บลหลุมรัง อำ�เภอบ่อพลอย

จังหวัดก�ญจนบุรี 71160

โทรศัพท์ (034)-615-351-3  โทรส�ร (034)-615-354

ข้อมูลบริษัท          บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำ�หน่�ยกระแสไฟฟ้�

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ เลขที่ 503 อ�ค�ร เค.เอส.แอล.ท�วเวอร์ ชั้น 17 

ถนนศรีอยุธย� แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์  0-2642-6230-9 โทรส�ร 0-2642-6294

ที่ตั้งโรงง�น (ส�ข�1) 43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำ�พอง-กระนวน อำ�เภอน้ำ�พอง 

จังหวัดขอนแก่น 40140

โทรศัพท์ (043)-441-051-2 โทรส�ร (043)-441-244

ที่ตั้งโรงง�น (ส�ข�2) 99/1 หมู่ที่ 6 ตำ�บลหลุมรัง อำ�เภอบ่อพลอย

จังหวัดก�ญจนบุรี  71160

โทรศัพท์ (034)-615-356-7   โทรส�ร (034)-615-359

ข้อมูลบริษัท          บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ บริษัท โฮลดิ้ง ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและ

จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ชีวภ�พ

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ เลขที่ 2098 อ�ค�รเอ็ม ท�วเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

บุคคลอ้�งอิง :

น�ยทะเบียนหลักทรัพย์         บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ 93 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9000  โทรส�ร : 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี :

     บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด 

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ อ�ค�รรัจน�ก�ร ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนส�ทรใต้ 

แขวงย�นน�ว� เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์  : 0-2676-5700  โทรส�ร : 0-2676-5757

ข้อมูลบริษัท          บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด  

ประเภทธุรกิจ จัดห�และจำ�หน่�ย วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับก�รเกษตร 

ที่ตั้งสำ�นักง�น เลขที่ 503 อ�ค�ร เค.เอส.แอล.ท�วเวอร์ ชั้น 9  

ถนนศรีอยุธย� แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0-2642-6191-9  โทรส�ร 0-2642-6294

ที่ตั้งโรงง�น (ส�ข�3) 255/1- 2 หมู่ 4 ตำ�บลหนองหญ้�ปล้อง อำ�เภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย 42130

โทรศัพท์ (042)-810-931   โทรส�ร (042)-810-931

ข้อมูลบริษัท          บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด 

ประเภทธุรกิจ ขนส่งน้ำ�ต�ล และสินค้�อื่นๆ   

ที่ตั้งสำ�นักง�น เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำ�บลห้วยแห้ง อำ�เภอแก่งคอย 

จังหวัดสระบุรี 18110 

โทรศัพท์ (036)-358-309  โทรส�ร (036)-358-307

ธุรกิจอื่นๆ :

ข้อมูลบริษัท          บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด 

ประเภทธุรกิจ พัฒน� และลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ เพื่อให้เช่� 

และเป็นศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่ม

ที่ตั้งสำ�นักง�น เลขที่ 503 อ�ค�ร เค.เอส.แอล.ท�วเวอร์ ชั้น 21  

ถนนศรีอยุธย� แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์  0-2642-6221-3  โทรส�ร 0-2642-6224
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สารจากคณะกรรมการ

ในปี 2560 งบก�รเงินรวมของบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น 
จำ�กัด(มห�ชน)และบริษัทย่อยแสดงผลกำ�ไรสุทธิ 
กำ�ไรสุทธิ 1,952 ล้�นบ�ทเม่ือเทียบผลประกอบก�ร 
ของงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีผลกำ�ไรสุทธิ 
1,440 ล้�นบ�ท หรือกำ�ไรเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 36 
มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 42,991 ล้�นบ�ท หนี้สิน
รวม 24,899 ล้�นบ�ท และส่วนของผู้ถือหุ้น 
18,092 ล้�นบ�ท อัตร�หน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(D/E Ratio)ท่ี 1.38 และอัตร�หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย 
ตอ่สว่นของผูถ้อืหุ้น (IBD/Equity Ratio) ท่ี 1.20 
โดยส�เหตุหลักม�จ�กบริษัทได้นำ�บริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจเอท�นอลควบรวมกับบริษัทย่อย
ของ บริษัท บ�งจ�ก คอร์ปอเรช่ัน จำ�กัด (มห�ชน)
ท่ีประกอบธุรกิจเช้ือเพลิงชีวภ�พ ซ่ึงในท�งบัญชี 
ก�รรวมกิจก�รดังกล่�วก่อให้เกิดกำ�ไรจ�ก 
ก�รควบรวมกิจก�รก่อนหักภ�ษีจำ�นวน 2,370 
ล้�นบ�ท หรือ 1,896 ล้�นบ�ทหลังหักภ�ษี 

นายมนู  เลียวไพโรจน์
     ประธานกรรมการ

ซ่ึงประโยชน์จ�กก�รควบรวมเป็นก�รเพ่ิมขีด
คว�มส�ม�รถและก�รสร้�งคว�มแข็งแกร่งใน 
ก�รดำ�เนินธุรกิจ อีกท้ังส�ม�รถกระจ�ยคว�มเสีย่ง
จ�กคว�มผันผวนของร�ค�วัตถุดิบหลักต่�งๆ 
พร้อมเป็นก�รสนับสนุนในด้�นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องกัน ช่วยเพ่ิมโอก�สเติบโตในอน�คต 
และส่งผลต่อก�รขย�ยธุรกิจในระยะย�ว

สำ�หรบัภ�พรวมของธรุกจิในปี 2560 นัน้ ปัญห�
ภัยแล้งในประเทศไทย ปี 2559 ได้ส่งผลให้
ปริม�ณอ้อยเข้�หีบของบริษัทในปี 2560 ลดลง
จ�ก 7.61 ล้�นตัน เหลือ 6.83 ล้�นตัน หรือ 
ลดลงร้อยละ 10 ทำ�ให้ร�ค�วัตถุดิบสูงขึ้นทั้งใน
ส่วนของต้นทุนอ้อย ต้นทุนก�กน้ำ�ต�ล ส่งผลให้ต่อ
คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรของธุรกิจน้ำ�ต�ล
และธุรกิจเอท�นอล อีกท้ังก�รท่ีปริม�ณอ้อย 
ลดลง ทำ�ให้บริษัทมีปริม�ณก�กอ้อยท่ีจะนำ�

“ บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อเนื่อง เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปพร้อมกับการเอาใจใส่ต่อสังคม

ชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป ”
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นายจำารูญ  ชินธรรมมิตร์

     ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผลิตกระแสไฟฟ้�ได้น้อยลง บริษัทจำ�เป็นต้อง
จัดห�เช้ือเพลิงอ่ืนม�เสริม ส่งผลต่อต้นทุนเช้ือเพลิง
ต่อหน่วยสูงข้ึน นอกจ�กนี้ภัยแล้งยังส่งผลให้
แปลงเพ�ะปลูกอ้อยของบริษัทท่ีต่�งประเทศ
เองเสียห�ย (ล�วและกัมพูช�) ผลผลิตไม่เป็น
ไปต�มค�ด บริษัทจึงได้ตั้งสำ�รองก�รด้อยค่�
พ้ืนท่ีเพ�ะปลูกอ้อยท่ีเสียห�ยข้ึน ในส่วนของ
ร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลกนัน้ ซ่ึงมีคว�มผนัผวนม�ก 
โดยร�ค�น้ำ�ต�ลปรบัตวัเพ่ิมข้ึนในช่วงตน้ปี 2560 
ขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 20 เซนต์ต่อปอนด์ และลดลง
อย่�งรวดเร็วในช่วงปล�ยปี 2560 ม�ท่ีระดับ 
14 - 15 เซนต์ต่อปอนด์ เนื่องจ�กก�รเข้�เก็ง
กำ�ไรของกองทุน และผลผลิตน้ำ�ต�ลในปี 2561 
ท่ัวโลกค�ดว่�จะม�กข้ึน ส่งผลให้บริษัทบันทึก
ข�ดทุนจ�กก�รลดมูลค่�ของสินค้�คงเหลือ  
อย่�งไรก็ต�มในปี 2561 นั้น ค�ดว่�ปริม�ณ
อ้อยกลับม�สู่ภ�วะปกติและดีข้ึน ร�ค�น้ำ�ต�ล

อยู่ในระดับท่ีมีเสถียรภ�พม�กข้ึน ซ่ึงจะทำ�ให้
ผลประกอบก�รของบริษัทกลับม�สู่ภ�วะปกติ

ในส่วนของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รน้ัน เม่ือวันท่ี 
28 มิถุน�ยน 2560 น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์  
ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) เข้�รับ 
ประก�ศนียบัตรในฐ�นะท่ีบริษัทฯ ผ่�นกระบวนก�ร 
รับรองและเป็นสม�ชิกแนวร่วมปฎิบัติของภ�ค
เอกชนไทยในก�รตอ่ต�้นทุจรติ (Private Sector 
Collective Action Coalition against Corruption 
หรือ CAC) หลังจ�กท่ีบริษัทได้เคยประก�ศ
เจตน�รมณ์ในก�รเข้�ร่วมโครงก�รแนวร่วมปฏบัิติ
ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต
ไปก่อนหน้�ท่ีนี้แล้ว และได้ปรับปรุงกับจัดให้มี
กระบวนง�นต่�งๆ ได้ครบถ้วนต�มร�ยละเอียด
ท่ีกำ�หนดไว้ในแบบประเมินตนเอง บรษัิทมีคว�ม

มุ่งม่ันจะปฏิบัติต�มหลักก�รต่อต้�นก�รทุจริต
คอร์รัปช่ันและต�มคู่มือก�รต่อต้�นก�รทุจริต
ของบริษัทอย่�งจริงจัง

สุดท้�ยนี้ ในน�มของคณะกรรมก�รบริษัท  
ขอขอบคุณผู้บริห�รและพนักง�นทุกท่�น  
ท่ีร่วมแรงร่วมใจในก�รพัฒน�บริษัทให้เจริญ
ก้�วหน้�อย่�งม่ันคงเสมอม� และขอขอบคุณ
ผู้ถือหุ้น คู่ค้� ลูกค้� รวมท้ังสถ�บันก�รเงิน 
พันธมิตรท�งธุรกิจ ท่ีให้ก�รสนับสนุนบริษัท
เป็นอย่�งดีม�โดยตลอด บริษัทจะยังคงมุ่งมั่น
ท่ีจะพัฒน�ต่อเนื่องเติบโตอย่�งย่ังยืนควบคู่
ไปพร้อมกับก�รเอ�ใจใส่ต่อสังคมชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมต่อไป
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งบกำ�ไรข�ดทุนโดยสรุป (ล้�นบ�ท) 2560 2559 % เปลี่ยนแปลง 2558
รายได้จากการดำาเนินงาน 15,623 16,911 -8% 17,475

ต้นทุนจากการดำาเนินงาน (13,180) (13,279) -1% (13,783)

     กำาไรขั้นต้น 2,443 3,632 -33% 3,692

รายได้อื่นๆ 3,416 1,498 128% 523

     กำาไรก่อนหักค่าใช้จ่าย 5,859 5,130 14% 4,216

ค่าใช้จ่ายในการขาย (424) (542) -22% (618)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1,134) (834) 36% (659)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (147) (141) 4% (140)

ค่าธรรมเนียมกองทุน (1,096) (1,150) -5% (1,157)

     รวมค่าใช้จ่าย (2,800) (2,666) 5% (2,575)

     กำาไรก่อนหักต้นทุนการเงินและภาษี 3,059 2,464 24% 1,641

ต้นทุนทางการเงิน (668) (710) -6% (817)

ส่วนแบ่งกำาไรบริษัทร่วม 121 57 55

ภาษีเงินได้ (560) (371) 51% (39)

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอื่นๆ 19 (14) 22

     กำาไรสุทธิ 1,970 1,426 38% 862

     กำาไรสุทธิต่อหุ้น 0.45 0.32 38% 0.21

     อัตรากำาไรขั้นต้น 15.6% 21.5% 21.1%

     อัตรากำาไรสุทธิ 12.6% 8.4% 4.9%

งบแสดงฐ�นะก�รเงินโดยสรุป (ล้�นบ�ท) 2560 2559 (ปรับปรุง) % เปลี่ยนแปลง 2558 (ปรับปรุง)
     เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 153 85 80% 175

     ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ 1,292 1,407 -8% 2,119

     เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 1,569 1,273 23% 1,097

     สินค้าคงเหลือ 3,100 2,551 21% 3,394

     สินทรัพย์ชีวภาพ 112 251 -55% 342

     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ 64 85 -25% 92

     เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,747 387 869% 357

     เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ 405 371 9% 374

     เงินให้กู้ยืมระยะยาว 393 358 10% 480

     อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 4,917 4,496 9% 3,355

     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 26,354 26,186 1% 24,934

     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 884 925 -4% 800

รวมสินทรัพย์ 42,991 38,375 12% 37,517

     หนี้สินหมุนเวียน 14,818 10,591 40% 8,028

     หนี้สินไม่หมุนเวียน 10,080 11,134 -9% 15,047

รวมหนี้สิน 24,898 21,724 15% 23,075

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,092 16,650 9% 14,442

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 17,650 16,166  13,991 

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.38 1.30 1.60

อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อทุน 1.20 1.13 1.47

งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ล้�นบ�ท) 2560 2559 (ปรับปรุง) % เปลี่ยนแปลง 2558
กำาไร + ค่าเสื่อม + รายการ Non cash 2,185  2,462 -11% 2,785

เปลี่ยนแปลงใน Working Capital (1,948)  1,575 (1,319)

     กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน 236  4,038 -94% 1,466

ลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร (สุทธิ) (3,098) (1,578) 96% (573)

     กระแสเงินสดจากการลงทุน (3,320) (1,521) 118% (552)

     กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 3,149 (2,620) -220% (782)

เงินสดเปลี่ยนแปลง 71 (86) 0

เงินสดปลายงวด 153 82 168

ค่าเสื่อมราคา 1,182 1,247 -5%  1,139 

 หน่วย : (ล้านบาท)
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
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2. สอบท�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและ 
   กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยกำ�กับดูแล
กิจก�รและจรรย�บรรณของบริษัท รวมท้ังก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย
และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง พบว่�กรรมก�ร ผู้บริห�รและพนักง�นได้
ปฎิบัติต�มเป็นอย่�งดี สำ�หรับร�ยก�รเกี่ยวโยงหรือร�ยก�รท่ีอ�จมี
ข้อขัดแย้งท�งผลประโยชน์ กำ�หนดให้ผู้มีหน้�ที่เกี่ยวข้องร�ยง�น ให้ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส นอกจ�กน้ี คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบได้มอบหม�ยให้สำ�นักตรวจสอบภ�ยในมีหน้�ท่ีสอบท�น
ก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปช่ัน และเสนอให้
คณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�รบริษัทเพ่ือพิจ�รณ�อย่�ง
เหม�ะสม

3. สอบท�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  ได้กำ�หนดนโยบ�ยและกระบวนก�ร
ในก�รประเมินและบริห�รคว�มเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท สอบท�น
ก�รดำ�เนินก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพ่ือให้มั่นใจว่�กระบวนก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงเป็นไปต�มหลักก�รท่ีเป็นม�ตรฐ�นส�กล ครอบคลุม  
ปัจจัยเสี่ยงท่ีสำ�คัญท้ังภ�ยในและภ�ยนอก มีแผนง�นและแนวท�ง 
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถควบคุมหรือลด 
ผลกระทบท่ีอ�จมีต่อก�รบรรลุวัตถุประสงค์ก�รดำ�เนินง�นขององค์กร
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ รวมท้ังพิจ�รณ�สอบท�นประสิทธิภ�พและ 
คว�มเหม�ะสมของกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งสม่ำ�เสมอ ซ่ึง
ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ คณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นประจำ�
ทุกไตรม�ส

4. คว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยใน
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้กำ�กับดูแลง�นตรวจสอบภ�ยใน เพ่ือให้
ม่ันใจว่�ก�รดำ�เนินกิจกรรมตรวจสอบภ�ยใน เป็นไปอย่�งมีอิสระและ
มีประสิทธิผล โดยให้คว�มเห็นชอบต่อแผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีท่ี 
จดัทำ�ข้ึนต�มคว�มเสีย่งท่ีสำ�คญัของบรษัิท และได้ตดิต�มคว�มคบืหน�้
ของก�รปฏิบัติง�นของสำ�นักตรวจสอบภ�ยในเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส 
เพื่อสอบท�นก�รปฏิบัติง�น และคุณภ�พง�นของหน่วยง�นตรวจสอบ
ภ�ยใน รวมถึงเพื่อให้ก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทมีคว�มเพียงพอ มี
ประสิทธิผลและเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รควบคุมภ�ยใน

 
5. คว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่� ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมัทสุ (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้ปฏิบัติง�นเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�ร
ประกอบวิช�ชีพก�รสอบบัญชี มีคว�มเป็นอิสระ รวมท้ังมีคุณสมบัติ
และประสบก�รณ์ท่ีเหม�ะสม คณะกรรมก�รตรวจสอบพิจ�รณ�และ
เห็นควรท่ีเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทฯขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็น
ผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2561

 น�ยสิทธิ  ลีละเกษมฤกษ์  
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับก�รแต่งตั้งต�มมติของคณะกรรมก�รของ 
บริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมก�รอิสระจำ�นวน 4 ท่�น ในรอบปี 2560 
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมร่วมกับฝ่�ยจัดก�ร สำ�นักตรวจสอบ
ภ�ยใน และผู้สอบบัญชี จำ�นวน 5 ครั้ง ซึ่งร�ยละเอียดก�รเข้�ร่วมประชุม 
ของกรรมก�รแต่ละท่�นมีดังนี้

ชื่อ-สกุล /ตำ�แหน่ง จำ�นวนครั้งที่ร่วมประชุม

1. น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ 5/5 

   ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

2. น�ยวรภัทร โตธนะเกษม 5/5 

   กรรมก�ร

3. น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์     5/5 

   กรรมก�ร

4. น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร 5/5 

   กรรมก�ร

โดยกรรมก�รท้ัง 4 ท่�นเป็นผู้มีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ และประสบก�รณ์ 
ด้�นบัญชี ด้�นก�รเงิน ด้�นกฎหม�ยและด้�นธุรกิจเป็นอย่�งดี ท้ังนี้  
น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ เป็นบุคคลที่มี
คว�มรู้และประสบก�รณ์ในด้�นบัญชีก�รเงิน และมีคุณสมบัติเหม�ะสมท่ี
จะส�ม�รถปฏบัิตหิน�้ท่ีในก�รสอบท�นคว�มน�่เช่ือถอืของงบก�รเงนิต�ม
ข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ท่ีต�มกฎบัตรของคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบและต�มท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ โดยให้
คว�มสำ�คัญกับก�รสอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงิน ร�ยก�รท่ีเกี่ยวข้องกัน 
และง�นด�้นตรวจสอบภ�ยใน รวมท้ังสง่เสรมิและผลกัดนัให้บรษัิทฯ ปฏบัิติ
ต�มข้อพึงปฏิบัติท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้บริษัทฯ มีก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รท่ีดี มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีมี 
ประสทิธแิละประสทิธิผล เรือ่งท่ีคณะกรรมก�รตรวจสอบไดพิ้จ�รณ�ในรอบ  
1 ปีที่ผ่�นม� มีส�ระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้

1.  สอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงิน
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�สและ 
งบก�รเงินประจำ�ปี 2560 ของบริษัท ฯ  และบริษัทย่อย โดยประชุม
ห�รือแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่�ยบริห�รและ
สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน เพ่ือให้มั่นใจว่�ก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงิน
ถกูตอ้งครบถว้น เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ รวมถงึ
เปิดเผยข้อมูลในร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งเพียงพอและทันเวล�  เพื่อ
เป็นประโยชนต์อ่นกัลงทุนและผู้ใช้งบก�รเงนิ นอกจ�กนีค้ณะกรรมก�ร
ตรวจสอบไดม้กี�รประชุมรว่มกบัผูส้อบบัญชโีดยไม่มีฝ�่ยจดัก�ร เพ่ือให้
เกดิคว�มม่ันใจว่�ผูส้อบบัญชไีดป้ฏบัิตงิ�นและแสดงคว�มเห็นไดอ้ย�่ง
อิสระไม่ถูกจำ�กัดขอบเขต



10      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

       2.  นายจำารูญ  ชินธรรมมิตร์

             ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
             กรรมการผู้จัดการใหญ่

       1.  นายมนู  เลียวไพโรจน์

             ประธานกรรมการ
       

       5.  นายธวััทชัย  โรจนะโชติกุล

       กรรมการบริษัท
       และกรรมการบริหาร

       4.  นายสุขุม  โตการัณยเศรษฐ์

       กรรมการบริษัท
       และกรรมการบริหาร

       3.  นายพรศิลป์  แต้มศิริชัย

             กรรมการบริษัท
             และกรรมการบริหาร
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

       8.  นายชลัช  ชินธรรมมิตร์

       กรรมการบริหาร
       และกรรมการบริหาร,
       กรรมการบริหารความเสี่ยง

       9.  นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์

       กรรมการบริษัท
       และกรรมการบริหาร

       7.  นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์

       กรรมการบริษัท
       และกรรมการบริหาร,
       กรรมการสรรหาและพิจารณา 
       ค่าตอบแทน

       10.  นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์

       กรรมการบริษัท
       และกรรมการบริหาร

       11.  นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์

       กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร

       6.  นางอินทิรา  สุขะนินทร์

            กรรมการบริษัท
            และกรรมการบริหาร



12      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

       14.  นายชาตรี  ชินธรรมมิตร์

         กรรมการบริษัท

       13.  นายสมชาติ  ชินธรรมมิตร์

          กรรมการบริษัท,
          กรรมการสรรหาและพิจารณา
          ค่าตอบแทน

       12.  นายธัชพงษ์  ภากรศิริวงศ์

               กรรมการบริษัท 
 และกรรมการบริหาร

       16.  พลตำารวจเอกบุญเพ็ญ  บำาเพ็ญบุญ

          กรรมการอิสระ,
          ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง, 
          กรรมการกำากับดูแลกิจการ

       15.  นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธิ์

               กรรมการบริษัท 
 และกรรมการบริหาร
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

       17.   นายสิทธิ  ลีละเกษมฤกษ์

           กรรมการอิสระ,
           ประธานกรรมการตรวจสอบ,       
           กรรมการบริหารความเสี่ยง

       18.  นายการุณ  กิตติสถาพร

       กรรมการอิสระ,
       กรรมการตรวจสอบ, 
       กรรมการสรรหาและพิจารณา
       ค่าตอบแทน, กรรมการกำากับ
       ดูแลกิจการ

       19.  นายวรภัทร  โตธนะเกษม

       กรรมการอิสระ,
        ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ, 
        กรรมการบริหารความเสี่ยง,
        กรรมการตรวจสอบ

       21.  นางสาวอัญชลี  พิพัฒนเสริญ

          กรรมการอิสระ

       20.  นางสาวนงลักษณ์  พินัยนิติศาสตร์

               กรรมการอิสระ,
               กรรมการตรวจสอบ, 
               กรรมการกำากับดูแลกิจการ



14      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจ 
 
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) มีนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจด้วย 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยยึดหลักก�รดำ�เนินธุรกิจที่
โปรง่ใส ตรวจสอบได ้มีจรยิธรรม เค�รพตอ่สทิธมินษุยชน และผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสีย ภ�ยใต้นโยบ�ยคุณภ�พ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้ี้

วิสัยทัศน์
เร� คือ นวัตกรรมพลังง�นธรรมช�ติเพื่อทุกคว�มต้องก�ร

พันธกิจ
1. สร้�งร�ยได้ให้แก่ช�วไร่ บนพ้ืนฐ�นของก�รเกษตรท่ีมีประสิทธิภ�พ

และประสิทธิผล
2. พัฒน�เทคโนโลยีก�รผลิตให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลสูงสุด
3. สร้�งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่�งหุ้นส่วนแห่งคว�มสำ�เร็จ
4. พัฒน�อตุส�หกรรมตอ่เนือ่งเพ่ือให้ส�ม�รถใชท้รพัย�กรไดเ้กดิประโยชน์

สูงสุด

นโยบ�ยคุณภ�พ
ผลิตน้ำ�ต�ลทร�ยคุณภ�พด้วยประสิทธิภ�พสูงสุดส่งมอบตรงเวล�ลูกค้�
มั่นใจปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เป้�หม�ยระยะย�วในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท คือ ก�รเป็นหนึ่งในผู้นำ�
ในก�รผลิตน้ำ�ต�ล และผลพลอยได้อ่ืนจ�กก�รผลิตน้ำ�ต�ล  ซ่ึงเห็นได้
จ�กนโยบ�ยในส่วนธุรกิจน้ำ�ต�ลของบริษัท ได้แก่  “ผลิตน้ำ�ต�ลทร�ย
คณุภ�พสงู ดว้ยประสทิธิภ�พสงูสดุ สง่มอบตรงเวล� ลกูค�้มัน่ใจ ปลอดภยั 
ผู้บริโภค” ทำ�ให้โรงง�นน้ำ�ต�ลทั้ง 5 โรงง�นภ�ยในกลุ่ม จัดได้ว่�เป็นกลุ่ม
โรงง�นน้ำ�ต�ลลำ�ดับต้นของกลุ่มผู้ผลิตน้ำ�ต�ลทัง้ประเทศทีม่ีประสิทธิภ�พ
ก�รผลติสงูและผลติน้ำ�ต�ลไดอ้ย่�งมีคณุภ�พ อกีท้ังดว้ยเป้�หม�ยก�รเป็น

หนึง่ในผูผ้ลติผลพลอยได้อืน่จ�กก�รผลติน้ำ�ต�ล และก�รเห็นศกัยภ�พของ
ธรุกจิตอ่เนือ่งจ�กธรุกจิน้ำ�ต�ล เช่น ธรุกจิเอท�นอล ธรุกจิผลติกระแสไฟฟ้� 
ทำ�ให้บริษัทมีก�รลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องม�โดยตลอด  
 
ในระยะสัน้บรษัิทมีเป้�หม�ยท่ีจะเป็นหนึง่ในผูน้ำ�ท�งด�้นก�รบรหิ�รตน้ทุน
และประสิทธิภ�พท�งด้�นก�รผลิต โดยนำ�เอ�เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้�
ม�ประยุกต์ใช้กับระบบก�รผลิตและก�รจัดก�ร นอกจ�กนี้ บริษัทเข้�ใจ
ว่�คว�มเสี่ยงหลักของบริษัท คือ ปริม�ณอ้อย โรงง�นน้ำ�ต�ลและธุรกิจ
ต่อยอด ไม่ส�ม�รถอยู่รอดได้ถ้�ข�ดอ้อยเข้�หีบ บริษัทจึงมีเป้�หม�ย
ท่ีจะช่วยลดต้นทุนก�รผลิตอ้อย  เพ่ิมผลผลิตและประสิทธิก�รผลิตอ้อย
ของเกษตรกรช�วไร่อ้อย เพื่อให้ เกษตรกรช�วไร่ส�ม�รถอยู่รอด รวมถึง 
ก�รสร้�งผลตอบแทนที่เหม�ะสมให้แก่เกษตรกรช�วไร่   

ก�รเปลี่ยนแปลง และพัฒน�ก�รท่ีสำ�คัญในช่วง 3 ปีท่ีผ่�นม� 
 
ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2558-2559 เมื่อวันที่ 
30 กันย�ยน 2559 มีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนก�รเสนอข�ยหุ้นส�มัญ
เพิ่มทุนของ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน) หรือชื่อ
เดิมบริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำ�กัด จำ�นวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุน
จดทะเบียนชำ�ระแล้วของบริษัท ต่อม�ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมก�ร 
บรษัิทฯ ครัง้ท่ี 6/2559-2560 ไดมี้มตยิกเลกิก�รนำ�บรษัิท เคเอสแอล กรนี 
อินโนเวช่ัน จำ�กดั (มห�ชน) ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ เข้�จดทะเบียน
ในตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และมีมตคิวบบรษัิทระหว�่งบรษัิทยอ่ย
ของบรษัิทฯ ท่ีจะจดัตัง้ข้ึนใหม่ท่ีจะถอืหุ้นรอ้ยละ 99.99 ในบรษัิท เคเอสแอล 
กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน) กับบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำ�กัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท บ�งจ�ก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) โดยปัจจุบัน
บรษัิทใหม่ท่ีเกดิจ�กก�รควบรวมดงักล�่วจดทะเบียนจดัตัง้แลว้เสรจ็ในเดอืน 
ตุล�คม ปี 2560 ในชื่อ บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด มีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 
2,532 ล้�นบ�ท ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ชีวภ�พ
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Bio-FertilizerBio-Fertilizer

STAFF

KSL FACTORY

โรงงานน้ำาตาล

น้ำาตาล

กากอ้อย

กากหม้อกรอง

กากน้ำาตาล โรงงานเอทานอล

เอทานอล (แอลกอฮอล์)
99.5%

ก๊าซชีวภาพ โรงงานปุ๋ยอินทรีย์

โรงไฟฟ้าชีวมวล กระแสไฟฟ้า

อ้อย

แผนภาพที่ 1  : แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของการผลิตน้ำาตาลและการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ 

ภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย ภ�ยใต้กลุ่ม  
เคเอสแอล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ยใหญ่เป็นอันดับ 
4 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทมีโรงง�นน้ำ�ต�ลที่อยู่ภ�ยใต้กลุ่มธุรกิจ
ทั้งหมด 5 โรงง�น โดยแบ่งส�ยก�รผลิตออกเป็น 3 ภ�ค ดังนี้

1. ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงง�น ได้แก่ บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น 
จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข� อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น และ ส�ข� 
อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย

2. ภ�คตะวันตก จังหวัดก�ญจนบุรี มี 2 โรงง�น ได้แก่ บริษัท โรงง�น
น้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด และ บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

3. ภ�คตะวันออกมี 1 โรงง�น คือ บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด 
จังหวัดชลบุรี

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อยผลิต 
ประกอบดว้ยผลติภณัฑ์หลกัท่ีเป็นน้ำ�ต�ลทร�ย ซ่ึงส�ม�รถจำ�แนกประเภท
ได ้4 ประเภท คอื น้ำ�ต�ลทร�ยดบิ (Raw Sugar), น้ำ�ต�ลทร�ยดบิคณุภ�พ
สูง (High Pol Sugar), น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว (White Sugar) และน้ำ�ต�ลทร�ย
ข�วบริสุทธิ์ (Refined Sugar) และผลิตภัณฑ์เสริมท่ีเกี่ยวเนื่องท่ีได้จ�ก
กระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ลทร�ยอีก เช่น ก�กน้ำ�ต�ล (Molasses) ก�กอ้อย 
(Bagasses) และก�กหม้อกรอง (Filter Cake)  โดยบริษัทได้ขย�ยก�ร
ลงทุนต่อยอดจ�กกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ล เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่ม (ดังแสดง
ในแผนภ�พที่ 1 ) คือ
1. โรงง�นผลติเอท�นอล  ซ่ึงใชผ้สมกบัน้ำ�มนั เป็นเช้ือเพลงิสำ�หรบัรถยนต ์

ใช้วัตถุดิบคือ ก�กน้ำ�ต�ล และน้ำ�อ้อย
2. โรงง�นผลิตก๊�ซชีวภ�พ ใช้วัตถุดิบท่ีเป็นน้ำ�เสียท่ีม�จ�กกระบวนก�ร

ผลิตเอท�นอล ม�หมักให้ได้ก๊�ซชีวภ�พเป็นเชื้อเพลิงเสริมสำ�หรับ
โรงไฟฟ้�

3. โรงง�นผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจ�กกระบวนก�รผลิต

น้ำ�ต�ล (ก�กหม้อกรอง) และน้ำ�เสียท่ีม�จ�กกระบวนก�รผลิตก๊�ช
ชีวภ�พ และก�รผลิตเอท�นอล

4. โรงไฟฟ้� ใช้วัตถุดิบท่ีเป็นของเสียจ�กกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ล  
(ก�กอ้อย) และก๊�ซชีวภ�พท่ีได้จ�กโรงง�นผลิตก๊�ชชีวภ�พเป็น 
เช้ือเพลิงในก�รผลิตกระแสไฟฟ้� และพลังไอน้ำ�ข�ยให้กับโรงง�นใน
เครือและก�รไฟฟ้�
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กลุ่มธุรกิจ/ชื่อบริษัท
 ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้�นบ�ท)

 สัดส่วน
 ก�รลงทุน

 ประเภทของธุรกิจ

ธุรกิจน้ำ�ต�ล

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด  600.00  90.21% ผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด  1,000.00  95.78% ผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย

บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด  500.00  98.61% ผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย

Savannakhet Sugar Corporation  684.76  98.49% เพ�ะปลูกอ้อยและผลิตน้ำ�ต�ลท่ีประเทศล�ว

Koh Kong Plantation Co.,Ltd*  936.98  80.00% เพ�ะปลูกอ้อยท่ีเก�ะกง ประเทศกัมพูช�

Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd  1,167.66  80.00% ผลิตน้ำ�ต�ลท่ีเก�ะกง ประเทศกัมพูช�

ธุรกิจสนับสนุน

บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มินัล จำ�กัด (มห�ชน)**  145.20  23.82% ท่�เรือ ให้เช่�คลังสินค้� และอสังห�ริมทรัพย์  ผลิต

   และบริษัทย่อย 5 แห่ง จำ�หน่�ยแป้งส�ลี และน้ำ�มันป�ล์ม

บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด  20.00  79.55% บริษัทรับอนุญ�ตส่งออกน้ำ�ต�ล

บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง  จำ�กัด  300.00  100.00% ซื้อม�ข�ยไปน้ำ�ต�ลทร�ยในประเทศ และดำ�เนินกิจก�ร

ท�งก�รเกษตร

บริษัท Wynn In Trading จำ�กัด  487.497  100.00% ธุรกิจซื้อม�ข�ยไปและให้คำ�ปรึกษ�

ธุรกิจพลังง�นและส�รเคมี

 บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด*** และบริษัทย่อย 3 แห่ง  2,532.00  40.00% บริษัทโฮลดิ้ง ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์

   บริษัทร่วม 1 แห่ง ชีวภ�พ

บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น  จำ�กัด  800.00  100.00% โรงไฟฟ้�ขน�ดเล็ก (SPP)

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด   480.00  100.00% จัดห�วัตถุดิบสำ�หรับก�รเพ�ะปลูกอ้อย

ธุรกิจอื่นๆ

บริษัท เคเอสแอล  เรียลเอสเทต จำ�กัด  840.00  91.02% พัฒน�และลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ เพื่อให้เช่� 

และเป็นศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่ม

บริษัท ดับบลิวเอสพี  โลจิสติกส์ จำ�กัด  0.25  100% ให้บริก�รขนส่ง

หม�ยเหตุ

สัดส่วนก�รลงทุนหม�ยรวมถึง อัตร�ก�รถือหุ้นทั้งท�งตรงและท�งอ้อมรวมกัน

*  ถือท�งอ้อมผ่�น บริษัท Wynn In Tradingจำ�กัด

** บริษัทร่วม : บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 5 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท ที เอส อุตส�หกรรมน้ำ�มัน จำ�กัด  (2) บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท 
จำ�กัด (3) บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำ�กัด  (4) บริษัท ที เอส คลังสินค้� จำ�กัด (5) บริษัท ที เอส ฟล�วมิลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

*** บริษัทร่วม : บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด  และบริษัทย่อย 3 แห่ง  บริษัทร่วม 1 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท บ�งจ�กไบโอเอท�นอล จำ�กัด (2) บริษัท บ�งจ�กไบโอฟูเอล จำ�กัด (3) 
บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน) (4) บริษัท อุบล ไบโอ เอท�นอล จำ�กัด (บริษัทร่วม)  โดยในบริษัท อุบล ไบโอ เอท�นอล จำ�กัด มีบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง

ณ วันที่ 31 ตุล�คม  2560  บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย มีก�รลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีร�ยละเอียดดังนี้
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บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)
(บริษัทจดทะเบียน : KSL)  

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 2,205 ล้�นบ�ท

ธุรกิจน้ำ�ต�ล ธุรกิจพลังง�นและส�รเคมี ธุรกิจสนับสนุน ธุรกิจอื่น ๆ

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด
600 ล้�นบ�ท, 90.21%

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด
1,000 ล้�นบ�ท, 95.78%

บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด
500 ล้�นบ�ท, 98.61%

บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์  
เทรดดิ้ง จำ�กัด
300 ล้�นบ�ท, 100.00%

Savannakhet Sugar Corporation
685 ล้�นบ�ท, 98.49%

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. &
Kon Kong Plantation Co., Ltd
2,105 ล้�นบ�ท, 80% 

บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด  
2,532 ล้�นบ�ท, 40.00%

บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด
800 ล้�นบ�ท, 100.00%

บริษัท ไทยชูก�ร์เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน)
145.2 ล้�นบ�ท, 23.82%

บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด
20 ล้�นบ�ท, 79.55%

Wynn In Trading Co.,Ltd.
487 ล้�นบ�ท, 100.00%

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด
480 ล้�นบ�ท, 100.00%

บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
0.25 ล้�นบ�ท,  100.00%

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทด จำ�กัด
840 ล้�นบ�ท, 91.02%

โครงสร้�งก�รถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม ณ 31 ตุล�คม 2560 ดังนี้

ธุรกิจน้ำ�ต�ล
 
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 
เเป็นบรษัิทผลติและจำ�หน�่ยน้ำ�ต�ลและผลพลอยได้อ่ืนๆ ส�ข�ท่ี 1 โรงง�น
ตัง้อยูท่ี่อำ�เภอน้ำ�พอง จงัหวดัขอนแกน่ ส�ม�รถหีบอ้อยไดส้งูสดุท่ี 35,000 
ตันอ้อย/วัน และส�ข�ท่ี 2 โรงง�นตั้งอยู่ท่ีอำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
ส�ม�รถหีบอ้อยได้ที่ 18,000 ตันอ้อย/วัน โดยทั้งสองโรงง�นส�ม�รถผลิต
ได้ทั้งน้ำ�ต�ลทร�ยดิบ น้ำ�ต�ลไฮโพล น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว และน้ำ�ต�ลทร�ย
ข�วบริสุทธิ์

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด
เป็นบริษัทผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ยและผลพลอยได้อ่ืนๆ โรงง�นต้ัง
อยู่ท่ี อำ�เภอท่�มะก� จังหวัดก�ญจนบุรี ส�ม�รถหีบอ้อยได้สูงสุดท่ี 22,000  
ตันอ้อย/วัน โรงง�นส�ม�รถผลิตได้ท้ังน้ำ�ต�ลทร�ยดิบ น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว และ
น้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธ์ิ

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยมีร�ยละเอียดส�ม�รถจำ�แนกต�มประเภทของธุรกิจได้ดังนี้

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด
เป็นบรษัิทผลติและจำ�หน�่ยน้ำ�ต�ลทร�ยและผลพลอยไดอ่ื้นๆเดมิโรงง�นตัง้
อยูท่ี่อำ�เภอท่�มะก� จงัหวดัก�ญจนบุร ีบรษัิทไดย้้�ยไปยัง อำ�เภอบ่อพลอย 
จังหวัดก�ญจนบุรี และขย�ยกำ�ลังก�รผลิต ส�ม�รถหีบอ้อยได้สูงสุดท่ี 
36,000 ตันอ้อย/วัน โดยในปัจจุบันได้ก่อสร้�งแล้วเสร็จ โรงง�นส�ม�รถ
ผลิตได้ทั้งน้ำ�ต�ลทร�ยดิบ น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว และน้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธิ์

บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด
เป็นบริษัทผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ล และผลพลอยได้อื่นๆ มีโรงง�นตั้งอยู่
ท่ีอำ�เภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ส�ม�รถหีบอ้อยได้สูงสุดท่ี 4,000ตันอ้อย/วัน  
ซึ่งกำ�ลังก�รหีบอ้อยลดลง เนื่องม�จ�ก บริษัทมีก�รขย�ยเครื่องจักรส่วน
หนึ่งไปท่ีประเทศล�ว และประเทศกัมพูช� โรงง�นส�ม�รถผลิตได้ท้ัง
น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ น้ำ�ต�ลไฮโพล น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว และน้ำ�ต�ลทร�ยข�ว
บริสุทธิ์
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Savannakhet Sugar Corporation
เป็นบริษัทท่ีได้รับสัมปท�นพ้ืนท่ีสำ�หรับเพ�ะปลูกอ้อยประม�ณ 10,000 
เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จ�กรัฐบ�ลล�วโดยบริษัทจะเพ�ะปลูกอ้อยเอง และ
มีโรงง�นน้ำ�ต�ลท่ีสะหวนันะเขด ส�ม�รถหีบอ้อยไดส้งูสดุท่ี 3,000 ตนัอ้อย
ต่อวัน ผลผลิตจะเป็นน้ำ�ต�ลทร�ยดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ

บริษัท Koh Kong Plantation จำ�กัดและบริษัท Koh Kong Sugar Industry จำ�กัด
เปน็บรษัิทท่ีไดร้บัสมัปท�นพ้ืนท่ีสำ�หรบัเพ�ะปลกูอ้อยรวมประม�ณ 19,100 
เฮกเตอร์ (119,375 ไร่)จ�กรัฐบ�ลกัมพูช�โดยบริษัทจะเพ�ะปลูกอ้อยเอง 
และมีโรงง�นน้ำ�ต�ลที่เก�ะกง ส�ม�รถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 6,000 ตันอ้อย
ต่อวัน ผลผลิตจะเป็นน้ำ�ต�ลทร�ยดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ

ธุรกิจพลังง�นและส�รเคมี

บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อตุล�คม 2560 ซึ่งเกิดจ�กก�รควบรวมบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจผลิต และจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ชีวภ�พของ บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น 
จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อยของ บริษัท บ�งจ�ก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด 
(มห�ชน) โดยบริษัทแห่งใหม่นี้ ดำ�เนินธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้งคอมป�นี ที่
ถือหุ้นในบริษัทต่�งๆ ดังนี้

• บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบธุรกิจ
ผลิต และจำ�หน่�ยเอท�นอลจ�ก ก�กน้ำ�ต�ล กำ�ลังก�รผลิตเอท�นอล 
350,000 ลิตร/วัน สัดส่วนก�รถือหุ้น 99.99%

• บริษัท บ�งจ�กไบโอเอท�นอล (ฉะเชิงเทร�) จำ�กัด ประกอบธุรกิจผลิต 
และจำ�หน่�ยเอท�นอลจ�ก มันสำ�ปะหลัง กำ�ลังก�รผลิตเอท�นอล 
150,000 ลิตร/วัน สัดส่วนก�รถือหุ้น 85%

• บริษัท อุบลไบโอเอท�นอล จำ�กัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำ�หน่�ยเอ
ท�นอลจ�ก มันสำ�ปะหลัง ธุรกิจแป้งมัน และพลังง�น กำ�ลังก�รผลิต
เอท�นอล 400,000 ลิตร/วัน สัดส่วนก�รถือหุ้น 21.28%

• บริษัท บ�งจ�กไบโอฟูเอล จำ�กัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำ�หน่�ย
ไบโอดีเซล กำ�ลังก�รผลิต 810,000 ลิตร/วัน สัดส่วนก�รถือหุ้น 70%

ทำ�ให้บรษัิทนีเ้ป็นบรษัิทท่ีประกอบธรุกจิผลติและจำ�หน�่ยเช้ือเพลงิชีวภ�พท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในประเทศ โดยมีกำ�ลงัก�รผลติของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มรวม
กัน 1,710,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็นกำ�ลังก�รผลิตเอท�นอลรวม 900,000 
ลิตรต่อวัน และกำ�ลังก�รผลิตไบโอดีเซล 810,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งบริษัทนี้
จะเป็นบริษัทหลัก (flagship company)ในก�รขย�ยธุรกิจด้�นผลิตภัณฑ์
ชีวภ�พต่อไปในอน�คต

บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปล�ยปี 2546 เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแส
ไฟฟ้�และผลิตไอน้ำ�โดยใช้ก�กอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยจำ�หน่�ยไฟฟ้�
พร้อมกับไอน้ำ�ให้โรงง�นน้ำ�ต�ล และโรงง�นอื่นๆในกลุ่ม และมีไฟฟ้�ท่ี
เกินคว�มต้องก�รของกลุ่ม ส�ม�รถจำ�หน่�ยให้กับก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต
และก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คปัจจุบันบริษัทมีส�ข�รวม 3 ส�ข�โดยส�ข�ท่ี
หนึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงง�นน้ำ�ต�ลขอนแก่น อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น ส�ข�
ท่ีสองตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จ.ก�ญจนบุรี (โครงก�ร
พลังง�นทดแทนบ่อพลอย) และส�ข�ที่ส�มตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงง�นน้ำ�ต�ล
ขอนแกน่ อ.วงัสะพุง จ.เลย (โครงก�รเลย) ทำ�ใหป้จัจุบนับรษิทัมกีำ�ลังก�ร
ผลิตไฟฟ้�รวม 195 MW 

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด
บริษัทจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ในก�รจัดห� และจัดจำ�หน่�ย วัตถุดิบ
ที่เกี่ยวข้องกับก�รเกษตร  เช่น จำ�หน่�ยปุ๋ยอินทรีย์  และรวมถึงก�รให้
บริก�รท�งก�รค้�ต่�ง ๆ  

ธุรกิจสนับสนุน

บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด
จัดตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทส่งออกน้ำ�ต�ลรับอนุญ�ตต�มข้อ
กำ�หนดของ พรบ. อ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย พ.ศ. 2527 ดำ�เนินธุรกิจเป็น
ตัวแทนของบริษัทน้ำ�ต�ลในกลุ่มและบริษัทน้ำ�ต�ลอ่ืนๆ ในก�รส่งออก
น้ำ�ต�ลไปต่�งประเทศ

บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มินัล จำ�กัด (มห�ชน) (TSTE ) และบริษัทย่อย
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจ
ให้เช่�คลงัเกบ็สนิค�้ บรกิ�รขนถ�่ยสนิค�้ข้ึนเรอืเดนิสมุทร บรกิ�รท่�เทียบ
เรอืและบรกิ�รสนิค�้ผ�่นท่�  โดยท่�เรอืและคลงัสนิค�้ ตัง้อยู่ท่ีพระประแดง 
สมุทรปร�ก�ร ริมแม่น้ำ�เจ้�พระย� ลูกค้�ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทน้ำ�ต�ลใน
กลุ่ม KSL โรงง�นน้ำ�ต�ลอ่ืนท่ีถือหุ้นโดยพันธมิตรท�งก�รค้�อื่นๆ และ
ลูกค้�ทั่วไป นอกจ�กนี้ท�งบริษัท ไทยชูก�ร์เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน) 
เป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ซ่ึงดำ�เนินธุรกิจหลัก ๆ คือ 
ธุรกิจซ้ือ ข�ย ให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้งส�ลี ธุรกิจผลิตถุง
กระสอบพล�สตกิ โรงง�นผลติน้ำ�มันป�ลม์  และธรุกจิท่�เรอืคอนเทนเนอร ์ 
(ร�ยละเอียดดูได้จ�กข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเน้ิล จำ�กัด 
(มห�ชน)(TSTE) และ บริษัท ทีเอสฟล�วมิลล์ จำ�กัด (มห�ชน) (TMILL))

บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
จดัตัง้ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2549 ปัจจบัุนดำ�เนนิธรุกจิ ซ้ือม�ข�ยไปน้ำ�ต�ลทร�ย
และผลติภณัฑท่ี์เกีย่วข้อง สำ�หรบัลกูค�้ภ�ยในประเทศ นอกจ�กนีบ้รษัิทได้
มีก�รเพ�ะปลูกอ้อยในที่ดินของบริษัทเอง

บริษัท Wynn In Trading จำ�กัด 
เป็นบริษัทดำ�เนินธุรกิจซ้ือม�ข�ยไประหว่�งประเทศ ให้คำ�ปรึกษ� และ
ก�รลงทุนในต่�งประเทศ โดยบริษัทเข้�ไปถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 100

ธุรกิจอื่นๆ

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด 
เป็นบริษัทดำ�เนินธุรกิจทำ�สวนเกษตรและบ้�นพักต�กอ�ก�ศท่ีจังหวัด
ก�ญจนบุรีในชื่อ “ริเวอร์แควป�ร์คแอนด์รีสอร์ท” โดยให้บริก�รบ้�นพัก
และใช้เป็นที่จัดอบรมสัมมน�ให้แก่บุคล�กรภ�ยในกลุ่ม  และลูกค้�ทั่วไป 
นอกจ�กนี้ยังประกอบธุรกิจให้เช่�อ�ค�รสำ�นักง�น ย่�นใจกล�งเขตธุรกิจ
ในกรุงเทพมห�นครโดยเป็นเจ้�ของอ�ค�รลิเบอร์ตี้สแควร์ สีลมซ่ึงเป็น
อ�ค�รสูง 22 ชั้น และชั้นใต้ดิน 6 ชั้น มีพื้นที่ให้เช่�รวมประม�ณ 19,151 
ต�ร�งเมตร

บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ มีวัตถุประสงค์ในก�รดำ�เนินธุรกิจขนส่งน้ำ�ต�ล และ
สินค้�อื่นๆ  ปัจจุบัน ยังไม่ได้เริ่มดำ�เนินก�ร
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

สำ�หรับนโยบ�ยก�รแบ่งก�รดำ�เนินง�นของบริษัทในกลุ่มนั้น จะจัดบริษัท
ท่ีมีลักษณะธุรกิจคล้�ยกันอยู่ภ�ยใต้บริห�รง�นคณะผู้บริห�รเดียวกันเช่น
บริษัทในธุรกิจน้ำ�ต�ลท้ัง4บริษัทจะอยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของคณะ
กรรมก�รบริห�รชุดเดียวกันส่วนบริษัทในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจพลังง�น

ชื่อบริษัท
 % ก�รถือหุ้น
ของบริษัท  
ปี 2560

ปี 2558
ร�ยได้*

(ล้�นบ�ท)
%

ปี 2559
ร�ยได้

(ล้�นบ�ท)
%

ปี 2560
ร�ยได้

(ล้�นบ�ท)
%

1. บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทหลัก 8,335.09 31% 9,864.34 37% 8,416.08 33%

2. บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 90.21% 2,946.99 11% 2,498.79 9% 3,006.36 12%

3. บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 95.78% 4,645.78 17% 3,285.37 12% 3,631.10 14%

4. บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด 98.61% 550.12 2% 534.04 2% 663.70 3%

5. บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด 79.55% 20.59 0% 15.48 0% 12.52 0%

6. บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน)* 100.00% 2,600.92 10% 2,143.92 8% 2,147.64 8%

7. บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 100.00% 2,994.70 11% 2,524.71 10% 2,385.77 9%

8. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด 100.00% 11.61 0% 29.18 0% 362.32 1%

9. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด 91.02% 154.96 1% 174.99 1% 187.92 1%

10. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด 100.00% 4,172.69 16% 4,169.19 16% 3,805.91 15%

11. บริษัท Koh Kong Plantation จำ�กัด** 80.00% 116.70 0% 152.80 1% 76.78 0%

12. บริษัท Koh Kong Sugar จำ�กัด 80.00% 136.92 1% 672.95 3% 264.23 1%

13. Savannakhet Sugar Corporation 98.49% 219.54 1% 240.94 1% 418.66 2%

14. บริษัท Wynn In Trading จำ�กัด 100.00% 0 0% 0 0% 0.00 0%

รวม 26,906.64 100% 26,306.75 100% 25,378.98 100%

หักร�ยก�รระหว่�งกัน -9,431.32 -9,395.58 -9,755.63

รวมร�ยได้ 17,475.33 16,911.17 15,623.35

โครงสร้�งร�ยได้ของกลุ่มบริษัท 

และส�รเคมีและธุรกิจอื่นๆ บริษัทจะจัดส่งบุคล�กรของบริษัท เข้�ไปร่วม
เป็นกรรมก�รบริษัท เพื่อร่วมในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและในบ�งบริษัทย่อย
บริษัทได้ส่งบุคล�กรของบริษัทเอง เข้�ไปดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับสูง
ของบรษัิทยอ่ย เพ่ือให้บรษัิทยอ่ยดงักล�่วดำ�เนนินโยบ�ยบรหิ�รสอดคลอ้ง
กับบริษัทใหญ่

*  ณ ตุล�คม ปี 2560 บริษัทได้ถือหุ้นท�งอ้อมใน บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน)ผ่�นบริษัทร่วม คือ บีบีจีไอ จำ�กัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ของหุ้น
ทั้งหมด
** ถือท�งอ้อมผ่�นบริษัท Wynn In Trading จำ�กัด
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ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำ�ต�ล

น้ำ�ต�ล : ลักษณะผลิตภัณฑ์

บรษัิทเป็นกลุม่บรษัิทน้ำ�ต�ลในประเทศไทยท่ีไดผ้�่นก�รตรวจรบัรองระบบ
บรหิ�รจดัก�รคณุภ�พต�ม “ม�ตรฐ�น SQF 2000”, “ม�ตรฐ�น ISO 9001 
Version 2000” รวมทั้ง “ม�ตรฐ�นระบบวิเคร�ะห์อันตร�ยและจุดวิกฤตที่
ตอ้งควบคมุ” หรอื HACCP น้ำ�ต�ลทร�ยท่ี กลุม่บรษัิท ผลติส�ม�รถจำ�แนก
ได้ต�มประเภทและเกรดของคว�มบริสุทธิ์ของน้ำ�ต�ลเป็น 4 ชนิด ได้แก่่

น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ (Raw Sugar) - เป็นน้ำ�ต�ลทร�ยมีค่�สีสูงกว่� 1,500 
ICUMSA สีจะมีลักษณะเป็นสีน้ำ�ต�ลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง คว�ม
บรสิทุธิต์่ำ� ก�รขนถ�่ยจะขนถ�่ยในลกัษณะเป็น BULK ไมไ่ด้ใส่ในกระสอบ  
น้ำ�ต�ลชนดินี้ไม่ส�ม�รถนำ�ไปบรโิภคโดยตรงได ้ ผูซ้ื้อจะตอ้งนำ�น้ำ�ต�ลไป
ผ�่นกระบวนก�รรไีฟนห์รอืทำ�ให้บรสิทุธิก์อ่นเพ่ือผลติเป็นน้ำ�ต�ลทร�ยข�ว
หรือน้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธิ์   

น้ำ�ต�ลทร�ยดิบคุณภ�พสูง (High Pol Sugar) - เป็นน้ำ�ต�ลทร�ยมีค่�สีอยู่ระหว่�ง 
1,000 - 1,500 ICUMSA ส�ม�รถนำ�ไปบริโภคได้โดยตรง ก�รขนส่งนิยมบรรจุ
เป็นกระสอบ ร�ค�จะถูกกว่�น้ำ�ต�ลทร�ยข�วและน้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธ์ิ 

น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว (White Sugar) -  เป็นน้ำ�ต�ลทร�ยมีค่�สีประม�ณ 46 - 
200 ICUMSA มีค่�โพล�ไรเซชั่นไม่น้อยกว่� 99.50 ดีกรี น้ำ�ต�ลประเภท
นี้โดยท่ัวไปเปน็น้ำ�ต�ลทร�ยท่ีประช�ชนนยิมบรโิภค รวมถงึใช้เป็นวัตถดุบิ
ในโรงง�นอุตส�หกรรมอ�ห�รที่ต้องก�รคว�มบริสุทธิ์ป�นกล�ง  

น้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธิ์ (Refined Sugar) - เป็นน้ำ�ต�ลทร�ยมีค่�สีไม่
เกิน 45 ICUMSA มีลักษณะเด่นคือมีคว�มบริสุทธิ์สูง เป็นน้ำ�ต�ลที่นิยม
ใช้ในอุตส�หกรรมท่ีต้องใช้น้ำ�ต�ลท่ีมีคว�มบริสุทธ์ิม�ก เช่น อุตส�หกรรมย� 
เครื่องดื่มประเภทน้ำ�อัดลมและเครื่องดื่มบำ�รุงกำ�ลัง 

ภ�ยหลังจ�กท่ีมีก�รผ่�นกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ลแล้วของเหลวท่ีเหลือท่ี
ไม่ส�ม�รถทำ�ให้เป็นเม็ดน้ำ�ต�ลได้ หรือต่ำ�กว่�จุดคุ้มทุนท่ีจะไปทำ�เป็น
น้ำ�ต�ลเรียกว่�ก�กน้ำ�ต�ล ก�กน้ำ�ต�ลจัดเป็นผลผลิตพลอยได้จ�กก�ร
ผลิตน้ำ�ต�ลทร�ยท่ียังมีมูลค่�โดยท่ัวไปจะมีส่วนประกอบของส�รต่�งๆคือ
น้ำ� 20%น้ำ�ต�ลซูโครส 30% น้ำ�ต�ลอินเวอร์ท 32%  อินทรีย์ส�รซึ่งไม่ใช่
น้ำ�ต�ล12% และ เถ้� 6% และในปริม�ณอ้อย 1 ตัน โรงง�นน้ำ�ต�ลจะได้
ผลผลิตก�กน้ำ�ต�ลประม�ณ 45 - 50 กิโลกรัม ดังนั้นผลผลิตก�กน้ำ�ต�ล
ในแต่ละปีจะมีม�กน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปริม�ณอ้อยเข้�หีบของโรงง�น
น้ำ�ต�ลในแตล่ะปี ก�กน้ำ�ต�ลส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ไดอ้ย�่งกว�้งขว�ง
ในอุตส�หกรรมชวีะ–เคมี (Biochemistry Industry) ซ่ึงไดแ้ก ่อุตส�หกรรม
ผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้มกลั่นสุร� อุตส�หกรรมผลิตยีสต์ อุตส�หกรรม
ผลิตผงชูรส อุตส�หกรรมอ�ห�รสัตว์ (โดยผสมกับมันสำ�ปะหลังและช�น
อ้อย) อุตส�หกรรมผลิตน้ำ�ส้มส�ยชู อุตส�หกรรมผลิตซีอ๊ิวและซอสปรุง
รสต่�ง ๆ ซึ่งถือเป็นอุตส�หกรรมปล�ยน้ำ�ของก�รผลิตน้ำ�ต�ล

ก�รประกอบธุรกิจของแต่ละส�ยผลิตภัณฑ์ สำ�หรับของเสียจ�กกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ลท่ีส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์
ได้จะมี ก�กอ้อย และก�กหม้อกรอง ก�กอ้อย เป็นส่วนของช�นอ้อยที่ได้
จ�กก�รขบวนก�รหีบอ้อยจ�กชุดลูกหีบชุดสุดท้�ย โดยปัจจุบันบริษัทใช้
ก�กอ้อยเป็นเช้ือเพลิงสำ�หรับผลิตไฟฟ้�และไอน้ำ�เพ่ือใช้ในกระบวนก�ร
ผลิตน้ำ�ต�ล และจำ�หน่�ยให้กับก�รไฟฟ้� ส่วนก�กหม้อกรอง เป็นก�ก
ที่ได้จ�กกระบวนก�รกรองตะกอนในระบบสูญญ�ก�ศ ก�กหม้อกรองที่ได้
ส�ม�รถนำ�ไปเป็นวตัถดุบิในก�รผลติปุ๋ยเพ่ือก�รเกษตรท่ัวไป ในอดตีบรษัิท
ให้ก�กหม้อกรองดงักล�่วแกช่�วไรอ้่อยท่ีนำ�อ้อยม�สง่โรงง�นเพ่ือเป็นก�ร
ส่งเสริมก�รผลิตปลูกอ้อยในพื้นที่ใกล้เคียง อย่�งไรก็ต�ม ภ�ยหลังจ�กที่
บรษัิทย่อยเริม่ดำ�เนนิกจิก�รผลติแอลกอฮอลแ์ละส�รเคมีตอ่เนือ่ง  น้ำ�เสยี
ท่ีได้จ�กโรงง�นจะส�ม�รถนำ�ไปผสมกับก�กหม้อกรอง ผ่�นกระบวนก�ร
ย่อยสล�ย (BIODECOMPOSE) ซ่ึงจะไดผ้ลติภณัฑปุ๋์ยอินทรยีท่ี์มีคณุภ�พ
เหม�ะสมแก่เกษตรกรช�วไร่อ้อย ซึ่งจะทำ�ให้เกิดก�รทำ�ธุรกิจที่ครบวงจร

น้ำ�ต�ล : ก�รตล�ดและภ�วก�รณ์แข่งขัน

    ก�รตล�ดและภ�วะอุตส�หกรรมในตล�ดต่�งประเทศ

ภ�พรวมของตล�ดน้ำ�ต�ลโลกน้ัน ผลผลิตน้ำ�ต�ลโลก ฤดูก�รผลิต 2559/2560 
มีประม�ณ 179.6 ล้�นตัน (มูลค่�น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ) เพิ่มขึ้น 5.4 ล้�นตัน 
หรือคิดเป็นอัตร�ร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับฤดูก�รผลิต 2558/2559 ใน
ขณะเดียวกันคว�มต้องก�รบริโภคโลกรวมเท่�กับ 180.6 ล้�นตัน ขย�ย
ตัวเพิ่มขึ้น 0.4 ล้�นตัน หรือคิดเป็นอัตร�ร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับฤดูก�ร
ผลิต 2558/2559 กอรปกับปริม�ณน้ำ�ต�ลคงเหลือปล�ยปีลดลงจ�กระดับ 
71.7 ล�้นตนั ในฤดกู�รผลติ 2558/2559 เป็น 67.4 ล�้นตนั ในฤดกู�รผลติ 
2559/2560 คดิเป็นอตัร�รอ้ยละ 37 ของปรมิ�ณคว�มตอ้งก�รบรโิภค หรอื
เพียงพอสำ�หรับก�รบริโภคประม�ณ 4.4 เดือน โดยผลผลิตทั่วโลกยังถูก
ค�ดก�รณว์�่ยังผลติไดไ้มเ่พียงพอ จงึสง่ผลให้ช่วงตน้ปี 2560 ร�ค�น้ำ�ต�ล
ตล�ดโลกปรับตัวขึ้นไปอยู่ในระดับที่ 20-23 เซนต์ต่อปอนด์  จ�กเดิมอยู่ที่
ระดับ 14-16 เซนต์ต่อปอนด์  ในปี 2559  (หม�ยเหตุในช่วงปี 2559 ร�ค�
น้ำ�ต�ลปรับตัวขึ้นไม่ม�กนักเนื่องจ�กยังมี สต็อกน้ำ�ต�ลเก่�อยู่)  
แผนภาพที่ 2 ดุลน้ำาตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP)

หม�ยเหตุ : ปี 2017/2018 เป็นตัวเลขประม�ณก�ร 
Souce : F.O.Licht, updated 2012 - 2017
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

สำ�หรบัช่องท�งก�รจำ�หน�่ยในก�รสง่ออกของโรงง�นน้ำ�ต�ลไทย ส�ม�รถ
แบ่งเป็นดังนี้

1. ข�ยผ�่นเทรดเดอรร์�ยใหญ่ (Traders) เชน่ บรษัิท Cargill, บรษัิท Tate 
& Lyle, บริษัท Kerry เป็นต้น จ�กนั้น เทรดเดอร์จะนำ�น้ำ�ต�ลไทยไป
ข�ยต่อให้ผู้ซ้ืออ่ืนๆ ในต่�งประเทศต่อไป ก�รข�ยให้กับเทรดเดอร์จะ
เป็นก�รลดคว�มเสี่ยงในเรื่องก�รเก็บเงินไม่ได้ และลดคว�มยุ่งย�กใน
ก�รจัดก�รเรื่องก�รส่งออก โดยโรงง�นน้ำ�ต�ลไทยจะรับผิดชอบก�ร
ขนส่งถึงท่�เรือท่ีส่งออกในประเทศไทยเท่�นั้น เช่น FOB Ports @ 
Bangkok หรือ FOB Ports @ Lamchabang เป็นต้น 

2. ส่งออกผ่�นช�ยแดนไปยังประเทศเพ่ือนบ้�น เช่น ประเทศล�ว และ 
ประเทศกัมพูช�  โดยทยอยข�ยเป็นจำ�นวนน้อยให้กับผู้ค้�น้ำ�ต�ล
ช�ยแดน

ในช่วงกล�งปี 2560 ซึ่งเป็นที่ค�ดก�รณ์ว่�ผลผลิตอ้อยในปี 2560/61 จะ
กลับม�สู่สภ�วะปกติจนถึงดีข้ึนม�กกว่�เดิม โดยม�จ�กประเทศไทยและ
ประเทศอินเดียที่ค�ดว่�ผลผลิตจะดีขึ้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบให้ร�ค�ปรับตัว
ลงอย�่งรวดเรว็จ�กระดบัร�ค�ท่ี 20-23 เซนตต์อ่ปอนด ์ ช่วงตน้ปี ลงม�ท่ี
ระดับ13-15 เซนต์ต่อปอนด์ ในช่วงปล�ยปี โดยจ�กก�รประม�ณก�รของ 
F.O.Licht ณ 25 กันย�ยน 2560 ค�ดว่� ผลผลิตในปี 2560/61จะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.3 จ�ก 178.5 ล้�นตัน เป็น 191.4 ล้�นตัน  ส่วนก�รบริโภคจะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 หรือเพิ่มขึ้นจ�ก 180.2 ล้�นตัน เป็น 184.2 ล้�นตัน 
ซ่ึงจะทำ�ให้ปรมิ�ณผลติน้ำ�ต�ลโลกเกนิดลุ สง่ผลให้ปรมิ�ณน้ำ�ต�ลคงเหลอื
ปล�ยงวดของโลก ปี 2560/61 ค�ดว่�จะเพิ่มขึ้นจ�ก 67.9 ล้�นตัน เป็น 
73.2 ล้�นตัน หรือมีสัดส่วนสต็อกน้ำ�ต�ลต่อปริม�ณก�รบริโภคอยู่ที่ระดับ 
ร้อยละ 39 ของก�รบริโภคซึ่งระดับปกติคือร้อยละ 45 ของก�รบริโภค

จะเห็นได้ว่� ร�ค�น้ำ�ต�ลในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่�นม�มีคว�มผันผวนค่อนข้�งม�ก  
เนือ่งจ�กสภ�พภมูอิ�ก�ศท่ีไมแ่นน่อน ก�รเกดิอุทกภยั ภยัแลง้ หรอือ�ก�ศ
หน�วจัด ล้วนส่งผลกระทบต่อร�ค�น้ำ�ต�ล นอกจ�กนี้ยังต้องคำ�นึงถึง 
ปริม�ณสต็อกน้ำ�ต�ลโลกว่�อยู่ท่ีระดับเหม�ะสมหรือไม่ ปริม�ณก�รผลิต
และก�รใช้เอท�นอล ปริม�ณก�รเข้�เก็งกำ�ไรของกองทุน และนโยบ�ย
ภ�ครัฐในประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีสำ�คัญ ท่ีจะส่งผลต่อร�ค�น้ำ�ต�ล
ตล�ดโลกเช่นกัน

แผนภ�พที่ 3 แสดงร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ปี

3. ข�ยให้กับผู้ผลิตเพ่ือก�รส่งออกท่ีใช้น้ำ�ต�ลเป็นวัตถุดิบ  เนื่องจ�ก
ในบ�งช่วงเวล� ร�ค�น้ำ�ต�ลภ�ยในประเทศสูงกว่�ร�ค�น้ำ�ต�ลต่�ง
ประเทศ  ทำ�ให้ผู้ผลิตที่ใช้น้ำ�ต�ลเป็นวัตถุดิบ ในก�รผลิตสินค้�ของตน 
เพ่ือนำ�ไปสง่ออกไมส่�ม�รถแข่งขันกบัผูผ้ลติอ่ืนในตล�ดโลกได ้ ดงันัน้
เพ่ือเป็นก�รส่งเสริมก�รลงทุนด้�นอุตส�หกรรมอ�ห�รและเพ่ิมคว�ม
ส�ม�รถในก�รแข่งขัน ท�งภ�ครัฐจึงเปิดโอก�สให้ผู้ผลิตเพ่ือก�รส่ง
ออกส�ม�รถขออนุญ�ตซ้ือน้ำ�ต�ลได้ท่ีร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลก โดยอยู่
ภ�ยใต้เงื่อนไขที่ท�งภ�ครัฐกำ�หนด

 ก�รตล�ดและภ�วะอุตส�หกรรมในตล�ดในประเทศ

อุตส�หกรรมอ้อยและน้ำ�ต�ลไทยอยู่ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย 
พ.ศ.2527 ซ่ึงกำ�หนดให้คณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ล  ควบคุมปริม�ณน้ำ�ต�ล
ให้มีปริม�ณเพียงพอกับปริม�ณคว�มต้องก�รน้ำ�ต�ลภ�ยในประเทศ    โดย
ทุกปี คณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ล จะประม�ณก�รปริม�ณน้ำ�ต�ลท่ีจะบริโภค
ภ�ยในประเทศ  จ�กน้ันกำ�หนดออกเป็นโควต�  และกระจ�ยโควต�ต�มสัดส่วน
ปริม�ณน้ำ�ต�ลท่ีผลิตได้ให้แก่โรงง�นน้ำ�ต�ล ต�มปริม�ณน้ำ�ต�ลท่ีแต่ละโรงง�น
ผลิต  อีกท้ังร�ค�จำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลภ�ยในประเทศถูกควบคุมภ�ยใต้ พรบ.ว่�ด้วย
สินค้�และบริก�รปี 2542  โดยภ�ครัฐได้ประก�ศร�ค�จำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลภ�ยใน
ประเทศ เป็นดังน้ี
1. ร�ค�น้ำ�ต�ลทร�ยข�วธรรมด�จำ�หน่�ยส่งมอบ ณโรงง�นข�ยได้

ไม่เกิน 1,900 บ�ทต่อกระสอบ100 กิโลกรัมร�ค�น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว
บริสุทธิ์จำ�หน่�ยส่งมอบ ณ โรงง�นข�ยได้ไม่เกิน 2,000 บ�ทต่อ
กระสอบ 100 กิโลกรัม

2. ร�ค�น้ำ�ต�ลทร�ยข�วบรสิทุธิจ์ำ�หน�่ยสง่มอบ ณโรงง�นข�ยไดไ้ม่เกนิ 
2,000 บ�ทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม

3. ร�ค�จำ�หน่�ยส่ง ส่งมอบ ณ สถ�นท่ีจำ�หน่�ยส่งทุกท้องท่ีท่ัวร�ช
อ�ณ�จักร ของน้ำ�ต�ลทร�ยข�วธรรมด�จะข�ยได้ไม่เกิน 1,965 บ�ท
ต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม ของน้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธิ์จะข�ยได้ไม่
เกิน 2,065 บ�ทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม

4. ร�ค�จำ�หน่�ยปลีกในเขตกรุงเทพมห�นคร นนทบุรี ปทุมธ�นี 
สมุทรปร�ก�ร และสมุทรส�คร น้ำ�ต�ลทร�ยข�วธรรมด� จะข�ยได้
ไม่เกิน 21.50 บ�ทต่อกิโลกรัม น้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธิ์ จะข�ยได้ไม่
เกิน 22.50 บ�ทต่อกิโลกรัม (รวม VAT) 



22      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

ต�ร�งที่ 1 ยอดข�ยน้ำ�ต�ล และสัดส่วนก�รส่งออกต่อก�รข�ยในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง  

ยอดข�ยและร�ค�ข�ย
 ปริม�ณ 
หน่วย

2560
ร�ค�เฉลี่ย 

บ�ทต่อหน่วย

จำ�นวนเงิน 
ล้�นบ�ท

ปริม�ณ 
หน่วย

2559
ร�ค�เฉลี่ย 

บ�ทต่อหน่วย

จำ�นวนเงิน 
ล้�นบ�ท

ปริม�ณ 
หน่วย

2558
ร�ค�เฉลี่ย 

บ�ทต่อหน่วย

จำ�นวนเงิน 
ล้�นบ�ท

น้ำ�ต�ล 687,046 17,362 11,928 875,841 14,939 13,084 923,267 14,008 12,933

น้ำ�ต�ลภ�ยในประเทศ 199,091 19,526 3,887 219,304 19,532 4,284 209,571 19,592 4,106

น้ำ�ต�ลต่�งประเทศ 487,955 16,479 8,041 656,537 13,405 8,801 713,697 12,368 8,827

% ปริม�ณน้ำ�ต�ลในประเทศ

   / ปริม�ณข�ยน้ำ�ต�ลรวม 29% 25% 23%

น้ำ�ต�ล : ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

นโยบ�ยก�รจัดห�วัตถุดิบ

นโยบ�ยก�รจัดห�วัตถุดิบเพ่ือป้อนโรงง�นจัดเป็นหัวใจสำ�คัญอันดับต้น ๆ 
ของโรงง�นน้ำ�ต�ล เนื่องจ�กสภ�วะในปัจจุบันท่ีอุตส�หกรรมน้ำ�ต�ลมี
กำ�ลังก�รผลิตรวมม�กกว่�ปริม�ณอ้อยท่ีมีในประเทศทำ�ให้ทุกโรงง�น
น้ำ�ต�ลตอ้งห�อ้อยม�ป้อนโรงง�นให้ไดม้�กท่ีสดุเพ่ือลดตน้ทุนคงท่ี (Fixed 
cost) ต่อหน่วยลง ปัจจุบันวิธีหลักที่กลุ่มโรงง�นน้ำ�ต�ลใช้เพื่อก�รจัดห�
วตัถดุบิคอืระบบก�รให้ก�รสนบัสนนุท�งก�รเงนิแกช่�วไร ่หรือเป็นท่ีรูจ้กั
กันในอุตส�หกรรมในระบบ “ เกี๊ยว ” ระบบก�รให้ก�รสนับสนุนท�งก�ร
เงินของโรงง�นจะเป็นก�รทำ�สัญญ�ซ้ืออ้อยล่วงหน้�จ�กเกษตรกรโดยท่ี
เกษตรกรจะส�ม�รถขอเงนิกูจ้�กโรงง�นน้ำ�ต�ลเพ่ือนำ�ไปใช้ในก�รลงทุน
ปลูกอ้อย เม่ือถึงฤดูเก็บเกี่ยวช�วไร่จะนำ�อ้อยม�ส่งให้แก่โรงง�นและ
โรงง�นจะหักค่�อ้อยดังกล่�วจ�กเงินกู้ที่ได้ให้แก่เกษตรกรแต่ละร�ยไป  

กลยุทธ์ที่ผ่�นม�ที่บริษัทใช้ในก�รจัดห�วัตถุดิบคือก�รทำ�ให้ช�วไร่อ้อยที่
ส่งอ้อยให้กับโรงง�นได้รับผลตอบแทนท่ีดีในระยะย�วซ่ึงจะทำ�ให้ช�วไร่
อ้อยมีแรงจูงใจท่ีจะปลูกอ้อยเพ่ือป้อนโรงง�นต่อไปและเป็นก�รเติบโต
ไปพร้อมกับโรงง�น นโยบ�ยหลักของบริษัทท่ีใช้โดยเฉพ�ะท่ีภ�คอีส�น

คือ “ช�วไร่ร่ำ�รวย โรงง�นรุ่งโรจน์” ซ่ึงเป็นนโยบ�ยท่ีมุ่งเน้นก�รสร้�ง
และส่งเสริมอ�ชีพระยะย�วให้แก่ช�วไร่อ้อยและเป็นระบบท่ีตัดตัวกล�ง
หรือ “หัวหน้�โควต�” ออกไปทำ�ให้บริษัทส�ม�รถรู้ถึงปัญห�ของช�วไร่
ได้โดยตรงและส�ม�รถให้ก�รช่วยเหลือช�วไร่ได้ อีกท้ังบริษัทยังให้ก�ร
สนับสนุนท�งด้�นเครื่องมือ วิช�ก�รและปัจจัยก�รผลิตเช่นให้เงินกู้เพ่ือ
ซ้ือรถขนอ้อยแก่ช�วไร่ร�ยย่อยก�รให้ก�กหม้อกรองแก่ช�วไร่เพ่ือนำ�ไป
ใช้เป็นปุ๋ยสำ�หรับก�รปลูกอ้อยโดยไม่คิดมูลค่� ก�รส่งผู้เชี่ยวช�ญท�ง
ด้�นเกษตรม�ให้คว�มรู้ในเร่ืองก�รปลูกอ้อย ก�รป้องกันและก�รกำ�จัด
ศัตรูพืช ก�รกระทำ�ดังกล่�วจัดเป็นกลยุทธ์ท่ีทำ�ให้บริษัทมีคว�มสัมพันธ์
ที่ดีกับช�วไร่และก่อให้เกิดก�รเติบโตไปพร้อมๆกันอย่�งเป็นระบบ

นโยบ�ยก�รผลิต

บรษัิทมุง่เนน้ก�รผลติน้ำ�ต�ลทร�ยข�วและ ข�วบรสิทุธิ์ให้ไดม้�กท่ีสดุเท่�
ท่ีจะส�ม�รถห�ตล�ดได้ เน่ืองจ�กสินค้�ดังกล่�วเป็นสินค้� ท่ีมีร�ค�ข�ยสูง 
และให้ผลตอบแทนกำ�ไรม�กกว่� นอกจ�กนี้ บริษัทยังคงนโยบ�ยก�ร
ปรบัปรงุและพัฒน�ประสทิธภิ�พก�รผลติโดยก�รท่ีบรษัิทมีประสทิธภิ�พ
ก�รผลติท่ีด ีสงูกว�่ค�่เฉลีย่ของอุตส�หกรรม จะช่วยให้บรษัิทมีตน้ทุนตอ่
หน่วยลดลง เพิ่มศักยภ�พในก�รแข่งขัน

โดยก�รควบคุมร�ค�ดังกล่�วไม่บังคับกับน้ำ�ต�ลทร�ยชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
บรรจุกล่องหรือที่บรรจุในซอง น้ำ�หนักไม่เกินซองละ 10 กรัม 

อย่�งไรก็ต�ม ในปี 2560 ภ�ครัฐอยู่ระหว่�งก�รปรับเปลี่ยนระบบ
อุตส�หกรรมอ้อยและน้ำ�ต�ล ซึ่งมีแนวโน้มว่�จะไม่มีระบบโควต�และไม่มี
ก�รกำ�หนดร�ค�จำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลภ�ยในประเทศ ซ่ึงจะทำ�ให้บทบ�ทของ
ภ�ครฐัในอุตส�หกรรมน้ำ�ต�ลนอ้ยลง สง่ผลให้ตล�ดในประเทศเสรมี�กข้ึน  
และร�ค�น้ำ�ต�ลจะเสรีแปรผันต�มร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลก
  
สภ�วะก�รแข่งขัน และคู่แข่งขัน

ในปี 2560 ประเทศไทยมีโรงง�นน้ำ�ต�ลที่เดินเครื่องผลิตจำ�นวน 54 โรง  
(ไม่รวมโรงง�นท่ีไม่ดำ�เนินง�น และใบอนุญ�ตใหม่ท่ียังไม่ได้ก่อสร้�ง
โรงง�น) มีก�รหีบอ้อยรวมประม�ณ 93 ล้�นตันอ้อย/ปี ผลิตน้ำ�ต�ล
ประม�ณ 10 ล้�นตันน้ำ�ต�ลตัวเลขประม�ณก�ร ณ ปิดหีบ ในส่วนของ
ก�รละล�ยนอกฤดู ท�งร�ชก�รไม่ได้ประก�ศตัวเลข แต่ปริม�ณต้องลดลง 
เพร�ะมีก�รสูญเสียจ�กก�รแปรสภ�พน้ำ�ต�ลทร�ยดิบเป็นข�ว (ขึ้นอยู่กับ

ปริม�ณ และคุณภ�พอ้อยเข้�หีบแต่ละปี) โดยมีระยะเวล�ก�รหีบอ้อยใน
แต่ละปีประม�ณ 4 - 5 เดือนเท่�นั้น(นับจ�กวันแรกที่มีโรงง�นเปิดหีบและ
จบท่ีโรงง�นสดุท้�ยปิดหีบ) ฤดกู�รหีบอ้อยจะเร่ิมประม�ณเดือนพฤศจิก�ยน
ของแต่ละปีจนถึงประม�ณต้นเดือนเมษ�ยน จำ�นวนของโรงง�นน้ำ�ต�ล
ปัจจุบันถูกควบคุมจ�กท�งภ�ครัฐโดยผู้ประกอบก�รโรงง�นน้ำ�ต�ลต้องได้รับ
อนุญ�ตจ�กคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย และกรมโรงง�น กระทรวง
อุตส�หกรรมก่อน ถึงจะขย�ยกำ�ลังก�รผลิต หรือย้�ยฐ�นก�รผลิต หรือสร้�ง
โรงง�นน้ำ�ต�ลแห่งใหม่ได้ 

ในปี 2560 ประเทศไทยมีโรงง�นน้ำ�ต�ลท่ีเดินเคร่ืองผลิตจำ�นวน 54 โรง 
ส�ม�รถแบ่งเป็นกลุ่มโรงง�นน้ำ�ต�ลซ่ึงเป็นผู้ผลิตร�ยใหญ่ของประเทศไทยได้
เป็น 6 กลุ่มใหญ่ ท่ีเหลือเป็นผู้ผลิตร�ยย่อย โดยกลุ่มโรงง�นน้ำ�ต�ลขอนแก่น 
ถือได้ว่�เป็นกลุ่มผู้ผลิตท่ีมีปริม�ณอ้อยเข้�หีบเป็นอันดับ 4 มีส่วนแบ่งตล�ด
ประม�ณร้อยละ 8 ปัจจุบันมีโรงง�นท้ังหมด 5 โรง ต้ังอยู่ใน 3 ภูมิภ�ค คือ 
ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (2 โรง) ภ�คตะวันตก (2 โรง) และ ภ�คตะวันออก 
(1 โรง) โดยต�ร�งท่ี 1 แสดงยอดข�ยของน้ำ�ต�ล และสัดส่วนส่งออกต่อก�ร
ข�ยในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

นโยบ�ยก�รตล�ด

เนื่องจ�กร�ค�ข�ยน้ำ�ต�ลในประเทศท่ีมีก�รควบคุมโดยภ�ครัฐบริษัทจึง
มุ่งเน้นก�รข�ยตรงให้กับภ�คอุตส�หกรรมโดยบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับ
คุณภ�พของสินค้�และ ก�รส่งมอบท่ีตรงเวล� โดยลูกค้�ส่วนใหญ่เป็น 
ผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมเครื่องดื่มและขนมหว�นเป็นหลัก  

นอกเหนือจ�กก�รกลยุทธ์ก�รมุ่งเน้นก�รข�ยให้กับภ�คอุตส�หกรรมแล้ว 
บริษัทเองยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รข�ยน้ำ�ต�ลให้กับผู้ประกอบก�รท่ีเป็น
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อ�ห�รเพ่ือก�รส่งออก (re-exporter) เนื่องจ�กก�รข�ย
น้ำ�ต�ลให้กลุ่มผู้ผลิตดังกล่�วบริษัทจะส�ม�รถข�ยน้ำ�ต�ลในส่วนของ 
โควต� ค. ได้ โดยส�ม�รถข�ยไดโ้ดยมผีลตอบแทนท่ีดกีว่�ก�รข�ยสง่ออก
ทั่วๆไปเนื่องจ�กต้นทุนค่�ขนส่งที่ถูกกว่�

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำ�คัญของกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ลทร�ยจะเกิด
จ�กน้ำ�เสยีท่ีใช้ในกระบวนก�รผลติ และฝุน่ข้ีเถ�้ท่ีเกดิจ�กก�รเผ�ไหม้ของ
หม้อไอน้ำ�  ซึ่งบริษัทได้คำ�นึงถึงและห�ม�ตรก�รป้องกัน ต่�ง ๆ เพื่อไม่
ให้เกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม และให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นของกระทรวง
อุตส�หกรรม 

น้ำ�ต�ล : ง�นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี - 

ผลิตภัณฑ์หลัก : เอท�นอล

เอท�นอล : ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน) หรือชื่อเดิม บริษัท 
ขอนแกน่แอลกอฮอล ์จำ�กดั ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ 
จำ�กัด (มห�ชน) ดำ�เนินธุรกิจ ผลิตและจำ�หน่�ยเอท�นอล โดยปัจจุบันนี้ 
จำ�หน�่ยให้กบับรษัิทน้ำ�มนั เพ่ือใช้ผสมในน้ำ�มนัเช้ือเพลงิในสดัสว่นรอ้ยละ 
10, 20 หรือ 85 ที่เรียกโดยทั่วไปว่� น้ำ�มันแก๊สโซฮอล์ 

เอท�นอล : ก�รตล�ดและภ�วก�รณ์แข่งขัน

  ก�รตล�ดและภ�วะอุตส�หกรรมในตล�ดในประเทศ

ตั้งแต่ไตรม�สแรกของ ปี พ.ศ. 2556 ก�รบริโภคเอท�นอลต่อวัน ปรับตัว
สงูข้ึนเนือ่งจ�กท�งรฐับ�ลยกเลกิก�รใช้น้ำ�มันเบนซิน ออกเทน 91 ธรรมด�
เป็นน้ำ�มันแก็สโซฮอล์ ออกเทน 91 ทั้งหมด ต�ร�งที่ 2 แสดงโครงสร้�ง
ร�ค�จำ�หน่�ยน้ำ�มันแก็สโซฮอล์ และก�รส่งเสริมก�รใช้น้ำ�มันแก็สโซฮอล์
ในรูปของพลังง�นทดแทนผ่�นกองทุนน้ำ�มัน ทำ�ให้ตล�ดเอท�นอลมี 
ก�รเติบโตโดยตลอด ซ่ึงปัจจุบันมีก�รใช้เอท�นอลผสมในน้ำ�มันเช้ือเพลิง
เฉลี่ยม�กกว่� 4 ล้�นลิตรต่อวัน ต�มแผนภ�พที่ 4 แสดงปริม�ณก�รใช้เอ
ท�นอลที่ใช้ผสมกับน้ำ�มันเชื้อเพลิงในรูปของน้ำ�มันแก็สโซฮอล์

ต�ร�งที่  2 โครงสร้�งร�ค�จำ�หน่�ยน้ำ�มันแก๊สโซฮอล์

บ�ท/ลิตร  ร�ค� 
หน้�โรงกลั่น

REFIN

ภ�ษี กองทุน
น้ำ�มัน

กองทุน
อนุรักษ์ฯ

ร�ค�ข�ยและ
ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม

ค่�ก�รตล�ด ภ�ษี ร�ค�ข�ยปลีก

เบนซิน 95 16.30 6.50 6.31 0.25 32.11 2.66 0.19 34.96

แก๊สโซฮอล์ 95 E10 17.25 5.85 0.35 0.25 25.98 1.74 0.12 27.85

แก๊สโซฮอล์ 95 E20 18.19 5.20 3.00 0.25 22.64 2.52 0.18 25.34

แก๊สโซฮอล์ 91 E10 17.02 5.85 0.35 0.25 25.74 1.72 0.12 27.58

แก๊สโซฮอล์ E85 22.65 0.98 9.35 0.25 15.65 4.66 0.33 20.64

ที่มา: สำานักงานพลังงาน และแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน
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แผนภ�พที่ 4 ปริม�ณก�รใช้เอท�นอลที่ใช้ผสมกับน้ำ�มันเชื้อเพลิงในรูปของน้ำ�มันแก๊สโซฮอล์

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน, กระทรวงพลังงาน

  ก�รตล�ดและภ�วะอุตส�หกรรมในตล�ดต่�งประเทศ

สำ�หรับตล�ดและภ�วะอุตส�หกรรมของเอท�นอลในต�่งประเทศนัน้ผูผ้ลติ 
เอท�นอลร�ยใหญ่ของโลกคือประเทศบร�ซิล เอท�นอลส่วนใหญ่ 
ผลิตจ�กอ้อย ส่วนหน่ึงจะถูกนำ�ไปใช้ผสมกับน้ำ�มันเช้ือเพลิงในสัดส่วนร้อยละ  
20 - 25 อีกสว่นหนึง่จะถกูนำ�ไปใช้เป็นน้ำ�มันเช้ือเพลงิในสดัสว่นรอ้ยละ 100 
สำ�หรับรถยนต์ท่ีออกแบบให้ส�ม�รถใช้ง�นได้นโยบ�ยส่งเสริมจ�กภ�ครัฐ  
จะม�จ�กก�รส่งเสริมให้มีใช้รถยนต์ที่ส�ม�รถใช้เอท�นอลร้อยละ 100 ให้
มีม�กข้ึน ก�รควบคุมปริม�ณก�รผลิต และปริม�ณคว�มต้องก�ร ผ่�น 
ก�รปรับเพ่ิม/ลดสัดส่วน ในก�รผสมกับน้ำ�มันเช้ือเพลิง ปัจจุบันประเทศ
บร�ซิลถือได้ว่�เป็นผู้ส่งออกร�ยใหญ่ของโลก

สภ�วะก�รแข่งขัน และคู่แข่งขัน

ในปี 2560 ร�ค�เอท�นอลในประเทศปรับตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่�นม� 
เนื่องจ�กปริม�ณก�รบริโภคท่ีสูงข้ึนต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้ภ�พรวมท้ังปี
ปริม�ณเอท�นอลค่อนข้�งตึงตัวเม่ือเทียบกับคว�มต้องก�ร และไม่มีสต็
อกเพียงพอ และในปี 2561 ค�ดก�รณ์ว่�ร�ค�ข�ยโดยเฉลี่ยจะลดลงแต่ไม่
ม�ก เนือ่งจ�กต้นทุนของผูผ้ลติเอท�นอลจ�กมันสำ�ปะหลงัมีแนว้โนม้ปรบั
ตวัสงูข้ึน ซ่ึงเป็นผูผ้ลติสว่นท่ีช่วยเตมิเตม็ปรมิ�ณให้เพียงพอตอ่ก�รบรโิภค 

2560 2559 2558

ยอดข�ย (ลิตร) 83,636,715 85,443,140 97,116,975

ร�ค�ข�ยเฉลี่ย (บ�ทต่อลิตร) 24.98 23.56 25.71

ต�ร�งที่ 3 ยอดข�ย และร�ค�ข�ยเฉลี่ย ของเอท�นอล ใน 3 ปีย้อนหลัง

เอท�นอล : ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

นโยบ�ยก�รจัดห�วัตถุดิบ

โรงง�นเอท�นอลของบริษัท ปัจจุบัน ซ้ือวัตถุดิบ คือ ก�กน้ำ�ต�ล จ�ก โรงง�น
น้ำ�ต�ลในกลุ่มบริษัทในร�ค�ตล�ด โดยทำ�สัญญ�ล่วงหน้�ท้ังปี   ในกรณีท่ี
โรงง�นน้ำ�ต�ลในกลุ่มบริษัทมีก�กน้ำ�ต�ลไม่เพียงพอ  ท�งโรงง�นเอท�นอล
จะซ้ือก�กน้ำ�ต�ลจ�กโรงง�นน้ำ�ต�ลในบริเวณใกล้เคียงนอกจ�กน้ีเพ่ือให้เกิด
คว�มคล่องตัวในเร่ืองวัตถุดิบบริษัทได้ลงทุนในส่วนท่ีส�ม�รถใช้แป้ง และ
ผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองจ�กมันสำ�ปะหลังได้ เป็นวัตถุดิบในก�รผลิตเอท�นอล ซ่ึง
จะช่วยให้ส�ม�รถจัดห�วัตถุดิบรองรับก�รผลิต รวมถึงช่วยก�รบริห�รต้นทุน
ผลิตเอท�นอลได้   และในกรณีท่ีร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลกตกต่ำ�   บริษัทส�ม�รถ
ท่ีจะใช้น้ำ�อ้อยท่ีม�จ�กก�รหีบอ้อยของโรงง�นน้ำ�ต�ลม�เป็นวัตถุดิบ

นโยบ�ยก�รผลิต

บริษัทมุ่งเน้นก�รบริห�รต้นทุนก�รผลิตให้ต่ำ�ท่ีสุด ผ่�นก�รผลิตให้มี  
Economics of Scale ก�รสร้�งคว�มคล่องตัวในก�รเลือกใช้วัตถุดิบท่ีมีร�ค�ถูก 
ก�รลดต้นทุน ค่�ใช้จ่�ย ต่�ง ๆ เช่น ก�รลดค่�ใช้จ่�ยในก�รบำ�บัดน้ำ�เสีย
โดยก�รนำ�ไปทำ�ปุ๋ยอินทรีย์แทน ก�รใช้ทรัพย�กรร่วมกัน เช่น ทรัพย�กร
ด�้นบุคล�กรรว่มกบัโรงง�นน้ำ�ต�ล ก�รซ้ือพลงัง�นจ�กโรงไฟฟ้�ของบรษัิท 
ทำ�ให้ไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รลงทุน ก�รเช่�ถังเก็บโมล�ส ช่วยลดเงิน
ลงทุนในถังเก็บ ก�รซื้อก�กน้ำ�ต�ลที่หน้�โรงง�น ซึ่งจะประหยัดค่�ขนส่ง
ก�กน้ำ�ต�ล เป็นต้น ทำ�ให้ท�งบริษัทมีต้นทุนก�รผลิตที่ต่ำ�กว่�

นอกจ�กนี้ในก�รท่ีบริษัทมีวัตถุดิบ ก�กน้ำ�ต�ลเป็นของตนเอง ทำ�ให้
ส�ม�รถควบคุมคุณภ�พของก�กน้ำ�ต�ลให้เหม�ะสมต่อก�รผลิตเอท�นอลได้ 
ผ่�นก�รลดปริม�ณสิ่งเจือปนต่�ง ๆ และก�รควบคุมอุณหภูมิของถังเก็บ
ก�กน้ำ�ต�ลให้เหม�ะสม  ทำ�ให้บริษัทมีประสิทธิภ�พก�รผลิตค่อนข้�งสูง



                              รายงานประจำาปี 2560     25 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

นโยบ�ยก�รตล�ด

เอท�นอล เป็นสินค้�อุตส�หกรรม คือเป็นวัตถุดิบ สำ�หรับบริษัทน้ำ�มัน ไปผสม
ในน้ำ�มันเช้ือเพลิงต่อ  ดังน้ัน ส่ิงท่ีลูกค้�ต้องก�ร ก็คือเร่ืองคุณภ�พสินค้�ต้อง
สม่ำ�เสมอ ตรงต�มม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนดไว้ ก�รท่ีส�ม�รถจำ�หน่�ยได้สม่ำ�เสมอ
ทุกเดือน ท�งบริษัทได้คำ�นึงถึงส่ิงเหล่�น้ีม�โดยตลอด  จะเห็นได้จ�ก ก�รมี
ระบบควบคุมคุณภ�พให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�น ก�รเก็บเอท�นอลส่วนหน่ึงไว้
ในถังเก็บ เพ่ือรอจำ�หน่�ยในช่วงท่ีบริษัทหยุดผลิต เพ่ือซ่อมแซม และบำ�รุง
รักษ�เคร่ืองจักรประจำ�ปี  เป็นต้น

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มท่ีสำ�คญัของกระบวนก�รผลติเอท�นอลจะเกดิจ�ก
น้ำ�เสียจ�กกระบวนก�รผลิต ซึ่งบริษัทนำ�น้ำ�เสียของบริษัทไปผสมกับก�ก
หม้อกรองนำ�ผ่�นกระบวนก�รผลิต เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลับม�จำ�หน่�ย
ให้แก่เกษตรกร

เอท�นอล : ง�นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

ผลิตภัณฑ์หลัก : ไฟฟ้�และไอน้ำ�

ไฟฟ้�และไอน้ำ� : ลักษณะผลิตภัณฑ์

โครงก�รนีอ้ยูภ่�ยใต ้บรษัิท โรงไฟฟ�้น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั โดยจำ�หน�่ย
ไฟฟ้� พร้อมกับไอน้ำ�ให้โรงง�นน้ำ�ต�ล และโรงง�นอ่ืนๆในกลุ่ม และมี
ไฟฟ้�ท่ีเกินคว�มต้องก�รของกลุ่ม ส�ม�รถจำ�หน่�ยให้กับก�รไฟฟ้�ฝ่�ย
ผลิตและก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คได้ ปัจจุบันบริษัทมีส�ข�รวม 3 ส�ข� 
โดยส�ข�ท่ีหนึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงง�นน้ำ�ต�ลขอนแก่น อ.น้ำ�พอง 
จ.ขอนแก่น มีกำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้� 65MW  โดยจำ�หน่�ยให้กับก�รไฟฟ้�
ฝ่�ยผลิต จำ�นวน 20 MW ส�ข�ที่สองตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงง�นน้ำ�ต�ลนิ
วกรุงไทย อ.บ่อพลอย จ. ก�ญจนบุรี (โครงก�รพลังง�นทดแทนบ่อพลอย) 
มีกำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้� 90 MW โดยจำ�หน่�ยให้กับก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต 
จำ�นวน 30 MW และส�ข�ท่ีส�มตัง้อยู่ใกลเ้คยีงกบัโรงง�นน้ำ�ต�ลขอนแกน่ 
อ.วังสะพุง จ.เลย มีกำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้� 40 MW  

ไฟฟ้�และไอน้ำ� : ก�รตล�ดและภ�วก�รณ์แข่งขัน

เน่ืองจ�กธุรกิจน้ีเป็นก�รจ่�ยไฟฟ้�ให้กับก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตและก�รไฟฟ้�ส่วน
ภูมิภ�คต�มสัญญ�ซ้ือข�ยไฟฟ้�  ดังน้ันจึงมีผู้รับซ้ือท่ีแน่นอน  จึงไม่มีก�ร
แข่งขันกันท�งก�รตล�ด   ส่วนไฟฟ้�อีกส่วนหน่ึงและไอน้ำ� ท�งบริษัทได้ข�ย
ให้แก่บริษัทในเครือ เพ่ือใช้สำ�หรับผลิตเอท�นอลและน้ำ�ต�ล   โดย 100% จะ
เป็นก�รจำ�หน่�ยภ�ยในประเทศ

2560 2559 2558

ยอดข�ย (MW- hour) 268,893 275,456 300,292

ร�ค�ข�ยเฉลี่ย (THB/MW-hour) 2,795 2,935 3,368

ต�ร�งที่ 4 ยอดข�ย และร�ค�ข�ยเฉลี่ย ของไฟฟ้� ใน 3 ปีย้อนหลัง 

ไฟฟ้�และไอน้ำ�  : ก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

นโยบ�ยก�รจัดห�วัตถุดิบ

ก�รจัดห�วัตถุดิบถือได้ว่�เป็นส่วนสำ�คัญในก�รประกอบธุรกิจไฟฟ้�  โดยเฉพ�ะ
อย่�งย่ิงโรงง�นไฟฟ้�ของบริษัทท่ีใช้เช้ือเพลิงหลักคือก�กอ้อย โดยในแต่ละปี 
ปริม�ณอ้อยเข้�หีบของบริษัทจะไม่แน่นอน ดังน้ันในปีท่ีมีอ้อยเข้�หีบในปริม�ณ
น้อย ก็จะส่งผลกระทบต่อปริม�ณเช้ือเพลิงท่ีจะใช้ในโรงไฟฟ้�ได้   อย่�งไรก็ต�ม 
บริษัทได้มีก�รเตรียมคว�มพร้อมโดยก�รจัดซ้ือเช้ือเพลิงชีวมวลจ�กภ�ยนอกม� 
รองรับ  เช่น จัดซ้ือก�กอ้อยจ�กโรงง�นน้ำ�ต�ลข้�งเคียง  เป็นต้น

นโยบ�ยก�รผลิต

1. ก�รมุ่งเน้นก�รบริห�รต้นทุนก�รผลิต
บริษัทมุ่งเน้นก�รบริห�รต้นทุนก�รผลิตให้ต่ำ�ท่ีสุด โดยต้นทุนของ 
ก�รผลิตกระแสไฟฟ้�และไอน้ำ� ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนเช้ือเพลิง และ 
ค่�เส่ือมร�ค� ดังน้ันก�รใช้เช้ือเพลิงอย่�งมีประสิทธิภ�พจึงเป็นส่ิงจำ�เป็น  
นอกจ�กนี้ ก�รผลิตให้มี Economics of Scale ก็จะเป็นก�รช่วยลด 
ค่�ใช้จ่�ยคงที่ต่อหน่วยลงม�

2. ก�รปรับปรุงและพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รผลิต
ในก�รท่ีบริษัทมีเช้ือเพลิงคือ ก�กอ้อยเป็นของตนเอง  ดังนั้นก�ร
ควบคมุคณุภ�พของเช้ือเพลงิให้เหม�ะสม เพ่ือเกดิประสทิธภิ�พก�รใช้
เชื้อเพลิงให้ดีที่สุด  เช่น ก�รควบคุมคว�มชื้นของก�กอ้อย ผ่�นระบบ 
Bagasse Dryer หรือก�รสร้�งหลังค�ขึ้นปกคลุมเพื่อบังฝน เป็นต้น

นโยบ�ยก�รตล�ด

เน่ืองจ�กก�รข�ยไฟฟ้�ให้กับก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต เป็นไปต�มสัญญ�ซ้ือข�ย
ไฟฟ้�ระยะย�ว  โดยมีสูตรก�รคำ�นวณร�ค�ท่ีต�ยตัว ต�มร�ค�ก๊�ซธรรมช�ติ 
และอัตร�แลกเปล่ียน  ดังน้ันบริษัทจึงมีผู้ซ้ือท่ีแน่นอน  แต่อย่�งไรก็ต�มก�ร
จำ�หน่�ยไฟฟ้�ในช่วงเวล�ท่ีก�รไฟฟ้�มีคว�มต้องก�รสูง ก็จะทำ�ให้บริษัท
ได้รับร�ค�ข�ยต่อหน่วยท่ีสูงข้ึน ส่วนร�ค�ข�ยท่ีบริษัทข�ยให้บริษัทในเครือ  
บริษัทจะกำ�หนดร�ค�ให้เท่�กับร�ค�ข�ยท่ีบริษัทข�ยให้กับก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงก�รดังกล่�วได้ผ่�นก�รศึกษ�ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (EIA) เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว สำ�หรับโรงง�นท่ีขอนแก่นได้รับก�รข้ีนทะเบียนกับCDM Exec-
utive Board เพ่ือรับก�รสนับสนุนให้เป็นโครงก�ร CDM (ต�มอนุสัญญ�เกีย
วโต โปโตรคอล) ซ่ึงจะมีสิทธิในก�รข�ย Carbon Credit ได้ ห�กได้รับก�ร
รับรองก�รตรวจนับจำ�นวน Carbon ท่ีลดได้จ�ก UNFCCC

ไฟฟ้� และไอน้ำ� : ง�นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -



26      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยคว�มเสี่ยงในก�รประกอบธุรกิจของบริษัท ท่ีอ�จมีผลกระทบต่อผล
ตอบแทนจ�กก�รลงทุนของผู้ลงทุนอย่�งมีนัยสำ�คัญส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

คว�มเสี่ยงจ�กก�รจัดห�วัตถุดิบ - อ้อย

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) เป็นอุตส�หกรรมท่ีผลิตน้ำ�ต�ล
ทร�ยเป็นหลักซ่ึงใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักนอกจ�กนี้บริษัทยังมีก�รลงทุน
ในโครงก�รต่อยอดอ่ืนๆ ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้และของเสียท่ีได้
จ�กกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ลม�เป็นวัตถุดิบเพ่ือสร้�งมูลค่�เพ่ิม ดังนั้น 
ผลประกอบก�รบริษัทจะพ่ึงพิงต่อปริม�ณอ้อยซ่ึงเป็นวัตถุดิบต้นท�งเป็นสำ�คัญ   

คว�มผันผวนของปริม�ณอ้อยจะเกิดจ�กส�เหตุหลัก 2 ประก�รคือ (1) 
ปริม�ณพ้ืนท่ีในก�รเพ�ะปลูกอ้อย (จำ�นวนไร่) ท่ีเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงอ�จ
จะเกิดจ�กก�รท่ีเกษตรกรเปลี่ยนไปเพ�ะปลูกพืชไร่อื่นท่ีให้ผลตอบแทน
สูงกว่� รวมถึงเกิดจ�กนโยบ�ยก�รส่งเสริมของภ�ครัฐ (2) ผลผลิตอ้อย
ต่อพื้นที่เพ�ะปลูก (ตันอ้อยต่อไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจ�ก
สภ�วะอ�ก�ศท่ีเปลี่ยนแปลง เช่น ภัยแล้ง และน้ำ�ท่วม อันเนื่องม�จ�ก
สภ�วะโลกร้อน

ผลกระทบท่ีอ�จเกิดข้ึนจ�กปริม�ณอ้อยลดลงทำ�ให้บริษัทมีปริม�ณก�รผลิต
ท่ีลดลง ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉพ�ะในส่วนของต้นทุนคงท่ีต่อหน่วยสูง
ขึ้น กำ�ไรต่อหน่วยลดลง และสุดท้�ยส่งผลให้กำ�ไรของบริษัทลดลง ยิ่งไป
กว่�นั้นในปีที่มีปริม�ณอ้อยต่ำ� จะเกิดภ�วะในก�รแย่งซื้ออ้อยจ�กโรงง�น
น้ำ�ต�ลบริเวณใกล้เคียงม�กข้ึนเพ่ือรักษ�สัดส่วนปริม�ณอ้อยเข้�หีบไว้
โรงง�นน้ำ�ต�ลจำ�เป็นต้องต่อสู้โดยก�รจ่�ยเงินเพ่ิมจ�กค่�อ้อยท่ีคำ�นวณ
ต�มระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้ไปอีก ซึ่งทำ�ให้บริษัทมีภ�ระค่�ใช้จ่�ยใน
ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น 
    

แต่อย่�งไรก็ต�ม เน่ืองจ�กประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำ�ต�ลเป็นอันดับต้น
ของโลก และเป็นผู้ส่งออกน้ำ�ต�ลหลักท่ีจำ�หน่�ยให้กับภูมิภ�คเอเชีย  
ก�รท่ีประเทศไทยมีปริม�ณอ้อยเข้�หีบท่ีลดน้อยลง ทำ�ให้มีน้ำ�ต�ลท่ี
ส�ม�รถส่งออกได้ลดน้อยลง ส่งผลต่อก�รปรับตัวของร�ค�ข�ยน้ำ�ต�ล
ต่�งประเทศสูงขึ้น   ซึ่งก�รปรับเพิ่มขึ้นของร�ค�น้ำ�ต�ลต่�งประเทศ เป็น
ส่วนหน่ึงในก�รช่วยลดผลกระทบจ�กปริม�ณอ้อยเข้�หีบท่ีลดลงได้และ
ภ�ระตน้ทุนท่ีเพ่ิมสงูข้ึนได ้นอกจ�กนีบ้รษัิทไดต้ระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของ 
ก�รสร้�งคว�มมั่นคงที่ยั่งยืนของวัตถุดิบอ้อย  บริษัทได้ให้คว�มช่วยเหลือ
แก่เกษตรกรช�วไร่อ้อย ไม่ว่�จะเป็นเรื่องของเงินกู้ในก�รลงทุนเพ�ะปลูก  
ก�รสนบัสนนุในสว่นของวตัถดุบิในก�รเพ�ะปลกู  ก�รทำ�ระบบชลประท�น 
ก�รนำ�เทคโนโลยีเข้�ม�ช่วยเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภ�พก�รผลิต  ก�ร
ลดบทบ�ทของพ่อค้�คนกล�งซ้ือข�ยอ้อย ซ่ึงคว�มช่วยเหลือท้ังหมดมี 
เป้�หม�ยเพื่อสร้�งฐ�นะให้ช�วไร่มีคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลก

ในก�รซ้ือข�ยน้ำ�ต�ลในตล�ดโลกนั้น น้ำ�ต�ลจัดได้ว่�เป็นสินค้�หนึ่งท่ีมี
คว�มผันผวนท�งด้�นร�ค�สูงเม่ือเทียบกับสินค้�เกษตรอื่นๆ โดยร�ค�
น้ำ�ต�ลตล�ดโลกจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหล�ยอย่�ง เช่น อุปสงค์ อุปท�น
ของประเทศผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ส่งออก และผู้นำ�เข้� ก�รเก็งกำ�ไรจ�กนัก
เก็งกำ�ไร รวมถึงสภ�พภูมิอ�ก�ศท่ีเอ้ืออำ�นวยกับก�รเพ�ะปลูกในแต่ละ
ประเทศ นโยบ�ยก�รส่งเสริม ก�รแทรกแซง ก�รส่งออก ก�รนำ�เข้�ของ
อุตส�หกรรมน้ำ�ต�ลและภ�ครัฐ โดยเฉพ�ะในกลุ่มประเทศท่ีพัฒน�แล้ว  
อีกท้ังในปัจจุบันร�ค�น้ำ�ต�ลยังมีส่วนหนึ่งท่ีสัมพันธ์กับร�ค�น้ำ�มันเช้ือ
เพลงิดว้ย เนือ่งจ�กอ้อยและก�กน้ำ�ต�ล ส�ม�รถนำ�ไปผลติเป็นแอลกอฮอล์
หรือท่ีเรียกว่� “เอท�นอล” สำ�หรับผสมกับน้ำ�มันเพ่ือใช้เป็นเช้ือเพลิงใน
รถยนต์ได้ ด้วยปัจจัยดังกล่�ว ส่งผลให้ร�ค�ซ้ือข�ยน้ำ�ต�ลในตล�ดโลก
ค่อนข้�งผันผวนสูง 
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โดยท่ัวไปโรงง�นน้ำ�ต�ลในประเทศไทยมีภ�ระผกูพันในก�รจำ�หน�่ยน้ำ�ต�ล
ให้เพียงพอต่อคว�มต้องก�รภ�ยในประเทศก่อน ส่วนน้ำ�ต�ลท่ีเหลือนั้น
โรงง�นจึงจะส�ม�รถนำ�ไปข�ยส่งออกได้ โดยแต่ละปีสำ�นักอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย
จะประม�ณก�รปริม�ณคว�มต้องก�รบริโภคภ�ยในประเทศ ท่ีเรียกว่� 
โควต� ก และจะจัดสรรโควต�ดังกล่�วให้แก่โรงง�นน้ำ�ต�ลแต่ละแห่งต�ม
สัดส่วนของปริม�ณน้ำ�ต�ลท่ีผลิตได้  ส่งผลให้สัดส่วนของน้ำ�ต�ลภ�ยใน
ประเทศ และน้ำ�ต�ลส่งออกของแต่ละโรงง�นจะค่อนข้�งใกล้เคียงกัน  ซึ่ง
จะอยู่ระหว�่ง 20:80 ถงึ 30:70 ข้ึนอยู่กบัปรมิ�ณออ้ยเข�้หีบท่ัวท้ังประเทศ 
ดังนั้นยอดข�ยของธุรกิจน้ำ�ต�ลจะมีคว�มผันผวนต�มร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ด
โลกอยู่ประม�ณ 70 - 80% อย่�งไรก็ต�มในแง่ของต้นทุนก�รผลิตน้ำ�ต�ล 
ค่�อ้อยซ่ึงเป็นต้นทุนหลักจะเป็นไปต�มระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 
นั้นหม�ยคว�มว่�ในกรณีท่ีร�ค�น้ำ�ต�ลปรับตัวลดลง 100 บ�ทช�วไร่จะ
ได้รับผลกระทบต่อค่�อ้อยท่ีปรับตัวลดลงร้อยละ 70 ส่วนโรงง�นจะได้รับ
ผลกระทบร้อยละ 30

สืบเนื่องจ�กในช่วง 3-4 ปีที่ผ่�นม� ร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลกมีคว�มผันผวน
ม�กโดยมีก�รปรับร�ค�จ�ก 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ ขึ้นไปสูงสุดที่ 32 เซ็นต์ 
ต่อปอนด์ และมีก�รปรับระดับลงม�ท่ี 25,20,15 เซ็นต์ต่อปอนด์ และลงม�
ต่ำ�สุดช่วงกล�งปี 2560 อยู่ที่ 12-13 เซ็นต์ต่อปอนด์ ณ ปัจจุบันร�ค�ได้ตี 
กลับม�อยู่ท่ีประม�ณ 13-15 เซ็นต์ต่อปอนด์ก�รท่ีร�ค�ผันผวนค่อนข้�ง
รุนแรงเช่นนี้ ถ้�บริษัทไม่ส�ม�รถกำ�หนดร�ค�ข�ยให้ได้อย่�งน้อยเท่�กับ
ระดบัร�ค�ท่ีใช้สำ�หรบักำ�หนดร�ค�อ้อยได ้จะสง่ผลกระทบคอ่นข้�งรนุแรง
ต่อผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทได้  ดังนั้นเพื่อเป็นก�รป้องกันคว�มเสี่ยง
จ�กก�รผนัผวนของน้ำ�ต�ลตล�ดโลก บรษัิทไดมี้ก�รป้องกนัคว�มเสีย่งจ�ก
ก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ยน้ำ�ต�ลล่วงหน้�ผ่�นสถ�บันก�รเงิน  ซึ่งก�รป้องกัน
คว�มเสี่ยงดังกล่�วจะทำ�ให้บริษัทส�ม�รถคงรักษ�คว�มส�ม�รถในก�ร
ทำ�กำ�ไรไม่ให้ข้ึนอยู่กับคว�มเส่ียงจ�กก�รผันผวนของร�ค�ตล�ดโลกม�กเกินไป 
อย่�งไรก็ต�มก�รป้องกันคว�มเสี่ยงดังกล่�วอ�จส่งผลต่อก�รบันทึกบัญชี
กำ�ไร ข�ดทุน นอกจ�กนีบ้รษัิทอ�จมีคว�มเสีย่งเรือ่งปรมิ�ณก�รทำ�สญัญ�
ซ้ือข�ยน้ำ�ต�ลลว่งหน�้ม�กกว�่ปรมิ�ณน้ำ�ต�ลจรงิท่ีส�ม�รถสง่ออกได ้สง่
ผลให้เกิดภ�วะข�ยเกิน(Oversold) ซึ่งอ�จก่อให้เกิดผลข�ดทุนขึ้นได้ 

แต่อย่�งไรก็ต�ม เมื่อก่อนผลประกอบก�รของบริษัทพ่ึงพิงเฉพ�ะธุรกิจ
น้ำ�ต�ลและก�กน้ำ�ต�ลเท่�นัน้ คว�มเสีย่งจ�กคว�มผนัผวนของร�ค�น้ำ�ต�ล
ตล�ดโลกจึงส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัทค่อนข้�งม�ก แต่ใน
ปัจจบัุนบรษัิทมโีครงก�รลงทุนตอ่ยอด อ�ทิเช่น โครงก�รโรงง�นผลติเอท�
นอล โครงก�รโรงง�นผลติปุ๋ยอนิทรย์ีและโครงก�รโรงง�นผลติกระแสไฟฟ�้ 
ดงันัน้ ผลประกอบก�รของบรษัิทจงึพ่ึงพิงกบัร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลกนอ้ยลง 
ผลกระทบของคว�มผันผวนของร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลกจึงน้อยลงเช่นกัน

คว�มเสี่ยงเรื่องนโยบ�ยภ�ครัฐ

อุตส�หกรรมอ้อยและน้ำ�ต�ลในประเทศไทยถูกควบคุมและกำ�กับดูแลโดย
คณะกรรมก�รออ้ยและน้ำ�ต�ลภ�ยใตพ้ระร�ชบัญญัตอ้ิอยและน้ำ�ต�ลทร�ย 
พ.ศ. 2527 ซึง่มีส�ระสำ�คัญของก�รควบคุม ในก�รกำ�หนดก�รจัดสรรช่อง
ท�งก�รจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลออกเป็นระบบโควต� (โควต� ก สำ�หรับน้ำ�ต�ล
ภ�ยในประเทศ และโควต� ข และ ค สำ�หรับน้ำ�ต�ลข�ยต่�งประเทศ) 
ควบคุมร�ค�จำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ยภ�ยในประเทศ ก�รจัดสรรสว่นแบ่งร�ยได้
ของระบบระหว่�งโรงง�นน้ำ�ต�ลและเกษตรกรช�วไรอ้่อยภ�ยใตร้ะบบแบ่ง
ปันผลประโยชน์ 70:30 และก�รควบคุมก�รเข้�ม�ทำ�ธุรกิจของผู้ประกอบ

ก�รร�ยใหม่ เป็นต้น จะเห็นได้ว่�นโยบ�ย กฎระเบียบต่�ง ๆ ที่ออกโดย
คณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย ล้วนมีผลกระทบต่อต้นทุนก�รผลิต 
และผลประกอบก�รของบริษัท เช่น ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 จะ
เป็นท่ีม�ของก�รคำ�นวณร�ค�อ้อยท่ีโรงง�นน้ำ�ต�ลจะตอ้งจ�่ยให้กบัช�วไร ่
กรณีนโยบ�ยก�รปรับร�ค�ข�ยน้ำ�ต�ลภ�ยในประเทศ หรือกรณีนโยบ�ย
ก�รเปิดเสรีของธุรกิจน้ำ�ต�ล

นอกจ�กนี้นโยบ�ยของภ�ครัฐในภ�พรวม ส่งผลต่อผลประกอบก�รของ
บริษัท  เช่น นโยบ�ยก�รสนับสนุนพลังง�นทดแทน เอท�นอล ส่งผลต่อ
ปรมิ�ณก�รข�ยเอท�นอลภ�ยในประเทศ หรอืนโยบ�ยก�รสง่เสรมิก�รปลกู
ต้นป�ล์ม หรือก�รประกันร�ค�มันสำ�ปะหลัง จะส่งผลในแง่ลบต่อบริษัท  
เนื่องจ�กพื้นที่เพ�ะปลูกอ้อยลดน้อยลง เพร�ะเกษตรกรช�วไร่หันไปเพ�ะ
ปลูกพืชท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่� เป็นต้นรวมท้ังในช่วงเดือนพฤษภ�คม 
2559 เป็นตน้ม� รฐับ�ลบร�ซิลไดย่ื้นคำ�รอ้งตอ่องคก์�รก�รค�้โลก ( WTO) 
กล่�วห�ว่� รัฐบ�ลไทยมีม�ตรก�รอุดหนุนให้กับอุตส�หกรรมอ้อยและ
น้ำ�ต�ลจนสง่ผลกระทบตอ่อตุส�หกรรมน้ำ�ต�ลของบร�ซิล ล�่สดุรฐับ�ลไทย
อยู่ระหว�่งก�รเจรจ�และทำ�คว�มเข�้ใจกบัรฐับ�ลบร�ซิลเกีย่วกบัม�ตรก�ร
แก้ไขก�รอุดหนุน ส่วนก�รปรับโครงสร้�งอุตส�หกรรมอ้อยและน้ำ�ต�ลทั้ง
ระบบ ท�งรัฐบ�ลไทยมีนโยบ�ยเร่งด่วนให้กระทรวงอุตส�หกรรมเร่งเดิน
หน�้ปรบัโครงสร�้งอตุส�หกรรมอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย โดยกรอบสำ�คญั คอื 
ก�รปรบัปรงุ พ.ร.บ.อ้อยฯ แตด่ว้ยข้อจำ�กดัเวล�ท่ีตอ้งใช้เวล�ม�กกว�่ 1 ปี 
กระทรวงอุตส�หกรรมจึงเลือกปรับโครงสร้�งประเด็นท่ีสำ�คัญอย่�งร�ค�
น้ำ�ต�ลและโควต้�น้ำ�ต�ลทร�ยก่อน มีผลบังคับใช้ปล�ยปี 2560 เพ่ือใช้
กับฤดูก�รผลิต 2560/2561 โดยแนวท�งนี้จะเป็นข้อมูลช้ีแจงต่อองค์ก�ร 
ก�รค้�โลก (WTO) และในวันที่ 16 กันย�ยน 2560 รัฐบ�ลไทย มีก�ร
ปรับเปลี่ยนม�ตรก�รจัดเก็บภ�ษีเครื่องด่ืมต�มปริม�ณคว�มหว�นโดย 
กรมสรรพส�มิต สิ่งท่ีอ�จจะเกิดข้ึนหลังใช้ม�ตรก�รก�รเพ่ิมภ�ษี 
คว�มหว�นในเคร่ืองด่ืมคือ ผู้ประกอบบ�งร�ย อ�จทำ�ก�รปรับเปล่ียนสูตรใหม่ 
เพ่ือให้เป็นไปต�มม�ตรก�ร ขณะท่ีผู้ผลิตบ�งร�ยอ�จหันไปใช้ส�รคว�ม
หว�นทดแทนน้ำ�ต�ล ส่วนผู้บริโภคอ�จลดปริม�ณบริโภคเครื่องดื่มท่ีมี
น้ำ�ต�ลสูงได้และจะหันไปบริโภคของหว�นประเภทอื่นๆทดแทน 

อย่�งไรกด็ ีกฎระเบียบและแนวท�งปฏบัิตติ�มโครงสร�้งอุตส�หกรรมออ้ย
และน้ำ�ต�ลทร�ยใหม่นี้ ยังอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รจึงยังไม่มีคว�มชัดเจน 
ท้ังนี้ บริษัทจะได้ติดต�มคว�มเสี่ยงนี้อย่�งใกล้ชิดและจะกำ�หนดแผนง�น
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

คว�มเสี่ยงจ�กก�รเกิดหนี้เสียจ�กระบบก�รให้สินเชื่อช�วไร่อ้อย  
(เงินเกี๊ยว)

ในก�รประกอบกิจก�รโรงง�นน้ำ�ต�ลจะมีก�รปล่อยเงินกู้ หรือเงินสนับสนุนอ่ืนๆ 
ให้กับช�วไร่เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในก�รเพ�ะปลูกอ้อย หรือท่ี 
เรียกว่� “ก�รเกี๊ยวอ้อย” ซ่ึงเป็นเสมือนกับก�รจองอ้อยสำ�หรับเข้�หีบใน
โรงง�น ภ�ยหลงัจ�กท่ีอ้อยโตข้ึนพรอ้มตดั จะเป็นช่วงเดยีวกบัช่วงโรงง�น
น้ำ�ต�ลเริ่มเปิดหีบอ้อย เกษตรกรช�วไร่อ้อยจะตัดอ้อยและส่งอ้อยให้กับ
โรงง�นและรับเงินค่�อ้อย โดยมีก�รหักเงินกู้ยืมหรือเงินสนับสนุนอ่ืนๆ
ออก  คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รเกี๊ยวอ้อยคือ ช�วไร่ไม่ส�ม�รถส่งอ้อยหรือ
จ�่ยชำ�ระเงนิสง่เสรมิ(เงนิเกีย๊ว)คนืต�มระยะเวล�ท่ีกำ�หนดซ่ึงอ�จมสี�เหตุ
ม�จ�กภัยธรรมช�ติ สภ�พภูมิอ�ก�ศ หรือคว�มแห้งแล้งท่ีทำ�ให้ผลผลิต
อ้อยลดน้อยลง หรือเกิดคว�มเสียห�ยจ�กโรคระบ�ด ส่งผลให้หนี้ท่ีเกิด
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จ�กก�รเกี๊ยวอ้อยกล�ยเป็นหนี้เสีย จึงทำ�ให้บริษัทต้องต้ังสำ�รองหนี้สงสัย
จะสูญเพิ่มขึ้น

อย่�งไรกต็�ม บรษัิทไดค้ำ�นงึถงึปัจจยัคว�มเสีย่งดงักล�่วจงึไดมี้ก�รพัฒน�
ระบบก�รเกีย๊วออ้ยให้มปีระสทิธภิ�พม�กข้ึนโดยนำ�ระบบด�วเทียม (GPS)
ในก�รตรวจสอบและสำ�รวจพ้ืนท่ีปลูกอ้อยม�ช่วยในก�รลดปัญห�ก�รอ้�ง
สทิธคิว�มเป็นเจ�้ของไรอ้่อยและยงัใช้สำ�หรบัก�รว�งแผนก�รจดัห�อ้อยอีก
ท้ังบริษัทมีม�ตรก�รเพ่ิมเติมในก�รวิเคร�ะห์ก�รให้สินเช่ือโดยก�รร้องขอ
ให้เกษตรกรช�วไร่อ้อยนำ�ทรัพย์สินเข้�ม�ค้ำ�ประกันเงินเกี๊ยวท่ีได้รับไป 
ส่งผลให้ปัจจุบันหนี้เสียของบริษัทค่อนข้�งต่ำ� และหนี้เงินเกี๊ยวส่วนใหญ่
ของบริษัทมีทรัพย์สินค้ำ�ประกันอยู่

คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

คว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศยังคงส่งผลกระทบ
ตอ่ก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทอย่�งมนียัสำ�คัญ เนือ่งจ�กบรษัิทมีก�รสง่ออก
น้ำ�ต�ลประม�ณ ร้อยละ 70-80 ของยอดข�ย รวมถึงก�รนำ�เข้�เครื่องจักร 
อุปกรณ์ และก�รดำ�เนินธุรกิจในต่�งประเทศแต่อย่�งไรก็ต�มกลุ่มบริษัท
ได้มีก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงโดยก�รทำ�สัญญ�ซ้ือข�ยเงินตร�ต่�ง
ประเทศลว่งหน�้(ForwardContract) หรอืก�รบรหิ�รอัตร�แลกเปลีย่นแบบ  
NaturalHedge อีกท้ังจ�กก�รกำ�หนดร�ค�อ้อยผ่�นระบบแบ่งปันผล
ประโยชน์ 70:30 ทำ�ให้บริษัทมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนน้อย 
เนื่องจ�กต้นทุนค่�อ้อยของบริษัทผันผวนต�มอัตร�แลกเปลี่ยนเช่น
เดียวกัน จึงทำ�ให้ร�ยได้และต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษัทสัมพันธ์ต�มอัตร�
แลกเปลีย่นในทิศท�งเดยีวกนั นอกจ�กนียั้งมีก�รตดิต�มคว�มเคลือ่นไหว
ของอัตร�แลกเปลีย่นอย�่งใกลชิ้ดเพ่ือให้ดำ�เนนิก�รไดทั้นตอ่สถ�นก�รณท่ี์
เปลี่ยนแปลงไป

คว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติว�ระที่เสนอ

ตระกูลชินธรรมมิตร์และบริษัทของตระกูลชินธรรมมิตร์ได้ถือหุ้นในบริษัท
ม�กกว่� ร้อยละ 60 ของจำ�นวนทุนเรียกชำ�ระแล้วทั้งหมด  ซึ่งสัดส่วนดัง
กล่�วทำ�ให้กลุ่มตระกูลชินธรรมมิตร์ ส�ม�รถควบคุมเสียงของท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นได้เกือบท้ังหมดไม่ว่�จะเป็นเรื่องก�รแต่งต้ังกรรมก�ร หรือก�ร
ขอมติในเรือ่งอืน่ท่ีตอ้งใช้เสยีงสว่นใหญ่ของท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น  ยกเว้นเรือ่ง
ที่กฎหม�ยหรือข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของ
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ดังน้ันส�ม�รถจัดก�รคว�มเส่ียงจ�กก�รท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
จะไม่เห็นชอบว�ระที่คณะกรรมก�รเสนอเพื่อพิจ�รณ�ได้ต�มสมควรแล้ว

อย่�งไรก็ต�ม เพ่ือคว�มโปร่งใสของก�รบริห�รจัดก�รและเพ่ือให้มีระบบ
ท่ีส�ม�รถตรวจสอบได้  บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รบริษัท ประกอบ
ด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน 7 ท่�นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มกฎหม�ย 
และมีคณะกรรมก�รตรวจสอบ 4 ท่�น ปฏิบัติหน้�ท่ีต�มท่ีกฎหม�ยและ
กฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบกำ�หนด ดังนั้นจึงมีก�รถ่วงดุลอำ�น�จ
ในก�รบริห�รจัดก�รในระดับที่เหม�ะสม นอกจ�กนี้ บริษัทยังจัดให้มีฝ่�ย
ตรวจสอบภ�ยในท่ีปฏิบัติง�นเป็นอิสระต�มคว�มเหม�ะสมและข้ึนตรงต่อ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ ซ่ึงมีหน้�ท่ีหลักในก�รดูแลระบบก�รควบคุม
ภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยใน    

คว�มเสี่ยงจ�กโครงก�รลงทุนในประเทศล�วและกัมพูช�

โครงก�รท้ังสองประเทศเป็นโครงก�รท่ีริเริ่มธุรกิจน้ำ�ต�ลในต่�งประเทศ
ของบริษัท ซ่ึงบริษัทได้รับพ้ืนท่ีสัมปท�นจ�กภ�ครัฐในก�รเพ�ะปลูกอ้อย
และไดร้บัอนญุ�ตในก�รกอ่สร�้งโรงง�นน้ำ�ต�ล อย�่งไรกต็�ม สบืเนือ่งจ�ก
สภ�พพ้ืนดนิท่ีไดร้บัสมัปท�นเสือ่มโทรม รวมถงึยังคงมปัีญห�ในก�รบรหิ�ร
จัดก�ร เช่น ก�รข�ดเทคโนโลยีในก�รเพ�ะปลูกอ้อยในพ้ืนท่ีขน�ดใหญ่  
ก�รข�ดโครงสร้�งพ้ืนฐ�น ได้แก่ ถนน ระบบขนส่ง รวมถึงข�ดแคลน
แรงง�นและบุคล�กรท่ีมีคว�มส�ม�รถ ซ่ึงปัญห�ดังกล่�วต้องใช้เวล�ใน
ก�รพัฒน�ม�กกว่�ท่ีว�งแผนไว้ จึงส่งผลให้ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีมีไม่ม�ก
พอที่จะถึงจุดคุ้มทุน ทำ�ให้ผลประกอบก�รในปี 2560 โครงก�รในประเทศ
กัมพูช�ยังประสบภ�วะข�ดทุน ในขณะท่ีโครงก�รในสปป.ล�วเริ่มมีกำ�ไร
จ�กก�รดำ�เนินง�น อย่�งไรก็ต�มบริษัทได้เล็งเห็นและแก้ไขปัญห�ต่�ง ๆ  
ม�โดยตลอด  ตลอดระยะเวล�ท่ีผ่�นม�ท่ีบริษัทเข้�ไปลงทุน ได้มีก�ร
ว่�จ้�งท่ีปรึกษ�ในก�รพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีก�รเพ�ะปลูก ก�รจัดก�ร  
ก�รควบคุมงบประม�ณ มีก�รให้เงินกู้แก่ช�วไร่ คู่ค้� เพื่อขย�ยพื้นที่ก�ร
เพ�ะปลูก  ก�รลงทุนในโครงสร้�งพื้นฐ�นเพิ่มเติม และก�รพัฒน�สภ�พ
ดินท่ีเสื่อมโทรมอย่�งต่อเนื่อง จึงส่งผลให้โครงก�รมีก�รพัฒน�ข้ึนต�ม
ลำ�ดับ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงทิศท�งท่ีดีท่ีโครงก�ร จะเริ่มสร้�งผลตอบแทน
จ�กก�รลงทุนในอน�คต 

นอกจ�กนี้ สืบเนื่องจ�กเป็นโครงก�รลงทุนต่�งประเทศ โครงก�รจะมี
คว�มเสี่ยงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับก�รเมืองปัญห�ข้อพิพ�ทกับชุมชน รวมถึง
คว�มไม่ชัดเจนเร่ืองกฏเกณฑ์ กฎระเบียบท�งร�ชก�รของประเทศน้ัน ๆ 
ท่ีมีก�รแก้ไขและเปลี่ยนแปลง แต่อย่�งไรก็ต�มประเด็นดังกล่�วยังคง
เป็นเรื่องท่ีบริษัทให้คว�มสำ�คัญและพร้อมท่ีจะบริห�รจัดก�รหรือแก้ไขให้ 
ถูกต้องและเหม�ะสม
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ตุล�คม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 2,205,121,824 บ�ท เป็นทุนชำ�ระแล้ว 2,205,116,309.50 บ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน  
4,410,243,648 หุ้น เป็นหุ้นที่เรียกชำ�ระแล้ว 4,410,232,619 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 0.50 บ�ท

หุ้นกู้
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน

ชื่อย่อ อ�ยุ ครบกำ�หนด มูลค่�รวม (ล้�นบ�ท)

KSL185A 3 ปี 7-พ.ค.-61 2,000

KSL189A 3 ปี 25-ก.ย.-61 1,000

KSL192A 2 ปี 24-ก.พ.-62 1,000

KSL198A 5 ปี 5-ส.ค.-62 1,000

KSL199A 5 ปี 18-ก.ย.-62 1,000

KSL202A 3 ปี 24-ก.พ.-63 1,000

KSL203A 5 ปี 13-มี.ค.-63 2,000

KSL206A 3 ปี 20-มิ.ย.-63   500

รวมหุ้นกู้ระยะย�ว 9,500

ผู้ถือหุ้น 
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 10 ร�ยแรกของบริษัทที่ปร�กฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

ลำ�ดับที่ ผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)

1. บริษัท เคเอสแอล ชูก�ร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด 1,466,916,928 33.262

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด 126,550,166 2.869

3. น�ยชนะชัย    ชุติม�วรพันธ์ 115,355,499 2.616

4. น.ส. ดวงแข   ชินธรรมมิตร์ 99,683,643 2.260

5. น.ส. ดวงด�ว  ชินธรรมมิตร์ 99,599,954 2.258

6. น�ยกมนดนัย  ชินธรรมมิตร์ 99,022,448 2.245

7. น�ยจำ�รูญ     ชินธรรมมิตร์ 96,796,331 2.195

8. น�ยสมช�ย    ชินธรรมมิตร์ 96,225,726 2.182

9. CREDIT SUISSE AG. SINGAPORE BRANCH 95,563,336 2.167

10. น�ยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 92,647,024 2.101

รวม 2,388,361,055 54.155

11. ผู้ถือหุ้นอื่น 2,021,871,564 45.845

รวมทั้งสิ้น 4,410,232,619 100.00

หม�ยเหตุ

บริษัท เคเอสแอลชูก�ร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด มีผู้ถือหุ้นหลักคือกลุ่มครอบครัวชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นร้อยละ 33 อย่�งไรก็ต�ม สัดส่วนก�รถือหุ้นที่ปร�กฎนี้ มิได้แสดงว่�ผู้ถือหุ้นในกลุ่ม

ตระกูลชินธรรมมิตร์จะมีก�รออกเสียงในเรื่องใดๆ ไปในทิศท�งเดียวกัน บริษัทเคเอสแอลชูก�ร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 1,000 ล้�นบ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 100 

ล้�นหุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 10 บ�ท มีทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว 100 ล้�นหุ้น คิดเป็น 1,000 ล้�นบ�ท  
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ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 10 ร�ยแรกของบริษัท เคเอสแอล ชูก�ร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด ที่ปร�กฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560

ลำ�ดับที่ ชื่อ - น�มสกุล จำ�นวนหุ้น สัดส่วน

1. น�งน�รีรัตน์ ชินธรรมมิตร์ 12,105,268 12.11

2. น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ 7,847,944 7.85

3. น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ 7,764,650 7.76

4. น�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์ 6,971,788 6.97

5. น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ 5,370,580 5.37

6. น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ 5,169,890 5.17

7. น�ยศรัณย์ ชินธรรมมิตร์ 4,246,828 4.25

8. น�ยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91

9. น�ยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91

10. น�งเย�วนุช เดชวิทักษ์ 2,900,000 2.90

น�งส�วเย�วลกัษณ์ ชุติม�วรพันธ์ 2,900,000 2.90

รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 61,088,948 61.09

11. ผู้ถือหุ้นร�ยอื่น 38,911,052 38.91

รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 100,000,000 100.00

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล

บริษัทมีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลในอัตร�ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีและสำ�รองต�มกฎหม�ยแล้วของงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 
ห�กไม่มีเหตุจำ�เป็นอื่นใดและก�รจ่�ยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นปกติของบริษัทอย่�งมีนัยสำ�คัญ ทั้งนี้ ก�รจ่�ยเงินปันผลให้นำ�ปัจจัย
ต่�ง ๆ ม�ประกอบก�รพิจ�รณ� เช่น ผลก�รดำ�เนินง�น ฐ�นะท�งก�รเงิน สภ�พคล่อง แผนก�รขย�ยง�น เป็นต้น ซ่ึงก�รจ่�ยเงินปันผลดังกล�่ว 
ข้�งตน้ตอ้งไดร้บัคว�มเห็นชอบจ�กผูถ้อืหุ้นและ/หรอืคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบรษัิท สำ�หรบัก�รจ�่ยเงนิปันผลของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มให้แก ่
บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั (มห�ชน) บรษัิทจะข้ึนอยู่กบักระแสเงนิสดและสภ�พคลอ่งรวมถงึคว�มเหม�ะสมและคว�มตอ้งก�รในก�รใชเ้งนิของแตล่ะ
บริษัทโดยที่ไม่ได้มีก�รกำ�หนดอัตร�ขั้นต่ำ�แต่อย่�งใด

หม�ยเหตุ

ผู้ถือหุ้นลำ�ดับที่ 10 คือ น�งเย�วนุช เดชวิทักษ์ และน�งส�วเย�วลักษณ์ ชุติม�วรพันธ์ ถือหุ้นจำ�นวนเท่�กัน

ประวัติก�รจ่�ยเงินปันผล

ปี 2555 2556 2557 2558 2559

เงินสด (บ�ทต่อหุ้น) 0.50 0.35 0.0811111111 0.0555555556 0.10

หุ้นปันผล (บ�ทต่อหุ้น) - - 0.10 0.05 -

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ) 34 35 37 51.90 30.92
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คณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมก�รตรวจสอบภ�ยใน
คณะกรรมก�รสรรห�และ

พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน

สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

สำ�นักบริห�รคว�มเสี่ยง

สำ�นักง�นเลข�นุก�รบริษัท
และกฎหม�ย

ส�ยง�น 
กลุ่มก�รผลิต

ส�ยง�น
จัดห�วัตถุดิบ

ส�ยง�น
พัฒน�ธุรกิจ

ส�ยง�น
บัญชีและก�รเงิน

ส�ยง�น 
บริห�รและสำ�นักง�น

ส�ยง�น 
ทรัพย�กรบุคคล

คณะกรรมก�รบริห�ร

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและ
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

โครงสร้างการจัดการ

สำ�นักนวัตกรรม
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คณะกรรมก�รบริษัท 

ณ วันที่ 31ตุล�คม 2560 คณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วย

1) น�ยมนู เลียวไพโรจน์ ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอิสระ

2) น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร 

3) (น�ยประภ�ส ชุติม�วรพันธ์   กรรมก�ร (ล�ออกมีผล 1 เมษ�ยน 2560))

น�ยชนะชัย    ชุติม�วรพันธ์  กรรมก�ร (เป็นกรรมก�ร 1 เมษ�ยน 2560)

4) น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมก�ร 

5) น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ กรรมก�ร

6) น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมก�ร

7) น�งอินทิร� สุขะนินทร์ กรรมก�ร

8) น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

9) น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

10) น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

11) น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

12) น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

13) น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

14) น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ กรรมก�ร

15) (น�ยประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมก�รอิสระ (ล�ออกมีผล 1 มิถุน�ยน 2560 ))

น�งส�วอัญชลี  พิพัฒนเสริญ  กรรมก�รอิสระ (เป็นกรรมก�ร 29 กันย�ยน 2560)

16) พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ     บำ�เพ็ญบุญ กรรมก�รอิสระ

17) น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมก�รอิสระ

18) น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร กรรมก�รอิสระ

19) น�ยวรภัทร โตธนะเกษม กรรมก�รอิสระ

20) น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ กรรมก�รอิสระ

21) น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมก�ร

1. กำ�กบัตดิต�มและดแูลให้ม่ันใจไดว้�่ก�รปฏบัิตหิน�้ท่ีของคณะกรรมก�ร
เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและบรรลุต�มวัตถุประสงค์และเป้�หม�ย
หลักขององค์กร

2. ดูแลให้มั่นใจว่�กรรมก�รทุกคนมีส่วนร่วมในก�รส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

3. กำ�หนดว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�รโดยห�รือร่วมกับกรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่และมีม�ตรก�รท่ีดูแลให้เรื่องสำ�คัญได้ถูกบรรจุเป็นว�ระ
ก�รประชุม

4. จัดสรรเวล�ไว้อย่�งเพียงพอท่ีฝ่�ยจัดก�รจะเสนอเรื่องและม�กพอท่ี
กรรมก�รจะอภิปร�ยปัญห�สำ�คัญกันอย่�งรอบคอบโดยท่ัวกันก�ร 
ส่งเสริมให้กรรมก�รมีก�รใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบก�รให้คว�มสนใจกับ
ประเด็นทุกเรื่องที่นำ�สู่ที่ประชุมรวมทั้งประเด็นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

5. เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งคณะกรรมก�รและฝ่�ยจัดก�ร

ประธ�นกรรมก�รบริษัทฯมีบทบ�ทเป็นผู้นำ�ของคณะกรรมก�รและมีหน้�ท่ีดังต่อไปน้ี
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ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 

ผู้บริห�ร

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560 คณะผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทประกอบด้วย

1) น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

2) น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส สำ�นักนวัตกรรม

3) น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส ส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน

4) น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส ส�ยง�นบริห�รและสำ�นักง�น  

5) น�งอินทิร� สุขะนินทร์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส ส�ยง�นพัฒน�ธุรกิจ

6) น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยง�นทรัพย�กรบุคคล

7) น�ยชลัช            ชินธรรมมิตร์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

8) น�ยชนะชัย         ชุติม�วรพันธ์          รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน

9) น�ยธีระ สงวนดีกุล รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยง�นกลุ่มก�รผลิตธุรกิจน้ำ�ต�ล

10) น�ยธัชชัย   ศุภผลศิริ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สำ�นักเลข�นุก�รบริษัทและกฎหม�ย

เลข�นุก�รบริษัท

11) น�ยธนภัทร ณ เชียงใหม่ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยง�นบริห�รและสำ�นักง�น

หม�ยเหตุ บุคคลลำ�ดับที่ 1-5 คือ ผู้บริห�รของบริษัทฯต�มประก�ศคณะกรรมก�รกลต.

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำ�คัญของบริษัท กำ�หนดภ�รกิจ วัตถุประสงค์ 
แนวท�ง นโยบ�ยของบริษัท รวมถึงก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นโดยรวม 
และรับผิดชอบต่อคณะกรรมก�รบริษัท

2. มีอำ�น�จจ้�ง แต่งต้ัง โยกย้�ย บุคคลต�มจำ�นวนท่ีจำ�เป็นและเห็นสมควร 
ให้เป็นผู้บริห�รหรือพนักง�นของบริษัทเพ่ือปฏิบัติหน้�ท่ีทุกตำ�แหน่ง 
รวมถึงก�รกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ท่ีและผลประโยชน์ตอบแทน
ที่เหม�ะสม และมีอำ�น�จในก�รปลดออก ให้ออก ไล่ออก พนักง�น
ต�มคว�มเหม�ะสม

3. มีอำ�น�จในก�รกำ�หนดเง่ือนไขท�งก�รค้� เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวล�
ก�รชำ�ระเงิน ก�รทำ�สัญญ�ซ้ือข�ย ก�รเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก�รค้� 
เป็นต้น

ต�ร�งสรุปวงเงินอนุมัติของร�ยก�รที่สำ�คัญ

สรุปวงเงินอนุมัติร�ยก�รที่สำ�คัญต�มคู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�ร BOD EXB PSD

1. ก�รอนุมัติวงเงินงบประม�ณประจำ�ปี ม�กกว่� 500 ล้�นบ�ท ไม่เกิน 500 ล้�นบ�ท ไม่เกิน 100 ล้�นบ�ท

2. งบประม�ณที่เกี่ยวกับก�รสนับสนุนท�งก�รเงิน ม�กกว่� 100 ล้�นบ�ท ม�กกว่� 100 ล้�นบ�ท ไม่เกิน 100 ล้�นบ�ท

หม�ยเหตุ:

1. อำ�น�จในก�รอนุมัติดังกล่�ว อยู่ภ�ยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหม�ยและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์

และตล�ดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. BOD: คณะกรรมก�รบริษัท, EXB: คณะกรรมก�รบริห�ร, PSD: ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

4. มีอำ�น�จกระทำ�ก�รและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภ�ยนอก
ในกิจก�รที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

5. อนุมัติก�รแต่งตั้งที่ปรึกษ�ด้�นต่�ง ๆ ที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินง�น
6. ดำ�เนินกิจก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�นทั่วไปของบริษัท

ท้ังน้ี อำ�น�จหน้�ท่ีของประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
ต้องอยู่ภ�ยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหม�ยและต�มกฎระเบียบข้อบังคับของ
บรษัิท ดงันัน้ ก�รอนมุตัริ�ยก�รของประธ�นเจ�้หน�้ท่ีบรหิ�รและกรรมก�ร
ผู้จัดก�รใหญ่ดังกล่�ว จะไม่รวมถึง ก�รอนุมัติร�ยก�รท่ีทำ�ให้ประธ�น 
เจ้�หน้�ท่ีบริห�รหรือบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออ�จมี
คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
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ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

1. ค่�ตอบแทนกรรมก�ร
บริษัทกำ�หนดนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�ร
ท่ีชัดเจน และมีก�รเสนอขออนุมัติจ�กผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจ�รณ�
ต�มหลักเกณฑ์ของคว�มโปร่งใส ส�ม�รถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ใน
ระดบัท่ีเหม�ะสมและเพียงพอท่ีจะจงูใจและรกัษ�กรรมก�รท่ีมคีณุภ�พ
ต�มท่ีต้องก�ร พร้อมกันนี้ยังพิจ�รณ�ถึงหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบของ
กรรมก�รแต่ละคณะสำ�หรับกรรมก�รที่ได้รับมอบหม�ยใหร้ับตำ�แหน่ง
ในคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�ง ๆ  โดยค่�ตอบแทนกรรมก�ร แบ่งออก
เป็น 3 ส่วน คือ
1)  ค่�ตอบแทนประจำ� ซึ่งจะจ่�ยให้กับกรรมก�รเป็นร�ยเดือน
2)  ค่�เบี้ยประชุม เป็นค่�ตอบแทนที่จ่�ยให้กับกรรมก�รที่เข้�ร่วม  
    ประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่�ยให้เฉพ�ะกรรมก�รที่เข้�ร่วมประชุม
    เท่�นั้น
3)  โบนสักรรมก�รเป็นค�่ตอบแทนพิเศษท่ีจ�่ยให้กบักรรมก�รปีละครัง้   
    โดยพิจ�รณ�จ�กผลประกอบก�รของบริษัทในแต่ละปี

บริษัทได้กำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รโดยได้รับอนุมัติจ�กท่ีประชุม
ส�มัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2560 โดยกำ�หนดค่�ตอบแทน
กรรมก�ร ซึ่งประกอบด้วย
                                                      ปีละไม่เกิน
1. ค่�ตอบแทน - ประธ�นกรรมก�ร                540,000 บ�ท
2. ค่�ตอบแทน - ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ  540,000 บ�ท
3. ค่�ตอบแทน - กรรมก�ร 19 คน               8,550,000 บ�ท 

ร�ยเดือนๆ ละ 25,000 บ�ท + โบนัส
4. ค่�เบ้ียประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และ 
คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ที่เข้�ประชุม

     ค่�เบี้ยประชุมประธ�นคณะกรรมก�รชุดย่อยที่เข้�ประชุม ครั้งละ   
     ไม่เกิน 7,200 บ�ทต่อคน
     ค่�เบี้ยประชุมคณะกรรมก�รชุดย่อยที่เข้�ประชุม ครั้งละไม่เกิน   
      6,000 บ�ทต่อคน
5.  ค่�เบ้ียประชุมประธ�นกรรมก�รบริห�ร 1,200 บ�ทต่อครั้ง 

กรรมก�รบริห�ร 1,000 บ�ทต่อครั้ง นอกจ�กนี้แล้ว ไม่มี 
ค่�ตอบแทนกรรมก�รในลักษณะอื่นอีก
• หม�ยเหตุ : ค่�ตอบแทนดังกล่�วไม่รวมค่�ตอบแทนในบริษัทย่อย

2.   ค่�ตอบแทนกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริษัทกำ�หนดค่�ตอบแทนท่ีเหม�ะสมแก่กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่โดย
พิจ�รณ�จ�กคุณสมบัติ หน้�ที่คว�มรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับ
ก�รจ�่ยค�่ตอบแทนของบรษัิทอ่ืนในกลุม่อตุส�หกรรมเดยีวกนัและใน
ตล�ดหลกัทรพัย์ ตลอดจนผลก�รดำ�เนนิง�นและขน�ดของธรุกจิ เพ่ือ
ทำ�ให้เกิดแรงจูงใจในก�รพัฒน�บริษัทได้อย่�งต่อเนื่อง

3.   ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร
ค่�ตอบแทนผู้บริห�รจะเป็นไปต�มหลักก�รและนโยบ�ยท่ีบริษัทกำ�หนด 
โดยจะเช่ือมโยงกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทและผลปฏิบัติง�น
ของแต่ละคนท้ังนี้ระดับของค่�ตอบแทนผู้บริห�รอยู่ในระดับท่ีจูงใจ
และรักษ�ผู้บริห�รที่มีคุณภ�พต�มที่บริษัทต้องก�ร

เลข�นุก�รบริษัท
คณะกรรมก�รบริษัทได้มีมติแต่งต้ังเลข�นุก�รบริษัททำ�หน้�ท่ีให้คำ�แนะนำ�
แก่กรรมก�รในก�รปฎิบัติต�มกฎหม�ยเกี่ยวกับหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบ
ต�่งๆของกรรมก�ร ก�รจดัก�รประชุมคณะกรรมก�รบรษัิทและก�รประชุม 
ผู้ถือหุ้น และก�รทำ�ร�ยง�น ตลอดจนหน้�ที่ต่�งๆต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด 
นอกจ�กนี ้บรษัิทไดส้ง่เสรมิให้เลข�นกุ�รบรษัิทไดร้บัก�รอบรมและพัฒน�
คว�มรู้เพิ่มเติมด้�นกฎหม�ย หรือก�รปฎิบัติหน้�ที่เลข�นุก�รบริษัท

ปัจจุบัน เลข�นุก�รบริษัท คือ น�ยธัชชัย ศุภผลศิริ ซึ่งจบก�รศึกษ�และ
ปฏิบัติง�นท�งด้�นกฎหม�ยม�เป็นเวล�น�น และผ่�นก�รอบรมหลักสูตร
ท่ีเกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของเลข�นุก�รบริษัทและหลักสูตรอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว โดยเปิดเผยข้อมูลไว้ในร�ยละเอียดเกี่ยวกับกรรมก�ร  
ผู้บริห�ร ผู้มีอำ�น�จควบคุม และเลข�นุก�รบริษัท
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

ปี 2559 ปี 2560

ลำ�ดับ
ที่

ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร
ตำ�แหน่งในคณะ
กรรมก�รบริษัท

ค่�ตอบแทน 
คณะกรรมก�ร เบี้ย

ประชุม
รวม 
(บ�ท)

ค่�ตอบแทน 
คณะกรรมก�ร เบี้ย

ประชุม
รวม 
(บ�ท)

ร�ยปี โบนัส ร�ยปี โบนัส

1 น�ยมนู เลียวไพโรจน์ ประธ�นกรรมก�ร 360,000 124,500 - 484,500 360,000 129,000 - 489,000

2 น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร 300,000 103,750 11,800 414,550 300,000 107,500 14,400 421,900

3 น�ยประภ�ส ชุติม�วรพันธ์ กรรมก�รบริห�ร 300,000 103,750 11,000 414,750 125,000 - 6,000 131,000

(ล�ออกวันที่ 1 เมษ�ยน 2560)

3 น�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์ กรรมก�รบริห�ร - - - - 175,000 62,708 6,000 243,708

(กรรมก�รใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษ�ยน 2560)

4 น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมก�รบริห�ร 300,000 103,750 11,000 414,750 300,000 107,500 12,000 419,500

5 น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ กรรมก�รบริห�ร 300,000 103,750 11,000 414,750 300,000 107,500 12,000 419,500

6 น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมก�รบริห�ร 300,000 103,750 11,000 414,750 300,000 107,500 12,000 419,500

7 น�งอินทิร�  สุขะนินทร์ กรรมก�รบริห�ร 300,000 103,750 11,000 414,750 300,000 107,500 12,000 419,500

8 น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร / กรรมก�ร
สรรห�และพิจ�รณ�ค่�
ตอบแทน

300,000 103,750 23,000 426,750 300,000 107,500 35,000 442,500

9 น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร / กรรมก�ร
บริห�รคว�มเส่ียง

300,000 103,750 35,000 438,750 300,000 107,500 28,000 435,500

10 น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร 300,000 103,750 11,000 414,750 300,000 107,500 12,000 419,500

11 น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร 300,000 103,750 11,000 414,750 300,000 107,500 12,000 419,500

12 น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ กรรมก�รบริห�ร 300,000 103,750 10,000 413,750 300,000 107,500 12,000 419,500

13 น�ยสมช�ติ  ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร/ กรรมก�รสรรห�
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

300,000 103,750 12,000 415,750 300,000 107,500 24,000 431,500

14 น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร 300,000 103,750 - 403,750 300,000 107,500 - 407,500

15 น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมก�รบริห�ร 300,000 103,750 10,000 413,750 300,000 107,500 12,000 419,500

16 น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมก�รอิสระ /  
ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ / 
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

360,000 124,500 52,800 537,300 360,000 129,000 60,000 549,000

17 พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ  บำ�เพ็ญบุญ กรรมก�รอิสระ / ประธ�น
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
 / กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

300,000 103,750 46,800 450,550 300,000 107,500 40,800 448,300

18 น�ยก�รุณ  กิตติสถ�พร กรรมก�รอิสระ /กรรมก�ร
ตรวจสอบ/กรรมก�รสรรห�
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน/ 
กรรมก�รกำ�กับดูแลกจิก�ร

300,000 103,750 36,000 439,750 300,000 107,500 67,200 474,700

19 น�ยวรภัทร  โตธนะเกษม กรรมก�รอิสระ/กรรมก�ร
ตรวจสอบ/กรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง /ประธ�น
กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

300,000 103,750 57,600 461,350 300,000 107,500 75,600 483,100

20 น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ กรรมก�รอิสระ/กรรมก�ร
ตรวจสอบ/กรรมก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�ร

300,000 103,750 30,000 433,750 300,000 107,500 48,000 455,500

21 น�ยประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมก�รอิสระ /ประธ�น
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�
ค่�ตอบแทน

300,000 103,750 14,400 418,150 175,000 - 21,600 196,600

(ล�ออกวันที่ 1 มิถุน�ยน 2560)

21 น�งส�วอัญชลี พิพัฒนเสริญ กรรมก�รอิสระ - - - - 26,667 - - 26,667

(กรรมก�รใหม่ต้ังแต่วันท่ี 29 กันย�ยน 2560)

รวม 6,420,000 2,220,250 416,900 9,057,150 6,321,667 2,148,208 522,600 8,992,475

หม�ยเหตุ :  ค่�ตอบแทนดังกล่�วไม่รวมค่�ตอบแทนกรรมก�รในบริษัทย่อย

ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
1. ค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รในปีที่ผ่�นม�
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2.  ค่�ตอบแทนผู้บริห�รในปีที่ผ่�นม�
ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร   รวมจำ�นวน 11 คน (ต�มร�ยชื่อคณะผู้บริห�ร
ระดับสูง) มีค่�ตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือนและโบนัส รวมเป็นเงิน 
41.42 ล้�นบ�ท

งบรวม งบเฉพ�ะกิจก�ร

ปี 2560 2559 2560 2559

จำ�นวนพนักง�นถัวเฉลี่ย (คน)

ช่วงฤดูก�รผลิต 6,609 6,722 2,375 2,316

ช่วงปกติ 5,160   5,213 1,943 1,912

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น (ล้�นบ�ท) 1,550.80 1,462.41 569.76 557.94     

ค่�ตอบแทนอื่น

บรษัิทฯ มีระเบียบกำ�หนดผลประโยชนต์อบแทนอืน่แกผู่บ้รหิ�รระดบัสงูใน
ลกัษณะอ่ืน เชน่ รถยนตป์ระจำ�ตำ�แหนง่ ค�่น้ำ�มันเช้ือเพลงิ ค�่ใชจ้�่ยบำ�รงุ
รักษ� และสวัสดิก�รอื่นๆ ในสถ�นะพนักง�นบริษัทฯ

บุคล�กร
ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคล�กรของบริษัทมีดังนี้

ณ วนัท่ี 31 ตุล�คม  2560 บรษัิทฯ ไม่มข้ีอพิพ�ทด�้นแรงง�นท่ีมีนยัสำ�คญั
อันมีผลกระทบท�งด้�นลบต่อบริษัท

ก�รพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�ร

ในส่วนของกรรมก�รนั้น นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รกำ�หนดว่�บริษัทฯ
สนับสนุนให้กรรมก�รบริษัทฯได้รับก�รอบรมและพัฒน�คว�มรู้อย่�งต่อเน่ือง 
โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงก�รอบรมในหลักสูตรต่�งๆ ท่ีจัดโดยองค์กรภ�ยนอก 
เช่น ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสม�คมส่งเสริมสถ�บัน
กรรมก�รบริษัทไทย เพ่ือช่วยให้กรรมก�รบริษัทฯส�ม�รถทำ�หน้�ท่ีและ
กำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯอย่�งมีประสิทธิภ�พ

บริษัทส่งกรรมก�รและผู้บริห�รเข้�ร่วมอบรมหลักสูตรต่�ง ๆ กับหล�ย
สถ�บัน  อ�ทิเช่น หลักสูตร Chairman, หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของ
สม�คมสง่เสรมิสถ�บันกรรมก�รบรษัิทไทย (IOD) หลกัสตูรพ้ืนฐ�นท่ีจำ�เป็น
สำ�หรบัคณะกรรมก�รตรวจสอบ หลักสตูรต�่ง ๆ  ทีเ่ปน็คว�มรู้ใหมท่ีจ่ดัขึน้
โดยตล�ดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสถ�บันวชิ�ชีพต�่งๆ ในปี 2560 
มีกรรมก�รเข้�รับก�รอบรมสัมมน�หล�ยหลักสูตร เช่น น�งส�วดวงด�ว 
ชินธรรมมิตร์ (กรรมก�รและรองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่) เข้�ร่วมสัมมน� 
SET SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy  Key Blueprint for 
Business Growth โดยตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Business…
Transformation : Reinventing  The Company  for  Digital Disruption 
โดยสม�คมก�รจัดก�รธุรกิจ น�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์ (กรรมก�รและ
รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่) เข้�รับก�รอบรม Orientation Course - CFO  
Focus on Financial จัดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปถัมภ์

พร้อมกันนี้ กรณีที่บริษัทมีกรรมก�รเข้�ใหม่   บริษัทกำ�หนดเป็นนโยบ�ย
ท่ีจะต้องมีก�รอบรมและปฐมนิเทศสำ�หรับกรรมก�รใหม่ ตลอดจนมอบ
คู่มือกรรมก�ร  เพื่อเป็นก�รให้ข้อมูลพ้ืนฐ�นของบริษัทท่ีจำ�เป็นและมี
ประโยชน์ต่อก�รทำ�หน้�ที่กรรมก�รของบริษัท นอกจ�กนี้ กรณีที่บริษัทมี
ก�รขย�ยก�รดำ�เนนิธรุกจิและโครงก�รลงทุนต่�งๆ บรษัิทเชิญกรรมก�รเข�้
ม�มีส่วนร่วมในก�รเข้�เย่ียมชมและตรวจสอบคว�มคืบหน้�ของโครงก�ร
อย่�งสม่ำ�เสมอ  

ในส่วนของผู้บริห�ร ส�ยง�นทรัพย�กรบุคคลมีนโยบ�ยท�งด้�นบุคล�กร
และผู้บริห�รระดับสูงท่ีได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�ร กล่�วคือ 
นโยบ�ยส่งเสริมและพัฒน�บุคล�กรให้เป็นผู้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ และ
มีประสิทธิภ�พต่อก�รทำ�ง�นและก�รสร้�งนวัตกรรมอย่�งต่อเนื่อง และ
มีนโยบ�ยสืบทอดตำ�แหน่งของผู้บริห�รระดับสูง (Succession Policy) ซึ่ง
มีเป้�หม�ยลดปัญห�ก�รข�ดพนักง�นในตำ�แหน่งที่สำ�คัญ  โดยมีก�รว�ง
ขั้นตอนง�นในก�รประเมินสถ�นก�รณ์และค�ดก�รณ์ล่วงหน้�เป็นระยะ มี
ก�รสรรห� พัฒน� และเตรียมคนไว้ทดแทนตลอดเวล�  

ในระหว�่งปี 2560 ส�ยง�นทรพัย�กรบุคคลไดจ้ดัหลกัสตูรก�รอบรมสำ�หรบั
ผู้บริห�รระดับสูงและระดับกล�งภ�ยใต้นโยบ�ยข้�งต้นหล�ยครั้ง เช่น
• ผูบ้รหิ�รระดบัสงูและผูท่ี้มศีกัยภ�พ หลกัสตูร KSDP (Key Successor 

Development Program) ปีที่2 จำ�นวน 25 คน ระยะเวล� 7 วัน เมื่อ 
วันท่ี 1-3 มิถุน�ยน 2560 / 18-19 สิงห�คม 2560/ 11-12 ตุล�คม 2560 

• ผู้บริห�รระดับกล�ง (ระดับ 8-10) หลักสูตร MDP (Manager  
Development Program) ตอ่เนือ่ง  1 รุน่ เนน้เรือ่ง Innovation จำ�นวน 
40 คน ระยะเวล� 4 วัน เมื่อวันที่ 31 กรกฎ�คม -2 สิงห�คม และ 
31 สิงห�คม 2560

• ผู้บริห�รระดับต้น (ระดับ 6-7) หลักสูตร SDP (Supervisor Development 
Program) 1 รุ่น จำ�นวน 38 คน ระยะเวล� 6 วัน เมื่อวันท่ี 6-8 
กันย�ยน 2560 และ 20-22 กันย�ยน 2560

• จัด Workshop พิเศษ สำ�หรับส�ยง�นผลิต พัฒน�เพิ่มเติมสิ่งที่อบรม
ม�ปฏิบัติ และก�ร Coaching จ�กผู้บริห�รของส�ยง�นกับวิทย�กร
ร่วมกัน

แผนก�รสืบทอดง�น

คณะกรรมก�รบริษัทตระหนักว่� องค์กรจะเจริญก้�วหน้�และพัฒน�ไปขึ้น
อยู่กับก�รสร้�งบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ มีคุณธรรม เพื่อสืบทอด
เจตน�รมณ์ของผู้ก่อต้ัง จึงมอบนโยบ�ยให้ฝ่�ยบริห�รให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รบริห�รและก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลให้มีประสิทธิภ�พ
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

บรษัิทฯ มีก�รคดัเลอืกบุคคลท่ีจะรบัผดิชอบในตำ�แหนง่ง�นบรหิ�รท่ีสำ�คญั
ทุกระดับให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสมเพ่ือให้มั่นใจว่�ได้ผู้บริห�รท่ีมีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถเหม�ะกบัตำ�แหนง่และทำ�ให้ก�รบรหิ�รง�นของบรษัิทดำ�เนนิ
ต่อไปได้อย่�งร�บรื่น และมีผู้ท่ีส�ม�รถรับผิดชอบทดแทนกันได้ต�ม 
คว�มเหม�ะสม พร้อมกันนี้ คณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้ 
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�่ตอบแทน  ศกึษ�ห�ข้อมูลและตดิตอ่
กับบริษัทและสถ�บันท่ีมีคว�มเป็นมืออ�ชีพม�ให้คำ�ปรึกษ�ในก�รดำ�เนิน
โครงก�รแผนก�รสืบทอดง�นให้ดีข้ึนต่อไป ท้ังนี้ บริษัทฯ มีก�รกำ�หนด
แผนสืบทอดง�น ดังนี้ 
1. ก�รกำ�หนดตำ�แหน่งง�นที่สำ�คัญหรือตำ�แหน่งง�นหลัก
2. ก�รกำ�หนดศักยภ�พหรือสมรรถนะของตำ�แหน่งง�นหลัก
3. กระบวนก�รวิเคร�ะห์ห�ผู้สืบทอดตำ�แหน่ง
4. จัดทำ�แผนพัฒน�ร�ยบุคคล

นโยบ�ยในก�รพัฒน�พนักง�น

บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับพนักง�นขององค์กรม�โดยตลอด และมีก�รกำ�หนด
นโยบ�ยเรือ่งก�รฝกึอบรมและก�รพัฒน�ทรพัย�กรบุคคลอย่�งตอ่เนือ่งและ
สม่ำ�เสมอ  เพื่อให้พนักง�นมีศักยภ�พและประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�น
และมีคว�มเจริญก้�วหน้�ในหน้�ท่ีก�รง�นในส�ยง�นของตนโดยกำ�หนด
เป้�หม�ยให้บุคล�กรทุกคนเข้�รับก�รอบรมให้สอดคล้องกับทิศท�งและ
กลยทุธข์องบรษัิท  มีก�รจดัอบรมท้ังในบรษัิทโดยเชิญวทิย�กรม�บรรย�ย
และฝึกอบรมพนักง�นในเรื่องต่�งๆท่ีเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นรวมท้ังเรื่อง
จรยิธรรม และให้พนกัง�นเข้�รว่มอบรมและสมัมน�เพ่ือเพ่ิมพูนคว�มรูก้บั
บรษัิทอ่ืนๆ ภ�ยนอกบรษัิทดว้ย นอกจ�กนี ้บรษัิทมีก�รว�งแผนก�รอบรม  
และสนับสนุนในเรื่องงบประม�ณอย่�งสม่ำ�เสมอ พร้อมท้ังสนับสนุนให้มี
ก�รสื่อส�รเพ่ือถ่�ยทอดและบริห�รคว�มรู้ (Knowledge Management) 
ร่วมกันระหว่�งพนักง�นในองค์กร   

นอกจ�กนี้บริษัทมุ่งเน้นก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตท่ีดีของพนักง�นและ
บุคล�กร มีก�รพัฒน�พนักง�นให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคว�ม
ปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสิ่งแวดล้อมในท่ีทำ�ง�น โดยมีก�รจัดอบรม
เกี่ยวกับเรื่องคว�มปลอดภัยและก�รปฎิบัติตนในโรงง�นอย่�งต่อเนื่อง

ท้ังนี้ บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลด้�นก�รพัฒน�พนักง�น คว�มปลอดภัย
และในร�ยง�นก�รพัฒน�อย�่งย่ังยนื โดยครอบคลมุอัตร�ก�รเกดิอุบัตเิหต ุ
อัตร�ก�รเกดิอุบัตเิหตถุงึข้ันหยุดง�น อัตร�ก�รหยุดง�นจ�กอุบัตเิหต ุอตัร�
ก�รข�ดง�น อัตร�ก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุ
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

คณะกรรมก�รบริษัทฯได้อนุมัติให้ใช้นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ฉบับแรก
ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันท่ี 3 กุมภ�พันธ์ 2557 หลังจ�กน้ัน คณะกรรมก�รบริษัทฯ 
ในก�รประชุมครัง้ท่ี 3/2558 วันท่ี 26 มถินุ�ยน 2558 มีมติเห็นชอบนโยบ�ย
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (ฉบับทบทวนครั้งท่ี 1) โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 
วันที่ 27 มิถุน�ยน 2558 ต่อม� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ (สำ�นักง�นก.ล.ต.) ได้ประก�ศใช้หลักก�รกำ�กับดูแล
กจิก�รท่ีดสีำ�หรบับรษัิทจดทะเบียนปี 2560 เมือ่วนัท่ี 17 สงิห�คม 2560 ซ่ึง
มีคว�มแตกต�่งจ�กหลกัก�รเดมิท่ีบรษัิทฯใช้เป็นฐ�นในก�รจดัทำ�นโยบ�ย
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (ฉบับทบทวนครั้งท่ี 1) คณะกรรมก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รจึงเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
(ฉบับทบทวนครั้งท่ี 1) นี้ให้สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีท่ี
สำ�นักง�น ก.ล.ต. ประก�ศใช้และจัดทำ�ร่�งเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
โดยคณะกรรมก�รบริษัทฯในก�รประชุมครั้งท่ี  7/2559-2560 วันท่ี 29 
กันย�ยน 2560 มมีตเิหน็ชอบนโยบ�ยก�รกำ�กับดแูลกจิก�ร (ฉบบัทบทวน
ครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2560) ให้มผีลใช้บังคบัต้ังแต่วนัท่ี 1 ตลุ�คม 2560 เป็นตน้ไป

หลักก�รสำ�คัญในหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 ท่ีบริษัทนำ�ม�เพ่ิมเติมในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รฉบับ
ทบทวนครั้งท่ี 2 (นโยบ�ยฯ)และกฎบัตรคณะกรรมก�ร ท่ีคณะกรรมก�ร
บริษัทเห็นชอบแล้ว ได้แก่
1. หลักปฏิบัติท่ีพึงใช้ในก�รกำ�หนดคว�มสำ�เร็จของก�รดำ�เนินกิจก�ร 

โดยได้นำ�ม�เพ่ิมเติมในนโยบ�ยฯหมวดท่ี 5. ว่�ด้วยบทบทบ�ทและ
คว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�รบรษิทัฯว�่คณะกรรมก�รควรคำ�นึง
ถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญนอกเหนือ
จ�กผลกระทบท�งก�รเงิน

2. หลักปฏิบัติ 3.2.3 ท่ีกำ�หนดบทบ�ทหน้�ท่ีของประธ�นกรรมก�รท้ัง 
5 ประก�ร โดยได้นำ�ม�เพิ่มเติมในนโยบ�ยฯหมวดที่ 5. หัวข้อที่ 6. 
ประธ�นกรรมก�รบริษัทฯและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ไม่เป็นบุคคล
เดียวกัน

3. หลักปฏิบัติข้อ 3.5.2 ที่แนะนำ�ว่�กรรมก�รแต่ละคนควรดำ�รงตำ�แหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนไม่เกิน 5 บริษัท โดยกำ�หนดเป็นคุณสมบัติ
ประก�รหนึ่งของกรรมก�รไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�รว่� กรรมก�ร
ต้องมีเวล�อย่�งเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้�ท่ีกรรมก�รบริษัทฯได้ดี และก�ร
เป็นกรรมก�รในบริษัทอ่ืนต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของ
กรรมก�รของบริษัทฯ ท้ังนี้ กรรมก�รไม่ควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
ในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวล�เดียวกัน”

4. หลักปฏิบัติข้อ 5.4 ท่ีเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลและก�รบริห�รจัดก�ร
เทคโนโลยีส�รสนเทศ โดยได้กำ�หนดเป็นหน้�ที่ประก�รหนึ่งของคณะ
กรรมก�รไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�ร ข้อ 4.6 ว่� “ดูแลให้มีระบบก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในท่ีมีม�ตรฐ�นและตอบสนอง
ต่อก�รทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยของบริษัทในระยะย�ว 
รวมถึงก�รป้องกันก�รรั่วไหลของข้อมูลสำ�คัญซ่ึงอ�จกระทำ�ได้ด้วย
เทคโนโลยีส�รสนเทศ……..”

ทั้งนี้ ในส่วนของหลักก�รและแนวปฏิบัติข้ออื่นๆ นั้น บริษัทฯได้พิจ�รณ�
และนำ�ม�ใช้ในรูปแบบอ่ืนๆต�มสมควร เช่น ก�รเปิดเผยข้อมูล ก�รลง
มติของคณะกรรมก�รบริษัท ก�รกำ�หนดวิธีปฏิบัติระหว่�งส�ยง�นใน
บริษัท เป็นต้น 

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดที่ 1. สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น,หมวดท่ี 2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน,หมวด
ที่ 3. บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย,หมวดที่ 4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�ม
โปร่งใส,หมวดที่ 5. บทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร,หมวด
ที่ 6. ก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น และ หมวดที่ 7. ก�รให้ข้อมูลก�รกระทำ�
ผิดและก�รทุจริต

นอกเหนือจ�กนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รแล้ว บริษัทฯ ได้จัดทำ�จรรย�บรรณ
ในก�รดำ�เนินธุรกิจ (ฉบับทบทวนครั้งท่ี 1) พ.ศ. 2558 ซ่ึงกำ�หนดให้มี 
คว�มสอดคล้องกับนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (ฉบับทบทวนครั้งท่ี 1)
พ.ศ. 2558 หมวดต่�งๆ และยังคงสอดคล้องกับนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล
กิจก�ร (ฉบับทบทวนคร้ังท่ี 2) พ.ศ. 2560 จรรย�บรรณฯน้ีใช้กับบุคล�กรของ 
บริษัทฯ ทุกกลุ่ม กล่�วคือ กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกประเภทของ 
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ในปัจจุบัน บริษัทฯได้เผยแพร่นโยบ�ยก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รและจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจท้ังในเว็บไซต์ของบริษัท
และเว็บไซต์ภ�ยใน (Intranet)โดยในส่วนท่ีเผยแพร่ต่อบุคล�กร บริษัทฯ
ได้จัดทำ�แนวปฏิบัติสำ�หรับจรรย�บรรณแต่ละข้อประกอบเพ่ือให้บุคล�กร
มีคว�มเข้�ใจง่�ยข้ึน อันจะส่งผลเป็นก�รส่งเสริมให้ปฏิบัติต�มจรรย�บรรณฯ 
ตลอดจนก�รจัดอบรมหรือกิจกรรมท่ีชักนำ�ให้บุคล�กรได้รับรู้และปฏิบัติ
ต�มในช่วงเวล�ที่สมควร

ก�รดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ มีส่วนที่ครอบคลุมเรื่องเหล่�นี้ คือ

สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. บริษัทนำ�เสนอหนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัท

ล่วงหน้� 30 วันก่อนวันประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นศึกษ�ข้อมูลประกอบ
ก�รประชุมล่วงหน้� ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ  ส่วนหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกส�รประกอบท้ังภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษมีก�รจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่� 7 วัน กรณีว�ระปกติ และ
จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่� 14 วัน กรณี
ว�ระพิเศษ

2. ผู้ถือหุ้นส�ม�รถด�วน์โหลดข้อมูลต่�งๆของบริษัทได้ท่ี www.kslgroup.com  
ซ่ึงจะมีข้อมูลท�งก�รเงิน ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทรวมถึงข้อมูลก�ร
ประชุม ซ่ึงจะอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ท่ีสนใจศึกษ�
ส�รสนเทศของบริษัทได้ อีกท้ังยังส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเพ่ิมเติมได้
ผ่�นท�ง Email: ir@kslgroup.com และ secretary@kslgroup.com

3. บริษัทมีนโยบ�ยที่จะอำ�นวยคว�มสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สทิธแิละออกเสยีงอย่�งเตม็ท่ี อย่�งเช่น  ก�รแยกปิดสมุดทะเบียนพัก
ก�รโอนหุ้นเป็น 2 ครัง้ โดยกำ�หนดก�รปิดสมุดทะเบียนพักก�รโอนหุ้น
เพื่อสิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�และมี
มติอนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี ก่อนท่ีจะมีก�รปิดสมุดทะเบียน
พักก�รโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในก�รรับเงินปันผลอีกครั้ง  เพ่ือเป็นก�ร
รักษ�สิทธิของผู้ถือหุ้นในก�รเลือกท่ีจะถือหุ้นเพ่ือรับเงินปันผลหรือไม่ ก�ร
เลือกสถ�นท่ีจัดก�รประชุมซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนเข้�ถึงและเพียงพอเพ่ือให้ 
ผู้ถือหุ้นเดินท�งเข้�ร่วมก�รประชุมได้อย่�งสะดวกและมิได้กีดกันหรือ
สร้�งอุปสรรค ซ่ึงบริษัทเลือกจัดก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นท่ีโรงแรม
ซ่ึงอยู่ในใจกล�งกรุงเทพฯ และอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำ�นักง�นใหญ่
ของบริษัท นอกจ�กนี้ บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกส�รลง
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ทะเบียนเข้�ร่วมก�รประชุมล่วงหน้�ก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวล�
ในก�รตรวจสอบเอกส�รในวันประชุมและบริษัทจัดช่องท�งก�รลง
ทะเบียน ณ สถ�นที่จัดก�รประชุมสำ�หรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมด�และ
นักลงทุนสถ�บัน โดยบริษัทได้นำ�ระบบบ�ร์โค้ด (Barcode) ม�ใช้ใน
ก�รลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีง เพ่ือชว่ยให้ข้ันตอนก�รลงทะเบียน
และก�รประมวลผลก�รลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย�่งรวดเรว็ยิง่ข้ึน และ
ไดจ้ดัเตรยีมอ�กรแสตมป์ให้แกผู้่ถอืหุ้นในก�รมอบฉันทะ และมีก�รระบุ
ถึงเอกส�รหลักฐ�นที่ใช้ในก�รมอบฉันทะไว้อย่�งชัดเจน ก�รประก�ศ
ผ่�นท�งหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งเรื่องก�รประชุมให้ผู้ถือหุ้นทร�บ

4. บริษัทจัดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ครั้งที่ 1/ 2560 
เม่ือวันท่ี 24 กุมภ�พันธ์ 2560 มีก�รเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นซักถ�ม
ข้อสงสัยต่�งๆ จ�กกรรมก�รบริษัท รวมถึงคณะกรรมก�รย่อยต่�งๆ 
ท้ังนีบ้รษัิทไมมี่นโยบ�ยลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุ้นในก�รรบัรูส้�รสนเทศ
ของบริษัท เช่น ไม่มีก�รแจกเอกส�รท่ีมีข้อมูลสำ�คัญเพ่ิมเติมอย่�ง
กะทันหัน ไม่มีก�รเพ่ิมว�ระอ่ืนๆท่ีไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
หรอืเปลีย่นแปลงข้อมูลสำ�คญัใดๆโดยไม่แจง้ให้ผูถ้อืหุ้นทร�บลว่งหน�้ 
ไม่จำ�กัดสิทธิในก�รเข้�ประชุมของผู้ถือหุ้นท่ีม�ส�ย เป็นต้นบริษัทมี
ก�รถ่�ยวีดิทัศน์ บันทึกภ�พและเสียงก�รประชุม

5. ในหนังสือเชิญประชุมบริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีก�รในก�รเข้�ร่วม
ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทร�บ รวมถึงก�รเสนอร�ยชื่อกรรมก�รอิสระ ได้แก่ 
น�ยมนู เลียวไพโรจน์ และ น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะจ�กผู้ถือหุ้น นอกจ�กนี้ ยังจัดเตรียมแบบมอบฉันทะแบบ ก. 
ข. และ ค. แนบด้วย

6. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 มี
ว�ระงบแสดงฐ�นะก�รเงนิและงบกำ�ไรข�ดทุนว�ระจดัสรรเงนิกำ�ไรเพ่ือ
จ่�ยปันผลและสำ�รองต�มกฎหม�ย  ว�ระก�รเลือกตั้งกรรมก�รแทน
กรรมก�รที่ครบกำ�หนดออกต�มว�ระ  ว�ระก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
กรรมก�ร  ว�ระก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่�สอบบัญชี 

7. ในท่ีประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ครั้งท่ี 1/2560 ประธ�น
กรรมก�รได้แจ้งกฎเกณฑ์สำ�หรับก�รประชุมและวิธีก�รออกเสียงลง
มติให้ผู้ถือหุ้นทร�บ และเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นแสดงคว�มคิดเห็นและ
ซักถ�มได ้สว่นในว�ระแตง่ตัง้กรรมก�ร คณะกรรมก�รไดเ้ปิดโอก�สให้
ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมก�รเป็นร�ยคน โดยใช้บัตรลงคะแนน

8. ร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 แสดง
ร�ยชือ่กรรมก�รท่ีเข�้/ ไม่เข้�รว่มประชมุ มีคำ�ช้ีแจงท่ีเป็นส�ระสำ�คญั 
มีคำ�ถ�มและคำ�ตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป วิธีลงคะแนนและวิธีนับ
คะแนน และในกรณีท่ีไม่เห็นด้วย จะมีมติท่ีประชุมท่ีเป็นคะแนนท่ีเห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซ่ึงท�งบริษัทได้เผยแพร่ร�ยง�นก�ร
ประชุม ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทภ�ยใน 14 วันนับจ�กวันประชุมผู้ถือหุ้น

9. บริษัทร�ยง�นงบก�รเงินท่ีผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีแล้วต่อ
ตล�ดหลักทรัพย์ภ�ยใน 60 วันหลังจ�กสิ้นสุดรอบปีบัญชี

ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน
1. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในก�รออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อ

หนึ่งเสียง ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นส�มัญ

2. บรษัิทกำ�หนดนโยบ�ยป้องกนัก�รใช้ข้อมูลภ�ยในของบรษัิทรวมถงึก�ร
งดก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ในระยะเวล�หนึ่งเดือนก่อนเปิดเผยงบก�ร
เงินหรือผลก�รดำ�เนินง�นร�ยไตรม�สจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูล
นั้นต่อส�ธ�รณชนไว้ในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัท (หมวด
ท่ี 2 - ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน) โดยได้เผยแพร่ให้พนักง�น 
ผู้บริห�รและกรรมก�รบริษัททร�บถึงข้อจำ�กัดก�รห้�มใช้ข้อมูล
ภ�ยในผ่�นช่องท�งสื่อส�รต่�งๆภ�ยในบริษัท เช่น อีเมล์และintranet 
นอกจ�กนั้น บริษัทฯใช้ม�ตรก�รแจ้งเตือนกรรมก�รและผู้บริห�รล่วง
หน้�เป็นล�ยลักษณ์อักษรก่อนก�รเปิดเผยงบก�รเงินทุกไตรม�สว่�
ให้งดซ้ือข�ยหลักทรัพย์บริษัทฯ ตั้งแต่วันใดถึงวันใดอย�่งแจ้งชัดและ
กำ�หนดเป็นว�ระแจ้งเพ่ือทร�บในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�ร
และกรรมก�รบริษัทถึงก�รเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมก�รและ
ผู้บริห�ร (ห�กมี)เพ่ือคว�มโปร่งใส กับแจ้งข่�วจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ กรณีมีก�รกระทำ�ผิดเกี่ยวกับ
ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน  เพื่อให้กรรมก�รและผู้บริห�รใช้คว�มระมัดระวัง
เกี่ยวกับก�รใช้หรืออ�จถูกมองว่�ใช้ข้อมูลภ�ยในของบริษัทฯ ที่ยังไม่
เปิดเผยต่อส�ธ�รณะ

3. นอกจ�กนี ้บรษัิทเปิดโอก�สให้ผูถ้อืหุ้นส�ม�รถเสนอเรือ่งเพ่ือบรรจเุป็น
ว�ระก�รประชุมเป็นก�รล่วงหน้� ซ่ึงบริษัทกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธี
ก�ร  กล่�วคือ  เป็นผู้ถือหุ้นร�ยเดียวหรือหล�ยร�ยท่ีถือหุ้น ณ วนัท่ีเสนอ
ว�ระก�รประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่�ร้อยละห้� ของจำ�นวนหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท มีร�ยละเอียดของข้อมูลประกอบ
ก�รพิจ�รณ� มีเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�บรรจุว�ระ/ ไม่บรรจุว�ระที่ชัดเจน 
มีช่องท�งรับเร่ืองและช่วงเวล�ท่ีเปิดรับเร่ือง ซ่ึงภ�ยหลงัท่ีรบัเรือ่ง ท่ีประชมุ 
คณะกรรมก�รบริษัทจะพิจ�รณ�กลั่นกรองและจะแจ้งผลก�รพิจ�รณ�
พร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทร�บผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัท โดย 
ร�ยละเอียดดังกล่�ว ส�ม�รถดูผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งที่ผ่�น
ม�ไม่มีผู้ใดเสนอว�ระก�รประชุมเป็นก�รเพ่ิมเตมิ   นอกจ�กนี ้บรษัิท
ยังเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถ�มท่ีเกี่ยวข้องกับว�ระก�รประชุมถึง 
คณะกรรมก�รล่วงหน้�ก่อนวันประชุม ผ่�นท�งเว็บไซต์อีกด้วย

4. ผู้ถือหุ้นส�ม�รถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้�รับก�รคัดเลือกเป็นกรรมก�ร
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ เช่น ช่องท�งรับเรื่องผ่�น
ไปรษณีย์ลงทะเบียนม�ท่ีสำ�นักเลข�นุก�รบริษัท ช่วงเวล�ท่ีเปิด แบบฟอร์ม
ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับก�รเสนอช่ือเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร ก�รแสดง
คว�มยินยอมของผู้ท่ีได้รับก�รเสนอช่ือ โดยร�ยละเอียดดังกล่�ว 
ส�ม�รถดูผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งภ�ยหลังที่รับเรื่อง ที่ประชุม 
คณะกรรมก�รบริษัท จะพิจ�รณ�กลั่นกรองต�มกระบวนก�รต่อไป
อย่�งไรก็ต�ม ที่ผ่�นม�ไม่มีก�รเสนอชื่อแต่อย่�งใด

5. บริษัทมีม�ตรก�รป้องกันกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นใช้ข้อมูล
ภ�ยในเพ่ือห�ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในท�งมิชอบ (แสดง 
ร�ยละเอียดในหัวข้อ เรื่องก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน)
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6. บริษัทกำ�หนดข้อบังคับของบริษัทว่� กรรมก�รบริษัทจะประกอบ
กจิก�ร หรอืเข้�เป็นหุ้นสว่นในห้�งหุ้นสว่นส�มัญหรอืหุ้นสว่นไมจ่ำ�กดั 
คว�มรับผิดในห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมก�รของบริษัทจำ�กัด
หรอืบรษัิทมห�ชนจำ�กดัอืน่ท่ีประกอบกจิก�รอันมีสภ�พอย่�งเดยีวกนั 
และเป็นก�รแข่งขันกับกิจก�รของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นทร�บก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง  และกรรมก�รต้องแจ้งให้
บรษัิททร�บโดยไม่ชกัช้�ห�กมีสว่นไดเ้สยีไม่ว�่โดยตรงหรอืโดยอ้อมใน
สัญญ�ใดๆ ท่ีบริษัททำ�ข้ึนในระหว่�งรอบปีบัญชี  หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพ่ิมข้ึน
หรอืลดลงในระหว่�งรอบปีบัญชีในบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื  โดยบรษัิท
ส่งเสรมิใหม้กี�รเปดิเผยขอ้มลูส่วนไดเ้สยีของกรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และ
ผู้เก่ียวข้องต่อคณะกรรมก�ร ผ่�นว�ระก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริษัท    
นอกจ�กนี้ กรรมก�รหรือผู้บริห�รท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในว�ระดังกล่�ว

7. ในปีที่ผ่�นม� ไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมก�ร/ผู้บริห�รของบริษัทมีก�รซื้อ
ข�ยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภ�ยใน  และบริษัทไม่มีก�รฝ่�ฝืนหรือไม่
ปฎิบัติต�มหลักเกณฑ์ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน

บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจ�กก�รคำ�นึงถึงก�รรักษ�ผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว  ยัง
มีกลุ่มต่�ง ๆ ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ที่ช่วยสร้�งคว�มมั่นคงท�งก�รเงิน 
และคว�มยั่งยืนของกิจก�ร  เช่น กลุ่มลูกค้�  พนักง�นของบริษัท คู่ค้� 
เจ�้หนี ้และชุมชนท่ีบรษัิทตัง้อยู่    ในอดตีท่ีผ�่นม� บรษัิทดำ�เนนินโยบ�ย
ต่�ง ๆ  ในก�รสร้�งจริยธรรมก�รดำ�เนินธุรกิจม�โดยตลอด เช่น  

สิทธิของผู้ถือหุ้น :  บริษัทมีนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกันและ
กำ�หนดจรรย�บรรณท�งธุรกิจให้สอดคล้องกัน

สิทธิของพนักง�น :  บริษัทมีนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับพนักง�นในหมวดท่ี 3 ว่�ด้วยบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย
และกำ�หนดจรรย�บรรณท�งธุรกิจให้สอดคล้องกันนอกจ�กก�รเค�รพใน
สิทธิของพนักง�นต�มกฎหม�ย ไม่ว่�จะเป็นพระร�ชบัญญัติแรงง�นและ
กฎหม�ยอืน่ท่ีเกีย่วข้องแลว้ บรษัิทได้ให้คว�มสำ�คญัตอ่พนกัง�นของบรษัิท
ทุกระดับชั้น ไม่มีก�รแบ่งแยกเชื้อช�ติ ศ�สน� เพศ โดยพนักง�นทุกคน
ต่�งมีสิทธิเท่�เทียมกันและได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเสมอภ�ค และมีสิทธิได้
รับสวัสดิก�รต�มตำ�แหน่งหน้�ท่ีท่ีพึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ  นอกจ�กนี้ 
บริษัทมีนโยบ�ยส่งเสริมก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ ผ่�นก�รอบรมภ�ยใน และ
ภ�ยนอกบริษทั  เพื่อรองรบัก�รเตบิโตของบริษทัในอน�คต   อกีทัง้บรษิทั
ยังมีก�รจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้�งหลักประกันให้แก่พนักง�น
ภ�ยในบรษัิท มีก�รประก�ศ นโยบ�ย มรท.8001-2553 ม�ตรฐ�นแรงง�น
ไทย พร้อมกับได้ใบรับรอง มรท. 8001-2553 ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุดจ�ก
กรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น กระทรวงแรงง�น 
 
ในแต่ละเดือน ส�ยง�นทรัพย�กรบุคคลจะร�ยง�นข้อมูลด้�นก�รพัฒน�
ทรัพย�กรบุคคล อัตร�กำ�ลัง อัตร�ก�รหมุนเวียนของพนักง�น ค่�ใช้จ่�ย
บุคล�กร สถิติก�รอบรม ก�รจ่�ยเงินสิทธิประโยชน์ต่�งๆแก่พนักง�นซ่ึง
ครอบคลมุ กองทุนเงนิทดแทน เจบ็ป่วย คลอดบุตร ทันตกรรม สงเคร�ะห์
บุตร ชร�ภ�พ ต�ย ทุพพลภ�พ และสิทธิประโยช์จ�กค่�สินไหมทดแทนที่
พนักง�นได้รับจ�กก�รประกันภัยที่บริษัทฯ ทำ�ให้กับพนักง�น

สิทธิของลูกค้� : บริษัทมีนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับลูกค้�ในหมวดท่ี 3 ว่�ด้วยบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสียว่�บริษัท
ใช้ระบบก�รจัดก�รคุณภ�พในระดับส�กล เช่น ISO 9001:2008, FSSC 
22000, GMP, HACCP, HALAL, KOSHER เป็นต้น เพื่อสร้�งคว�มพึง
พอใจสูงสุดแก่ลูกค้�ในด้�นคุณภ�พและม�ตรฐ�นของผลิตภัณฑ์สินค้�  
ก�รส่งมอบ ท่ีตรงเวล� และบริก�รในระดับโลก ตลอดจนรักษ�คว�มลับ
ของลูกค้�โดยเคร่งครัดและกำ�หนดจรรย�บรรณท�งธุรกิจให้สอดคล้องกัน 
ภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบและคว�มสัมพันธ์กับลูกค้�ในระยะย�ว

บริษัทสื่อส�รกับลูกค้�อย่�งสม่ำ�เสมอผ่�นช่องท�งต่�งๆ รวมท้ังก�ร
เย่ียมเยียนลูกค้�เพ่ือรับทร�บคว�มต้องก�รของลูกค้�และก�รให้ข้อมูล
ข่�วส�รใดๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์กล่กูค�้ ในท�งกลบักนั บรษัิทฯไดเ้ชญิลกูค�้
เยีย่มชมกจิก�รและตรวจสอบระบบง�นของบรษัิทฯและโรงง�นเพ่ือให้ลกูค�้
ได้พิจ�รณ�ศักยภ�พและคว�มพร้อมของบริษัทฯในก�รเป็นผู้ข�ยสินค้�
ต�มม�ตรฐ�นของลูกค้� บริษัทได้สำ�รวจคว�มพึงพอใจของลูกค้�อันเป็น 
ส่วนหนึ่งของระบบม�ตรฐ�นคุณภ�พ ISO 9001 เป็นประจำ�ทุกปีและ
นำ�ข้อติชมของลูกค้�ม�ปรับปรุงก�รบริก�รและก�รผลิตของบริษัท เช่น  
ก�รส่งมอบ คณุภ�พสนิค�้ บรกิ�รหลงัก�รข�ย เป็นตน้ นอกจ�กนัน้ บรษัิทฯ
ได้จัดให้มีช่องท�งก�รร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะสำ�หรับลูกค้�ในเรื่องใดๆ
ต�มคว�มประสงค์ของลูกค้� โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทฯจะได้รับข้อร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะประม�ณ 40-50 ครั้งต่อปีสำ�หรับก�รดำ�เนินก�รของ
โรงง�นน้ำ�ต�ลทร�ย 5 แห่ง

บรษัิทให้คว�มรว่มมือกบัลกูค�้อย่�งเตม็ท่ีในกรณท่ีีลกูค�้ตอ้งก�รคำ�รบัรอง
จ�กบริษัทว่�ได้ปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีและม�ตรฐ�นท่ี
สำ�คัญ ในท�งกลับกัน บริษัทก็ได้แจ้งให้ลูกค้�ทร�บถึงนโยบ�ยก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รท่ีดีและก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ันและก�รถือปฏิบัติต�ม
นโยบ�ยดังกล่�ว

ท้ังนี้ เพ่ือให้ม่ันใจว่�ก�รทำ�ธุรกิจกับบริษัทฯจะไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ กับ
ม�ตรฐ�นที่ลูกค้�ยึดถืออยู่ บริษัทได้ว่�จ้�งหน่วยง�นภ�ยนอกม�ประเมิน
ก�รดำ�เนินก�รและให้ก�รรับรองในส่วนของม�ตรฐ�นแรงง�นต�ม
ม�ตรฐ�นของลูกค้�ด้วย

สิทธิของคู่ค้� : คู่ค้�ของบริษัทนั้น นอกจ�กหม�ยถึงคู่สัญญ�ในก�รซ้ือ
ข�ยและก�รจ้�งระหว่�งกันแล้ว ยังรวมไปถึงผู้ร่วมลงทุนกับบริษัทในบ�ง
กิจก�รด้วย บริษัทคำ�นึงถึงสิทธิต�มกฎหม�ยและสิทธิต�มสัญญ�ร่วมทุน
ม�โดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต คว�มเท่�เทียมกัน และสิทธิท่ีจะได้รับ 
ผลประโยชน์จ�กเงินที่ลงทุน

บรษัิทมนีโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รและแนวปฏบัิตเิกีย่วกบัคูค่�้ในหมวด
ที่ 3 ว่�ด้วยบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสียว่�สนับสนุนก�รแข่งขันท�งก�รค้�
อย�่งเสรแีละเป็นธรรม คว�มเสมอภ�คในก�รดำ�เนนิธรุกจิและผลประโยชน์
รว่มกนั ก�รจดัซ้ือจดัจ�้งอย่�งโปรง่ใสและยุตธิรรม บรษัิทกำ�หนดคณุสมบัติ
ของคูค่�้ท่ีมีสทิธเิข้�เสนอร�ค�และประก�ศให้ทร�บโดยท่ัวกนัซ่ึงข้อมูลและ
เงื่อนไขก�รจัดซ้ือจัดจ้�งท่ีถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้�ท่ีมีสิทธิเสนอร�ค�โดย
วิธีท่ีเปิดเผยและเท่�เทียมกัน รักษ�ข้อมูลก�รเสนอร�ค�ท่ีได้รับจ�กคู่ค้�
ไว้เป็นคว�มลับไม่เปิดเผยแก่คู่ค้�ท่ีเสนอร�ค�ร�ยอ่ืน ไม่เรียกไม่รับผลประโยชน์
ใดๆ จ�กคู่ค้�เพ่ือแลกเปลี่ยนกับก�รได้ทำ�สัญญ�จัดซ้ือจัดจ้�งกับบริษัท 
และไดก้ำ�หนดไว้ในจรรย�บรรณในก�รดำ�เนนิธรุกจิให้สอดคลอ้งกนัสำ�หรบั
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

ก�รทำ�ง�นของผู้รับจ้�งในสถ�นประกอบก�รต่�งๆนั้น บริษัทจะจัดเตรียม
สภ�พก�รทำ�ง�นท่ีปลอดภัยแก่ผู้รับจ้�งและกำ�ชับให้ผู้รับจ้�งปฏิบัติต�ม
กฎคว�มปลอดภยัของบรษัิทอย่�งเครง่ครดัดว้ย เมือ่ง�นแลว้เสรจ็  บรษัิท
มีขั้นตอนก�รตรวจรับง�นท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมและชำ�ระค่�สินค้�หรือ 
ค่�จ้�งภ�ยในเวล�ที่เหม�ะสม

บริษัทโดยฝ่�ยจัดซ้ือได้สื่อส�รกับคู่ค้� (supplier) ด้วยช่องท�งต่�งๆ ใน
เรื่องที่สำ�คัญ และจัดช่องท�งร้องเรียนและแจ้งข้อมูลแก่บริษัทโดยแจ้งให้
คู่ค้�ทร�บ นอกจ�กน้ัน ในระหว่�งปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมคู่ค้�ร�ยใหญ่เพ่ือ
ช้ีแจงถึงก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและนโยบ�ยก�ร 
ต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ันของบริษัทเม่ือวันท่ี 1 เมษ�ยน 2560 ท้ังช่วงเช้�
และช่วงบ่�ย โดยมีคู่ค้�ม�เข้�ร่วมประชุมจำ�นวน 47 ร�ย คิดเป็นร้อยละ 
94 ของจำ�นวนที่เชิญไป (50 ร�ย) นอกจ�กนั้น ในระหว่�งเดือนเมษ�ยน
ถึงสิ้นปีท่ีผ่�นม� บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งคู่ค้�ร�ยใหญ่และร�ยย่อยถึง
นโยบ�ยฯของบริษัทฯพร้อมด้วยเอกส�รนโยบ�ยก�รต่อต้�นคอร์รัปช่ันให้
คู่ค้�ได้ลงน�มรับทร�บ โดยมีคู่ค้�ลงน�มรับทร�บ จำ�นวน 141 ร�ย และ
ไดต้ดิประก�ศให้ทร�บหน�้สำ�นกัง�นสำ�หรบัผูม้�ตดิตอ่ง�นไดม้องเห็นและ
รบัทร�บ ท้ังนี ้หนว่ยจดัซ้ือสว่นกล�งขอให้หัวหน�้แผนกพัสดทุุกโรงง�นท่ี
มีก�รจดัซ้ือท้องถิน่สง่หนงัสอืรบัทร�บนโยบ�ยก�รตอ่ต�้นก�รคอรปัช่ันให้
ผู้ข�ยท้องถิ่นรับทร�บด้วย

สิทธิของเจ้�หนี้  : บริษัทมีนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับเจ้�หนี้ในหมวดท่ี 3 ว่�ด้วยบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสียว่�บริษัท
ปฏบัิตติ�มขอ้ตกลงท่ีมกีบัเจ�้หนีท้ั้งในแกก่�รชำ�ระหนีต้รงต�มกำ�หนดเวล� 
ก�รใช้บริก�รท�งก�รเงินท่ีเหม�ะสมแก่ธุรกิจของบริษัท ก�รให้และรักษ�
หลักประกัน และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีกำ�หนด เช่น ร�ยง�นข้อมูลท�งก�รเงินของ
บริษัทท่ีถูกต้องแก่เจ้�หนี้เพ่ือประโยชน์ในก�รวิเคร�ะห์สินเช่ือ ก�รรักษ�
อัตร�ส่วนหนี้สินและทุน เป็นต้น ในก�รดำ�เนินง�น บริษัทได้สร้�งคว�มไว้
ว�งใจให้กบัเจ�้หนีผ้�่นก�รบรหิ�รง�นอย�่งมีจรรย�บรรณ และอำ�นวยคว�ม
สะดวกด้�นข้อมูล ข่�วส�ร เพ่ือสร้�งคว�มเข้�ใจเก่ียวกับบริษัทผ่�นท�งร�ยง�น
ประจำ�ปีและร�ยง�น 56-1 กับสถ�นะท�งก�รเงินของบริษัทอย่�งเปิดเผย
ผ่�นท�งงบก�รเงินท่ีได้จัดทำ�และรับรองอย่�งถูกต้องต�มม�ตรฐ�นท่ีเป็น
ท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และได้กำ�หนดวิธีปฎิบัติไว้ในจรรย�บรรณในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกัน

สทิธขิองคูแ่ข่ง : บรษัิทมีนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร หมวดท่ี 3 บทบ�ท
ของผู้มีส่วนได้เสีย ว่�บริษัทสนับสนุนก�รแข่งขันท�งก�รค้�อย่�งเสรีและ
เป็นธรรม และได้กำ�หนดจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจว่�บุคล�กรต้อง
ไม่ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทโดยทำ�ล�ยหรือกีดกันคู่แข่งท�งก�รค้�ด้วยวิธีท่ี
ไม่ชอบด้วยกฎหม�ย หรือใช้วิธีก�รใดๆให้ได้ม�ซ่ึงข้อมูลของคู่แข่งอย่�ง
ผิดกฎหม�ย ในท�งปฏิบัติ คู่แข่งในอุตส�หกรรมจะเป็นสม�ชิกในสม�คม
เดียวกันซ่ึงได้ประชุมปรึกษ�ห�รือและแบ่งปันข้อมูลกันอยู่เป็นประจำ� จึง
ไม่ปร�กฏว่�มีก�รปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่�งไม่เป็นธรรม

สิทธิของชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม : บริษัทมีนโยบ�ยคว�มรับผิด
ชอบต่อสังคม กับนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและแนวปฏิบัติเกี่ยว
กับชุมชนในหมวดท่ี 3 ว่�ด้วยบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสียว่�บริษัท
ให้ก�รสนับสนุนและก�รจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับก�รกุศลหรือก�รพัฒน�ชุมชน เพ่ือสร้�งคว�มสัมพันธ์
ท่ีดีกับชุมชนและยกระดับคุณภ�พชีวิตของชุมชนโดยเฉพ�ะในพ้ืนท่ีท่ี 
บริษัทประกอบกิจก�รให้คว�มร่วมมือต่อภ�ครัฐและหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้อง 

ช่วยพัฒน�ส�ธ�รณูปโภคต่�ง ๆ ให้ก�รสนับสนุนท�งด้�นก�รเงิน และ
สนบัสนนุกจิกรรมท�งสงัคม เพ่ือสร�้งคว�มรูค้ว�มเข้�ใจและพัฒน�ชุมชน
ให้ยั่งยืน เช่น

1. บริษัท ฯ ได้ลงทุนในกองทุนลงทุนสุนท�น ซึ่งก่อตั้งขึ้นภ�ยใต้แนวคิด
ของสถ�บันไทยพัฒน์ในก�รสร�้งก�รลงทุนท่ีนำ�ผลตอบแทนม�ใช้เพ่ือ
ส�ธ�รณประโยชน ์และเปน็ท�งเลอืกก�รลงทุนให้กบับรษัิทจดทะเบียน 
มูลนิธิ ธุรกิจครอบครัว ท่ีจะส�ม�รถว�งแผนก�รจัดสรรทุนสำ�หรับ
ก�รให้คว�มช่วยเหลือสังคมได้อย่�งต่อเนื่อง กองทุนนี้บริษัทจัดก�ร
หลักทรัพย์ทิสโก้เป็นผู้จัดก�รกองทุน บริษัทฯได้ดำ�รงเงินลงทุนไว้
เป็นเวล�กว่�สองปีแล้ว อย่�งไรก็ดี กองทุนฯมีข้อแนะนำ�ว่�ควรสะสม 
ผลประโยชน์ไว้ระยะเวล�หนึ่งก่อน ท่ีจะนำ�ออกม�ใช้เพ่ือกิจกรรม 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ ได้จัดและมีส่วนร่วมในกิจก�รเพ่ือสังคมหล�ยประก�ร และ
ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “คว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม” ในส่วน 
ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 

ด้�นสิทธิมนุษยชน : บริษัทมีนโยบ�ยท่ีจะไม่เก่ียวข้องกับก�รละเมิดสิทธิมุษยชน 
โดยบริษัทกำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร หมวดที่ 3 - บทบ�ท
ของผูม้สีว่นไดเ้สยีว�่บรษัิทสนบัสนนุและเค�รพสทิธมินษุยชน และดำ�เนนิ
ธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักก�รและเจตน�รมณ์ของปฎิญญ�และอนุสัญญ�
ของสหประช�ช�ติ และข้อตกลงระหว่�งประเทศอื่นๆท่ีประเทศไทยเป็น
ภ�คี และจะไม่มีส่วนร่วมกับก�รกระทำ�ใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

สถ�นประกอบก�รแต่ละแห่งของบริษัทในกลุ่มได้แสดงเจตน�รมณ์ให้
ปร�กฏเด่นชัดว่�บริษัทฯไม่ใช้แรงง�นเด็กและแรงง�นบังคับ โดยประก�ศ
ให้ชุมชนทร�บโดยทั่วกันผ่�นช่องท�งต่�งๆ

ด้�นสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหมวดที่ว่�ด้วยบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสียว่� บริษัท
ใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติและพลังง�นอย่�งประหยัด บริษัทสนับสนุนก�รนำ�
วัสดุกลับม�ใช้ใหม่บริษัทให้คว�มสำ�คัญอย่�งย่ิงกับก�รใช้วัตถุดิบและ
ของเหลือใช้ให้คุ้มค่�ท่ีสุดโดยหมุนเวียนไปใช้ในกระบวนก�รผลิตต่�งๆ 
เช่น ก�กอ้อยท่ีได้จ�กก�รหีบอ้อยจะเป็นเช้ือเพลิงของหม้อต้มไอน้ำ�
ท่ีใช้ท้ังในก�รผลิตน้ำ�ต�ลทร�ยและก�รป่ันเทอร์ไบน์ผลิตกระแสไฟฟ้�  
ก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซดท่ี์เกดิข้ึนจ�กก�รเผ�ไหม้จะนำ�ม�ใช้ในกระบวนก�ร
ตกตะกอนของน้ำ�อ้อย น้ำ�จ�กกระบวนก�รผลิตเอท�นอลจะใช้ในก�รผลิต
ก๊�ซชีวภ�พท่ีส�ม�รถนำ�ไปใช้ในโรงง�นได้อีก เป็นต้นส่วนท่ีโรงง�นจะ
เน้นก�รรักษ�คุณภ�พของสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียหรือมลภ�วะสู่
ชุมชน บริษัทได้มีก�รนำ�เครื่องดักจับฝุ่นละอองที่ทันสมัยม�ใช้ เพื่อรักษ� 
สภ�พแวดล้อมโดยรอบบริษัทพัฒน�ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียจ�กกระบวนก�รผลิต
ให้สะอ�ดพอท่ีจะนำ�กลับม�ใช้หรือปล่อยกลับสู่แหล่งน้ำ�ธรรมช�ติได้และ
ได้สร้�งระบบบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสทจ�กกระบวนก�รผลิตแอลกอฮอล์ 
(โครงก�รต้นแบบ Submerged Aerated Fixed Film - SAF) ขึ้นที่โรงง�น
ในอำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดก�ญจนบุรี สำ�หรับโครงก�รใดท่ีอ�จสร้�ง 
ผลกระทบให้กับชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจะศึกษ�และสอบถ�ม 
คว�มคิดเห็นของผู้อ�จได้รับผลกระทบ และเตรียมก�รลดผลกระทบท่ีจะ
เกิดต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมบริเวณโดยรอบ รวมถึงบริษัทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์
ท่ีจะต้องมีก�รศึกษ�ปัจจัยด้�นสิ่งแวดล้อมและสังคมและกระบวนก�รลด
ผลกระทบ พร้อมไปกับก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ของโครงก�รท่ีจะเกิดข้ึนใหม่  
นอกจ�กนี้ บริษัทได้ปฎิบัติต�มกฎหม�ยสิ่งแวดล้อมอย่�งเคร่งครัด
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ด้�นทรัพย์สินท�งปัญญ� : คณะกรรมก�รได้กำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รในเรื่องก�รไม่ละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผู้อื่นว่� บริษัทฯ
เค�รพสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบุคคลอ่ืนและใช้คว�มระมัดระวังมิ
ให้เกิดข้อกล่�วห�หรือเสี่ยงต่อข้อกล่�วห�ว่�ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินท�ง
ปัญญ�ของผู้อื่น อนึ่ง เนื่องจ�กคว�มเสี่ยงท�งกฎหม�ยในเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ท่ีต้องระมัดระวังเพร�ะคว�มไม่คุ้นเคยกับประเด็นกฎหม�ยของบุคล�กร 
บรษัิทฯ จึงได้กำ�หนดร�ยละเอียดเพ่ิมเติมในจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ว่� บุคล�กรต้องเค�รพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหม�ยในทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ของบุคคลอ่ืน โดยไม่ใชง้�นสร�้งสรรคห์รอืทรพัย์สนิท�งปัญญ�
ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญ�ต ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยว่�ก�รกระทำ�ใด
ของหน่วยง�นของตนจะเป็นก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบุคคลอ่ืน
หรือไม่ ควรปรึกษ�ฝ่�ยกฎหม�ยของบริษัทฯก่อน ส่วนในกรณีท่ีพบเห็น
ว�่ก�รกระทำ�ของหนว่ยง�นอืน่อ�จเป็นก�รละเมิดทรพัย์สนิท�งปัญญ�ของ
บุคคลอ่ืน ควรแนะให้ผูเ้กีย่วขอ้งนัน้ปรกึษ�ฝ�่ยกฎหม�ยของบรษัิทฯ ท้ังนี ้
จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจได้ให้คว�มหม�ยของทรัพย์สินท�งปัญญ�
ไว้ครอบคลุมเพียงพอว่� รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหม�ยก�รค้� 
ข้อมูลคู่ค้� ข้อมูลลูกค้� สูตรก�รผลิต ตลอดจนข้อมูลหรือสิ่งอื่นๆ ที่ถือ
เป็นคว�มลับท�งก�รค้� ในท�งปฏิบัติ ปร�กฏว่�มีก�รปรึกษ�ห�รือเร่ืองน้ี
บ่อยครัง้ และส�ม�รถป้องกนัก�รละเมิดทรพัยส์นิท�งปัญญ�ของผูอ้ืน่โดย
รู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์ได้หล�ยกรณี

องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน / หนว่ยง�นของรฐั : บรษัิทปฏบัิตติ�มกฎหม�ย
ท่ีใช้ควบคุมกิจก�รของบริษัทและกฎหม�ยอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ังท่ีกำ�กับดูแล
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและร�ชก�รส่วนกล�ง ให้คว�มร่วมมือกับ 
หน่วยง�นของรัฐในก�รพัฒน�ท้องถิ่นต�มคว�มเหม�ะสม กลุ่มบริษัท
ประส�นง�นกบัหนว่ยง�นต�่งๆในพ้ืนท่ีเพ่ือให้แน่ใจว�่กลุม่บรษัิทไดป้ฏบัิติ
ถูกต้องต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของท�งร�ชก�รโดยไม่บกพร่อง 
เช่น ก�รติดต่อประส�นกับเทศบ�ลตำ�บล สำ�นักง�นอุตส�หกรรมจังหวัด 
สำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม สำ�นักง�นทรัพย�กรน้ำ�บ�ด�ล 
สำ�นักง�นทรัพย�กรน้ำ� สำ�นักชลประท�น สำ�นักง�นสรรพ�กรพ้ืนท่ี 
สำ�นักง�นสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น สำ�นักง�นประกันสังคม สถ�บัน
พัฒน�ฝีมือแรงง�น เป็นต้น 

กลุ่มบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
หนว่ยง�นของรฐัท่ีขอคว�มรว่มมือหรอืขอรบัก�รสนบัสนนุเพ่ือก�รพัฒน�
ชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทได้ประกอบกิจก�รอย่�งสม่ำ�เสมอ เช่น เทศบ�ล 
องค์ก�รบรหิ�รสว่นตำ�บล โรงพย�บ�ล ส�ธ�รณสขุอำ�เภอ/จงัหวดั โรงเรยีน 
สถ�นีตำ�รวจภูธร เป็นต้น โดยได้แสดงข้อมูลไว้ในหัวข้อ “คว�มรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคม” ในส่วนร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

นอกจ�กท่ีบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังท่ีได้กล่�วม�แล้ว
น้ัน บริษัทยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือก�รแจ้งเบ�ะแสต่�ง ๆ ท่ี
ทำ�ให้บริษัทส�ม�รถพัฒน� หรือปรับปรุง แก้ไข ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท โดย
บริษัทจัดช่องท�งให้ผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถติดต่อกับบริษัทได้ ในกรณี
ท่ีมีเหตุก�รณ์ท่ีไม่เหม�ะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดข้ึน และผู้มีส่วนได้เสียต้องก�ร
ท่ีจะให้แก้ไขหรือขอคว�มชัดเจน หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องก�รท่ีจะให้ข้อ
เสนอแนะต่�ง ๆ ผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถทำ�ได้โดยแจ้งต่อผู้บริห�รของ
บริษัท หรือหัวหน้�สำ�นักง�นตรวจสอบภ�ยใน หรือหัวหน้�ส่วนง�น
ทรัพย�กรบุคคล หรือประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ ท�งโทรศัพท์หรือ
ท�ง email ในปีที่ผ่�นม� บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบ�ะแสก�รกระทำ�คว�มผิด 
แต่อย่�งใด ท้ังนี้ บริษัทได้กำ�หนดร�ยละเอียดเหล่�นี้ไว้ในนโยบ�ย 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รว่�ด้วยก�รให้ข้อมูลก�รกระทำ�ผิดและก�รทุจริตและ
จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ

ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

บริษัทได้คำ�นึงถึงก�รได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล� โปร่งใส  
ก�รเข้�ถึงข้อมูลได้ง่�ย เท่�เทียมกัน และคว�มน่�เช่ือถือ โดยบริษัทได้
ดำ�เนินก�ร
1. เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ภ�ยใน 

3 เดือนและร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56-2) ภ�ยใน 4 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชี ผ่�นช่องท�งของตล�ดหลักทรัพย์ ฯ และผ่�นช่อง
ท�งเว็บไซต์ ของบริษัท www.kslgroup.com นอกจ�กนี้ในเว็บไซต์
ของบริษัท ยังมีก�รนำ�เสนอข่�วต่�ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท และ
อุตส�หกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในก�รตัดสินใจ

2. ในรอบปีท่ีผ่�นม� บริษัทมิได้ถูกสำ�นักง�น ก.ล.ต. หรือตล�ดหลักทรัพย์ฯ 
ดำ�เนนิก�รเนือ่งม�จ�กก�รเปิดเผยข้อมลูไม่เป็นไปต�มข้อกำ�หนด ท้ังนี ้
บรษัิทไดม้กี�รประเมินประสทิธภิ�พของกระบวนก�รเปิดเผยข้อมูลผ�่น
ก�รสอบถ�มคว�มคิดเห็นจ�กบุคคลภ�ยนอก

3. บริษัทเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร 
และคณะกรรมก�รชุดยอ่ย นโยบ�ยก�รจ�่ยค�่ตอบแทนกรรมก�รและ
ผูบ้รหิ�ร นโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลโดยสรปุ นโยบ�ยเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม
และสงัคม และก�รปฏบัิตติ�มนโยบ�ยท่ีกำ�หนด จรรย�บรรณธรุกจิโดย
สรุป ประวัติก�รอบรมกรรมก�ร

4. จัดให้มีร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน
แสดงควบคู่ไปกับร�ยง�นของผู้สอบบัญชีในร�ยง�นประจำ�ปี ซ่ึงมี
เน้ือห�รับรองก�รปฏิบัติต�มหลักก�รบัญชี และมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินท่ีมี
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี โดยร�ยง�น
ดังกล่�วลงน�มโดยประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�ร

5. ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วย ข้อมูลองค์กร โครงสร้�ง
ก�รถือหุ้น โครงสร้�งคณะกรรมก�ร วิสัยทัศน์ / ภ�รกิจ ธุรกิจและ
ผลติภณัฑ์ นโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รและผลก�รปฏบัิตติ�มนโยบ�ย
ท่ีกำ�หนด จรรย�บรรณธุรกิจ ข้อมูลนักลงทุน นโยบ�ยเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม
และสังคม ร�ยง�นประจำ�ปี งบก�รเงิน และข่�วส�รที่บริษัทเผยแพร่ 
โดยมีทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ

6. บริษัทกำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงต้องร�ยง�นก�รมี
ส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีมีคว�มเกี่ยวข้องซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ี
เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รกิจก�รของบริษัทหรือบริษัทย่อย เม่ือ
เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รหรือผู้บริห�รระดับสูงเป็นครั้งแรก และ
ร�ยง�นทุกครัง้ท่ีเม่ือมีก�รเปลีย่นแปลงข้อมูลก�รมีสว่นไดเ้สยี รวมถงึ
ร�ยง�นเป็นประจำ�ทุกสิน้ปี ท้ังนี ้สำ�นกัเลข�นกุ�รบรษัิทและกฎหม�ย
จะจดัสง่สำ�เน�ร�ยง�นก�รมสีว่นได้เสยีดงักล�่วให้แกป่ระธ�นกรรมก�ร
และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบทร�บ เพ่ือใช้ข้อมูลดังกล่�วในก�ร
ตรวจสอบและป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 

7. บริษัทตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รเปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศแก่ 
ผู้ลงทุนเพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับทร�บข้อมูลท่ีถูกต้อง โปร่งใส และท่ัวถึง 
บริษัทจึงจัดทีมง�นเพ่ือรับผิดชอบติดต่อประส�นง�นกับผู้ลงทุนและ 
ผูถ้อืหุ้น โดยส�ม�รถตดิตอ่ไดท่ี้ email: ir@kslgroup.com หรอืตดิตอ่ท่ี 
1. น�ยมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์ หม�ยเลขโทรศัพท์ 02-642-6230

Email: meechai@kslgroup.com
2. น�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์ หม�ยเลขโทรศัพท์ 02-642-6230

Email: chanachai@kslgroup.com
3. น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ ์หม�ยเลขโทรศัพท์ 02-642-6230

Email: chalush@kslgroup.com
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

เพ่ือให้เกดิคว�มเข้�ใจในธรุกจิของบรษัิทได้ดข้ึีนและส�ม�รถนำ�ไปถ�่ยทอด
ต่อนักลงทุนท่ีสนใจได้ บริษัทจึงจัดทำ�แผนง�นนักลงทุนสัมพันธ์ประจำ�ปี โดย
มีก�รประชุมนักวิเคร�ะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรม�ส ณ ห้องประชุม
ของบริษัทฯ

สำ�หรับนักลงทุนต่�งประเทศ บริษัทประส�นง�นร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์
และบรษัิทวิเคร�ะห์หลกัทรพัย์ในก�รจดัทำ�แผน เพ่ือรว่มเดนิท�งในก�รนำ�
เสนอผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทและคว�มก้�วหน้�ของโครงก�รของ
บรษัิท โดยในปีท่ีผ�่นม� บรษัิทเข้�รว่มประชุมชีแ้จงผลก�รดำ�เนนิง�นและ
คว�มก้�วหน้�ท่ีประเทศสิงคโปร์และสหร�ชอ�จักร ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ 
ย่ิงไปกว่�นั้น บริษัทเปิดโอก�สให้นักลงทุนท้ังในประเทศและต่�งประเทศ 
ส�ม�รถเข้�พบเพ่ือขอข้อมูลร�ยละเอยีดและเย่ียมชมกจิก�รของบรษัิท ซ่ึง
ส�ม�รถทำ�ต�ร�งนัดหม�ยล่วงหน้� ผ่�นทีมง�นนักลงทุนสัมพันธ์

บทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

1. โครงสร้�งของคณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 21 คน 
โดยเป็นกรรมก�รอิสระจำ�นวน 7 คนท่ีปร�ศจ�กคว�มสัมพันธ์ท�ง
ธุรกิจหรือคว�มสัมพันธ์อ่ืนใดอันอ�จมีอิทธิพลต่อก�รใช้ดุลพินิจอย่�ง
เป็นอิสระหนึ่งในกรรมก�รอิสระเป็นประธ�นกรรมก�รบริษัท ซ่ึงไม่
เป็นบุคคลเดียวกับกรรมก�รผู้จัดก�ร ทั้งนี้ คณะกรรมก�รจะเป็นผู้ที่มี 
คว�มหล�กหล�ยในคว�มรูค้ว�มส�ม�รถ เช่น คว�มรูค้ว�มเช่ียวช�ญ 
ด�้นบญัชี ก�รเงนิ กฎหม�ย  ก�รปกครอง เทคโนโลยีก�รผลติ  บุคคล  
จัดซ้ือ ก�รตล�ด อสังห�ริมทรัพย์ ตรวจสอบภ�ยใน เทคโนโลยี
ส�รสนเทศ เป็นต้น ร�ยละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ ประสบก�รณ์  

ก�รถือหุ้น แสดงในข้อมูลเอกส�ร 56-1และจะต้องมีกรรมก�รที่ไม่ได้
เป็นกรรมก�รท่ีเป็นผูบ้รหิ�รอย่�งนอ้ยหนึง่คนท่ีมีประสบก�รณ์ในธรุกจิ
หรืออุตส�หกรรมหลักของบริษัทฯ

กรรมก�รมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละส�มปี และส�ม�รถได้
รับเลือกเข้�ม�เป็นกรรมก�รใหม่ได้ บริษัทฯไม่มีข้อห้�มก�รแต่งตั้ง
กรรมก�รท่ีพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระกลับเข้�ม�เป็นกรรมก�รใหม่ 
รวมท้ังไม่มีข้อห้�มเกี่ยวกับเรื่องอ�ยุของกรรมก�ร แต่คำ�นึงถึงคว�ม
ส�ม�รถในก�รปฏิบัติหน้�ที่ 

กรรมก�รอิสระมีจำ�นวนไม่น้อยกว่�หนึ่งในส�มของจำ�นวนกรรมก�ร
ท้ังหมดและมีจำ�นวนอย�่งนอ้ยส�มคน มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหนง่ตดิตอ่
กันได้ไม่เกินส�มว�ระหรือไม่เกินเก้�ปีแล้วแต่ระยะเวล�ใดจะน�นกว่�
แต่ห�กคณะกรรมก�รบริษัทฯเห็นควรให้กรรมก�รอิสระร�ยใดท่ีดำ�รง
ตำ�แหน่งติดต่อกันม�ครบส�มว�ระหรือเก้�ปีดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป ก็ให้
คณะกรรมก�รบริษัทฯขย�ยระยะเวล�ก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รอิสระ
ออกไปได้ต�มที่เห็นสมควร
 
กฎบัตรคณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดว่�เพื่อให้กรรมก�รมีเวล�อย่�ง
เพียงพอท่ีจะปฏบัิตหิน�้ท่ีกรรมก�รบรษัิทฯไดดี้ และก�รเป็นกรรมก�ร
ในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อก�รปฏิบัติหน้�ท่ีกรรมก�รของ 
บริษัทฯ กรรมก�รไม่ควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 
บริษัทในเวล�เดียวกัน ปัจจุบันน้ี ไม่มีกรรมก�รท่ีร�ยง�นว่�เป็นกรรมก�ร
ในบริษัทจดทะเบียนม�กกว่�ห้�แห่งในเวล�เดียวกัน
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ต�ร�งแสดงประเภทของกรรมก�ร

ที่ ชื่อ  - น�มสกุล

ประเภทของกรรมก�ร

ตัวแทนผู้ถือหุ้น กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร กรรมก�รอิสระ กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร

1 น�ยมนู เลียวไพโรจน์ / /

2 น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ / /

3 น�ยประภ�ส ชุติม�วรพันธ์ / /

(ล�ออก 1 เมษ�ยน 2560)

น�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์ / /

(ตั้งแต่  1 เมษ�ยน 2560)

4 น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย / /

5 น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ / /

6 น�งอินทิร� สุขะนินทร์ / /

7 น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ / /

8 น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ / /

9 น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ / /

10 น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ / /

11 น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์ / /  

12 น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ / /

13 น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ / /

14 น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล / /

15 น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์ / /

16 น�ยประมูล วิเชียรสินธุ์ / /

(ล�ออก 1 มิถุน�ยน 2560)

น�งส�วอัญชลี พิพัฒนเสริญ / /

(ตั้งแต่ 29 กันย�ยน 2560)

17 พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ / /

18 น�ยสิทธิ สีละเกษมฤกษ์ / /

19 น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร / /

20 น�ยวรภัทร  โตธนะเกษม / /

21 น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ / /

รวม 14 11 7 10

หม�ยเหตุ  ยอดรวมไม่นับกรรมก�รที่ล�ออกระหว่�งปี ได้แก่ น�ยประภ�ส ชุติม�วรพันธ์ และน�ยประมูล วิเชียรสินธุ์
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

หน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร ต�มท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�รเป็น
ไปต�มหลักก�รท่ีกำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร หมวด
ท่ี 5 กล่�วคือภ�รกิจก�รกำ�กับดูแลให้บริษัทฯมีก�รบริห�รจัดก�รท่ีดี
และสร้�งคุณค่�ให้แก่กิจก�รอย่�งย่ังยืน อำ�น�จหน้�ท่ีของคณะกรรม
ก�รบรษัิทฯจงึไม่ไดก้�้วลว่งก�รดำ�เนนิกจิก�รต�มปกตขิองฝ่�ยจดัก�ร 
แมก้ฎบัตรคณะกรรมก�รจะระบุอำ�น�จหน�้ท่ีเกีย่วกบัก�รเห็นชอบหรอื
อนุมัติเรื่องต่�งๆไว้ แต่อำ�น�จดังกล่�วก็มีขอบเขตต�มท่ีคู่มืออำ�น�จ
ดำ�เนินก�รของบริษัทฯระบุไว้ในแต่ละกรณี ท้ังนี้ คณะกรรมก�รเป็น
ผู้อนุมัติคู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�รนี้ นอกจ�กนั้น นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รยังได้กำ�หนดสถ�นะและอำ�น�จหน้�ท่ีของประธ�นกรรมก�ร
บริษัทกับกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ไว้แตกต่�งกันชัดเจน อีกท้ังประธ�น
กรรมก�รบริษัทฯต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
ด้วย

2. ต�มข้อบังคับของบริษัท ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกคร้ัง ให้กรรมก�ร
จำ�นวนหนึง่ในส�มออกจ�กตำ�แหนง่ ถ�้จำ�นวนกรรมก�รแบ่งเป็นส�ม
สว่นไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกลท่ี้สดุกบัหนึง่ในส�ม ดงันัน้ กรรมก�ร
มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมก�รทั้งชุดครบว�ระ 
ห�กยังไม่มีก�รแต่งต้ังคณะกรรมก�รชุดใหม่ ให้คณะกรรมก�รชุดเดิมยังคง
ทำ�หน้�ที่ต่อจนกว่�จะมีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดใหม่เข้�ม�แทน

3.    คณะกรรมก�รบรษัิทจดัให้มคีณะกรรมก�รชุดย่อย ซ่ึงไดแ้กค่ณะกรรมก�ร  
บริห�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�
ค่�ตอบแทน  คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  และคณะกรรมก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�ร โดยกำ�หนดคุณสมบัติ หน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบและ
ระยะเวล�ดำ�รงตำ�แหนง่ไว้ในกฎบัตรหรอืประก�ศแตง่ตัง้คณะกรรมก�ร
ชุดย่อยแต่ละชุด

4. เพ่ือคว�มโปร่งใสและเป็นอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ท่ี กรรมก�รส่วนใหญ่ใน 
คณะกรรมก�รชุดย่อยเป็นกรรมก�รอิสระ และประธ�นคณะกรรมก�ร
ชุดย่อยเป็นกรรมก�รอิสระ นอกจ�กนี้ เพ่ือให้ก�รทำ�หน้�ท่ีของ 
คณะกรรมก�รชุดย่อยมีคว�มเป็นอิสระอย่�งแท้จริง ประธ�นคณะกรรมก�ร

   จะไม่เป็นประธ�นหรือสม�ชิกในคณะกรรมก�รชุดย่อย ท้ังน้ี คณะกรรมก�ร 
ชุดย่อยมีว�ระ 3 ปี ในกรณีท่ีคณะกรรมก�รครบว�ระ ห�กยังไม่มี 
ก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดใหม่ ให้คณะกรรมก�รชุดเดิมยังคงทำ�
หน้�ท่ีต่อจนกว่�จะมีก�รแต่งต้ังคณะกรรมก�รชุดใหม่เข้�ม�แทน 
และในกรณีที่กรรมก�รหมดว�ระในคณะกรรมก�รบริษัท และไม่ได้รับ
ก�รคัดเลือกให้เข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทอีก จะทำ�ให้ว�ระ
ของกรรมก�รในคณะกรรมก�รชุดย่อยหมดว�ระลงต�ม ท้ังนี้ห�กมี
กรรมก�รเพ่ิมใหม่ระหว�่งปีในกรรมก�รชุดยอ่ย ให้กรรมก�รนัน้มีว�ระ
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งเท่�กับ ว�ระของคณะกรรมก�รชุดย่อยเดิม

5.  คณะกรรมก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รที่บริษัทอื่น
ของกรรมก�ร ต�มระเบียบข้อบังคบัของบรษัิท  ท่ีว�่กรรมก�รบรษัิทจะ
ประกอบกจิก�ร หรอืเข้�เป็นหุ้นสว่นในห้�งหุ้นสว่นส�มญัหรอืหุ้นสว่น
ไม่จำ�กดัคว�มรบัผดิในห้�งหุ้นสว่นจำ�กดั หรอืเป็นกรรมก�รของบรษัิท
จำ�กัดหรือบริษัทมห�ชนจำ�กัดอื่นท่ีประกอบกิจก�รอันมีสภ�พอย่�ง
เดียวกัน และเป็นก�รแข่งขันกับกิจก�รของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้ง
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทร�บก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง  โดยนโยบ�ยดังกล่�ว 
ท�งคณะกรรมก�รได้กำ�หนดให้ใช้กับผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทด้วย

.  
6. กรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�รมีจำ�นวน 10 คน ดำ�รงตำ�แหน่งพนักง�น

บริห�รระดับสูงในบริษัทฯตั้งแต่ตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ถึง 
ผู้ช่วยผู้จัดก�รใหญ่ปัจจุบันนี้ ไม่มีกรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�รร�ยง�นว่�
เป็นกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่นอกกลุ่มบริษัทม�กกว่�สอง
บริษัทขึ้นไป

 
 บริษัทฯมีกรรมก�รท่ีไม่เป็นผู้บริห�รท่ีมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (ปัจจุบันคือน�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์) 
 
7.  บริษัทได้กำ�หนด วิสัยทัศน์ ภ�รกิจ กลยุทธ์ เป้�หม�ย แผนธุรกิจและ

งบประม�ณของบริษัท โดยทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจทุกปีก่อนท่ี
จะเริ่มจัดทำ�กลยุทธ์และแผนดำ�เนินง�นตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝ่�ย
จดัก�รดำ�เนนิก�รให้เป็นไปต�มแผนธรุกจิและงบประม�ณท่ีกำ�หนดไว ้
รวมท้ังจดัให้มรีะบบก�รควบคมุภ�ยใน ก�รตรวจสอบภ�ยใน และก�ร
บรหิ�รคว�มเสีย่งท่ีมปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิล  โดยบรษัิทไดมี้ก�ร
กำ�หนดแผนกลยุทธร์ะยะสัน้ และระยะย�วในก�รพัฒน�โครงก�รและมี
ก�รลงทุนอย่�งตอ่เนือ่ง พรอ้มกบัก�รสง่เสรมิและพัฒน�สงัคมโดยเป็น 
ผูป้ระกอบก�รท่ีมีจรรย�บรรณ ต�มวสิยัทัศนท่ี์ว�งไวค้ณะกรรมก�รจะ
ไดร้บัทร�บและตดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�นต�มกลยุทธ์ในแตล่ะไตรม�ส
เมื่อฝ่�ยจัดก�รนำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�นร�ยไตรม�สและร�ยง�น
ก�รเงิน

8.  คณะกรรมก�รบริษัทให้มีก�รจัดทำ�คู่มือนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
และคู่มือจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบ
ท่ีพึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย ภ�ยใต้กรอบของจรรย�บรรณท�ง
ธุรกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวท�งในก�รบริห�รองค์กร ดำ�เนินก�รใดๆด้วย
คว�มเป็นธรรมและคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และยึดม่ันใน
หลักก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีก�รกำ�หนด
นโยบ�ย แผนง�น กลยุทธ์ ก�รดำ�เนินง�น และก�รประเมินผล ตลอดจน
ก�รดำ�เนินง�นและก�รกำ�กับดูแลเรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�ง
โปร่งใส ตรวจสอบได้

9. คณะกรรมก�รบริษัทให้มีก�รจัดทำ�คู่มือนโยบ�ยก�รให้ข้อมูลก�รกระทำ�ผิด
และก�รทุจริต เพ่ือใช้เป็นแนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับก�รสอบสวนก�ร 
กระทำ�ผิดและทุจริต ก�รให้ข้อมูลก�รกระทำ�ผิดและทุจริต ก�รลงโทษ
ผู้กระทำ�ผิด ก�รคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

10. คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
จัดทำ�นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง โดยคณะกรรมก�รเป็นผู้อนุมัติ 
นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงฉบับปัจจุบันได้ประก�ศใช้เม่ือวันท่ี 2 
มกร�คม พ.ศ. 2557 และจดัให้มีระบบควบคมุภ�ยในและระบบบรหิ�ร
คว�มเสี่ยงท้ังคว�มเสี่ยงหลัก (Key Risk) และคว�มเสี่ยงอ่ืนๆ ซ่ึง
บริษัทฯได้เปิดเผยในร�ยง�นประจำ�ปี

11. หน�้ท่ีประก�รหนึง่ของคณะกรรมก�รต�มกฎบัตรคณะกรรมก�รบรษัิทฯ 
คือดูแลและปฏิบัติไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ระหว่�ง
กรรมก�ร ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯคณะกรรมก�รได้ดูแล
อย่�งรอบคอบเม่ือเกิดร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 
โดยผ่�นก�รกลั่นกรองจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ ในหัวข้อท่ีเป็น
ร�ยก�รระหว่�งกัน ต�มข้อกำ�หนด และวิธีก�รของตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในเรื่องท่ีเกี่ยวกับร�ยก�รท่ีเกี่ยวข้องกัน โดยก�ร
พิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รบริษัทจะเป็นไปต�มขน�ดของร�ยก�ร



46      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

ต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ ท้ังน้ี ผู้มีส่วนได้เสียในร�ยก�รท่ีจะทำ�  
จะไม่มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจ และมีก�รเปิดเผยข้อมูลถูกต้องและ
ครบถว้นในร�ยง�นประจำ�ปีและแบบ 56-1 ท้ังนี ้หน�้ท่ีและก�รปฏบัิติ
ดังกล่�วเป็นไปต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร หมวดท่ี 4 ก�รเปิดเผย
ข้อมูลและคว�มโปร่งใส และแนวปฏิบัติต�มนโยบ�ยฯที่กำ�หนดไว้

12. ก�รบริห�รง�นและระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีดีมีประสิทธิผล เพ่ือให้ 
ก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทเป็นไปอย่�งมีประสทิธภิ�พ พรอ้มท้ังมีข้อมูล
ท่ีสมบูรณแ์ละเช่ือถอืได ้มีก�รปฏบัิตงิ�นต�มกฎระเบียบข้อบังคบัอย่�ง
ถูกต้อง รวมท้ังก�รใช้ทรัพย�กรของบริษัทเป็นไปอย่�งประหยัดและ
มีประสิทธิภ�พ ตลอดจนมีก�รดูแลป้องกันระวังรักษ�ทรัพย์สินของบริษัท  
โดยบริษัทมีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในเพ่ือทำ�หน้�ท่ีวิเคร�ะห์ ตรวจสอบ 
ประเมินผลให้คำ�ปรึกษ�และข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนก�รดำ�เนิน
กิจก�รต่�งๆ ของบริษัท และมีคณะกรรมก�รตรวจสอบเพื่อทำ�หน้�ที่
สอบท�นให้บริษัท มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) และ
ก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล 
หน่วยง�นดังกล่�วมีคว�มเป็นอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีข้ึนตรงต่อ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ มีก�รทบทวนคว�มเหม�ะสมและคว�มเพียงพอ
ของระบบปีละ1 ครั้ง และคณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รให้คว�มเห็น
เรื่องคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี

13. ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง อยู่ในคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�รบรหิ�ร
คว�มเสี่ยงในก�รจัดให้มีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงครอบคลุมท้ัง
องค์กร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รว�งระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
โดยจะมีก�รทบทวนคว�มเพียงพอของระบบและประสิทธิผลของก�รจัดก�ร
อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงก�รจัดให้มีสัญญ�ณเตือนภัยล่วงหน้�
และร�ยก�รผิดปกติ

14. ก�รประชุมคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดให้มีก�รประชุม
คณะกรรมก�รอย่�งน้อย 6 ครั้งต่อปีโดยกำ�หนดวันประชุมไว้เป็น 
ก�รล่วงหน้�ตลอดท้ังปี และแจ้งให้คณะกรรมก�รแต่ละท่�นทร�บ
และทำ�เป็นต�ร�งประจำ�ปีอย่�งไรก็ต�ม เพื่อให้เกิดคว�มคล่องตัวต่อ 
ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีก�รประชุม 
คณะกรรมก�รบริห�ร ซ่ึงทำ�หน้�ท่ีตัดสินใจต�มอำ�น�จหน้�ท่ีท่ีได้
รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท โดยทุกครั้งท่ีมีก�รประชุม
กรรมก�รบรษัิท คณะกรรมก�รบรหิ�รไดม้กี�รนำ�สิง่ท่ีผ�่นก�รพิจ�รณ� 
กลบัม�แจง้ให้คณะกรรมก�รบรษัิททร�บ เพ่ือให้คณะกรรมก�รส�ม�รถ
กำ�กับ ควบคุม ดูแล ก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�รได้อย่�งต่อเนื่อง

 
   โดยในปี  2560 บริษัทมีก�รประชุมคณะกรรมก�รท้ังหมด 8 คร้ัง และ

มีก�รประชุมของกรรมก�รท่ีไม่ใช่ผู้บริห�ร (โดยไม่มีฝ่�ยจัดก�ร) เพ่ิมอีก 
1 คร้ังเพ่ือให้กรรมก�รบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริห�รส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็น
ในเรื่องก�รทำ�ง�นและก�รบริห�รง�นได้อย่�งอิสระในก�รประชุม 
คณะกรรมก�รทั้ง 8 ครั้งในปี 2560 กรรมก�รเข้�ประชุมครบทุกคน 
21 คน จำ�นวน 2 ครั้ง เข้�ประชุมจำ�นวน 20 คน 3 ครั้ง  เข้�ประชุม
จำ�นวน 19 คน 2 ครั้ง และเข้�ประชุมจำ�นวน 18 คน 1 ครั้งต�มลำ�ดับ 
และกรรมก�รแตล่ะคนเข้�ประชุมคณะกรรมก�รเป็นจำ�นวนครัง้คำ�นวณ
ได้ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 75

15. ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ประธ�นกรรมก�ร ประธ�นกรรมก�ร

บริห�ร และเลข�นุก�รบริษัท ร่วมกันพิจ�รณ�ก�รเลือกเรื่องเข้�ว�ระ
ก�รประชมุคณะกรรมก�ร  โดยดูให้แน่ใจว�่เรือ่งท่ีสำ�คัญไดน้ำ�เข้�รวม
ไว้แล้ว และกรรมก�รแต่ละคนมีคว�มเป็นอิสระท่ีจะเสนอเรื่องท่ีเป็น
ประโยชน์เข้�สู่ว�ระก�รประชุม

16. สำ�นกัเลข�นกุ�รบรษัิทและกฎหม�ย จดัสง่เอกส�รประกอบก�รประชมุ
ให้แก่กรรมก�รเป็นก�รล่วงหน้�อย่�งน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมก�รได้
ศกึษ�ม�กอ่นลว่งหน�้ ซ่ึงเอกส�รดงักล�่ว ได้ให้ข้อมูลและร�ยละเอยีด
อย่�งเพียงพอเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�

17. องค์ประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทว่�
ในก�รประชุมคณะกรรมก�ร ต้องมีกรรมก�รม�ประชุมไม่น้อยกว่�กึ่ง
หนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ก�รวินิจฉัย
ช้ีข�ดของท่ีประชุมคณะกรรมก�รให้ถือเสียงข้�งม�ก นอกจ�กนั้น 
กฎบัตรคณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดเพ่ิมเติมไว้ด้วยว่�ในก�รลงมติ
ในว�ระที่สำ�คัญ ควรมีกรรมก�รอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่�สองในส�ม
ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด

18. ในระหว่�งก�รประชุม ประธ�นกรรมก�รจัดสรรเวล�ไว้อย่�งเพียงพอท่ี 
ฝ�่ยจดัก�รจะเสนอเรือ่งและม�กพอท่ีกรรมก�รจะอภปิร�ยปัญห�สำ�คัญ
กันอย่�งรอบคอบโดยท่ัวกัน นอกจ�กน้ี ประธ�นกรรมก�รส่งเสริมให้มกี�รใช้
ดุลยพินิจตัดสินใจ กรรมก�รให้คว�มสนใจกับทุกว�ระท่ีนำ�เข้�สู่ท่ีประชมุ 
รวมถงึเรือ่งก�รกำ�กบัดูแลกจิก�ร นอกจ�กนี ้ก�รประชุมคณะกรรมก�ร
บรษัิท มีก�รเชิญผูบ้รหิ�รระดบัสงูในแตล่ะฝ�่ยเข้�รว่มประชุม เพ่ือนำ�
เสนอข้อมูล ปัญห�และช้ีแจงร�ยละเอยีด เพ่ือประกอบก�รตดัสนิใจ ซ่ึง
เป็นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง ทั้ง
ยังเป็นก�รเข้�ถึงข้อมูลส�รสนเทศท่ีจำ�เป็นเพ่ิมเติมผ่�นก�รสอบถ�ม 
ผู้บริห�รระดับสูง  อีกท้ังในบ�งประเด็นท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมก�รบริษัท
ส�ม�รถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่�นเลข�นุก�รของบริษัท

19.ร�ยง�นก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริษัท จะประกอบด้วย วัน
เวล�เริ่ม เวล�สิ้นสุดประชุม  ร�ยชื่อกรรมก�รที่เข้�ประชุมและข�ด
ประชุม   สรุปส�ระสำ�คัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นก�รอภิปร�ย
และข้อสังเกต มติคณะกรรมก�รและคว�มเห็นของกรรมก�รที่ไม่เห็น
ด้วย  ชื่อผู้จดร�ยง�น และชื่อผู้รับรองร�ยง�น    บริษัทได้มีก�รจัด
เก็บร�ยง�นก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทเป็นรูปเล่มและในรูป
แบบไฟล์ PDF ซึ่งส�ม�รถสืบค้นง่�ย แต่แก้ไขไม่ได้ มีก�รบันทึกและ
เปิดเผยจำ�นวนครัง้ก�รเข�้ประชุมคณะกรรมก�ร   เนือ่งจ�กก�รประชุม
คณะกรรมก�รบรษัิทจะจดัข้ึนทุกไตรม�ส แตก่�รประชุมคณะกรรมก�ร
บรหิ�รซ่ึงเกีย่วเนือ่งกบัผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทจะจดัขึน้ทุกเดอืน 
จึงมีก�รร�ยง�นก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริห�รนำ�เสนอให้คณะ
กรรมก�รบริษัททร�บด้วย

20. คณะกรรมก�รบรษัิทฯกำ�หนดให้มีก�รจดัทำ�แบบประเมนิผลก�รปฏบัิติ
ง�นตนเอง (Self Assessment) โดยใช้แบบประเมินผลก�รปฏิบัติง�น
ตนเองของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวท�งเพ่ือใช้เป็น 
กรอบในก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติง�นในหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รบริษัทฯ
อย่�งสม่ำ�เสมอโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯมีคว�มเห็นว่�ก�รประเมิน
ตนเองของคณะกรรมก�รบริษัทฯเป็นข้ันตอนท่ีสำ�คัญข้ันตอน
หนึ่งของก�รพัฒน�สู่ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีท้ังน้ี ในก�รประเมินผล 
คณะกรรมก�รบริษัทฯ จะเปรียบเทียบว่�ได้ดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ย 
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีไดอ้นมัุตไิว ้และ/หรอื ต�มแนวปฏบัิตท่ีิด ี(Good 
Practices) หรือไม่ เพ่ือปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบ�ยท่ีกำ�หนดไว้ และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พ
ในก�รทำ�ง�น โดยจัดให้มีก�รประเมินผลปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ ท้ังคณะเป็นประจำ�ทุกปี เม่ือสิน้รอบบัญชีของแต่ละปี ท้ังนีเ้ป็น 
ก�รประเมินผลง�นของคณะกรรมก�รบริษัทฯโดยรวม และร�ยบุคคล 

 
 นอกจ�กก�รประเมินผลง�นของคณะกรรมก�รบริษัทท้ังคณะแล้ว  

คณะกรรมก�รไดจ้ดัให้มีก�รประเมนิผลง�นของคณะกรรมก�รชุดย่อย
ทุกคณะดว้ย โดยประเดน็ก�รประเมนินัน้ จะนำ�ม�จ�กแบบประเมนิผล
ก�รปฏิบัติง�นตนเองของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพ่ิมเติมดว้ย
หน้�ท่ีท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมก�รชุดย่อยนั้นๆเพ่ือให้ได้รับ
ข้อมูลที่ตรงกับบทบ�ทหน้�ที่ของกรรมก�รชุดนั้นๆม�กขึ้น

 ในก�รประเมินตนเองนี้ สำ�นักเลข�นุก�รบริษัทและกฎหม�ยจะส่ง
แบบประเมินท่ีเห็นชอบโดยคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รแก่กรรมก�ร 
ทุกท่�นหนึ่งเดือนก่อนสิ้นรอบปีบัญชี เม่ือประมวลผลก�รประเมิน 
คณะกรรมก�รและกรรมก�รร�ยบุคคลเสร็จแล้ว จะนำ�เสนอ 
คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รพิจ�รณ�ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ 
คว�มส�ม�รถในก�รปฏบัิตหิน�้ท่ีและคว�มเหม�ะสมขององคป์ระกอบ
คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทต่อไป

ก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น ซ่ึงได้ผ่�นก�รอนุมัติจ�ก 
คณะกรรมก�รบริษัท โดยบริษัทมีนโยบ�ยห้�มกรรมก�ร ผู้บริห�รและ
พนักง�นกระทำ�ก�รคอร์รัปช่ัน และให้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�ก 
ก�รคอรร์ปัช่ันกบัก�รสอบท�นก�รปฎบัิตติ�มนโยบ�ยอย่�งสม่ำ�เสมอ และ
ทบทวนแนวท�งก�รปฎิบัติและข้อกำ�หนดในก�รดำ�เนินก�รแต่ละส่วนให้
สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงของกฎหม�ย กฎระเบียบ ม�ตรฐ�นท่ี
ยอมรับกันโดยทั่วไป ตลอดจนธุรกิจของบริษัท

แนวปฎิบัติ คือ  บริษัทนำ�นโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่นเผยแพร่และ
ทำ�คว�มเข้�ใจแก่พนักง�นเพ่ือให้มีก�รปฎิบัติ โดยจัดทำ�จรรย�บรรณ
เกี่ยวกับก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ัน คู่มือปฎิบัติง�นของหน่วยง�นต่�งๆ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับนโยบ�ยนี้ เพ่ือใช้อบรม ปฎิบัติ และให้พนักง�นเรียนรู้
ต่อไป นอกจ�กนี้ บริษัทให้คว�มคุ้มครองพนักง�นที่แจ้งเหตุหรือเบ�ะแส 
ก�รคอร์รัปช่ันภ�ยใต้หลักเกณฑ์ท่ีกำ�หนดไว้ ผู้กระทำ�ก�รคอร์รัปช่ันถือ
เป็นผูก้ระทำ�ผดิวนิยั อันจะถกูลงโทษท�งวนิยัต�มข้อบังคบัก�รทำ�ง�นของ
บริษัท และอ�จถูกดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยท�งแพ่ง/อ�ญ� 

เมื่อวันที่ 26 กันย�ยน 2557 ประธ�นกรรมก�รบริษัทฯได้ร่วมลงน�มใน
ประก�ศเจตน�รมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�น 
ก�รทุจริต รับทร�บข้อตกลงคำ�ประก�ศเจตน�รมณ์แนวร่วมปฎิบัติ (Collective 
Action Coalition) ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริตทุกรูปแบบ 
ท้ังนี้ บริษัทได้จัดทำ�คู่มือม�ตรก�รต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปช่ันซึ่งมี
ผลใช้บังคับในเดือนกรกฎ�คม 2559 และดำ�เนินก�รปรับปรุงเอกส�รและ
กระบวนก�รต่�งๆให้สอดคล้องกับคำ�ประก�ศเจตน�รมณ์ดังกล่�วและ 
หลกัเกณฑข์องแบบประเมินตนเองเกีย่วกบัม�ตรก�รตอ่ต�้นก�รคอรร์ปัชัน 
และจัดส่งให้คณะกรรมก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อ
ต้�นก�รทุจริต เพื่อขอรับก�รรับรอง
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับก�รรับรองเป็นสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติของภ�ค

เอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริตแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มีน�คม 2560 โดย
มีระยะเวล�ก�รรับรองส�มปี บริษัทฯ ได้มอบหม�ยให้สำ�นักบริห�รคว�มเส่ียง 
และพัฒน�ระบบ เป็นหน่วยง�นท่ีประเมินและติดต�มคว�มเสี่ยงจ�ก 
ก�รทุจริตคอร์รัปช่ันต�มเกณฑ์ก�รประเมินตนเองท่ีเคยรับก�รประเมิน 
โดยประส�นง�นกับผู้ปฏิบัติของทุกหน่วยง�นภ�ยในบริษัท และปรับปรุง
ประเด็นต่�งๆ ร่วมกับสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน รวมทั้งท�งบริษัทมีแนวท�ง
ขย�ยผลไปยังผูมี้สว่นไดเ้สยี ให้เข�้ม�อยู่ในแนวรว่มปฏบัิตขิองภ�คเอกชน
ไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริตให้ม�กขึ้นเป็นลำ�ดับ 

ในด้�นก�รดำ�เนินก�รในระบบง�นต่�งๆท่ีเก่ียวข้องน้ัน บริษัทฯ ได้มอบหม�ยให้
สำ�นักบริห�รคว�มเส่ียงฯจัดทำ�ประเมินคว�มเส่ียงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปช่ันทุกปี 
โดยใช้หลักเกณฑ์ของ COSO-ERM และเริ่มปฏิบัติต�มกระบวนก�รแล้ว 
และได้จัดทำ�คู่มือก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นทุจริตเพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติ
ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันและติดต�ม 
คว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่น

นอกจ�กนั้น บริษัทฯ มีแนวท�งในก�รติดต�มประเมินผลก�รปฏิบัติ 
ต�มนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นโดยกำ�หนดให้สำ�นักบริห�ร 
คว�มเสี่ยงฯ ติดต�มและสรุปผลก�รติดต�มง�นทุกไตรม�ส ส่วนผล 
ก�รสอบท�นก�รปฏิบัติง�นดังกล่�วว่� มีระบบก�รควบคุมภ�ยในและ 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ ท�งบรษัิทฯกำ�หนดให้อยู่ในแผนก�รสอบท�นประจำ�
ปีของสำ�นักตรวจสอบภ�ยในทุกปี

ในด้�นก�รฝึกอบรมแก่พนักง�นเพ่ือให้คว�มรู้เกี่ยวกับนโยบ�ยและแนว
ปฏบัิติในก�รตอ่ต�้นก�รทุจรติคอรร์ปัช่ันของบรษัิทนัน้ ในป ี2560 บรษัิทฯ
ได้ดำ�เนินก�รดังนี้
1. สำ�นักบริห�รคว�มเสี่ยงฯได้ร่วมง�นกับฝ่�ยจัดซ้ือ ให้คว�มรู้ด้�นก�ร

ตอ่ต�้นทุจรติคอรร์ปัช่ันพรอ้มเชิญชวนคูค่�้ให้เข้�รว่มโครงก�รตอ่ต�้น
ก�รทุจรติคอรร์ปัชัน่ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรยีนพระหฤทัยคอนแวนต ์
ในวันที่ 1 เมษ�ยน 2560

2. สำ�นักบริห�รคว�มเสี่ยงฯ ให้ก�รอบรมพนักง�นภ�ยในองค์กรเรื่อง 
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นทุจริตคอร์รัปช่ันตั้งแต่วันท่ี 20 กรกฎ�คม 
ถึงวันท่ี 18 สิงห�คม 2560 และให้พนักง�นท่ีเข้�รับก�รอบรมปฏิญ�ณ
ตนพร้อมทำ�สัญลักษณ์มือไขว้ อันเป็นก�รยืนยันว่�จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
ก�รทุจริตคอร์รัปชั่น

ก�รให้ข้อมูลก�รกระทำ�ผิดและก�รทุจริต
ต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร บริษัทจัดให้มีช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแส
หรือข้อมูลก�รกระทำ�ผิดและก�รทุจริตหรือก�รร้องเรียนท่ีหล�กหล�ย 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อก�รตรวจสอบ  
ก�รระงบัยบัย้ัง และก�รป้องกนัก�รกระทำ�ผดิหรอืทุจรติ หรอืก�รรอ้งเรยีน
เพื่อได้รับก�รเยียวย�แก้ไข

ช่องท�งก�รให้ข้อมูลและกระบวนก�ร
1. เม่ือพนกัง�นพบเห็นหรอืมีเหตอัุนควรเช่ือโดยสจุรติว�่มีก�รกระทำ�ผดิ

หรือก�รทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทฯหรือบริษัทในกลุ่ม ต้องแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญช�ต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้จัดก�รทร�บโดยทันที ไม่ว่�
ด้วยว�จ�หรือล�ยลักษณ์อักษร ห�กไม่ได้รับก�รพิจ�รณ�ให้แจ้งต่อ 
ผูบั้งคบับัญช�ระดบัสงูข้ึนไป ต�มแบบก�รให้ขอ้มูลพบเห็นก�รกระทำ�
ผิดและก�รทุจริต ทั้งนี้ พนักง�นไม่ควรที่จะดำ�เนินก�รสอบสวน หรือ
ซักถ�มใดๆ เกี่ยวกับก�รกระทำ�ที่สงสัยด้วยตนเอง
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โครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รสรรห�

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

คณะกรรมก�รบริห�ร

2. ห�กอยู่ในสถ�นก�รณ์ท่ีไม่เหม�ะสมหรือไม่สะดวกใจท่ีจะแจ้งต่อผู้
บังคับบัญช�ดังกล่�ว หรือสงสัยว่�ผู้บังคับบัญช� หรือผู้บริห�รของ 
บริษัทฯเกี่ยวข้องกับก�รกระทำ�ผิด พนักง�นส�ม�รถเลือกท่ีจะแจ้ง
ผ่�นช่องท�ง ดังนี้
2.1  หัวหน้�สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน โทร 02-642-6092 ต่อ 127

 หรอื e-mail: ia@kslgroup.com หรอื chartchai@kslgroup.com
2.2  ผู้จัดก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล โทร 02-642-6092ต่อ 969 

 หรือ e-mail: ampaporn@kslgroup.com
2.3  ส่ง e-mail ม�ที่ ia@kslgroup.com ใน Intranet ของบริษัทฯ 
2.4 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ หรือ คณะกรรมก�รของ 
     บริษัทฯ ต�มที่อยู่ดังนี้

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่นจำ�กัด (มห�ชน)
503 อ�ค�รเค.เอส.แอล.ท�วเวอร์ ชั้น 22 ถนนศรีอยุธย�
แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรือ e-mail: sitti@kslgroup.com

3. เมือ่บุคคลหรอืหนว่ยง�นต�่งๆ ข้�งตน้ไดร้บัแจง้ว�่มีก�รกระทำ�ผดิหรอื
ก�รทุจริตต้องร�ยง�นต่อสำ�นักตรวจสอบภ�ยในทันที

4. สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน มีหน้�ท่ีจัดทำ�ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน 
และต้องจัดทำ�ร�ยง�นสรุปก�รรับเรื่องก�รแจ้งข้อมูลก�รกระทำ�ผิด  
ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบทร�บในก�รประชุมครั้งต่อไป

5. สำ�นักตรวจสอบภ�ยในพิจ�รณ�ในเบ้ืองต้นว่�ก�รกระทำ�ผิดเกิดข้ึนใน
หน่วยง�นใด และให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยง�นนั้นเพ่ือดำ�เนิน
ก�รสอบข้อเท็จจริงต่อไปและติดต�มผลก�รดำ�เนินก�รของหน่วยง�น
ที่รับเรื่องไปนั้นเป็นระยะ

6. ก�รสอบข้อเท็จจรงิ ก�รสอบสวน ก�รลงโทษท�งวนิยั และก�รดำ�เนนิ
คดีท�งกฎหม�ย ให้เป็นไปต�มระเบียบว่�ด้วยก�รนั้นๆ

7. เม่ือก�รพิจ�รณ�เรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้น ให้หน่วยง�นท่ีเป็นผู้ดำ�เนิน
ก�รแจ้งผลก�รดำ�เนินก�รต่อสำ�นักตรวจสอบภ�ยในเพ่ือร�ยง�น 
คณะกรรมก�รตรวจสอบในก�รประชุมครั้งต่อไป

ก�รคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
1. บริษัทฯ จะไม่เลิกจ้�ง พักง�น ลงโทษท�งวินัย หรือขู่ว่�จะดำ�เนินก�ร

ต่�งๆ จ�กก�รที่พนักง�นให้ข้อมูลก�รกระทำ�ผิด ห�กผู้ใดกระทำ�ก�ร
ฝ่�ฝืนดังกล่�ว จะถูกลงโทษท�งวินัย

2. บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้มีก�รข่มขู่ คุกค�ม พนักง�นผู้ให้ข้อมูลก�รก
ระทำ�ผดิ รวมถงึผูท่ี้ให้คว�มรว่มมือหรอืคว�มช่วยเหลอืในก�รสอบสวน
ด้วยเจตน�สุจริต

3. บริษัทฯ จะให้คว�มคุ้มครองเพ่ิมเติมเป็นพิเศษต�มคว�มเหม�ะสม 
โดยจะพิจ�รณ�จ�กระดับคว�มร้�ยแรงและคว�มสำ�คัญของเรื่องร้อง
เรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกค�ม ให้ร�ยง�นต่อกรรมก�รผู้
จดัก�รใหญ่ เพ่ือสัง่ก�รให้ส�ยง�นทรพัย�กรบุคคลจดัห�ม�ตรก�รก�ร
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เหม�ะสมแก่กรณี

4. กรณพีนกัง�นแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืให้ข้อมลูก�รกระทำ�ผดิดว้ยเจตน�
สจุรติ แม้ว�่บรษัิทฯจะไม่พบก�รกระทำ�ผดิต�มท่ีไดร้อ้งเรยีน   บรษัิทฯ
จะไม่ดำ�เนินก�รลงโทษใด ๆ กับพนักง�นที่ให้ข้อมูล    อย่�งไรก็ต�ม 
ห�กผลก�รสอบสวนพบว่�เรื่องร้องเรียนไม่มีมูลคว�มจริง และได้ทำ�
ด้วยเจตน�หรือจงใจให้เกิดผลเสียห�ยแก่บุคคลอ่ืน หรือให้ข้อมูลเท็จ   
บรษัิทฯจะพิจ�รณ�ดำ�เนนิก�รลงโทษพนกัง�นท่ีให้ข้อมลูต�มขอ้บังคบั
เกี่ยวกับก�รทำ�ง�น รวมทั้งพิจ�รณ�ดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ย
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

คณะกรรมก�รบริษัท 

ณ วันที่ 31ตุล�คม 2560 คณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วย

1) น�ยมนู เลียวไพโรจน์ ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอิสระ

2) น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร 

3) (น�ยประภ�ส ชุติม�วรพันธ์   กรรมก�ร (ล�ออกวันที่ 1 เมษ�ยน 2560))

น�ยชนะชัย    ชุติม�วรพันธ์  กรรมก�ร (แทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษ�ยน 2560)

4) น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมก�ร 

5) น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ กรรมก�ร

6) น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมก�ร

7) น�งอินทิร� สุขะนินทร์ กรรมก�ร

8) น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

9) น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

10) น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

11) น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

12) น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

13) น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

14) น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ กรรมก�ร

15) (น�ยประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมก�รอิสระ (ล�ออกวันที่ 1 มิถุน�ยน 2560 ))

น�งส�วอัญชลี  พิพัฒนเสริญ  กรรมก�รอิสระ (แทนตั้งแต่วันที่ 29 กันย�ยน 2560)

16) พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ     บำ�เพ็ญบุญ กรรมก�รอิสระ

17) น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมก�รอิสระ

18) น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร กรรมก�รอิสระ

19) น�ยวรภัทร โตธนะเกษม กรรมก�รอิสระ

20) น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ กรรมก�รอิสระ

21) น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมก�ร

กรรมก�รของบริษัทจำ�นวน 21 คน ซ่ึงประกอบด้วย กรรมก�รท่ีไม่เป็น 
ผู้บริห�รจำ�นวน 11คน (ร้อยละ 52) ในจำ�นวนนี้มีกรรมก�รอิสระจำ�นวน  
7 คน (ร้อยละ 33)โดยมีกรรมก�รอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 คน คณะกรรมก�ร
บริษัทมีหน้�ท่ีดำ�เนินก�รจัดก�รและกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯต�ม
กฎหม�ย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์และคณะ
กรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ 
และปฎิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง

คณะกรรมก�รบริษัทม�จ�กก�รแต่งตั้งของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมก�ร
บริษัทแต่งตั้งเลข�นุก�รบริษัท เพ่ือทำ�หน้�ท่ีให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือ
คณะกรรมก�รบรษิทัใหป้ฏิบตัติ�มกฎหม�ย และระเบยีบขอ้บงัคบัต�่งๆ ที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อทำ�หน้�ที่เกี่ยวกับ ก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริษัท 
และก�รประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังสนับสนุนให้ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รเป็นไป
ต�มบรรษัทภิบ�ลที่ดี

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร

เดิมอำ�น�จหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รกำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล
กิจก�ร หมวดที ่5 ตอ่ม� คณะกรรมก�รในก�รประชมุครั้งที ่7/2559-2560 
วันท่ี 29 กันย�ยน พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติให้มีและเห็นชอบกฎบัตรคณะ
กรรมก�ร โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม พ.ศ. 2560 กฎบัตรนี้ได้
กำ�หนดหน�้ท่ีของคณะกรรมก�รท่ีไดท้บทวนให้สอดคลอ้งกบัหลกัก�รกำ�กบั
ดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ดังนี้ 

1. บริห�รกิจก�รโดยสร้�งคุณค่�ให้แก่บริษัทอย่�งยั่งยืน กล่�วคือ ให้
บริษัทมีผลประกอบก�รท่ีดี ประกอบธุรกิจอย่�งมีจริยธรรมและรับผิดชอบ
ตอ่ผูม้สีว่นได้เสยี ขจดัหรอืลดก�รสร�้งผลกระทบท�งลบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ต�มปัจจัยก�รเปลี่ยนแปลงต่�งๆ
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2. กำ�หนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้�หม�ยท�งธรุกจิของกจิก�รบนพ้ืนฐ�นก�ร
สร้�งกิจก�รอย่�งยั่งยืน โดยคำ�นึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และกำ�กับให้ก�รดำ�เนินก�รต�มวัตถุประสงค์ เป้�หม�ย กลยุทธ์ และ
แผนง�นประจำ�ปีตอบสนองคว�มสำ�เรจ็ต�มวตัถปุระสงคแ์ละเป้�หม�ย
ของกิจก�ร

3. ดูแลให้กิจก�รมีคณะกรรมก�รมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ท่ี
สอดคล้องกับหลักก�รบริห�รกิจก�รท่ีดีท่ีมีก�รสรรห�ท่ีโปร่งใสและ
มีประสิทธิภ�พ มีก�รพัฒน�ทักษะและคว�มรู้เพ่ือก�รปฏิบัติหน้�ท่ี
อย่�งรบัผดิชอบ กำ�หนดให้มีกรอบและกลไกในก�รกำ�กบัดแูลนโยบ�ย
และก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทย่อยและกจิก�รท่ีบรษัิทไปลงทุน แตง่ตัง้ 
คณะกรรมก�รชุดย่อยที่จำ�เป็นและสมควร

4. ดูแลให้บริษัทฯมีกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และผู้บริห�รระดับสูงท่ีเหม�ะสมต่อ
ก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยของบริษัท และมีก�รพัฒน� 
ผู้บริห�รระดับสูงตลอดจนก�รสืบทอดง�นที่เป็นระบบ

5. สง่เสรมินวตักรรมท่ีกอ่ให้เกดิมลูค�่แกธ่รุกจิและก�รประกอบธรุกจิอย่�ง
มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. ดูแลให้มีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในท่ีมี
ม�ตรฐ�นและตอบสนองตอ่ก�รทำ�ให้บรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้�หม�ย
ของบริษัทในระยะย�ว รวมถึงก�รป้องกันก�รรั่วไหลของข้อมูลสำ�คัญ
ซ่ึงอ�จกระทำ�ได้ด้วยเทคโนโลยีส�รสนเทศ จัดให้มีนโยบ�ยและแนว
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์และก�รทำ�
ธุรกรรมท่ีเกี่ยวโยงกัน ก�รต่อต้�นคอร์รัปช่ัน ช่องท�งก�รรับเรื่อง 
ร้องเรียนเบ�ะแสก�รกระทำ�ทุจริตและคอร์รัปชั่น

7. ดูแลให้มีก�รรักษ�คว�มน่�เช่ือถือท�งก�รเงินและก�รจัดทำ�ร�ยง�น
ท�งก�รเงินและก�รเปิดเผยส�รสนเทศให้โปร่งใสและเป็นไปต�ม
กฎหม�ย

8. สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในเรื่องสำ�คัญและรักษ�สิทธิใน 
ก�รรับรู้ข้อมูลข่�วส�รของ ผู้ถือหุ้นผ่�นช่องท�งท่ีเหม�ะสมและทันเวล�

บทบ�ทหน้�ท่ีท้ัง 8 ประก�รข้�งต้นส�ม�รถแยกแยะเป็นหลักปฏิบัติและ
แนวท�งปฏิบัติอีกหล�ยประก�ร โดยอ้�งอิงถึง “หลักก�รบริห�รกิจก�รท่ีดี :  
หลักปฏิบัติสำ�หรับคณะกรรมก�รบริษัทจดทะเบียน” ท่ีสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์จัดทำ�ขึ้น

ในปี 2560 บริษัทมีก�รประชุมคณะกรรมก�รท้ังหมด 8 ครั้ง และมี 
ก�รประชุมของกรรมก�รท่ีไม่ใช่ผู้บริห�ร (โดยไม่มีฝ่�ยจัดก�ร) เพ่ิมอีก 1 คร้ัง
เพ่ือให้กรรมก�รบรษัิทท่ีไม่เป็นผูบ้รหิ�รส�ม�รถแสดงคว�มคดิเห็นในเรือ่ง
ก�รทำ�ง�นและก�รบริห�รง�นได้อย่�งอิสระ

คณะกรรมก�รบริห�ร 

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560 คณะกรรมก�รบริห�ร ประกอบด้วย

1) น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

2) [น�ยประภ�ส ชุติม�วรพันธ์   กรรมก�ร

(ล�ออกวันที่ 1 เมษ�ยน 2560)]

น�ยชนะชัย    ชุติม�วรพันธ์  กรรมก�ร

(แทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษ�ยน 2560)

3) น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมก�รบริห�ร 

4) น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ กรรมก�รบริห�ร

5) น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมก�รบริห�ร 

6) น�งอินทิร� สุขะนินทร์ กรรมก�รบริห�ร 

7) น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร 

8) น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร 

9) น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร 

10) น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร 

11) น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมก�รบริห�ร 

12) น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ กรรมก�รบริห�ร 

โดยประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รเป็นผู้เลือกเลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริห�ร

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร

1. กำ�หนดนโยบ�ย ทิศท�ง กลยุทธ์ และโครงสร้�งก�รบริห�รง�นหลัก
ในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเพ่ือเสนอคณะกรรมก�รบริษัทฯ ให้
คว�มเห็นชอบ

2. กำ�หนดแผนธรุกจิ งบประม�ณ และอำ�น�จก�รบรหิ�รต�่งๆ ของบรษัิท 
เพื่อเสนอคณะกรรมก�รบริษัทฯให้คว�มเห็นชอบ

3. กำ�หนดโครงสร้�งองค์กรและกำ�หนดนโยบ�ยด้�นบุคคล

4. ติดต�มและกำ�กับก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย และแผนง�นต่�งๆ ของบริษัท

5. พิจ�รณ�และอนุมัติกิจก�รต่�งๆ ท่ีอยู่ในขอบเขตอำ�น�จต�มคู่มือ
อำ�น�จดำ�เนินก�ร

6. ดำ�เนินก�รอื่นๆต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯมอบหม�ย

ท้ังนี้ ก�รมอบอำ�น�จดังกล่�วข้�งต้นให้แก่คณะกรรมก�รบริห�รนั้น อยู่
ภ�ยใตก้ฎหม�ยและหลกัเกณฑก์ฎระเบียบข้อบังคบัของบรษัิทและในกรณี
ท่ีก�รดำ�เนนิก�รใดท่ีมหีรอือ�จมีผลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีของกรรมก�ร
บริห�รคนใด หรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง (ต�มประก�ศคณะกรรมก�ร 
ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมก�รบริห�รนำ�เสนอเรื่องดังกล่�วต่อคณะกรรมก�ร
บริษัท เพ่ือให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�ต่อไป โดยกรรมก�รบริห�ร 
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

ผู้นั้นและบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน 
ก�รประชุมในเรื่องดังกล่�ว

ปี 2560 คณะกรรมก�รบริห�รมีก�รประชุม 12 ครั้ง มีก�รร�ยง�นผล 
ก�รปฏบัิตหิน�้ท่ีอย่�งสม่ำ�เสมอตอ่คณะกรมก�รบรษัิท สำ�หรบัสถติิก�รเข้�
ประชมุคณะกรรมก�รบรหิ�รแตล่ะคนเปิดเผยต�มต�ร�งสรปุจำ�นวนครัง้ใน
ก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�ร

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560 คณะกรรมก�รตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1) น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

2) น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร กรรมก�รตรวจสอบ

3) น�ยสุขุม โตธนะเกษม กรรมก�รตรวจสอบ

4) น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ กรรมก�รตรวจสอบ

โดยหัวหน้�สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน ทำ�หน้�ทีเ่ป็นเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
โดยตำ�แหน่ง (ปัจจุบัน คือน�ยช�ติช�ย ภูวงษ์ ผู้จัดก�รฝ่�ยตรวจสอบ)

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

1. สอบท�นให้บริษัทฯมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเปิดเผย 
อย่�งเพียงพอ

2. สอบท�นให้บริษัทฯมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) และ
ก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Auditing) ท่ีเหม�ะสมและมีประสทิธผิล 
และพิจ�รณ�คว�มเป็นอสิระของหนว่ยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจน
ให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตัง้ โยกย�้ยคว�มดคีว�มชอบ และ
ก�รเลกิจ�้งหัวหน�้หนว่ยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรอืหนว่ยง�นอืน่ใดท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน

3. สอบท�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ เพื่อให้ผล 
กระทบที่อ�จเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงป้องกันมิให้เกิด
ก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น

4. สอบท�นให้บริษัทฯปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. พิจ�รณ� คดัเลอืก เสนอแตง่ต้ังบุคคลซ่ึงมคีว�มเป็นอสิระ เพ่ือทำ�หน้�ท่ี
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว รวม
ท้ังเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุม 
อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจ�รณ�ร�ยก�รท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขดัแย้งท�งผล
ประโยชน์ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ 
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่� ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�น
ประจำ�ปีของบริษัทฯซ่ึงร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�มโดย ประธ�น 
คณะกรรมก�รตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมูลอย่�งน้อยดัง
ต่อไปนี้
7.1    คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ขอ

ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท
7.2  คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยใน 

ของบริษัทฯ
7.3 คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์

และตล�ดหลักทรัพย์ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7.4     คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
7.5     คว�มเห็นเก่ียวกับร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
7.6   จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบและก�รเข้�ร่วม

ประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น
7.7      คว�มเหน็หรือขอ้สังเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมก�รตรวจสอบได้

รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฏบัตร (Charter)
7.8   ร�ยก�รอ่ืนท่ีเห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทร�บ ภ�ยใต้

ขอบเขตหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหม�ยจ�ก
คณะกรรมก�รบริษัท

8. ปฏิบัติก�รอ่ืนใดต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยด้วยคว�มเห็น
ชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ

9. ในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ห�กพบหรือมีข้อ
สงสัยว่�มีร�ยก�รหรือก�รกระทำ� ดังต่อไปนี้ซ่ึงอ�จมีผลกระทบอย่�ง
มีนยัสำ�คญัตอ่ฐ�นะก�รเงนิและผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทฯ ให้คณะ
กรรมก�รตรวจสอบร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รของบริษัท เพ่ือดำ�เนิน
ก�รปรับปรุง แก้ไขภ�ยในเวล�ที่คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นสมควร
9.1 ร�ยก�รที่เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
9.2    ก�รทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีคว�ม บกพร่องท่ีสำ�คัญใน

ระบบควบคุมภ�ยใน
9.3 ก�รฝ�่ฝนืกฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ ข้อ

กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืกฎหม�ยท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ห�กคณะกรรมก�รของบริษัทหรือผู้บริห�รไม่ดำ�เนินก�รให้มีก�ร
ปรับปรุงแก้ไขภ�ยในเวล�ต�มวรรคหนึ่ง กรรมก�รตรวจสอบร�ยใด
ร�ยหนึ่งอ�จร�ยง�นว่�มีร�ยก�รหรือก�รกระทำ�ต�มวรรคหนึ่งต่อ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์หรือ
ตล�ดหลักทรัพย์

: องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นไปต�มเกณฑ์ของ
ตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมก�รกำ�กบัตล�ดทุนนโยบ�ย
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร และกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบ คือประกอบ
ด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวนสี่คน คือ ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอื่นอีก
ส�มคนซ่ึงเป็นผู้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในด้�นก�รเงิน ระบบควบคุมและ 
ตรวจสอบภ�ยใน ประวัติและคุณสมบัติของกรรมก�รตรวจสอบระบุใน
เอกส�รแนบ โดยน�ยสทิธ ิลลีะเกษมฤกษ์ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ จบ
ก�รศึกษ�ด�้นบัญชี เป็นผูท่ี้มีคว�มรูแ้ละประสบก�รณด์�้นบัญชีและก�รเงนิ 
รวมทั้งมีคว�มรู้และเข้�ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่�งดี 



52      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

กฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบกำ�หนดให้ประชุมอย่�งน้อยปีละ 4 
ครัง้ ในปี 2560 คณะกรรมก�รตรวจสอบมกี�รประชุม 5 ครัง้มีก�รร�ยง�น 
ผลก�รปฏิบัติหน้�ท่ีอย่�งสม่ำ�เสมอต่อคณะกรรมก�รบริษัท รวมถึง
ก�รร�ยง�นก�รทำ�หน้�ท่ีในรอบปีท่ีผ่�นม� (โปรดดูหัวข้อร�ยง�น 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ) สำ�หรับสถิติก�รเข้�ประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ
แต่ละคนเปิดเผยต�มต�ร�งสรุปจำ�นวนครั้งในก�รเข้�ร่วมประชุมของ 
คณะกรรมก�ร

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

ณ วันท่ี 31 ตุล�คม 2560 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
ประกอบด้วย

1) น�ยประมูล วิเชียรสินธุ์ ประธ�นกรรมก�รสรรห�และ
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

(ล�ออกจ�กตำ�แหน่งประธ�นชุดย่อย 1 พฤษภ�คม 2560)

2) น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�
ค่�ตอบแทน 

(ประธ�นฯ แทนน�ยประมูล วิเชียรสินธ์ุ ณ วันท่ี 30 มิถุน�ยน 2560)

3) น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์         กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�
ค่�ตอบแทน

4) น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�
ค่�ตอบแทน

(หม�ยเหตุ : น�ยประมูล วิเชียรสินธุ์ ล�ออกจ�กก�รเป็นประธ�นกรรมก�รสรรห�

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�รเม่ือวันท่ี 1 พฤษภ�คม 

2560 และวันท่ี 1 มิถุน�ยน 2560 ต�มลำ�ดับ คณะกรรมก�รบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง 

น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร เป็นประธ�นกรรมก�รสรรห�ฯ แทนต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภ�คม 2560)

โดยคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน เป็นผู้เลือกเลข�นุก�ร
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ปัจจุบันคือ น�ยอ�นนท์ 
ศรีช�ญกิจ ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

1. ด้�นก�รสรรห�
(1)  กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมก�รท่ีต้องก�รสรรห�ให้เป็นไปต�ม

โครงสร้�ง ขน�ด และองค์ประกอบของคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ 
ท่ีคณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดไว้ ท้ังนี้เพ่ือคว�มโปร่งใสและ
เพ่ือให้แน่ใจว่�จะเป็นไปต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัทค�ดหวัง 
โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มรู้ ประสบก�รณ์ คว�มเช่ียวช�ญ รวม
ถึงคว�มเป็นอิสระและก�รมีเวล�ม�ปฏิบัติหน้�ท่ีของผู้ท่ีจะทำ�
หน้�ที่กรรมก�ร

(2)  สรรห�และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหม�ะสมท่ีจะม�ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมก�รให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ� เพ่ือเสนอช่ือต่อท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ให้กำ�หนดวิธีก�รสรรห�
เปิดรบัก�รเสนอช่ือ รวมถง่ก�รตรวจสอบคณุสมบัตทิ�งกฎหม�ย
และข้อกำ�หนดหน่วยง�นท�งก�ร และคว�มยินดีในก�รม�เป็น
กรรมก�ร

(3)  สรรห�และเสนอร�ยช่ือบุคคลท่ีเหม�ะสมม�ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมก�รบริห�รและกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ ให้คณะกรรมก�ร
บริษัทพิจ�รณ�เพื่อทดแทนกรรมก�รที่ครบว�ระ

2. ด้�นค่�ตอบแทน
(1) พิจ�รณ�หรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีก�รพิจ�รณ� 

ค่�ตอบแทน ท่ีเหม�ะสมกับหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบและเป็น
ธรรมของคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รชุดย่อยต่อ 
คณะกรรมก�รบริษัท เพ่ือให้คว�มเห็นชอบก่อนเสนอท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจ�รณ�อนุมัติ โดยประธ�นคณะกรรมก�รแต่ละ
คณะจะได้รับค่�ตอบแทนท่ีสูงกว่�กรรมก�รในคณะประม�ณ
ร้อยละ 20

(2)  พิจ�รณ�ข้อมูลก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ใน
อุตส�หกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี

(3)  เปิดเผยร�ยช่ือกรรมก�ร จำ�นวนคร้ังท่ีเข้�ประชุม และค่�ตอบแทน 
ในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ รวมถึง
เนื้อห�สรุปของกฎบัตรและเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทน

บริษัทกำ�หนดให้คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและคณะกรรมก�ร
สรรห� เป็นคณะกรรมก�รชุดเดียวกัน ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวนสี่คน 
คือประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอีกส�มคน โดยประธ�นกรรมก�รและ
กรรมก�รอีกอย่�งน้อยสองคนเป็นกรรมก�รอิสระ (ร้อยละ 75) กรรมก�ร
ท่ีดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน จะ
ต้องมีคุณสมบัติท่ีกำ�หนดในกฎบัตรคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ� 
ค่�ตอบแทน และมีว�ระดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเวล� 3 ปี

กฎบัตรของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน กำ�หนดให้มี 
ก�รประชุมอย่�งน้อยปีละ 2 ครั้งหรือเม่ือต้องสรรห�กรรมก�รบริษัท 
กรรมก�รชุดย่อย หรือเมื่อต้องพิจ�รณ�ทบทวนค่�ตอบแทนโดยกรรมก�ร
สรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ในปี 2560 คณะกรรมก�รสรรห�และ
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน มีก�รประชุม 4 ครั้ง มีก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติ
หน้�ท่ีอย่�งสม่ำ�เสมอ สำ�หรับสถิติก�รเข้�ประชุมคณะกรรมก�รสรรห�
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของแต่ละคนเปิดเผยต�มต�ร�งสรุปจำ�นวนครั้ง
ในก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�ร 

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ณ วนัท่ี 31 ตลุ�คม 2560 คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง ประกอบดว้ย

1) พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง

2) น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

3) น�ยวรภัทร โตธนะเกษม กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

4) น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

โดยหัวหน�้สำ�นกับรหิ�รคว�มเสีย่ง ทำ�หน�้ท่ีเป็นเลข�นกุ�รคณะกรรมก�ร
บรหิ�รคว�มเสีย่งโดยตำ�แหนง่ปัจจบัุน คอื น�ยสนิชยั สริริตันพลกลุ ผูช้ว่ย
ผู้จัดก�รใหญ่ สำ�นักบริห�รคว�มเสี่ยงและพัฒน�ระบบ

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

1. กำ�หนดนโยบ�ย เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมก�รของบรษัิท เพ่ือพิจ�รณ�ใน
เรือ่งของก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งโดยรวมซ่ึงตอ้งครอบคลมุถงึคว�มเสีย่ง
ท่ีสำ�คัญของบริษัท เช่น คว�มเส่ียงจ�กตล�ด คว�มเส่ียงด้�นสภ�พคล่อง  
คว�มเสี่ยงด้�นก�รจัดก�ร คว�มเสี่ยงด้�นก�รลงทุน  คว�มเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจก�ร เป็นต้น
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

2. ว�งกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบ�ยก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง โดยส�ม�รถ
ประเมินติดต�ม และดูแลปริม�ณคว�มเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับ
ที่เหม�ะสม

3. ทบทวนคว�มเพียงพอของนโยบ�ยและระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
โดยรวมถึงคว�มมีประสิทธิผลของระบบและก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย
ที่กำ�หนด

4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมก�ร
บรษัิท เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบ�ยและกลยทุธท่ี์คณะกรรมก�รบรษัิท
กำ�หนด

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รกำ�หนดองค์ประกอบของคณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงว่�ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวนสี่คน คือประธ�น
กรรมก�รและกรรมก�รอีกส�มคน โดยประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอีก
อย่�งนอ้ยสองคนเป็นกรรมก�รอสิระ (รอ้ยละ 75) กรรมก�รท่ีดำ�รงตำ�แหนง่
ในคณะกรรมก�ร จะมีคุณสมบัติต�มท่ีกำ�หนดในกฎบัตรคณะกรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง และมีว�ระดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเวล� 3 ปี

กฎบัตรของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง กำ�หนดให้มีก�รประชุมอย่�ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2560คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมีก�รประชุม 
4 ครั้ง มีก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติหน้�ที่อย่�งสม่ำ�เสมอ สำ�หรับสถิติก�ร
เข้�ประชุมคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งของแตล่ะคนเปิดเผยต�มต�ร�ง
สรุปจำ�นวนครั้งในก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�ร 

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ณ วันท่ี 31 ตุล�คม 2560 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ประกอบด้วย

1) น�ยวรภัทร   โตธนะเกษม ประธ�นคณะกรรม 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

2) พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ      บำ�เพ็ญบุญ กรรมก�รอิสระ

3) น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร กรรมก�รอิสระ

4) น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์์ กรรมก�รอิสระ

โดยคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร  เป็นผู้เลือกเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�ร ปัจจุบัน คือ น�ยธัชชัย ศุภผลศิริ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
สำ�นักเลข�นุก�รบริษัทและกฎหม�ย

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

1. พิจ�รณ�เสนอแนะนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณในก�ร
ประกอบธุรกิจ และนโยบ�ยด้�นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับก�รกำ�กับดูแล
กิจก�ร ต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ

2. พิจ�รณ�เสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมก�ร ฝ่�ยบริห�ร 
พนกัง�น และผูเ้กีย่วข้องอ่ืนๆ ให้สอดคลอ้งกบันโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูล
กิจก�ร จรรย�บรรณในก�รประกอบธุรกิจ และนโยบ�ยด้�นอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ

3. กำ�กับดูแลและให้คำ�แนะนำ�ตลอดจนสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจแก่ 
คณะกรรมก�รและฝ่�ยบริห�ร ในก�รปฎิบัติหน้�ท่ีเพ่ือให้เป็นไป
ต�มนโยบ�ย จรรย�บรรณในก�รประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของ 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

4. ทบทวนนโยบ�ยและแนวท�งปฎิบัติก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท
อย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปรียบเทียบกับม�ตรฐ�นส�กลหรือ
ม�ตรฐ�นอื่นที่เหม�ะสม

5. แต่งตั้งเลข�นุก�รคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร คณะอนุกรรมก�ร
หรือคณะทำ�ง�นกำ�กับดูแลกิจก�รให้มีอำ�น�จหน้�ที่ต�มที่เห็นสมควร

6. ปฎบัิตหิน�้ท่ีอืน่ใดท่ีเกีย่วข้องต�มท่ีคณะกรรมก�รบรษัิทฯ มอบหม�ย

นโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รกำ�หนดองคป์ระกอบของคณะกรรมก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รว่�ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวนสี่คน คือประธ�นกรรมก�ร
และกรรมก�รอีกส�มคน โดยประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอีกอย่�ง
น้อยสองคนเป็นกรรมก�รอิสระ (ร้อยละ 75)กรรมก�รท่ีดำ�รงตำ�แหน่งใน 
คณะกรรมก�ร จะมีคุณสมบัติต�มท่ีกำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�ร และมีว�ระดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเวล� 3 ปี

กฎบัตรของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รกำ�หนดให้มีก�รประชุมอย่�ง
น้อยปีละ 2 ครั้ง  ในปี 2560 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รมีก�รประชุม 
3 ครั้ง มีก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติหน้�ที่อย่�งสม่ำ�เสมอ สำ�หรับสถิติก�ร
เข�้ประชมุคณะกรรมก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รของแตล่ะคนเปิดเผยต�มต�ร�ง
สรุปจำ�นวนครั้งในก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�ร 

ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�ร

ก�รสรรห�กรรมก�ร

ในก�รสรรห�กรรมก�รใหม่ท่ีเป็นกรรมก�รอิสระหรือกรรมก�รท่ีไม่ใช่ 
ผูบ้รหิ�ร ในเบ้ืองตน้คณะกรรมก�รสรรห�ฯจะพิจ�รณ�ร�ยช่ือในฐ�นข้อมลู
ร�ยช่ือกรรมก�รอ�ชีพในทำ�เนียบของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร
บริษัทไทย (IOD) และเชิญชวนให้คณะกรรมก�รบริษัทเสนอร�ยชื่อ เมื่อ
ได้ร�ยช่ือท้ังหมดแล้ว คณะกรรมก�รสรรห�ฯจะตรวจสอบคุณสมบัติข้ัน
ต่ำ�ต�มท่ีกำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รกฎบัตรคณะกรรมก�ร 
และข้อบังคับของบริษัทฯ พิจ�รณ�คว�มรู้คว�มส�ม�รถเฉพ�ะท�งต�ม
ท่ีบริษัทฯมีคว�มต้องก�รในเวล�น้ันๆท่ีได้กำ�หนดไว้ก่อนโดยนำ�วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯม�พิจ�รณ�ประกอบ

กฎบัตรคณะกรรมก�ร ได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมก�รไว้ดังนี้
1. มีคุณสมบัติที่กำ�หนดไว้ในกฎหม�ยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์และคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น

ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
3. ไม่มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัทฯ
4. มีเวล�อย่�งเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้�ที่กรรมก�รบริษัทฯได้ดี  และก�ร

เป็นกรรมก�รในบริษัทอ่ืนต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อก�รปฏิบัติหน้�ท่ี
กรรมก�รของบริษัทฯ ท้ังนี้ กรรมก�รไม่ควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
ในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวล�เดียวกัน
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นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯได้กำ�หนดคุณสมบัติของ
กรรมก�รอิสระไว้ดังนี้

1. ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละศนูย์จดุห้�ของจำ�นวนหุ้นท่ีมีสทิธอิอกเสยีงท้ังหมด
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จ
ควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ให้นับรวมก�รถือหุ้นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องของ
กรรมก�รอิสระร�ยนั้นๆ ด้วย

2. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมก�รท่ีมีสว่นรว่มบรหิ�รง�น ลกูจ�้ง พนกัง�น 
ท่ีปรึกษ�ท่ีได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมี
ลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนวันท่ีได้รับก�รแต่งตั้ง
เป็นกรรมก�รอิสระ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต หรือโดยก�รจดทะเบียน
ต�มกฎหม�ย ในลักษณะที่เป็น บิด�ม�รด� คู่สมรส พี่น้องและบุตร 
รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับก�รเสนอให้เป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จ
ควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอ�จ
เป็นก�รขัดขว�งก�รใช้วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระของตนรวมท้ังไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยสำ�คัญ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของผู้ท่ีมี
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
ร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�ร
มีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนวันท่ีได้รับก�รแต่งตั้ง
เป็นกรรมก�รอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ี
มีนัยสำ�คัญ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักง�นสอบบัญชี 
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 
หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมี
ลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนวันท่ีได้รับก�รแต่งตั้ง
เป็นกรรมก�รอิสระ

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิ�รท�งวชิ�ชีพใดๆ ซ่ึงรวมถงึก�รให้บรกิ�ร
เป็นท่ีปรกึษ�กฎหม�ยหรอืท่ีปรกึษ�ท�งก�รเงนิ ซ่ึงไดร้บัค�่บรกิ�รเกนิ
กว่�สองล้�นบ�ทต่อปีจ�กบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 
หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยสำ�คัญ  
ผูมี้อำ�น�จควบคมุหรอืหุ้นสว่นของผู้ให้บรกิ�รท�งวชิ�ชีพนัน้ดว้ย เวน้
แตจ่ะไดพ้้นจ�กก�รมีลกัษณะดงักล�่วม�แลว้ไม่นอ้ยกว�่สองปีกอ่นวนั
ที่ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมก�รท่ีได้รับก�รแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมก�ร
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจก�รท่ีมีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันท่ีมีนัย
กบักจิก�รของบรษัิทฯหรอืบรษัิทย่อย หรอืไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัสำ�คญั
ในห้�งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมก�รท่ีมีส่วนร่วมบริห�รง�น ลูกจ้�ง 
พนักง�น ท่ีปรึกษ�ท่ีรับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง 
ของจำ�นวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจก�รท่ีมีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจก�ร 
ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระเกี่ยว
กับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

ก�รเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมก�ร

ในกรณีปกติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมก�ร โดยที่ข้อบังคับของ 
บริษัทฯกำ�หนดว่� ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมก�ร
จำ�นวนหนึ่งในส�มออกจ�กตำ�แหน่ง ถ้�จำ�นวนกรรมก�รจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นส�มส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในส�ม 
ดังนั้น บริษัทฯจะจัดว�ระพิจ�รณ�เลือกต้ังกรรมก�รในก�รประชุมส�มัญ
ประจำ�ปีผูถ้อืหุ้นทุกปี และนำ�เสนอร�ยช่ือกรรมก�รท่ีผ�่นก�รพิจ�รณ�ของ 
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและคณะกรรมก�รบริษัท
ต่อที่ประชุมเพื่อพิจ�รณ�

ก�รเลือกต้ังกรรมก�รโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้�งม�ก
และให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รดังต่อไปนี้

(ก)    ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�กับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลท่ีได้รับก�รเสนอช่ือ

เป็น กรรมก�รเป็นร�ยบุคคล ทั้งนี้ ในก�รออกเสียงลงคะแนน 
บุคคลแตล่ะคนท่ีผูถ้อืหุ้นออกเสยีงเลอืกตัง้จะไดร้บัคะแนนเสยีง
จ�กผู้ถือหุ้นไม่เกินจำ�นวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ต�ม (ก) โดย 
ผู้ถือหุ้นดังกล่�วจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ม�กหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียง
สูงสุดต�มลำ�ดับลงม�เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รเท่�
จำ�นวนกรรมก�รที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับก�รเลือกตั้งใน
ลำ�ดับถัดลงม�มีคะแนนเสียงเท่�กันเกินจำ�นวนที่จะมี ให้ผู้เป็น
ประธ�นเป็นผู้ออกเสียงชี้ข�ด

อย่�งไรก็ดี ในกรณีท่ีตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุอ่ืนนอกจ�กถึง
คร�วออกต�มว�ระ และยงัมวี�ระเหลือม�กกว�่สองเดอืน กฎหม�ยบรษิทั
มห�ชนและข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดว่�กรณีเช่นนี้ให้เป็นอำ�น�จของ
คณะกรรมก�รบรษัิทในก�รแตง่ตัง้กรรมก�รทดแทน ฉะนัน้ คณะกรรมก�ร
สรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนจะใช้กระบวนก�รสรรห�ต�มท่ีกล่�วม� 
ข้�งต้น และนำ�เสนอผู้ท่ีได้รับก�รสรรห�ต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพ่ือ
พิจ�รณ�แตง่ต้ัง และให้อยู่ในตำ�แหนง่กรรมก�รไดเ้พียงเท่�ว�ระท่ียังเหลอื
อยู่ของกรรมก�รที่กรรมก�รใหม่นั้นแทน

เมื่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมก�รหรือคณะกรรมก�รบริษัทฯ  
แต่งต้ังกรรมก�รต�มแต่กรณีนี้แล้ว บริษัทฯจะแจ้งร�ยช่ือกรรมก�รต่อ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ภ�ยในกำ�หนดเวล�
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

เพ่ือให้เป็นไปต�มกลไกในก�รกำ�กับดูแลท่ีทำ�ให้ส�ม�รถควบคุมดูแล 
ก�รจดัก�รและรบัผดิชอบก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม และ
ดูแลรักษ�ผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท คณะกรรมก�รบริษัทจึงได้ส่ง
บุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมก�รในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ต�มสัดส่วนก�รถือหุ้น โดยเป็นไปต�มระเบียบปฎิบัติของบริษัทซ่ึงได้รับ 
มติเห็นชอบจ�กท่ีประชุมกรรมก�รบริษัท ตัวแทนของบริษัทท่ีไปเป็น
กรรมก�รในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มดงักล�่ว จะมีสว่นรว่มในก�รกำ�หนด
นโยบ�ยสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ เช่น ก�รลงทุนในโครงก�รอื่นๆ 

ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
บริษัทมีนโยบ�ยเป็นล�ยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับก�รใช้ข้อมูลภ�ยในเพ่ือ
ป้องกนัมิให้กรรมก�รผูบ้รหิ�รและพนกัง�น ใชข้้อมูลภ�ยในท่ีมสี�ระสำ�คญั
ของบริษัท ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่น ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องในธุรกรรม
ท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ รวมถึงก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ของ
บริษัทและวิธีร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ โดยดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ย 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ดังนี้ 

บริษัทกำ�หนดจรรย�บรรณ : แนวปฏิบัติที่ดีในก�รดำ�เนินธุรกิจ ในส่วนที่
เกี่ยวกับ ก�รใช้ข้อมูลภ�ยในและก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท 
ก�รให้ข้อมูลข่�วส�ร หรือให้สัมภ�ษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อส�ธ�รณชน

1. ดำ�เนินก�รแจ้งให้ผู้บริห�รฝ่�ยต่�งๆ เข้�ใจถึงภ�ระหน้�ท่ีในก�ร
ร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตร
ท่ียังไม่บรรลุนิติภ�วะ  ตลอดจนร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือ 
หลักทรัพย์ต�มม�ตร� 59 และบทกำ�หนดโทษต�มม�ตร� 275 แห่ง
พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. ดำ�เนินก�รส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมก�รและผู้บริห�รทร�บว่�  
ห�กได้รับทร�บข้อมูลภ�ยในท่ีเป็นส�ระสำ�คัญ ซ่ึงมีผลกระทบต่อ 
ก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�หลักทรัพย์ ขอให้งดก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วงระยะเวล� 1 เดือน ก่อนท่ีงบก�รเงินหรือข้อมูลภ�ยใน
นั้นจะเปิดเผยต่อส�ธ�รณชนและห้�มไม่ให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นส�ระ
สำ�คัญนั้นต่อบุคคลอื่น 

3. ในกรณทีีมี่ก�รเปลีย่นแปลงก�รถอืหลกัทรพัย์  กรรมก�รและผูบ้รหิ�ร
ระดับสูงจะต้องจัดทำ�และนำ�ส่งร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์และ 
ก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำ�นักเลข�นุก�รบริษัทและ
กฎหม�ย เพ่ือนำ�สง่ต่อไปยังสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์
และตล�ดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ภ�ยในระยะเวล�ท่ีกฎหม�ยและ
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกำ�หนดไว้ทุกครั้งเม่ือมีก�รเปลี่ยนแปลง 
และสำ�นักเลข�นุก�รบริษัทและกฎหม�ยจะร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลง
ก�รถอืหลกัทรพัยข์องกรรมก�รและผูบ้รหิ�รตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมก�ร
บริษัทเป็นร�ยไตรม�สและต่อท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริห�รเป็นร�ยเดือน

4. ข้อมูลภ�ยในหรือเอกส�รท่ีมีส�ระสำ�คัญของบริษัท ท้ังในรูปแบบ
เอกส�รและ Soft File จะถูกเก็บรักษ�ไว้ในท่ีรัดกุมและจำ�กัดให้รับรู้
ได้เฉพ�ะผู้บริห�รระดับสูงต�มคว�มจำ�เป็นเท่�นั้น โดยเฉพ�ะข้อมูล
ภ�ยในท่ีเป็นคว�มลบั ในกรณท่ีีจำ�เป็นตอ้งเปิดเผยตอ่พนกัง�น บรษัิท
จะให้พนกัง�นทร�บถงึข้อจำ�กดัในก�รนำ�ข้อมลูไปใช้อย�่งถกูตอ้ง  ใน
กรณท่ีีพนกัง�นนำ�ข้อมูลท่ีเป็นคว�มลบัของบรษัิทไปเปิดเผยต่อบุคคล
ภ�ยนอก จะถือว่�เป็นคว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง  

5. ก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติง�น จะดำ�เนินก�รสุ่มตรวจกรณีท่ีมีก�รซ้ือ
ข�ยหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ รวมถึง ก�รตรวจสอบผ่�นระบบส�รสนเทศ
ของบริษัทและข่�วส�รจ�กภ�ยนอก

ต�มนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รของบรษัิท ซ่ึงประก�ศให้ทร�บท่ัวกนัว่� 
กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นต้องไม่ใช้ข้อมูลภ�ยใน (Inside Information) 
ของกลุ่มบริษัท ท่ีมีส�ระสำ�คัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชนเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทฯ  
มีสิทธิเสรีภ�พในก�รลงทุนซ้ือข�ยหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ กรรมก�ร ผู้บริห�ร และ
พนกัง�น จะงดก�รซือ้ข�ยหลกัทรพัย์ของบรษัิท ในช่วงระยะเวล� 1 เดอืน 
ก่อนก�รเปิดเผยงบก�รเงินให้แก่ส�ธ�รณชนทร�บ

ค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี 2560 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อยจ่�ย 
ค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชี (audit fee) เป็นจำ�นวนเงิน 8,650,000 บ�ท 
และค่�บริก�รอ่ืนนอกเหนือจ�กค่�สอบบัญชี (non-audit fee) เป็นจำ�นวนเงิน 
1,920,000 บ�ท อันได้แก่ ค่�ตอบแทนก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติต�ม
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมก�รลงทุน จำ�นวนเงิน รวม 320,000 บ�ท และ
ค่�ที่ปรึกษ�และก�รให้บริก�รอื่น จำ�นวนเงิน 1,600,000 บ�ท 
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ประชุม

จำ�นวน 
ก�รเข้�
ประชุม
ทั้งปี

เข้�
ประชุม

จำ�นวน 
ก�รเข้�
ประชุม
ทั้งปี

เข้�
ประชุม

จำ�นวน 
ก�รเข้�
ประชุม
ทั้งปี

เข้�
ประชุม

จำ�นวน 
ก�รเข้�
ประชุม
ทั้งปี

เข้�
ประชุม

จำ�นวน 
ก�รเข้�
ประชุม
ทั้งปี

1 น�ยมนู เลียวไพโรจน์ ประธ�นกรรมก�ร 8 8 1 1

2 น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร 8 8 12 12 1 1

3 น�ยประภ�ส * ชุติม�วรพันธ์ กรรมก�รบริห�ร 4 4 * 5 5 * 1 1

น�ยชนะชัย * ชุติม�วรพันธ์ กรรมก�รบริห�ร 4 4 * 7 7 *

4 น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมก�รบริห�ร 7 8 12 12 1 1

5 น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร 8 8 11 12 1 1

6 น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมก�รบริห�ร 8 8 12 12 1 1

7 น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร 8 8 12 12 1 1

8 น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร /กรรมก�ร
สรรห�และพิจ�รณ� 
ค่�ตอบแทน

8 8 11 12 4 4 1 1

9 น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ กรรมก�รบริห�ร 8 8 12 12 1 1

10 น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร 8 8 1 1

11 น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร /กรรมก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยง

7 8 10 12 3 4 1 1

12 น�ยสุขุม โตก�รณัยเศรษฐ์ กรรมก�รบริห�ร 8 8 12 12 1 1

13 น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมก�รบริห�ร 7 8 11 12 1 1

14 น�ยสมช�ติ  ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร /กรรมก�รสรรห�
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

7 8 4 4 1 1

15 น�ยประมูล ** วิเชียรสินธุ์ กรรมก�รอิสระ /ประธ�น
กรรมก�รสรรห�และ 
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

4 4 ** 3 4 ** - 1

น�งส�วอัญชลี ** พิพัฒนเสริญ กรรมก�รอิสระ 1 1 **

16 พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ  บำ�เพ็ญบุญ กรรมก�รอิสระ /ประธ�น
กรรมก�รบริห�รคว�ม
เสี่ยง / กรรมก�รกำ�กับดูแล
กิจก�ร

8 8 4 4 2 3 - 1

17 น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมก�รอิสระ /ประธ�น
กรรมก�รตรวจสอบ /
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

7 8 5 5 4 4 1 1

18 น�ยก�รุณ  กิตติสถ�พร กรรมก�รอิสระ / กรรมก�ร
สรรห�และพิจ�รณ�ค่�
ตอบแทน /กรรมก�รกำ�กับ 
ดูแลกิจก�ร

5 8 5 5 4 4 2 3 1 1

19 น�ยวรภัทร  โตธนะเกษม กรรมก�รอิสระ/ กรรมก�ร
ตรวจสอบ /กรรมก�ร
บริห�รคว�มเส่ียง/ ประธ�น
กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

7 8 5 5 4 4 3 3 1 1

20 น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ กรรมก�รอิสระ/กรรมก�ร
ตรวจสอบ/กรรมก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�ร

7 8 5 5 3 3 1 1

21 น�งอินทิร�  สุขะนินทร์ กรรมก�รบริห�ร 8 8 12 12 1 1

หม�ยเหตุ  *  น�ยประภ�ส  ชุติม�วรพันธ์  ล�ออกมีผลวันที่ 1 เมษ�ยน 2560 น�ยชนะชัย  ชุติม�วรพันธ์  เป็นกรรมก�รวันที่ 1 เมษ�ยน 2560
           **  น�ยประมูล  วิเชียรสินธ์ุ ล�ออกมีผลวันที่ 1 มิถุน�ยน 2560 น�งส�วอัญชลี  พิพัฒนเสริญ เป็นกรรมก�รวันที่ 29 กันย�ยน 2560

ต�ร�งสรุปจำ�นวนครั้งในก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�ร
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�บริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• ปริญญ�โท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA

• ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์ (เกียรตินิยมดี) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• วุฒิบัตร ก�รพัฒน�อุตส�หกรรม ศูนย์อบรมน�โงย� ประเทศญี่ปุ่น

• วุฒิบัตร วปอ.รุ่นที่ 34

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 30/2003 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2554 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ทีเอ็มซี จำ�กัด (มห�ชน)

2553 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เออ�ร์ไอพี จำ�กัด (มห�ชน)

2553 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มห�ชน)

2547 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 

(ตล�ดหลักทรัพย์สิงค์โปร์)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2547 - ปัจจุบัน บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

2545 - 2549 ประธ�นกรรมก�ร ธน�ค�รพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�งและ

ขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย

2542 - 2547 ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตส�หกรรม

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560)

• ของตนเอง (ไม่มี)

• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ (ไม่มี)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร  : (ไม่มี)

1. ชื่อ น�ยมนู เลียวไพโรจน์

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ

ประธ�นกรรมก�รบริษัท

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 18 มีน�คม 2547

อ�ยุ (ปี) 74

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

•  ปริญญ�ศิลปศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รภูมิสังคม 

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

•  ปริญญ�ตรี (เกียรตินิยม) บริห�รธุรกิจบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

•  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

•  หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  (ไม่มี)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2539 - ปัจจุบัน    กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

ตุล�คม 2560 - ปัจจุบัน      กรรมก�ร บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด

2549 - ปัจจุบัน   ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล อะโกรแอนด์เทรดดิ้ง จำ�กัด

2549 - ปัจจุบัน   ประธ�นกรรมก�ร Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

2549 - ปัจจุบัน   ประธ�นกรรมก�ร Savannakhet Sugar Corporation

2547 - ปัจจุบัน   กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

2546 - มิถุน�ยน 2559 ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพล�ยส์ จำ�กัด

2546 - ปัจจุบัน   ประธ�นกรรมก�ร บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด

2545 - ปัจจุบัน   ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด

2544 - ปัจจุบัน   ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำ�กัด

2543 - ปัจจุบัน   ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด

2540 - ปัจจุบัน   ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ร�ช�เซร�มิค จำ�กัด 

2540 - ปัจจุบัน   กรรมก�ร บริษัท ไทยชูก�ร์ มิลเลอร์ จำ�กัด

2539 - ปัจจุบัน   ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำ�กัด

2539 - ปัจจุบัน   กรรมก�ร บริษัท อ่อนนุชก่อสร้�ง จำ�กัด

2532 - ปัจจุบัน   ประธ�นกรรมก�ร บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560)

• ของตนเอง 96,796,331 หุ้น (2.195%)

• คู่สมรส ม.ล.จ�รุวัฒน� ชินธรรมมิตร์ 52,775,901 หุ้น (1.197%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ดังนี้

• เป็นน้องเขยของบุคคลในลำ�ดับที่ 3 และ 4

• เป็นน้องของบุคคลในลำ�ดับที่ 7

• เป็นพี่ของบุคคลในลำ�ดับที่ 8, 11 และ 12

• เป็นอ�ของบุคคลในลำ�ดับที่ 9, 10 และ 15

2. ชื่อ น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์

ตำ�แหน่ง ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

(กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547

อ�ยุ (ปี) 67



58      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• มัธยมศึกษ�ปีที่ 6 ส�ยส�มัญ โรงเรียนประจำ�จังหวัดชลบุรี

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น   

2546 - ปัจจุบัน ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�ร

บริษัท ไทยชูก�ร์เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน)

2543 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท ทีเอสฟล�วมิลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2547 - เมษ�ยน 2560     กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

2546 - 2559 กรรมก�ร บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด

2539 - ปัจจุบัน  กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท อ่อนนุชก่อสร้�ง จำ�กัด

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560)

• ของตนเอง 19,885,088 หุ้น (0.451%) 

• คู่สมรส น�งสุมิตร� ชุติม�วรพันธ์   23,074,000 หุ้น (0.523%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ดังนี้

• พี่เขยของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

3. ชื่อ น�ยประภ�ส ชุติม�วรพันธ์   

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร   

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547

(ล�ออกมีผล 1 เมษ�ยน 2560)
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คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�ก�รบริห�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

• Master of Science, Engineering North Dakota State University, USA.

• Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia

• ปริญญ�ตรี ส�ข�โครงสร้�งโยธ�วิศวกรรมศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

2556 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2547 - ปัจจุบัน    กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมก�ร Savannakhet Sugar Corporation

2549 - ปัจจุบัน กรรมก�ร Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

2547 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวช่ัน จำ�กัด (มห�ชน)

2546 - ปัจจุบัน กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด

2546 - มิถุน�ยน 2559 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด

2526 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร Koh Kong Plantation Co., Ltd.

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560)

• ของตนเอง 29,390,196 หุ้น (0.666%)

• คู่สมรส น�งมนทนัฐ แต้มศิริชัย 30,688,231 หุ้น (0.696%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ดังนี้

• พี่เขยของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

4. ชื่อ น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร (กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม) 

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส - สำ�นักนวัตกรรม 

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547 

อ�ยุ (ปี) 73



                              รายงานประจำาปี 2560     59 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ ส�ข�อ�ชีวะ คณะพ�ณิชย์ - ก�รบัญชี โรงเรียนกิตติพ�ณิชย์

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2547 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

2551 - มีน�คม 2558 กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท จันทบุรี สต�ร์ท แอนด์ พ�วเวอร์ จำ�กัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมก�ร Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

2549 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดด้ิง จำ�กัด

2547 - มีน�คม 2558 กรรมก�ร บริษัท จันทบุรี สต�ร์ท จำ�กัด

2545 - ปัจจุบัน รองประธ�นกรรมก�ร บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดด้ิง จำ�กัด

2545 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บริษัท เค เอส แอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

2545 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด

2545 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำ�กัด

2543 - ปัจจุบัน รองประธ�นกรรมก�ร บริษัท ร�ช�ปอร์ซเลน จำ�กัด

2543 - ปัจจุบัน กรรมก�รและรองกรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด

2541 - ปัจจุบัน รองประธ�นกรรมก�ร บริษัท ร�ช�เซร�มิค จำ�กัด   

2532 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บริษัท ร�ช�โปรดักส์ จำ�กัด

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560)

• ของตนเอง 1,000,000 หุ้น (0.023 %)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : (ไม่มี)

5. ชื่อ น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร (กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส - ส�ยง�นบัญชีและก�รเงินบริษัท  

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547  

อ�ยุ (ปี) 70 

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจ Auckland Technical Institute, New Zealand

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2547 - ปัจจุบัน    กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมก�ร Savannakhet Sugar Corporation

2549 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด

2545 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำ�กัด

2543 - ปัจจุบัน กรรมก�รและรองกรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด

2541 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด

2532 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด

2532 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เค เอส แอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

2530 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ร�ช�เซร�มิค จำ�กัด

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560)

• ของตนเอง 55,937,112 หุ้น (1.268%)

• คู่สมรส น�งกรกช โรจนะโชติกุล 3,166,748 หุ้น (0.072 %)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : (ไม่มี)

6. ชื่อ น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร (กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส - ส�ยง�นบริห�รและสำ�นักง�น

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547 

อ�ยุ (ปี) 64



60      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• อนุปริญญ� ส�ข�เลข�นุก�ร Melbourne, Australia

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น   

2548 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำ�กัด (มห�ชน) 

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2553 - ปัจจุบัน    กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด

2550 - ปัจจุบัน ผู้จัดก�รทั่วไป บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560)

• ของตนเอง 25,471,699 หุ้น (0.578%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ดังนี้

• พี่ส�วของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

7. ชื่อ น�งอินทิร� สุขะนินทร์

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร (กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส - ส�ยง�นพัฒน�ธุรกิจ  

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  25 มิถุน�ยน 2553

อ�ยุ (ปี) 70

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada

• Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA.

• ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจ คณะเศรษฐศ�สตร์และบริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

• SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy  Key Blueprint for Business Growth, 

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006   

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

2548 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2547 - ปัจจุบัน    กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

2549 - มิถุน�ยน 2559 กรรมก�รบริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด

2542 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

2539 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท อ่อนนุชก่อสร้�ง จำ�กัด

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560)

• ของตนเอง 99,599,954 หุ้น (2.258%) 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ดังนี้

• น้องส�วของบุคคลในลำ�ดับที่  2

8. ชื่อ น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร (กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)

กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ส�ยง�นทรัพย�กรบุคคล

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547

อ�ยุ (ปี)  59 



                              รายงานประจำาปี 2560     61 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจด้�นก�รเงินและก�รธน�ค�ร Mercer University, USA

• ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจด้�นก�รเงินและก�รธน�ค�ร มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ

• หลักสูตรวิทย�ลัยตล�ดทุน รุ่นที่ 10

• หลักสูตรวิทย�ลัยพลังง�น รุ่นที่ 6

• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงด้�นก�รพัฒน�ธุรกิจอุตส�หกรรมและก�รลงทุน รุ่นที่ 3

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

2557 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท มัดแมน จำ�กัด (มห�ชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ม�สเตอร์แอด จำ�กัด (มห�ชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ทีเอส ฟล�วมิลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

กรกฎ�คม 2550 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ไทยชูก�ร์เทอร์มิเน้ิล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2547 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

31 ตุล�คม 2560 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ธน�รักษ์ พัฒนสินทรัพย์ จำ�กัด

2550 - ปัจจุบัน เลข�ธิก�ร บริษัท สม�คมผู้ผลิตน้ำ�ต�ลไทยและชีวพลังง�นไทย

2549 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมก�รคณะกรรมก�รน้ำ�ต�ลทร�ยภ�คใต้

2549 - ปัจจุบัน กรรมก�ร Savannakhet Sugar Corporation

2546 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

2546 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด

2546 - มิถุน�ยน 2559 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมก�รคณะกรรมก�รต�ม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย ปี 2527

2545 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด

2544 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ไทยชูก�ร์มิลเลอร์ จำ�กัด

2540 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท อ่อนนุชก่อสร้�ง จำ�กัด

2540 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด 

2540 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เอ็ม เอ็ม พี แพ็คเกจจิ้งกรุ๊พ จำ�กัด

2539 - ปัจจุบัน กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท เค เอส แอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560)

• ของตนเอง 43,279,926 หุ้น (0.981%)

• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ 

- ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์ 11,088,000 หุ้น (0.251%)

     - ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์ 11,088,000 หุ้น (0.251%)

     - ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์ 374,000 หุ้น (0.008%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร 

• หล�นของบุคคลในลำ�ดับที่  2

9. ชื่อ น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร (กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)

กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  26 กุมภ�พันธ์ 2547

อ�ยุ (ปี) 49

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• ปริญญ�โท ศิลปศ�สตร์ ส�ข�กฎหม�ยธุรกิจ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ และปริญญ�โทวิศวกรรมอุตส�หก�ร, University of Tennessee, Knoxville, USA

• ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ ส�ข�ไฟฟ้� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2005) 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รอบรมหลักสูตรอื่นๆ

• Orientation Course - CFO Focus on Financial สภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปถัมภ์

• CFA Charter holder, Association for Investment Management and Research (AIMR)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

2543 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริห�ร บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน)

2543 - ปัจจุบัน กรรมก�รบริษัท ที เอส ฟล�วมิลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2547 - ปัจจุบัน    บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

ตุล�คม 2560 - ปัจจุบัน      กรรมก�ร บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสตกิส์ จำ�กัด

มีน�คม 2557 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เค.เอส.แอล. เรียลเอสเทต จำ�กัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมก�ร Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

2549 - ปัจจุบัน       กรรมก�ร Savannakhet Sugar Corporation

2546 - มิถุน�ยน 2559 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด

2545 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

2543 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ที เอส คลังสินค้� จำ�กัด

2543 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำ�กัด

2543 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ที เอส อุตส�หกรรมน้ำ�มัน จำ�กัด

2543 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำ�กัด

2539 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท อ่อนนุชก่อสร้�ง จำ�กัด 

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560)

• ของตนเอง115,355,499 หุ้น (2.616%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร  

• หล�นของบุคคลในลำ�ดับที่  2

10. ชื่อ น�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร (กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม) 

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน 

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  1 เมษ�ยน 2560

อ�ยุ (ปี) 45



62      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• Mini MBA  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• อนุปริญญ� คอมพิวเตอร์ สถ�บัน Computer College, Germany

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น   

2551 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ไทยชูก�ร์เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ที เอส ฟล�วมิลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2553 - ปัจจุบัน    กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด

2524 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560)

• ของตนเอง 96,225,726 หุ้น (2.182 %)

• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ 17,583,759 หุ้น (0.399 %)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ดังนี้

• น้องช�ยของบุคคลในลำ�ดับที่  2

11. ชื่อ น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  26 กุมภ�พันธ์ 2547 

อ�ยุ (ปี)  65  

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• Diploma from KATINKA School, United Kingdom

• หลักสูตร MMP รุ่น 3 คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น   

2548 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2547 - ปัจจุบัน    กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560)

• ของตนเอง  99,683,643 หุ้น (2.260%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ดังนี้

• น้องส�วของบุคคลในลำ�ดับที่  2

12. ชื่อ น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  26 กุมภ�พันธ์ 2547 

อ�ยุ (ปี)  62



                              รายงานประจำาปี 2560     63 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• วุฒิบัตรก�รเงินเพื่อก�รบริห�ร คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2547 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

2552 - พฤษภ�คม 2553 ผู้จัดก�รทั่วไป Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 

2550 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล ชูก�ร์โฮลดิ้ง จำ�กัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมก�ร Koh Kong Plantation Co., Ltd. 

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560)

• ของตนเอง 158,162 หุ้น (0.004 %)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : (ไม่มี)

13. ชื่อ น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ 

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร - สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  26 กุมภ�พันธ์ 2547

อ�ยุ (ปี) 67

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ ส�ข�ก�รตล�ด มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ ส�ข�ก�รตล�ด จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• ปริญญ�ตรีวิศวกรรมศ�สตร์ ส�ข�เครื่องกล สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

2548 - ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น  : (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560)

• ของตนเอง 22,907,921 หุ้น (0.519%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร  : (ไม่มี)

14. ชื่อ น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัท (กรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�ร)

กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547

อ�ยุ (ปี) 60



64      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• Master of Science, Computer Science, Bellevue University, USA.

• ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008 

สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

• หลักสูตร Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี) 

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2547 - ปัจจุบัน    กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

2543 - ปัจจุบัน รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ส�ยง�นพัฒน�ระบบง�นธุรกิจ 

บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำ�กัด

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560)

• ของตนเอง 57,467,546 หุ้น (1.303%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร ดังนี้

• หล�นของบุคคลในลำ�ดับที่  2

15. ชื่อ น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัท (กรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�ร)

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  26 กุมภ�พันธ์ 2547   

อ�ยุ (ปี) 44   

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ประก�ศนียบัตร พ�ณิชยก�ร ส�ข�บัญชี 

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น  : (ไม่มี)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2547 - ปัจจุบัน    กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด

2546 - มิถุน�ยน 2559 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด 

2546 - 2559 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

2540 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ร�ช�เซร�มิค จำ�กัด

2535 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล ชูก�ร์โฮลดิ้ง จำ�กัด

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560)

• ของตนเอง 13,621,766 หุ้น (0.309%)

• คู่สมรส น�งรัตน� ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 4,944,720 หุ้น (0.112%)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : (ไม่มี)

16. ชื่อ น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  26 กุมภ�พันธ์ 2547

อ�ยุ (ปี) 77 



                              รายงานประจำาปี 2560     65 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�โท รัฐประศ�สนศ�สตร์ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

• ปริญญ�บัตร วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ. รุ่น 37)

• ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

• ปริญญ�ตรี รัฐประศ�สนศ�สตร์ โรงเรียนน�ยร้อยตำ�รวจ

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น :  (ไม่มี)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2549 - ปัจจุบัน กรรมก�รกฤษฎีก� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560) : (ไม่มี)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : (ไม่มี)

17. ชื่อ พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ 

ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง / กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  18 มีน�คม 2547

อ�ยุ (ปี)  73 

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• หลักสูตรนักบริห�รชั้นสูง รุ่นที่ 54 สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ (NIDA)

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/ 2004

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 10/2005 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Improving the quality of financial reporting (GFR) รุ่นที่ 4/2006 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น  

2541 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิท�งกฎหม�ย กรุงเทพมห�นคร 

2545 - 2546 ที่ปรึกษ�ประธ�น ศ�ลรัฐธรรมนูญ

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560) : (ไม่มี)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : (ไม่มี)

18. ชื่อ น�ยประมูล วิเชียรสินธุ์

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ

ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน (ล�ออกมีผล 1 พฤษภ�คม 2560)

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547 

(ล�ออกมีผล 1 มิถุน�ยน 2560)

อ�ยุ (ปี) 87



66      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รบัญชี คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• Audit Committee Forum 2014 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

2557 - ปัจจุบัน รองประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

2552 - ปัจจุบัน กรรมก�รสรรห�และกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

2537 - ปัจจุบัน รองประธ�นกรรมก�ร บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

2534 - 2557 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยสนับสนุน

บริษัท โนเบิลดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2556 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร บริษัท เอส แอนด์ พี พร๊อพเพอร์ตี้ แมนเนจเมนท์ จำ�กัด

2555 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร บริษัท เอ็น เค. เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำ�กัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท บ้�นสุขสบ�ย จำ�กัด

2538 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำ�กัด

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560) : (ไม่มี)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : (ไม่มี)

19. ชื่อ น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ/ กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  18 มีน�คม 2547 

อ�ยุ (ปี) 64   

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�โท MA (ก�รค้�ระหว่�ง ประเทศ),Syracuse University, USA. (ทุน USAID)

• ปริญญ�ตรี BCA, New Zealand. (ทุน Colombo Plan)  

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2549

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551

• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2552

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552

ก�รอบรมหลักสูตรอื่นๆ

• ประก�ศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva

• วปรอ.รุ่นที่ 8 (วปรอ.388)

• Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี2554

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556

• Anti-Corruption for Executive Program ( ACEP) ปี 2556 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

เมษ�ยน 2558 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒน� จำ�กัด (มห�ชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒน� จำ�กัด (มห�ชน)

2552 - มีน�คม 2558 กรรมก�รอิสระ/ กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒน� จำ�กัด (มห�ชน)

2551 - ปัจจุบัน กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน) 

2551 - ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบ  บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำ�กัด (มห�ชน)  

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2551 - ตุล�คม 2560 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร ศูนย์ส่งเสริมศิลป�ชีพระหว่�งประเทศ 

2550 - กันย�ยน 2557 กรรมก�ร คณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย

2549 - ปัจจุบัน กรรมก�ร คณะกรรมก�รกฤษฎีก�

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560) : (ไม่มี)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : (ไม่มี)

20. ชื่อ น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รตรวจสอบ/ กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน/ 

กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 

(1 พฤษภ�คม 2560 แทนน�ยประมูล วิเชียรสินธุ์)

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  3 มีน�คม 2553

อ�ยุ (ปี) 70  
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ University of Illinois Urbana - Champaign สหรัฐอเมริก�

• ปริญญ�โท เศรษฐศ�สตร์ University of Illinois Urbana - Champaign สหรัฐอเมริก�

• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ Kellogg School of Management

Northwestern University Evanston Illinois,  สหรัฐอเมริก�

• ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์ (เกียรตินิยมดีม�ก) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

• ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Directors Certification Program DCP 0/2000 

โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• The Executive Director Course EDC 1/2012 

โดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• Certificate of International Corporate Governance, Yale University, U.S.A.

• Director Certificate Program, Australian Institute of Corporate Directors

(รุ่น Train the Trainers), Bangkok

• หลักสูตรวิทย�ก�รตล�ดทุน รุ่นที่ 5

• หลักสูตรผู้บริห�รกระบวนก�รยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15

• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงด้�นวิทย�ก�รพลังง�น (วพน.) รุ่นที่ 9

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น

28 มิถุน�ยน 2556 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

สิงห�คม 2555 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)

2552 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอิสระ

บริษัท ปริญสิริ จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

มิถุน�ยน 2555 - ปัจจุบัน    กรรมก�รผู้จัดก�ร มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�องค์กรภ�ครัฐ (IRDP)

ปัจจุบัน อนุญ�โตตุล�ก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์

มิถุน�ยน 2555 - ปัจจุบัน ประธ�นบริห�รหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) 

มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�องค์กรภ�ครัฐ (IRDP) 

ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร คณะกรรมก�รจริยธรรมประจำ�กรมสรรพ�กร

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560) : (ไม่มี)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร  : (ไม่มี)

21. ชื่อ น�ยวรภัทร โตธนะเกษม

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ

ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร/ 

กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง/ กรรมก�รตรวจสอบ 

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  3 มีน�คม 2553

อ�ยุ (ปี) 68 

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�เอก วิศวกรรมศ�สตร์ ส�ข�ไฟฟ้� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• ปริญญ�โท วิศวกรรมศ�สตร์ ส�ข�ไฟฟ้� มห�วิทย�ลัยมิสซูรี่ สหรัฐอเมริก�

• ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ ส�ข�ไฟฟ้� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD

• หลักสูตร Director Certification Program  (DCP) รุ่นที่ 71 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรสำ�หรับผู้บริห�ร Harvard University, สหรัฐอเมริก�

• หลักสูตรสำ�หรับผู้บริห�ร Stanford Executive Program 2013

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

2550 - มีน�คม 2557 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รด้�นก�รตล�ด/กรรมก�รบริห�ร

บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

ธันว�คม 2555 - กรกฎ�คม 2557    กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

ธน�ค�รออมสิน

มกร�คม 2552 - กรกฎ�คม 2557 ประธ�นกรรมก�ร/ กรรมก�รอิสระ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560) : (ไม่มี)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : (ไม่มี)

22. ชื่อ น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ

กรรมก�รตรวจสอบ/ กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  3 มีน�คม 2553

อ�ยุ (ปี) 58 



68      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ศึกษ�เพ่ิมเติม (Accounting Information System) University of Texas at Austin, TX, USA

• ปริญญ�โท MS. (Accounting) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี 

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)รุ่นที่ 124/2552

ของสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553

ของสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (Advanced  ACP) รุ่นที่ 2/2553 

ของสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD

• หลักสูตร Role of Chairman รุ่นที่ 25/2554 ของสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)  

ก�รอบรมหลักสูตรอื่นๆ

• หลักสูตร นักบริห�รระดับสูง ธรรมศ�สตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

2553 - ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ บริษัท ไอร่� แคปปิตอล จำ�กัด (มห�ชน) 

2552 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ บริษัท ปริญสิริ จำ�กัด (มห�ชน)  

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2547 - 2550 รองอธิก�รบดีฝ่�ยก�รคลัง มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

2551 - 2553 หัวหน้�ภ�ควิช�ก�รบัญชี คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

2552 - ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่� จำ�กัด (มห�ชน) 

2555 - ปัจจุบัน อ�จ�รย์ประจำ�ต�มสัญญ� มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

2555 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยด้�นก�รเงินและทรัพย์สิน มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

2550 - ปัจจุบัน คณะกรรมก�ร โครงก�รธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560) : (ไม่มี)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : (ไม่มี)

23. ชื่อ น�งส�วอัญชลี พิพัฒนเสริญ

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  29 กันย�ยน 2560

อ�ยุ (ปี) 65 

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�ตรี วิทย�ศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย  

• ปริญญ�โท  วิศวกรรมศ�สตร์ ส�ข�วิศวกรรมเคมี University of Wisconsin, Madison, USA  

• ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ สำ�หรับผู้บริห�ร มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2546 - ปัจจุบัน  กรรมก�รบริษัท บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

2546 - มิ.ย. 2559 กรรมก�รบริษัท บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด

2550 - ปัจจุบัน  กรรมก�รบริษัท บริษัท น้ำ�ต�ลเก�ะกง จำ�กัด

2549 - ปัจจุบัน  กรรมก�รบริษัท Savannakhet Sugar Corporation

2546 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร บริษัท รอยัลเพลสเรียลตี้ จำ�กัด

2535 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร บริษัท เจริญล�ภพัฒน� จำ�กัด

2553 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร บริษัท รอยัลเพลสซิเด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560)

• ของตนเอง 1,650,000 หุ้น (0.0374%)

• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ (ไม่มี)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : (ไม่มี)

24. ชื่อ น�ยธีระ สงวนดีกุล

ตำ�แหน่ง รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยง�นกลุ่มก�รผลิต ธุรกิจน้ำ�ต�ล

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  กุมภ�พันธ์ 2547

อ�ยุ (ปี) 66
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�โท นิติศ�สตร์, Harvard University, USA

• เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ยแห่งเนติบัณฑิตยสภ� 

• ปริญญ�ตรี (เกียรตินิยม) นิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 133/2017) 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�รหลักสูตรอื่นๆ

• Ethical Leadership Program (ELP 6/2016)

• ผู้ปฏิบัติง�นเลข�นุก�ร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) 

รุ่น 29/2014

• Corporate Governance for Executives (CGE) 2014

• Company Secretary Program (CSP 59/2014)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น  

2559 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บริษัท โรงพย�บ�ลวัฒนแพทย์ ตรัง จำ�กัด (มห�ชน)

2544 - 2557 SVP ฝ่�ยกฎหม�ย ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น : (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560) : (ไม่มี)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : (ไม่มี)

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์ก�รเงิน, Wharton School, University of Pennsylvania, USA

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักลอจิสติกส์และบริห�ร, บริษัท ไทยคม (จำ�กัด) มห�ชน  

ก�รดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

2534 - 2541    กรรมก�รบริห�ร, บริษัท แกล็กโช เวลคัม ประเทศไทย (จำ�กัด)

2527 - 2541    ผู้อำ�นวยก�รส�ยง�นปฏิบัติก�ร, บริษัท แกล็กโช เวลคัม ประเทศไทย (จำ�กัด)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560) : (ไม่มี)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร : (ไม่มี)

25. ชื่อ น�ยธัชชัย ศุภผลศิริ

ตำ�แหน่ง รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สำ�นักเลข�นุก�รบริษัทและกฎหม�ย

เลข�นุก�รบริษัท 

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  28 มีน�คม 2557

อ�ยุ (ปี) 61 

26. ชื่อ น�ยธนภัทร ณ เชียงใหม่

ตำ�แหน่ง รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ส�ยง�นบริห�รและสำ�นักง�น

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  9 พฤษภ�คม 2559

อ�ยุ (ปี) 68



70      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง ณ 31 ต.ค. 
2559

ณ 31 ต.ค. 
2560

จำ�นวนหุ้น
เพ่ิมข้ึน / ลดลง

ร้อยละ 
จำ�นวนหุ้น

ที่มีสิทธิออกเสียง 

หม�ยเหตุ

Par 0.50 บ�ท Par 0.50 บ�ท ในปี 2560 
(หุ้น)

1 น�ยมนู เลียวไพโรจน์ *      ประธ�นกรรมก�ร/ 
กรรมก�รอิสระ

 -   ไม่มีหุ้น KSL

2 น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ 1 กรรมก�ร/ 
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

 146,909,132  149,572,232  2,663,100  3.39 
-

ซ้ือหุ้นเพ่ิมจำ�นวน  
2,663,100 หุ้น 

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ)

3 น�ยประภ�ส ชุติม�วรพันธ์ 2 กรรมก�ร  46,536,188  38,706,688 7,829,500  0.88 
-

ข�ย 7,829,500 หุ้น

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ)

4 น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย 3 กรรมก�ร/ รองกรรมก�ร
ผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส

 60,078,427  60,078,427  -    1.36
- 

-

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ)

5 น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ กรรมก�ร/ รองกรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส

 484,600  1,000,000  515,400  0.02 ซ้ือหุ้นเพ่ิมจำ�นวน  
515,400 หุ้น

6 น�งอินทิร� สุขะนินทร์ กรรมก�ร/ รองกรรมก�ร
ผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส

 25,471,699  25,471,699  -    0.58 -

7 น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ 4 กรรมก�ร/ รองกรรมก�ร
ผู้จัดก�รใหญ่

 65,829,926  65,829,926  -    1.49 
-

-

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ)

8 น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร/รองกรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่

 99,599,954  99,599,954  -    2.26 -

9 น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล 5 กรรมก�ร/ รองกรรมก�ร
ผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส

 60,252,382  59,103,860 1,148,522  1.34 
-

ข�ย 1,148,522 หุ้น 

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ)

10 น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ 6 กรรมก�ร/ ผู้ช่วย
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

 113,809,485  113,809,485  -    2.58
- 

-

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ)

11 น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร/ ผู้ช่วย
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

 99,683,643  99,683,643  -    2.26 -

12 น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ กรรมก�ร  158,162  158,162  -    0.00 -

13 น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร  57,467,546  57,467,546  -    1.30 -

14 น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร  22,907,921  22,907,921  -    0.52 -

15 น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ * กรรมก�รอิสระ  -    -    -    -   ไม่มีหุ้น KSL

16 พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ * กรรมก�รอิสระ  -    -    -    -   ไม่มีหุ้น KSL

17 น�ยประมูล วิเชียรสินธุ์ * กรรมก�รอิสระ  -    -    -    -   ไม่มีหุ้น KSL

18 น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ * กรรมก�รอิสระ  -    -    -    -   ไม่มีหุ้น KSL

19 น�ยวรภัทร โตธนะเกษม * กรรมก�รอิสระ  -    -    -    -   ไม่มีหุ้น KSL

20 น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร *  กรรมก�รอิสระ  -    -    -    -   ไม่มีหุ้น KSL

21 น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 7      กรรมก�ร  18,612,158  18,566,486 45,672  0.42
 -

ข�ย 45,672 หุ้น 

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ)

22 น�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์     กรรมก�ร/ รองกรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่

 115,355,499  115,355,499 0.00  2.62 -

23 น�ยธัชชัย ศุภผลศิริ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่/ 
เลข�นุก�รบริษัท

 -    -    -    -   ไม่มีหุ้น KSL

ก�รถือหลักทรัพย์ของกรรมก�รทั้งท�งตรงและท�งอ้อม ณ 31 ตุล�คม 2559  เปรียบเทียบกับสิ้นสุด  31 ตุล�คม 2560



                              รายงานประจำาปี 2560     71 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

หม�ยเหตุ * กรรมก�รอิสระ

1 น�ยจำ�รูญ     ชินธรรมมิตร์ จำ�นวนหุ้น  96,796,331 

ม.ล.จ�รุวัฒน� ชินธรรมมิตร์  (ภรรย�) จำ�นวนหุ้น  52,775,901  149,572,232 

2 น�ยประภ�ส   ชุติม�วรพันธ์ จำ�นวนหุ้น  17,132,688 

น�งสุมิตร�    ชุติม�วรพันธ์ (ภรรย�) จำ�นวนหุ้น  21,574,000  38,706,688 

3 น�ยพรศิลป์    แต้มศิริชัย จำ�นวนหุ้น  29,390,196 

น�งมนทนัฐ    แต้มศิริชัย (ภรรย�) จำ�นวนหุ้น  30,688,231  60,078,427 

4 น�ยชลัช       ชินธรรมมิตร์ จำ�นวนหุ้น  43,279,926 

ด.ช.ชยพัทธ์   ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภ�วะ) จำ�นวนหุ้น  11,088,000 

ด.ช.ชัชพีร์     ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภ�วะ) จำ�นวนหุ้น  11,088,000 

ด.ญ.ชลพิมพ์  ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภ�วะ) จำ�นวนหุ้น  374,000  65,829,926 

5 น�ยธวัทชัย    โรจนะโชติกุล จำ�นวนหุ้น  55,937,112 

น�งกรกช      โรจนะโชติกุล (ภรรย�) จำ�นวนหุ้น  3,166,748  59,103,860 

6 น�ยสมช�ย    ชินธรรมมิตร์ จำ�นวนหุ้น  96,225,726 

ด.ญ.ณฐมณฐ์  ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภ�วะ) จำ�นวนหุ้น  17,583,759  113,809,485 

7 น�ยตระก�ร    ชุณหโรจน์ฤทธิ์ จำ�นวนหุ้น  13,621,766 

น�งรัตน�      ชุณหโรจน์ฤทธิ์ (ภรรย�) จำ�นวนหุ้น  4,944,720  18,566,486 



72      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง หุ้นส�มัญ
(จำ�นวนหุ้น)

ร�ยก�รเปลี่ยนแปลงระหว่�งปี 2560 หุ้นส�มัญ
(จำ�นวนหุ้น)

ร้อยละ 
จำ�นวนหุ้น

ณ 31 ต.ค. 2559
Par 0.50 บ�ท

ซื้อ (ข�ย) รับโอน / (โอน) รับหุ้นปันผล ณ 31 ต.ค. 2560  
Par 0.50 บ�ท

ที่มีสิทธิ 
ออกเสียง

Par 0.50 บ�ท

1 น�ยมนู เลียวไพโรจน์ *    ประธ�นกรรมก�ร/ กรรมก�รอิสระ  -    -   

2 น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ 1 กรรมก�ร/ ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร  94,133,231  2,663,100  96,796,331  2.195 

(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ) และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  52,775,901  52,775,901  1.197 

3 น�ยประภ�ส ชุติม�วรพันธ์ 2 กรรมก�ร  24,962,188 (7,829,500)  17,132,688  0.388 

(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ)  21,574,000  21,574,000  0.489 

4 น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย 3 กรรมก�รและรองกรรมก�ร  29,390,196  29,390,196  0.666 

(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ) ผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส  30,688,231  30,688,231  0.696 

5 น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ กรรมก�รและรองกรรมก�ร  484,600  515,400  1,000,000  0.023 

ผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส  -    -    -   

6 น�งอินทิร� สุขะนินทร์ กรรมก�รและรองกรรมก�ร  25,471,699  25,471,699  0.578 

ผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส -  -    -   

7 น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ 4 กรรมก�รและรองกรรมก�ร  43,279,926  43,279,926  0.981 

(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ) ผู้จัดก�รใหญ่  22,550,000  22,550,000  0.511 

8 น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร/ รองกรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่

 99,599,954  99,599,954  2.258 

9 น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล 5 กรรมก�รและรองกรรมก�ร  55,937,112  55,937,112  1.268 

(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ) ผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส  4,315,270 (1,148,522)  3,166,748  0.072 

10 น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ 6 กรรมก�รและผู้ช่วยกรรมก�ร  96,225,726  96,225,726  2.182 

(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ) ผู้จัดก�รใหญ่  17,583,759  17,583,759  0.399 

11 น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร/ ผู้ช่วยกรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่

 99,683,643  99,683,643  2.260 

12 น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ กรรมก�ร  158,162  158,162  0.004 

13 น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร  57,467,546  57,467,546  1.303 

14 น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร  22,907,921  22,907,921  0.519 

15 น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ * กรรมก�รอิสระ  -    -    - 

16 พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ * กรรมก�รอิสระ  -    -    - 

17 น�ยประมูล วิเชียรสินธุ์ * กรรมก�รอิสระ  -    -    - 

18 ดร. นงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ * กรรมก�รอิสระ  -    -    - 

19 ดร. รภัทร โตธนะเกษม * กรรมก�รอิสระ  -    -    - 

20 น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร * กรรมก�รอิสระ  -    -    - 

21 น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 7 กรรมก�ร 13,621,766  13,621,766  0.309 

(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ) 4,990,392 (45,672)  4,944,720  0.112 

22 น�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์     กรรมก�ร/ รองกรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่

115,355,499 115,355,499  2.616

23 น�ยธัชชัย ศุภผลศิริ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และ
เลข�นุก�รบริษัท

 -   -    - 

ก�รถือหลักทรัพย์ของกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง ต้นปี สิ้นปี และที่มีก�รซื้อข�ยระหว่�งปี 2560

การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

หม�ยเหตุ * กรรมก�รอิสระ

1 น�ยจำ�รูญ     ชินธรรมมิตร์ จำ�นวนหุ้น  96,796,331 

ม.ล.จ�รุวัฒน� ชินธรรมมิตร์  (ภรรย�) จำ�นวนหุ้น  52,775,901  149,572,232 

2 น�ยประภ�ส   ชุติม�วรพันธ์ จำ�นวนหุ้น  17,132,688 

น�งสุมิตร�    ชุติม�วรพันธ์ (ภรรย�) จำ�นวนหุ้น  21,574,000  38,706,688 

3 น�ยพรศิลป์    แต้มศิริชัย จำ�นวนหุ้น  29,390,196 

น�งมนทนัฐ    แต้มศิริชัย (ภรรย�) จำ�นวนหุ้น  30,688,231  60,078,427 

4 น�ยชลัช       ชินธรรมมิตร์ จำ�นวนหุ้น  43,279,926 

ด.ช.ชยพัทธ์   ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภ�วะ) จำ�นวนหุ้น  11,088,000 

ด.ช.ชัชพีร์     ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภ�วะ) จำ�นวนหุ้น  11,088,000 

ด.ญ.ชลพิมพ์  ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภ�วะ) จำ�นวนหุ้น  374,000  65,829,926 

5 น�ยธวัทชัย    โรจนะโชติกุล จำ�นวนหุ้น  55,937,112 

น�งกรกช      โรจนะโชติกุล (ภรรย�) จำ�นวนหุ้น  3,166,748  59,103,860 

6 น�ยสมช�ย    ชินธรรมมิตร์ จำ�นวนหุ้น  96,225,726 

ด.ญ.ณฐมณฐ์  ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิติภ�วะ) จำ�นวนหุ้น  17,583,759  113,809,485 

7 น�ยตระก�ร    ชุณหโรจน์ฤทธิ์ จำ�นวนหุ้น  13,621,766 

น�งรัตน�      ชุณหโรจน์ฤทธิ์ (ภรรย�) จำ�นวนหุ้น  4,944,720  18,566,486 
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รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ร�ยชื่อก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รและผู้บริห�รในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560

ชื่อ - น�มสกุล

ตำ�แหน่ง

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. น�ยมนู เลียวไพโรจน์ ประธ�นกรรมก�ร X X X

2. น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่- 
บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ // // //  X X / X X X X  X /

3.
น�ยประภ�ส ชุติม�วรพันธ์

กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // // //  /
(ล�ออกมีผล 1 เมษ�ยน 2560)

4. น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // //   / /    / X  /

5. น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // //  /    / / /   /

6. น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // //  /    / / / /

7. น�งอินทิร� สุขะนินทร์ กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // //    /    / /

8. น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร/ กรรมก�รบริห�ร/ 
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน // // //     /  /

9. น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // // /  /   /

10. น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // //

11. น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร/กรรมก�รสรรห�และ
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน / / /  

12. น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // //           /  

13. น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร/ กรรมก�รบริห�ร
/กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง // // // / / / / /  / /  /  / /

14. น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร / / /  

15. น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // //   / /  /  

16.
น�ยประมูล  วิเชียรสินธุ์ กรรมก�รอิสระ/ ประธ�นกรรมก�รสรรห�

และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน(ล�ออกมีผล 1 มิถุน�ยน 2560)

17. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ กรรมก�รอิสระ/ประธ�นกรรมก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยง/กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

18. น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมก�รอิสระ/ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 
/กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

19. น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร
กรรมก�รอิสระ/ กรรมก�รตรวจสอบ/  
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน/  
กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

20. น�ยวรภัทร โตธนะเกษม
กรรมก�รอิสระ /ประธ�นกรรมก�รกำ�กับ 
ดูแลกิจก�ร/กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง/  
กรรมก�รตรวจสอบ

21. น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ กรรมก�รอิสระ/กรรมก�รตรวจสอบ/ 
กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร /

22.
น�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์ กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร/ 

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่  /  /  / //   /   / /   / / /
(เป็นกรรมก�ร 1 เมษ�ยน 2560)

23. น�ยธีระ สงวนดีกุล รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่       /    /  /

24. น�ยวิรัช ชุนฟ้ง ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่           /   

25. น�ยณรงค์ จิตร์น้อมรัตน์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่            /   

26. น�ยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่         /   / /  /  /

27. น�ยธีระพงษ์ น�คะศักดิ์เสวี ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ / 
กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัทย่อย /

28.
น�งส�วอัญชลี พิพัฒนเสริญ กรรมก�รอิสระ
(เป็นกรรมก�ร 29 กันย�ยน 2560)
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** หม�ยเหตุ 

1. เครื่องหม�ยและตำ�แหน่ง

x  ประธ�นกรรมก�ร,  / กรรมก�ร,  // กรรมก�รบริห�ร 

2. ร�ยชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

2. บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

3. บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

4. บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มินัล จำ�กัด (มห�ชน)

5. บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด

6. บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด

7. บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน) 

8. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด จำ�กัด

9. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำ�กัด

10. บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด

11. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิ้ง จำ�กัด

12. บริษัท Savannakhet Sugar Corporation

13. บริษัท Koh Kong Plantation จำ�กัด

14. บริษัท Koh Kong Sugar Industry จำ�กัด

15. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด

16. บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด 



76      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบ�ยดำ�เนิน
ธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility: 
CSR) ท่ีครอบคลุมด้�นต่�งๆ ท่ีสำ�คัญ และเกี่ยวข้องกับผู้ มีส่วน 
ได้เสียท้ังภ�ยในและภ�ยนอกบริษัทฯ ตลอดจนสังคมโดยรวม โดยก�ร
กำ�หนดนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้ครอบคลุมประเด็นหลัก  
(core subjects) 7 ประก�รในม�ตรฐ�น ISO 26000 กับได้กำ�หนดหัวข้อ
เพิ่มเติมต�มที่บริษัทฯเห็นสมควร รวมเป็นนโยบ�ย 9 ประก�ร ดังต่อไปนี้

1. ก�รประกอบกิจก�รภ�ยใต้จริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจและ 
หลักธรรม�ภิบ�ล
1.1  บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริต  

เป็นธรรม มีจรรย�บรรณ และตั้งม่ันท่ีจะดำ�เนินธุรกิจต�มกฎหม�ย 
จริยธรรมในก�รประกอบก�รค้� และหลักก�รแข่งขันท�งก�รค้�ท่ีเป็นธรรม 
ชำ�ระภ�ษีอ�กรอย่�งถูกต้องตรงต่อเวล� ท้ังนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและ
ปลูกจิตสำ�นึกให้บุคล�กรของบริษัทฯ ในทุกระดับช้ันเห็นคว�มสำ�คัญของ 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

1.2 บริษัทฯ ดำ�เนินง�นภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ลหรือก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รท่ีดี (Corporate Governance) ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 
โดยบริษัทฯ จะเค�รพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียม
กัน ให้ข้อมูลอย่�งเพียงพอต่อก�รตัดสินใจในก�รลงทุน หรือท่ีเกี่ยวกับ 
ก�รเปลีย่นแปลงท่ีสำ�คญัของบรษัิทฯ และจะไม่นำ�ขอ้มูลภ�ยในไปเปิดเผย
กบับุคคลใดๆ อนัจะกอ่ให้เกดิคว�มเสยีห�ยหรอืคว�มเสยีเปรยีบตอ่ผูถ้อืหุ้น 
มีก�รจัดก�รและก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�รท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีก�รจัดทำ�และเปิดเผยข้อมูลร�ยง�นท�งก�รเงินและข้อมูล
ที่มิใช่ข้อมูลท�งก�รเงินอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวล� ต�มรูปแบบ
ที่เป็นม�ตรฐ�นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

2. ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ บริห�รกิจก�รบนพ้ืนฐ�นคว�มโปร่งใส มีจริยธรรม และ

ปฏบัิตติ�มนโยบ�ยและกฎหม�ยท่ีเกีย่วข้องกบัก�รป้องกนัและตอ่ต�้นก�ร 
ทุจริตคอร์รัปช่ัน ก�รให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อันไม่สมควรกับ
เจ้�หน้�ท่ีของรัฐหรือภ�คเอกชน บริษัทฯ ได้กำ�หนดโครงสร้�งองค์กรให้
มีก�รแบ่งหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ กระบวนก�รทำ�ง�น และส�ยก�รบังคับ
บัญช�ในแตล่ะหนว่ยง�นให้มคีว�มชัดเจน เพ่ือให้มีก�รถว่งดลุอำ�น�จและมี 
คว�มรัดกุมในก�รตรวจสอบระหว่�งกันอย่�งเหม�ะสม ในก�รนี้ บริษัทฯ 
ไดจ้ดัทำ�คูม่อืม�ตรก�รตอ่ต�้นก�รทุจรติและคอรร์ปัช่ัน ท่ีประมวลนโยบ�ย 
จรรย�บรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้ันตอนปฏิบัติต่�งๆ ให้กรรมก�ร  
ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทฯ ถือปฏิบิติ

บริษัทฯ ได้แสดงเจตน์จำ�นงแน่วแน่ในก�รก�รต่อต้�นก�รทุจริต
คอร์รัปช่ันโดยได้ประก�ศเจตน�รมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทย
ในก�รต่อต้�นก�รทุจริตในปี พ.ศ. 2557  และได้รับก�รรับรองเป็นสม�ชิก
แนวร่วมปฏิบัติต่อต้�นก�รทุจริตของภ�คเอกชนไทย เมื่อวันที่ 9 มีน�คม 
พ.ศ. 2560

3. ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน
บรษัิทฯ มีนโยบ�ยสนบัสนนุและเค�รพก�รปกป้องสทิธมินษุยชน โดย

ก�รปฏิบัติต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่�จะเป็นพนักง�น ชุมชน และสังคม
รอบข้�งด้วยคว�มเค�รพในคุณค่�ของคว�มเป็นมนุษย์ คำ�นึงถึงคว�ม
เสมอภ�คและเสรีภ�พท่ีเท่�เทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐ�น และไม่
เลือกปฏิบัติไม่ว่�จะเป็นในเรื่องของเชื้อช�ติ สัญช�ติ ศ�สน� ภ�ษ� สีผิว 
เพศ อ�ยุ ก�รศกึษ� สภ�วะท�งร�่งก�ย หรอืสถ�นะท�งสงัคม รวมถงึก�ร
ดูแลไม่ให้บริษัทฯ เข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น 
ก�รใช้แรงง�นเด็ก ก�รใช้แรงง�นบังคับ และก�รคุกค�มท�งเพศ เป็นต้น 
นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีก�รเฝ้�ระวังก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนด
ด�้นสทิธมินษุยชน โดยจดัให้มีก�รมีสว่นรว่มในก�รแสดงคว�มคดิเห็น และ
ช่องท�งในก�รร้องเรียนสำ�หรับผู้ท่ีได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รถูกละเมิด
สิทธิอันเกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำ�เนินก�รเยียวย�แก่ 
ผู้ได้รับคว�มเสียห�ย

 บริษัทฯ ได้อบรมหรือเผยแพร่คว�มรู้ด้�นสิทธิมนุษยชนและ
ปลูกจิตสำ�นึกให้บุคล�กรของบริษัทฯ ปฏิบัติต�มหลักสิทธิมนุษยชน
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4.  ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์และ

ปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยเพ่ิมมูลค่�ของ
กิจก�รและเสริมสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและก�รเจริญเติบโต
อย่�งยั่งยืนของบริษัทฯ ในอน�คต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบ�ยและ
แนวปฏิบัติ ดังนี้

4.1 เค�รพสิทธิของพนักง�นต�มกฎหม�ยแรงง�นและหลักสิทธิ
มนุษยชน

4.2 จัดให้มีกระบวนก�รจ้�งง�น และเงื่อนไขก�รจ้�งง�นเป็นธรรม 
รวมถึงก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน และก�รพิจ�รณ�ผลง�นคว�มดีคว�มชอบ
ภ�ยใต้กระบวนก�รประเมินผลก�รทำ�ง�นที่เป็นธรรม 

4.3 ส่งเสริมก�รพัฒน�บุคล�กร โดยจัดให้มีก�รจัดอบรม สัมมน� 
ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคล�กรเข้�ร่วมสัมมน� และฝึกอบรมวิช�ก�ร 
ด้�นต่�ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒน�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถศักยภ�พของ
บุคล�กร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และก�รทำ�ง�น
เป็นทีมแก่บุคล�กร

4.4 จัดให้มีสวัสดิก�รด้�นต่�งๆ สำ�หรับพนักง�นต�มท่ีกฎหม�ย
กำ�หนด เช่น ประกันสังคม กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และนอกเหนือ
จ�กที่กฎหม�ยกำ�หนด เช่น ประกันสุขภ�พ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น 
รวมถึงก�รให้เงินช่วยเหลือประเภทต่�งๆ แก่พนักง�น เช่น ทุนก�รศึกษ�
แก่บุตร และเงินช่วยฌ�ปนกิจ เป็นต้น 

4.5 จัดให้มีบริก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปีแก่บุคล�กรทุกระดับชั้น 
ของบริษัทฯ โดยพิจ�รณ�จ�กปัจจัยคว�มเสี่ยงต�มระดับ อ�ยุ เพศ และ
สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นของแต่ละบุคคล

4.6 ดำ�เนินก�รให้พนักง�นปฏิบัติง�นได้อย่�งปลอดภัย และมี 
สุขอน�มัยในสถ�นท่ีทำ�ง�นท่ีดี โดยจัดให้มีม�ตรก�รป้องกันก�รเกิด
อบุัตเิหต ุและเสริมสร้�งใหพ้นักง�นมจีิตสำ�นึกด�้นคว�มปลอดภัย รวมถงึ
จัดก�รฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักง�นมีสุขอน�มัยที่ดี และดูแลสถ�นที่
ทำ�ง�นให้ถูกสุขลักษณะ มีคว�มปลอดภัยอยู่เสมอ

4.7 เปิดโอก�สให้พนกัง�นส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็น หรอืรอ้งเรยีน
เกีย่วกบัปฏบัิตอิย่�งไม่เป็นธรรมหรอืก�รกระทำ�ท่ีไม่ถกูตอ้งในบรษัิทฯ รวม
ถึงให้ก�รคุ้มครองพนักง�นที่ร�ยง�นเรื่องดังกล่�ว

5. คว�มรับผิดชอบต่อลูกค้�
บริษัทฯ มุ่งม่ันท่ีจะพัฒน�สินค้�ของบริษัทฯ เพ่ือคว�มพึงพอใจและ

ประโยชน์สูงสุดของลูกค้�และยึดม่ันในก�รปฏิบัติต่อลูกค้�ด้วยคว�มรับผิดชอบ 
และคว�มซื่อสัตย์ ภ�ยใต้นโยบ�ยดังนี้

5.1 บริษัทฯ คำ�นึงถึงคุณภ�พและม�ตรฐ�นของสินค้�เป็นสำ�คัญ 
โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีก�รใช้วัตถุดิบท่ีมีคุณภ�พ ก�รผลิตท่ีมีม�ตรฐ�น 
และก�รปรับปรุงคุณภ�พสินค้�อย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ลูกค้�ได้รับสินค้�ที่
มีคุณภ�พ ถูกสุขลักษณะอน�มัย และได้รับคว�มพึงพอใจสูงสุด

5.2 บริษัทฯ คำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยของลูกค้� และมุ่งม่ันท่ีจะ
ให้ลูกค้�ได้รับสินค้�ท่ีมีคุณภ�พและมีคว�มปลอดภัยต�มม�ตรฐ�นและ 
กฎระเบียบข้อบังคับด้�นคว�มปลอดภัยในระดับส�กล 

5.3  บริษัทฯ ยึดมั่นในก�รตล�ดท่ีเป็นธรรม โดยก�รดำ�เนินก�ร
ให้ลูกค้�ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้�ของบริษัทฯ ท่ีถูกต้อง ไม่บิดเบือน 
คลุมเครือ หรือโฆษณ�เกินจริง เพ่ือให้ลูกค้�มีข้อมูลท่ีถูกต้องและเพียงพอ
ในก�รตัดสินใจ

5.4 บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้�สัมพันธ์เพ่ือใช้ในก�รสื่อส�รติดต่อ
กับลูกค้� รวมถึงก�รรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภ�พของสินค้�อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ เพ่ือให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้อย่�งรวดเร็ว

5.5 บริษัทฯ จะรักษ�ข้อมูลของลูกค้�ไว้เป็นคว�มลับ และจะไม่ใช้
ข้อมูลดังกล่�วไปใช้ในท�งที่มิชอบ

6. คว�มรับผิดชอบต่อคู่ค้� เจ้�หนี้ คู่แข่ง
บริษัทฯ จะยึดถือข้อปฏิบัติท�งสัญญ�ท่ีเป็นธรรมกับคู่ค้� ปฏิบัติ

ต�มม�ตรก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีกำ�หนดไว้ เค�รพต่อสิทธิใน
ทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้� ไม่เอ�รัดเอ�เปรียบต่อคู่ค้� และส่งเสริม
ให้คู่ค้�ดำ�เนินกิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติต�มข้อตกลงท่ีมีกับเจ้�หนี้ในด้�นต่�งๆ ในกรณีท่ี
บริษัทฯไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ต�มกำ�หนดได้ บริษัทฯจะแจ้งเจ้�หนี้เพ่ือร่วม
กันห�ท�งแก้ไข

บรษัิทฯ ดำ�เนนิก�รแข่งขันท�งธุรกจิอย่�งเป็นธรรม ไม่ใช้วธิกีลัน่แกลง้ 
กดีกนั หรอืดำ�เนนิก�รใดๆท่ีตอ้งห้�มต�มกฎหม�ยเพ่ือมิให้เกดิก�รแขง่ขัน
อย่�งเป็นธรรม

7. ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อคว�มรับผิดชอบต่อสังคมในก�รดูแลรักษ�

สิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงก�รทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำ�เนินก�ร
และควบคุมให้ก�รผลิตสินค้�ของบริษัทฯ มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยท่ี
เกี่ยวข้องกับก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อมอย่�งเคร่งครัด บริษัทฯ ยังดำ�เนิน
กิจก�รภ�ยใต้แนวคิดก�รใส่ใจและรักษ�สิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นดูแลและ
พัฒน�กระบวนก�รผลิตและเลือกใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับธรรมช�ติและ 
สิ่งแวดล้อม สร้�งม�ตรก�รป้องกันไว้ก่อนในก�รดำ�เนินง�นท่ีอ�จส่ง 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม บรษัิทฯ ยังให้คว�มสำ�คญัตอ่ก�รใช้ทรัพย�กรและ
พลงัง�นอย่�งมีประสทิธิภ�พ โดยก�รลด (reduce) ก�รใช้เพียงเท่�ท่ีจำ�เป็น 
ก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่ (reuse) และก�รหมุนเวียน (recycle)  ในส่วนของ
ของเสีย (waste) บริษัทฯ ลดหรือขจัดหรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ซึ่งของเสียที่
ออกจ�กกระบวนก�รผลิตอย่�งรับผิดชอบและมีประสิทธิภ�พ
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8. ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพ่ือเสริม

สร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่�งแท้จริง  
ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึมนีโยบ�ยในก�รให้คว�มชว่ยเหลอืและพัฒน�สงัคม โดย
ให้คว�มร่วมมือในกิจกรรมต่�งๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้�
ดำ�เนินธุรกิจต�มควรแก่กรณี ส่งเสริมแรงง�นท้องถิ่นให้มีโอก�สในก�ร
ทำ�ง�นในองคก์ร เปิดเผยขอ้มลูก�รดำ�เนนิง�นท่ีอ�จสง่ผลกระทบตอ่ชุมชน
ท่ีองค์กรตั้งอยู่ รวมท้ังตอบสนองต่อเหตุก�รณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน 
สงัคมและสิง่แวดลอ้มอันเนือ่งม�จ�กก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทฯ ด้วยคว�ม
รวดเร็วและมีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พนักง�น
ของบรษัิทฯ มจีติสำ�นกึและคว�มรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม และ
บรษัิทฯจะรว่มมือระหว�่งกลุม่หรอืเครอืข่�ยอ่ืนๆ ในก�รพัฒน�ชมุชนหรอื
สังคมที่เป็นเป้�หม�ยในแต่ละปี

9. ก�รส่งเสริมนวัตกรรมที่ตอบสนองคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักง�นค้นคิดนวัตกรรมท่ีส�ม�รถตอบสนอง

นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมด้�นต่�งๆ ข้�งต้น เช่น ก�รประหยัด
ทรัพย�กรธรรมช�ติและพลังง�น ก�รจัดก�รของเสีย ก�รควบคุมก�ร
ปลดปล่อยของเสีย เป็นต้น ท้ังนี้ นวัตกรรมท่ีนำ�ม�ใช้อ�จมีได้หล�ย
ระดับ ท้ังท่ีเป็นก�รทำ�ข้ึนใหม่ (novelty) ก�รปรับปรุง (improvement)  
ก�รปรบัแตง่ (adjustment/modification) ก�รเปลีย่น (alteration) เพ่ือให้เกดิ
ผลท่ีมีประสทิธภิ�พหรอืประสทิธผิลม�กกว�่เดมิ และจะเปิดเผยนวตักรรม
ท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มต�มคว�มเหม�ะสม เพ่ือกระตุน้ให้ 
ผู้ประกอบก�รร�ยอื่นพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รหรือพัฒน�ต่อไป

ก�รติดต�มและทบทวนนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รดำ�เนินก�รโดยคำ�นึงถึง 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมอย่�งต่อเนื่อง บริษัทฯ จะดำ�เนินก�รติดต�ม 
ประเมิน และทบทวนโครงก�รต่�งๆ ท่ีได้สนับสนุนท้ังในปัจจุบัน และ
จะพิจ�รณ�โครงก�รคว�มรับผิดชอบต่อสังคมในอน�คต อย่�งรอบคอบ  
ต่อเนื่อง และสม่ำ�เสมอ

บริษัทฯ ได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนต�มกรอบของ Global 
Reporting Initiative (GRI) ระดบั 4 โดยเปิดเผยข้อมูลต�่งๆ ในระดบั Core 
ซ่ึงมีมิติท้ังท�งด้�นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบุคล�กร โดยได้ 
จดัทำ�เป็นสว่นหนึง่ในเลม่ร�ยง�นประจำ�ปีม�ตัง้แตปี่ 2559 ร�ยง�นดงักล�่ว
จะแสดงถึงข้อมูลก�รร�ยง�นต�มหัวข้อต่�งๆและหน่วยวัดต�ม GRI และ
ร�ยง�นกิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคมในรอบปีที่ผ่�นม�
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

กิจกรรมกลุ่มเคเอสแอล ประจำาปี 2560

KSL จัดกิจกรรมพา 
คณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ 
ประจำาปี พ.ศ.2560
เม่ือวันท่ี 17 มีน�คม 2560 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 
(มห�ชน) ได้จัดโครงก�รเชิญผู้ถือหุ้นเย่ียมชมกิจก�รประจำ�ปี 
2560 โดยบริษัทฯ ได้นำ�คณะผู้ถือหุ้นจำ�นวน 72 คน เข้�รับฟัง
ก�รบรรย�ยสรุปและเย่ียมชมกิจก�รท่ีโรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย 
อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดก�ญจนบุรี (Bo Ploy Bio-Refinery 
Complex) รวมท้ังก�รรับฟังก�รบรรย�ยสรุปในโครงก�รของ
ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ เค.เอส.แอล.ริเวอร์แคว เพ่ือทร�บ
ถึงภ�พรวมของศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงใน 
ก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ผ่�น
ก�รเผยแพร่และฝึกอบรมต�มแนวปรัญช�เศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด 
(มหาชน) และบริษัทในเครือ 
ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
เม่ือวันท่ี 27 พฤษภ�คม 2560 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 
(มห�ชน) และบริษัทในเครือร่วมเป็นเจ้�ภ�พ และว�งพวงม�ล�
ถว�ยสักก�ระ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือน้อม
รำ�ลึกถึง พระมห�กรุณ�ธิคุณและถว�ยเป็นพระร�ชกุศล โดยมี
คุณจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รและกรรมก�ร
ผู้จัดก�รใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�นบริษัท 
น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทในเครือ ร่วมใน 
พระพิธี ณ พระท่ีน่ังดุสิตมห�ปร�ส�ทในพระบรมมห�ร�ชวัง
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รางวัลความภาคภูมิใจ

บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) 
รับประกาศนียบัตรในฐานะที่ผ่าน
กระบวนการรับรองและเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริตโครงการ CAC

เมื่อวันที่ 28 มิถุน�ยน 2560 คุณจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธ�น 
เจ้ �หน้ � ท่ีบริห�รและกรรมก�รผู้ จั ดก�รใหญ่ บริ ษัท  
น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) รับประก�ศนียบัตร
ในฐ�นะท่ีบริษัทฯ ผ่�นกระบวนก�รรับรองและเป็นสม�ชิกแนวร่วม
ปฎิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต(Collective 
Action Coalition against Corruption หรือ CAC) ซ่ึง 
KSLได้รับก�รรับรองในไตรม�สที่ 4 ปี 2559

บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) 
รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่
ธำารงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย 
ต่อเนื่อง 10 ปี จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

เม่ือวันท่ี 25 สิงห�คม 2560 กรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น
กระทรวงแรงง�น จัดพิธีมอบร�งวัล Thailand Labour  
Management Excellence Award 2017 และร�งวัลสถ�น 
ประกอบกิจก�รด้�นต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ
สถ�นประกอบท่ีมีระบบก�รบริห�รจัดก�รด้�นแรงง�นท่ีเป็น
ม�ตรฐ�นส�กลต�มเกณฑ์ท่ีกำ�หนด โดยมีน�ยกรัฐมนตรี  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� เป็นประธ�นในพิธี ซ่ึงบริษัท  
น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) เป็นบริษัทท่ีส�ม�รถรักษ�
ระบบม�ตรฐ�นแรงง�นไทยได้อย่�งต่อเน่ือง จึงได้รับร�งวัล 
สถ�นประกอบกิจก�รท่ีธำ�รงรักษ�ระบบม�ตรฐ�นแรงง�นไทย 
ต่อเน่ืองปีท่ี 10 (ร�งวัลเกียรติยศ)
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) 
KSL ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนท่ี
มีความโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน หรือ ESG100 จาก 
สถาบันไทยพัฒน์ ประจำาปี 2560

ต�มท่ีหน่วยง�น ESG Rating ของสถ�บันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะ
ชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ได้พัฒน�ฐ�น
ข้อมูลคว�มย่ังยืนของธุรกิจในประเทศไทย ด้วยก�รประเมิน
ข้อมูลด้�นส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรม�ภิบ�ล(Environmental, 
Social and Governance: ESG) ของบริษัทจดทะเบียน โดย
ริเริม่ขึน้เม่ือปี พ.ศ.2558 เป็นปีแรก และดำ�เนนิตอ่เนือ่งม�เป็น
ปีที่ส�มแล้วนั้น จ�กก�รประเมินข้อมูลด้�นสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรม�ภิบ�ลของบริษัทจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2560 รวม 656 
บริษัท (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่�งก�รฟื้นฟู) โดยอ้�งอิงจ�ก
เอกส�รร�ยง�นท่ีบริษัทเผยแพร่ต่อส�ธ�รณะในแบบแสดง
ร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) รวมท้ังในร�ยง�นประจำ�ปี 
ร�ยง�นแห่งคว�มย่ังยืน และข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัก�รพัฒน�คว�มยัง่ยืนของบรษัิท ข้อมูลผลสำ�รวจก�รกำ�กบั
ดูแลกิจก�รของบริษัทจดทะเบียน (CG Scoring)

สถ�บันไทยพัฒน์ องค์กรร่วมดำ�เนินง�นในคว�มริเริ่มส�กลด้�น 
ก�รประเมินคว�มย่ังยืน หรอื Global Initiative for Sustainability Rating 
(GISR)ได้คัดเลือกให้บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) (KSL) 
เข้�อยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 
ต่อไปเป็นปีที่ 3

บริษัท น้ำาตาลท่ามะกา จำากัด  
ได้รับรางวัล 3Rs Award ประจำาปี 2560

เม่ือวันท่ี 15 กันย�ยน 2560 คุณกรัณย์ชัย ทักษิณ ผู้จัดก�รคุณภ�พ
และส่ิงแวดล้อม ในฐ�นะผู้แทน บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด  
เข้�รับร�งวัล 3Rs Award 2017 จ�กคุณสมช�ย ห�ญหิรัญ  
ปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุม
ไบเทค บ�งน� ภ�ยใต้โครงก�ร “พัฒน�ศักยภ�พอุตส�หกรรม
เชิงสร้�งสรรค์” ประจำ�ปี 2560 จ�กคณะกรรมก�รส่งเสริมก�ร
ดำ�เนินง�นก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พองค์กร(กลุ่มท่ี1) กรมโรงง�น
อุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�หกรรม โดยบริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด  
ได้คิดค้นนวัตกรรมด้�นส่ิงแวดล้อม ด้วยก�รนำ�ช�นอ้อยม�
ทำ�เป็นภ�ชนะรองแก้ว โดยใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
ต�มหลักก�ร 3Rs เพ่ือเป็นก�รเพ่ิมมูลค่�ให้กับผลพลอยได้จ�ก
กระบวนก�รผลิต
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ก�รควบคุมภ�ยใน

บริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รควบคุมภ�ยในอย่�งต่อเนื่อง ครอบคลุม
ท้ังด้�นก�รเงิน ก�รปฏิบัติง�น ก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มกฎหม�ย  
ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังจัดให้มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ท่ีเหม�ะสม และมีประสิทธิภ�พเพียงพอท่ีจะป้องกันหรือลดคว�มเสี่ยง
ท่ีอ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อทรัพย์สินและช่ือเสียงของบริษัทฯ รวม
ท้ังประเมินก�รปฏิบัติง�นต�มแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี (Good  
Corporate Governance : GCG) และในปี 2560 บริษัทฯ ผ่�นกระบวน 
ก�รรับรองเข้�ร่วมม�ตรก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น ต�มหลักเกณฑ์ของ
โครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต โดย
คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดบทบ�ทหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ 
และฝ่�ยบริห�รอย่�งชัดเจน รวมทั้งกำ�กับดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มบทบ�ท
หน้�ที่ โดยกำ�หนดโครงสร้�งองค์กรและส�ยง�นก�รบังคับบัญช�ที่ชัดเจน
ในก�รถว่งดลุอำ�น�จ และก�รควบคุมภ�ยในอย่�งเหม�ะสม รวมท้ังกำ�หนด
เป้�หม�ยท�งธรุกจิ และดชันชีีว้ดัผลสำ�เรจ็ (Key Performance Indicator: 
KPI) เพ่ือใช้ในก�รประเมนิประสทิธภิ�พของก�รปฏบัิตงิ�นและตดิต�มผล
ก�รดำ�เนินง�นเปรียบเทียบกับเป้�หม�ยขององค์กรอย่�งสม่ำ�เสมอ  
          
นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รบริษัทได้มีก�รประเมินคว�มเพียงพอของ
ระบบก�รควบคุมภ�ยในเป็นประจำ�ทุกปี ต�มแนวท�งของสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (กลต.) ต�มกรอบ
ก�รควบคุมภ�ยในของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอ้�งอิงจ�ก 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  
Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักก�รย่อย ซึ่งคณะกรรมก�ร
บรษัิทและคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นสอดคลอ้งว่�บรษัิทฯ มีระบบ 
ก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอและเหม�ะสมต�มลักษณะธุรกิจดังนี้       

1. ก�รควบคุมภ�ยในองค์กร 

บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รปฏิบัติง�น
ท่ีชัดเจน ส�ม�รถวัดผลได้ มีก�รทบทวนเป้�หม�ยและเปรียบเทียบ 
ผลก�รดำ�เนินง�นจริงกับเป้�หม�ยทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้�งส�ยง�น  
จัดทำ�ผังองค์กรแบ่งแยกหน้�ท่ีต�มส�ยง�น ก�รกำ�หนดอำ�น�จในก�ร 
สั่งก�รและคว�มรับผิดชอบท่ีเหม�ะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ภ�ยใต้ 
ก�รกำ�กับดูแลของคณะกรรมก�รบริษัท และกำ�หนดเก่ียวกับเร่ืองจรรย�บรรณ 
นโยบ�ยในเรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปช่ัน และ
ก�รขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงคว�มยึดม่ันในคุณค่�ของ 
คว�มซ่ือตรงและจริยธรรม รวมท้ังจัดทำ�อำ�น�จดำ�เนินก�รเป็นล�ยลักษณ์อักษร  
และมีคู่มือก�รปฏิบัติง�นหลักท่ีสำ�คัญ ซ่ึงมีก�รทบทวนเพ่ิมเติมให้
สอดคล้องกับม�ตรฐ�นใหม่อยู่เสมอ

คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มเป็นอิสระจ�กฝ่�ยบริห�ร ทำ�หน้�ท่ีกำ�กับ
ดูแลและพัฒน�ด้�นก�รควบคุมภ�ยใน ส่งเสริมก�รพัฒน�บุคล�กรเพื่อให้
บริห�รและรับผิดชอบก�รควบคุมภ�ยในได้อย่�งมีประสิทธิผล

ในด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทฯได้จัดให้มีก�รประเมิน
คว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับก�รทุจริตภ�ยในบริษัทฯ

2. ก�รประเมินคว�มเสี่ยง 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รบริห�รคว�มเสี่ยงท่ีอ�จส่ง
ผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ เพ่ือให้ส�ม�รถระบุและประเมินคว�มเส่ียงต่�งๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงได้ร่วมกับสำ�นักบริห�รคว�มเสี่ยงและพัฒน�ระบบของบริษัทฯ
พิจ�รณ�ประเมินปัจจัยคว�มเสี่ยงท้ังจ�กภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร ท่ี
อ�จจะมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสำ�นักบริห�ร 
คว�มเสี่ยงและพัฒน�ระบบได้ระบุและวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงทุกประเภท 
รวมท้ังคว�มเสี่ยงด้�นก�รทุจริตและคอร์รัปช่ัน และจัดระดับคว�มเสี่ยงท่ี
สำ�คัญต�มผลกระทบและโอก�สที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนก�รท�งธุรกิจ 
เพ่ือกำ�หนดแผนง�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และมีก�รทบทวนปัจจัยเสี่ยง
เป็นประจำ�ทุกปี

3. ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น

บริษัทฯ มีม�ตรก�รควบคุมภ�ยในที่สอดคล้องกับคว�มเสี่ยงและประเภท
ธุรกิจ ซ่ึงได้มีก�รแบ่งแยกหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบของแต่ละตำ�แหน่งง�น
อย�่งชัดเจน โดยมีก�รจดัทำ�และทบทวนคูม่อือำ�น�จดำ�เนนิก�ร และคูม่อื/
ข้ันตอนก�รปฏบัิตงิ�นให้เหม�ะสมกบัโครงสร�้งองคก์ร และก�รปฏบัิตงิ�น
ในปัจจุบันอย่�งสม่ำ�เสมอ โดยให้แต่ละหน้�ท่ีส�ม�รถถ่วงดุลอำ�น�จหรือ
ส�ม�รถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่�งเหม�ะสม โดยเฉพ�ะก�รปฏิบัติง�น
ในส่วนที่มีคว�มเสี่ยงสำ�คัญ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพล�ด เช่น ธุรกรรม
ด้�นก�รเงิน ก�รข�ย ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง ก�รดูแลทรัพย์สิน และก�รบริห�ร
ทรัพย�กรบุคคล เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในดำ�เนินก�ร
สอบท�นผลก�รปฏบัิตงิ�นให้เป็นไปต�มกฎระเบียบ ข้อบังคบั คูมื่ออำ�น�จ
ดำ�เนินก�รและคู่มือก�รปฏิบัติง�นต่�งๆ อย่�งสม่ำ�เสมอ เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่�ก�รปฏิบัติง�นมีระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีเพียงพอ เหม�ะสม และมี
ก�รปฏิบัติง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมถึงก�รจัดก�ร และก�รนำ�ระบบ
ส�รสนเทศม�ใช้ในก�รปฏบัิตงิ�นอย่�งเป็นระบบเพ่ือช่วยให้ก�รปฏบัิตงิ�น
มีคว�มรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

4. ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล 

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีก�รพัฒน�ระบบอย่�งต่อเนื่อง เพ่ือให้ข้อมูลต่�งๆ มี
คว�มถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศที่ทันสมัย 
และมีประสิทธิภ�พ รวมทั้งมีคว�มปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่ก�รรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดต�มผลข้อมูล เพ่ือให้ก�รตัดสินใจ 
ท�งธุรกิจ รวมท้ังก�รกำ�หนดนโยบ�ยคว�มปลอดภัยท�งเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและก�รใช้ข้อมูล ส�ม�รถกระทำ�ได้อย่�งปลอดภัยและถูกต้อง
ในเวล�ที่เหม�ะสม

บริษัทจัดให้มีช่องท�งก�รสื่อส�รท่ีมีคว�มเหม�ะสม เพ่ือสื่อส�รหน้�ท่ี
และคว�มรับผิดชอบรวมท้ังเร่ืองต่�งๆให้พนักง�นรับทร�บ และกำ�หนด 
ช่องท�งท่ีปลอดภยัสำ�หรบัก�รแจง้เบ�ะแสหรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัก�รทุจรติ
และคอรร์ปัช่ัน มกี�รสือ่ส�รระหว�่งหนว่ยง�นภ�ยในบรษัิทฯและกบับุคคล
ภ�ยนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อ�จมีผลกระทบต่อก�รควบคุมภ�ยใน 
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

5. ระบบก�รติดต�ม 

คณะกรรมก�รตรวจสอบ สอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยในผ่�นสำ�นัก 
ตรวจสอบภ�ยใน เป็นผู้ตรวจสอบติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติง�น 
เพ่ือให้ม่ันใจว่� ข้อตรวจพบจ�กก�รตรวจสอบหรือสอบท�นได้รับ 
ก�รปรับปรุงแก้ไขอย่�งเหม�ะสมทันท่วงที นอกจ�กนี้ ในส่วนของก�ร
ประเมินก�รควบคมุภ�ยในด�้นบัญชีก�รเงนิมีก�รตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชี
รับอนุญ�ตและนำ�เสนอผลก�รตรวจสอบให้คณะกรรมก�รตรวจสอบพิจ�รณ�
เป็นประจำ�ทุกไตรม�สและทุกปี ซ่ึงผลก�รสอบท�นจ�กผู้สอบบัญชีรับ
อนุญ�ตและสำ�นักตรวจสอบภ�ยในไม่พบประเด็น ท่ีเป็นข้อบกพร่องท่ี
เป็นส�ระสำ�คัญ

ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ย 
ก�รจดัก�รคว�มเสีย่ง ปัจจยัคว�มเสีย่ง และกระบวนก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง
ให้ฝ่�ยจัดก�รนำ�ไปปฏิบัติ เพ่ือช่วยให้ฝ่�ยจัดก�รส�ม�รถออกแบบระบบ
ท่ีมีจุดควบคุม เพ่ือควบคุมคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้  
ฝ่�ยจัดก�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รก�รว�งแผนก�รดำ�เนินธุรกิจหรือ 
ก�รปฏบัิตงิ�น กำ�หนด วเิคร�ะห์ ประเมินผล และออกแบบระบบง�น โดย
คึงนึงปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภ�ยในและปัจจัยภ�ยนอก 

ในระหว่�งปี 2560 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียงและสำ�นักบริห�ร 
คว�มเส่ียงและพัฒน�ระบบได้จัดให้มีก�รดำ�เนินก�รต�มแผนพัฒน�กิจกรรม 
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ดังนี้

1. จัดทำ�คู่มือและข้ันตอนก�รปฏิบัติง�นด้�นคลังพัสดุ คลังน้ำ�ต�ล  
ห้องชั่ง บุคคลและย�มรักษ�คว�มปลอดภัย เพ่ือให้พนักง�นทร�บ
ถึงก�รปฏิบัติง�นในส่วนต่�งๆ ที่รับผิดชอบ และเป็นพื้นฐ�นให้แต่ละ
ส่วนง�นของบริษัทในเครือ ดำ�เนินก�รและพัฒน�ข้ันตอนก�รปฏิบัติง�น
อย่�งต่อเนื่อง

2. ทบทวนกฎบัตรกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง  วัตถุประสงค์  ขอบเขต
อำ�น�จหน�้ท่ีคว�มรบัผดิชอบ คูมื่อก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งและคูมื่อก�ร
ปฏิบัติง�นของสำ�นักบริห�รคว�มเสี่ยงประจำ�ปี 2560/2561

3. จัดทำ�เนื้อห�เพ่ือเป็นเครื่องมือในก�รให้ก�รอบรม เรื่อง คู่มือ
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นทุจริตประจำ�ปี 2559/ 2560 และระบบ  
ISO 9001 Version 2015

4. อบรมผู้บริห�รและพนักง�นท้ัง 7 สถ�นประกอบก�รพร้อมสำ�นักง�นใหญ่ 
ต�มเนื้อห�ท่ีกล่�วถึงข้�งต้นพร้อมท้ังให้ก�รสนับสนุนก�รจัดทำ�
ข้อมูล เพื่อขอปรับเปลี่ยนระบบ ISO 9001 Version 2008 เป็นระบบ  
ISO 9001 Version 2015

5. จัดทำ�กระบวนก�รในก�รประเมินคว�มเสี่ยงด้�นก�รทุจริตและ
คอร์รัปช่ันประจำ�ปี 2560/2561  ต�มแบบเครื่องมือก�รประเมิน 
คว�มเสี่ยงเรื่องทุจริต (FRA Tool : Fraud Risk Assessment Tool) 
และกำ�หนดแนวปฎิบัติเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลและก�รควบคุมดูแล 
เพ่ือป้องกันและติดต�มคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

โดยห�กปัจจัยเสี่ยงใดมีโอก�สหรือเป็นคว�มเสี่ยงท่ีมีนัยสำ�คัญ  
ผู้รับผิดชอบคว�มเสี่ยงดังกล่�ว ต้องจัดทำ�แผนก�รควบคุมป้องกัน
หรือแก้ไข เพ่ือมิให้เกิดเหตุก�รณ์ดังกล่�ว รวมท้ังกำ�หนดประส�นง�นให้
ผู้รับผิดชอบทำ�ก�รติดต�มผลก�รประเมิน และให้ผู้ตรวจสอบภ�ยใน
ของบริษัทเป็นผู้สอบท�นข้อมูลว่� ผู้รับผิดชอบคว�มเสี่ยงได้ปฏิบัติ
ต�มแผนก�รและหลักก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รต่อต้�นทุจริตและ
คอร์รัปชั่น

6. อบรมคู่ค้�และลูกค้�ท่ีเกี่ยวกับม�ตรก�รต่อต้�นก�รทุจริตและ
คอรร์ปัช่ัน ในง�นประชุมม�ตรก�รตอ่ต�้นทุจรติและคอรร์ปัช่ันท่ีเกีย่ว
กบัคูค่�้และลกูค�้ของกลุม่บรษัิทเคเอสแอล ในวนัท่ี 1 เมษ�ยน 2560 
ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ เพ่ือเป็นก�รเน้นย้ำ�ว่� 
บรษัิทมกี�รดำ�เนนิธรุกจิท่ีโปรง่ใสและเป็นธรรม รวมท้ังรณรงค์ให้คูค่�้
และลกูค�้เข�้ใจและเข�้รว่มโครงก�รก�รตอ่ต�้นทุจรติและคอรร์ปัช่ัน
เช่นเดียวกับบริษัทในโอก�สต่อไป

7. กำ�หนดส�เหตุคว�มเสี่ยงขององค์กรและผู้รับผิดชอบคว�มเสี่ยงต�ม
ส�ยง�น สำ�หรบัแตล่ะปัจจยัเสีย่ง ประจำ�ปี 2560/2561 ท่ีผ่�นพิจ�รณ�
และอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

8. จัดทำ�แผนสนับสนุนก�รวิเคร�ะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงใหม่ ประจำ�
ปี 2560/2561 พรอ้มท้ังจดัห�แนวท�งและม�ตรก�รในก�รตอบสนอง
ต่อคว�มเสี่ยงเบื้องต้น 

9. ประชุมเตรียมก�รให้สำ�นักบริห�รคว�มเสี่ยงลงพ้ืนท่ีปฏิบัติง�น 
ต�มแผนสนับสนุนข้�งต้น

10. สนับสนุนจัดทำ�ร�ยง�นสรุปสถ�นะคว�มเส่ียงประจำ�ปี 2560 รวม 4 คร้ัง
ให้กับผู้รับผิดชอบคว�มเสี่ยงต�มส�ยง�นของกลุ่มบริษัทท้ัง 7  
สถ�นประกอบก�รพร้อมสำ�นักง�นใหญ่

11. สรุปร�ยง�นสถ�นะคว�มเสี่ยงประจำ�ปี 2560 ของกลุ่มบริษัทต่อ 
คณะกรรมก�รของบริษัท โดยแสดงข้อมูลร�ยก�รคว�มเสี่ยงท่ี
คงท่ี คว�มเสี่ยงท่ีลดลง และคว�มเสี่ยงท่ีเพ่ิมข้ึน พร้อมท้ังส�เหตุ 
อย่�งละเอียดเพ่ือให้ฝ่�ยจัดก�รนำ�ไปดำ�เนินก�รและว�งแผนให้ 
เหม�ะสมต่อไป

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมีคว�มเห็นว่� ระบบก�รควบคุมภ�ยใน
ของกลุ่มบริษัทอยู่ในเกณฑ์ท่ีองค์กรยอมรับได้ และยังส�ม�รถพัฒน� 
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้สอดคล้องกับก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์ขององค์กร
และส่วนง�นต่�งๆ อีกด้วย
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รายการระหว่างกัน

ร�ยก�รระหว่�งกันที่เปิดเผยในส่วนนี้เป็นร�ยก�รระหว่�งกันในระหว่�งปี 2560 และ 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุล�คม ของแต่ละปี ประกอบด้วย ร�ยก�ร
ระหว่�งบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัทร่วมและบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ดังต่อไปนี้ี

ลักษณะคว�มสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุล�คม 2560

บริษัทย่อย

บริษัทที่มีร�ยก�รระหว่�งกัน ลักษณะคว�มสัมพันธ์

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด
ประกอบธรุกจิผลติและจำ�หน�่ยน้ำ�ต�ลทร�ยและ
ก�กน้ำ�ต�ล

บริษัทถือหุ้นในบริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด ในอัตร�ส่วนร้อยละ 90.21 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อ�จมี
คว�มขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมก�รบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 9.79 
ซึ่งน้อยกว่�ร้อยละ 10 ดังนั้น ร�ยก�รระหว่�งบริษัท และบริษัทย่อยไม่ถือว่�เป็นร�ยก�รที่ต้อง
เปิดเผยในร�ยก�รระหว่�งกัน

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด
ประกอบธรุกจิผลติและจำ�หน�่ยน้ำ�ต�ลทร�ยและ
ก�กน้ำ�ต�ล

บริษัทถือหุ้นในบริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด ในอัตร�ส่วนร้อยละ 95.78 ท้ังนี้ มี
บุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมก�รบริษัท ถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 4.22 ซึ่งน้อยกว่�ร้อยละ 10 ดังนั้น ร�ยก�รระหว่�งบริษัท และบริษัทย่อยไม่ถือว่�
เป็นร�ยก�รที่ต้องเปิดเผยในร�ยก�รระหว่�งกัน 

บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด
ประกอบธรุกจิผลติและจำ�หน�่ยน้ำ�ต�ลทร�ยและ
ก�กน้ำ�ต�ล

บริษัทถือหุ้นในบริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด ในอัตร�ส่วนร้อยละ 98.61 ทั้งนี้ มีบุคคลที่
อ�จมีคว�มขัดแย้งของบรษัิทถอืหุ้นอยู่ ซ่ึงไดแ้กผู่เ้กีย่วข้องกบักรรมก�รบรษัิท ถอืหุ้นอยูร่อ้ยละ 
1.39 ซึ่งน้อยกว่�ร้อยละ 10 ดังนั้น ร�ยก�รระหว่�งบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่�เป็นร�ยก�ร
ที่ต้องเปิดเผยในร�ยก�รระหว่�งกัน

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมท้ัง
จดัสรรท่ีดนิเพ่ือก�รเกษตรและเป็นศนูยฝ์กึอบรม
สัมมน� และอ�ค�รสำ�นักง�นให้เช่�

บริษัทถือหุ้นในบริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด ในอัตร�ส่วนร้อยละ 40.77 บริษัท น้ำ�ต�ล
ท่�มะก� จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 50.25 ท้ังนี้ มีบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ 
ซ่ึงได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมก�รบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 8.98 ซ่ึงน้อยกว่�ร้อยละ 10 ดังนั้น 
ร�ยก�รระหว่�งบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่�เป็นร�ยก�รที่ต้องเปิดเผยในร�ยก�รระหว่�งกัน

บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำ�กัด 
ประกอบธุรกิจตัวแทนในก�รส่งออกน้ำ�ต�ลทร�ย

เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 33.87 บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 
20.85 บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 15.36 และบริษัท น้ำ�ต�ลนิว 
กว้�งสุ้นหลี จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 9.47 ท้ังนี้มีกรรมก�รร่วมกันคือ น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์  
น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ และน�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ 

Savannakhet Sugar Corporation
ประกอบธรุกจิผลติและจำ�หน�่ยน้ำ�ต�ลทร�ยและ
ก�กน้ำ�ต�ล และดำ�เนินกิจก�รท�งก�รเกษตร 

บริษัทถือหุ้นใน บริษัท น้ำ�ต�ลสะหวันนะเขด จำ�กัด ในอัตร�ส่วนร้อยละ 98.49 ไม่มีผู้ถือหุ้น
ใหญ่และกรรมก�รของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น ร�ยก�รระหว่�งบริษัท และบริษัทย่อย 
ไม่ถือว่�เป็นร�ยก�รที่ต้องเปิดเผยในร�ยก�รระหว่�งกัน 

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ประกอบธรุกจิผลติและจำ�หน�่ยน้ำ�ต�ลทร�ยและ
ก�กน้ำ�ต�ล 

บริษัทถือหุ้นใน Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ในอัตร�ส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่
และกรรมก�รของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น ร�ยก�รระหว่�งบริษัท และบริษัทย่อย ไม่
ถือว่�เป็นร�ยก�รที่ต้องเปิดเผยในร�ยก�รระหว่�งกัน

Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจเพ�ะปลูกอ้อย 

บริษัทถือหุ้นท�งอ้อมใน Koh Kong Plantation Co., Ltd. ในอัตร�ส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้น
ใหญ่และกรรมก�รของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น ร�ยก�รระหว่�งบริษัท และบริษัทย่อย 
ไม่ถือว่�เป็นร�ยก�รที่ต้องเปิดเผยในร�ยก�รระหว่�งกัน
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บริษัทร่วม

บริษัทที่มีร�ยก�รระหว่�งกัน ลักษณะคว�มสัมพันธ์

บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน)
ประกอบธรุกจิท่�เทียบเรอืและคลงัสนิค�้ รวมท้ัง
ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์

เป็นบรษัิทรว่ม โดยบรษัิทถอืหุ้นรอ้ยละ 23.82 ผูถ้อืหุ้นใหญ่และกรรมก�รซ่ึงถอืเป็นบุคคลท่ีอ�จ
มีคว�มขัดแย้ง ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 17.42 และมีกรรมก�รร่วมกับบริษัท คือ น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์  
น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์  และน�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์ 

บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด
ประกอบธุรกจิผลติและจำ�หน�่ยเอท�นอลหรอืเช้ือ
เพลิงจ�กผลิตผลท�งก�รเกษตร

เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ท้ังน้ีมีกรรมก�รร่วมกับบริษัท คือ น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์  
น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์  และน�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำ�กัด
เป็นผู้สนับสนุนท�งด้�นคอมพิวเตอร์และส�รสนเทศ
ให้แก่บริษัทและบริษัทในกลุ่ม

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัทร�ช�เซร�มิค จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท ร�ช�ชูรส 
จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 50 ทั้งนี้ มีกรรมก�รร่วมกับบริษัทคือ น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท ร�ช�เซร�มิค จำ�กัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เซร�มิค

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมก�รถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49.10 และมีกรรมก�รร่วมกับบริษัทคือ 
น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล น�ยตระก�ร 
ชุณหโรจน์ฤทธิ์ และน�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยผงชูรส

เป็นบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมก�รถือหุ้นอยู่ร้อยละ 42.76 และมีกรรมก�รร่วมกับบริษัท
คือ น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล และ 
น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์

บริษัท อ่อนนุชก่อสร้�ง จำ�กัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและน�ยหน้�อสังห�ริมทรัพย์

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมก�รถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70.38 และมีกรรมก�รร่วมกับบริษัทคือ 
น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์  และน�งส�ว
ดวงด�ว ชินธรรมมิตร์

บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จำ�กัด *
ประกอบธุรกิจผลิตสินค้�แปรรูป

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมก�รถือหุ้นอยู่ร้อยละ 88.75 ไม่มีกรรมก�รร่วมกัน

บริษัท อม�โก้ จำ�กัด *
ประกอบธุรกิจจำ�หน่�ยย�กำ�จัดศัตรูพืช

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมก�รถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ไม่มีกรรมก�รร่วมกัน

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จำ�กัด (มห�ชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยแอลกอฮอล์หรือ
เชื้อเพลิงจ�กผลผลิตก�รเกษตร

มีกรรมก�รร่วมกับบริษัทคือ น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์  น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์  น�ยพรศิลป์ 
แต้มศิริชัย และน�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์

*  บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จำ�กัด และบริษัท อม�โก้ จำ�กัด  ได้ดำ�เนินก�รจดเลิกกิจก�รกับกระทรวงพ�ณิชย์แล้วในไตรม�สที่ 1 ปี 2560



86      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

1.   ร�ยละเอียดร�ยก�รระหว่�งกัน

1.1    ร�ยก�รซ้ือ-ข�ยสินค้�และบริก�รต�มปกติของธุรกิจ รวมถึงปริม�ณร�ยก�รคงค้�ง (สำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ตุล�คม 2560 และ 2559)

ผู้ซื้อ / ผู้รับบริก�ร ผู้ข�ย / ผู้ให้บริก�ร ลักษณะร�ยก�ร / 
เงื่อนไขที่สำ�คัญ

มูลค่�ของร�ยก�ร 
(พันบ�ท)

คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

31 ต.ค. 60 31 ต.ค. 59

บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น 
จำ�กัด (มห�ชน)

• ข�ยก�กน้ำ�ต�ล
• กำ�ไรจ�กก�รข�ยเงิน

ลงทุน
• ลูกหนี้อื่น

-
-
-

588
10,700

3

บริษัท และบริษัทย่อยข�ยก�กน้ำ�ต�ลให้บริษัท ร�ช�ชูรส 
จำ�กัด เพ่ือนำ�ไปใช้เป็นวัตถุดิบในก�รผลิต ซ่ึงก�รข�ย
สินค้�ดังกล่�วเป็นไปต�มธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท 
ร�ค�ท่ีคิดระหว่�งกันเป็นร�ค�ตล�ดซ่ึงมีเงื่อนไข
เป็นไปต�มก�รค้�ปกติท่ัวไป และบริษัทย่อยรับจ้�ง
ปรับปรุงเครื่องจักรให้บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด ร�ค�ท่ี
คิดระหว่�งกันเป็นร�ค�ต้นทุน รวมกับค่�บริห�รจัดก�ร

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� 
จำ�กัด

• ข�ยก�กน้ำ�ต�ล
• ลูกหนี้อื่น

-
-

15
-

บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จำ�กัด บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น 
จำ�กัด (มห�ชน)

• ค่�สินค้�อื่นๆ เช่น  
ค่�พัสดุ อะไหล่

• ลูกหนี้ก�รค้� ได้แก่ 
   ค่�ข�ยพัสดุ

-

-

439

11

บรษัิทข�ยสนิค�้อ่ืนๆ ไดแ้ก ่พัสด ุอะไหล ่ให้แก ่บริษัท 
เค เค วู้ด อินดัสตรี จำ�กัด เพ่ือนำ�ไปใช้ในก�รผลิต โดยร�ค�
ท่ีข�ยเป็นไปต�มร�ค�ตน้ทุน รวมกบัค�่บรหิ�รจดัก�ร

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 
(มห�ชน)

บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด • ค่�เคมีภัณฑ์ และ
ค่�น้ำ�ดื่ม

• เจ้�หนี้อื่น ได้แก่ 
   ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเตล็ด

2,241

115

963

140

กลุ่มบริษัทซ้ือสินค้�เคมีภัณฑ์ ได้แก่ โซด�ไฟ และ
กรดเกลือ จ�กบริษัทร�ช�ชูรส จำ�กัด เพ่ือใช้สำ�หรับ
ล้�งเคร่ืองจักรภ�ยในโรงง�นน้ำ�ต�ล โดยบริษัทได้มี
ก�รเปรียบเทียบร�ค�ข�ยกับคู่ค้�ร�ยอ่ืน ผลปร�กฏ
ว่�ร�ค�ข�ยของบริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด ต่ำ�กว่� 
เนื่องจ�กเคมีภัณฑ์เป็นผลพลอยได้จ�กก�รผลิตของ
บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด • ค่�เคมีภัณฑ์  และ
ค่�น้ำ�ดื่ม

8 12

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย 
จำ�กัด

• ค่�เคมีภัณฑ์  และ
ค่�น้ำ�ดื่ม

7 13

บรษัิท น้ำ�ต�ลนวิกว�้งสุน้หล ีจำ�กดั • ค่�เคมีภัณฑ์ และ
ค่�น้ำ�ดื่ม

67 48

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 
(มห�ชน)

บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี 
จำ�กัด

• ซื้อทรัพย์สิน - 54,185 ท�งบริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จำ�กัด ซ่ึงประกอบกิจก�ร
ร่อนน้ำ�ต�ลขน�ดเม็ดพิเศษให้กับบริษัท มอนเดลีซ  
อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จำ�กดั ต้ังแตปี่ 2546 
มีแผนก�รเลิกกิจก�ร ท�งบริษัทจึงมีคว�มประสงค์จะซ้ือ
เครื่องจักรเพื่อม�ใช้ในก�รผลิต

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 
(มห�ชน)

บริษัท เค.เอส.แอล  
เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง 
จำ�กัด

• ค่�บริก�รเพื่อส่งออก 5,120 7,743 ต�มพรบ.อ้อยและน้ำ�ต�ล ก�รส่งออกน้ำ�ต�ลต้อง
ทำ�ผ่�นบริษัทท่ีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ้อยและ
น้ำ�ต�ลทร�ย (กอน.) อนุญ�ตเท่�นั้น กลุ่มบริษัท
และบริษัท ประจวบอุตส�หกรรม จำ�กัด จึงได้ตั้ง
บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต  เทรดดิ้ง จำ�กัด ขึ้น
ม� เพื่อเป็นตัวแทนจัดก�รสินค้�และดำ�เนินก�รเรื่อง
เอกส�รก�รส่งออกเท่�นั้น โดยบริษัท เค เอส แอล  
เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำ�กัด คิดค่�บริก�รกับบริษัทใน
กลุ่มต�มปริม�ณสินค้� ซ่ึงเป็นไปต�มร�ค�ทุน รวม
ค่�บริห�รจัดก�ร

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด • ค่�บริก�รเพื่อส่งออก 1,221 1,606

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย 
จำ�กัด

• ค่�บริก�รเพื่อส่งออก 2,243 2,320

บรษัิท น้ำ�ต�ลนวิกว�้งสุน้หล ีจำ�กดั • ค่�บริก�รเพื่อส่งออก 683 803

Savannakhet Sugar Corporation • ค่�บริก�รเพื่อส่งออก 360 304
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ผู้ซื้อ / ผู้รับบริก�ร ผู้ข�ย / ผู้ให้บริก�ร ลักษณะร�ยก�ร / 
เงื่อนไขที่สำ�คัญ

มูลค่�ของร�ยก�ร 
(พันบ�ท)

คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

31 ต.ค. 60 31 ต.ค. 59

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 

(มห�ชน)

บริษัท ไทยชูก�ร์  

เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด

(มห�ชน) และบริษัทย่อย

• ค่�ฝ�กสินค้�และขน
ถ่�ยน้ำ�ต�ลเพื่อส่งออก

• ร�ยได้อื่น ได้แก่  
ค่�ส่วนลด

• ลูกหนี้อื่น
• เจ้�หนี้อื่น

178

320

-
-

40,798

2,164

1,264
2,377

บริษัทมีคว�มจำ�เป็นที่ต้องใช้ท่�เทียบเรือ และบริก�ร
ขนถ่�ยน้ำ�ต�ลเพ่ือส่งออกให้กลุ่มโรงง�นน้ำ�ต�ล 
บรษัิท ไทยชูก�ร ์เทอรมิ์เนิล้ จำ�กดั (มห�ชน) กำ�หนด
ค่�บริก�รฝ�กสินค้�และค่�ขนถ่�ยน้ำ�ต�ลเพ่ือส่งออก 
จ�กปริม�ณสินค้�และระยะเวล�ก�รฝ�ก ซ่ึงเป็นไป
ต�มร�ค�ตล�ดและมีเง่ือนไขเป็นไปต�มก�รค้�ปกตท่ัิวไป

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด • ค่�ฝ�กสินค้�และขน
ถ่�ยน้ำ�ต�ลเพื่อส่งออก

• ร�ยได้อื่น ได้แก่  
ค่�ส่วนลด

• ลูกหนี้อื่น
• เจ้�หนี้อื่น

12,706

704

-
1,050

12,663

1,325

21
105

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย 
จำ�กัด

• ค่�ฝ�กสินค้�และขน
ถ่�ยน้ำ�ต�ลเพื่อส่งออก

• ร�ยได้อื่น ได้แก่  
ค่�ส่วนลด

• ลูกหนี้อื่น
• เจ้�หนี้อื่น

7,500

-

-
3,586

8,599

140

9
1,059

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 
(มห�ชน)

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที 
เซ็นเตอร์ จำ�กัด

• ค่�จัดก�รคอมพิวเตอร์
• ค่�ใช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้�

5,302
175

6,471
665

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำ�กัด ได้จัดต้ังข้ึน
เพ่ือเป็นศูนย์บริก�รคอมพิวเตอร์ให้บริก�รภ�ยในกลุ่ม
บริษัท  บริษัทมีก�รกำ�หนดร�ค�ค่�บริก�รระหว่�งกัน
โดยคำ�นวณจ�กต้นทุนเงินลงทุนและก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำ�กัด และนำ�
ตัวเลขท่ีได้ม�จัดสรรเพ่ือคิดค่�บริก�รต�มปริม�ณก�ร
ใช้ง�นจริงของแต่ละบริษัท

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด • ค่�จัดก�รคอมพิวเตอร์
• ค่�ใช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้�

2,012
56

2,710
36

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย 
จำ�กัด

• ค่�จัดก�รคอมพิวเตอร์
• ค่�ใช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้�

2,815
133

3,001
120

บรษัิท น้ำ�ต�ลนวิกว�้งสุน้หล ีจำ�กดั • ค่�จัดก�รคอมพิวเตอร์
• ค่�ใช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้�

1,662
49

1,690
45

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด • ค่�จัดก�รคอมพิวเตอร์ 172 140

บริษัท เค.เอส.แอล  
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด

• ค่�จัดก�รคอมพิวเตอร์ 167 164

Savannakhet Sugar Corporation • ค่�จัดก�รคอมพิวเตอร์ 635 558

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. • ค่�จัดก�รคอมพิวเตอร์ 461 519

Koh Kong Plantation Co., Ltd. • ค่�จัดก�รคอมพิวเตอร์ 143 143
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1.2    ค่�เช่�พ้ืนท่ี (สำ�หรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ตุล�คม 2560 และ 2559)

ผู้ให้เช่� ผู้เช่� ลักษณะร�ยก�รที่สำ�คัญ มูลค่�ของร�ยก�ร
(พันบ�ท)

คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

31 ต.ค. 60 31 ต.ค. 59

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 
(มห�ชน)

บริษัท อ่อนนุช
ก่อสร้�ง จำ�กัด

เช่�พ้ืนท่ีสำ�นักง�น 202.84 ต�ร�งเมตร 
และท่ีจอดรถ ต�ร�งเมตรละ 300บ�ท 
ต่อสัญญ�ทุก 1 ปี (01/11/59 - 
31/10/61) เม่ือวันท่ี 1 กันย�ยน 2560 มี
คว�มประสงค์ขอเช่�พ้ืนท่ีลดลงเหลอื 
196.69 ต�ร�งเมตร ต�ร�งเมตรละ 
300 บ�ท (01/09/60 - 31/10/61)

727 730 บริษัทให้พ้ืนท่ีเช่�แก่บริษัทในกลุ่มเป็นระยะเวล�
น�นแล้ว เน่ืองจ�กต้องก�รให้บริษัทในกลุ่มต้ัง
สำ�นักง�นในพ้ืนท่ีเดียวกัน เพ่ือสะดวกในก�ร
บริห�รจัดก�ร โดยคิดค่�เช่�ต�มร�ค�ตล�ดและ
มีเง่ือนไขเป็นไปต�มก�รค้�ปกติท่ัวไป ณ วันท่ี
เร่ิมทำ�สัญญ�เช่�คร้ังแรก โดยเง่ือนไขต่�งๆ ท่ี
เก่ียวกับก�รเช่�พ้ืนท่ีและทรัพย์สินได้กำ�หนดให้
เป็นไปต�มสัญญ�ท่ีตกลงร่วมกันโดยคำ�นึงถึง 
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ

บริษัท ร�ช�เซร�มิค 
จำ�กัด

เช่�พ้ืนท่ีสำ�นักง�น 495.54 ต�ร�งเมตร 
และท่ีจอดรถ ต�ร�งเมตรละ 300 
บ�ทและ 242 บ�ท ต�มลำ�ดับต่อ
สญัญ�ทุก 1 ปี (01/01/60 - 31/12/60)

1,784 1,784

บริษัท เค.เอส.แอล. 
ไอทีเซ็นเตอร์ จำ�กัด

เ ช่ � พ้ื น ท่ี สำ � นั ก ง � น  4 3 2 . 6 2  
และท่ีจอดรถ ต�ร�งเมตรละ 300  
บ�ท ต่อสัญญ�ทุก 1 ปี (01/08/60 
- 31/07/61)

1,557 1,557

บริษัท อม�โก้ จำ�กัด เช่�ท่ีดิน 536 ต�ร�งเมตร ร�ค� 
1,996 บ�ทต่อเดือน อ�ยุสัญญ� 20 
ปี (01/02/47-31/01/67) ร�ค�ปรบัขึน้ 
10 % ทุกๆ 3 ปี และไดย้กเลกิก�รเช่�
เมื่อวันที่ 31 ตุล�คม 2559

- 21

บริษัท เค เค วู้ด อิน
ดัสตรี จำ�กัด

เช่�ท่ีดิน 1,728 ต�ร�งว� ร�ค� 
99,220 บ�ทต่อปี ต่อสัญญ�ทุก 3 ปี 
(15/01/57 - 14/01/60) ร�ค�ปรับขึ้น 
10 % ทุกๆ 3 ปี และไดย้กเลกิก�รเช่�
เมื่อวันที่ 31 ตุล�คม 2559

- 79

บริษัท เค.เอส.แอล 
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง 
จำ�กัด

เช่�พ้ืนท่ีสำ�นักง�น 33.48 ต�ร�ง
เมตร ต�ร�งเมตรละ 300 บ�ท 
ต่อสัญญ� ทุก 3 ปี (01/10/60 - 
30/09/63)

121 121

บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น
จำ�กัด

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� 
จำ�กัด

ค่�เช่�ที่ดิน 270 ไร่ ร�ค�ไร่ละ 740 
บ�ท ต่อสัญญ�ทุก 3 ปี (04/08/59 - 
03/08/62) และได้ยกเลิกก�รเช่�เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎ�คม 2560

200 200 บรษัิท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กดั เช�่ท่ีดนิของบรษัิท 
แชมเป้ียนฟอร์เมนเตชัน่ จำ�กดั เพ่ือใช้เป็นแปลง
ทดลองปลูกและวิจัยพันธุ์อ้อยซ่ึงค่�เช่�เป็นไป
ต�มร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

1.3    เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหว่�งบริษัท บริษัทย่อยจ�กบริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน (สำ�หรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ตุล�คม 2560 และ 2559)

หน่วย : พันบ�ท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุล�คม 2560

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกม� 
1 พ.ย. 59

กู้เพิ่ม
ระหว่�งงวด

ชำ�ระคืน
ระหว่�งงวด

ยอดคงเหลือ 
31 ต.ค. 60

ดอกเบี้ยจ่�ย คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น 
จำ�กัด (มห�ชน)

นิติบุคคลอ�ค�รชุด 
เค.เอส.แอล ท�วเวอร์

6,900 - (1,900) 5,000 112 บริษัทได้รับก�รสนับสนุนคว�มช่วยเหลือท�งก�รเงิน 
จ�ก นิติบุคคลอ�ห�รชุด เค.เอส.แอล ท�วเวอร์ ผ่�น
ท�งเงินกู้ ยืมระยะสั้น ในรูปต๋ัวสัญญ�ใช้เงิน ประเภท
จ่�ยคืนเม่ือทวงถ�ม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็น 
เงินทุนหมุนเวียนภ�ยในบริษัท โดยคิดอัตร�ดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 1.97 - 2.05 ต่อปี และจ่�ยชำ�ระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน

หน่วย : พันบ�ท
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุล�คม 2559

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกม� 
1 พ.ย. 58

กู้เพิ่ม
ระหว่�งงวด

ชำ�ระคืน
ระหว่�งงวด

ยอดคงเหลือ 
31 ต.ค.  59

ดอกเบี้ยจ่�ย คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น 
จำ�กัด (มห�ชน)

นิติบุคคลอ�ค�รชุด 
เค.เอส.แอล ท�วเวอร์

6,100 900 (100) 6,900 127 บริษัทได้รับก�รสนับสนุนคว�มช่วยเหลือท�งก�รเงิน 
จ�ก นิติบุคคลอ�ห�รชุด เค.เอส.แอล ท�วเวอร์ ผ่�น
ท�งเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปต๋ัวสัญญ�ใช้เงิน ประเภท
จ่�ยคืนเม่ือทวงถ�ม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนภ�ยในบริษัท โดยคิดอัตร�ดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 1.25-2.55 ต่อปี และจ่�ยชำ�ระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน

หน่วย : พันบ�ท
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุล�คม 2560

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกม� 
1 พ.ย. 59

กู้เพิ่ม
ระหว่�งงวด

ชำ�ระคืน
ระหว่�งงวด

ยอดคงเหลือ 
31 ต.ค. 60

ดอกเบี้ยจ่�ย คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

บริษัท ประจวบ
อุตส�หกรรม จำ�กัด          

บริษัท เค.เอส.แอล. 
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง 
จำ�กัด์

59 552,339 (552,339) 60 3,248 บริษัท ประจวบอุตส�หกรรม จำ�กัดได้รับก�รสนับสนุน
ท�งก�รเงินผ่�นบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด 
ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนต�มระเบียบข้อบังคับของร�ชก�ร
ในเร่ืองก�รส่งออกน้ำ�ต�ล โดยบริษัท เค เอส แอล  
เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด ทำ�หน้�ท่ีเป็นบริษัทตัวกล�ง (ผู้กู้) 
ในก�รขอวงเงินสินเช่ือเพ่ือธุรกรรมก�รส่งออกกับท�ง
ธน�ค�ร และปล่อยกู้ต่อให้แก่โรงง�นบริษัท ประจวบ
อุตส�หกรรม จำ�กัด โดยบริษัท ประจวบอุตส�หกรรม 
จำ�กัด จะว�งค้ำ�ประกันเงินกู้กับธน�ค�รด้วยน้ำ�ต�ลท่ีจะ 
ส่งออก และนำ�ต๋ัวสัญญ�ใช้เงินม�ว�งเพ่ือเป็นหลักประกัน
ท่ีบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดด้ิง จำ�กัด  ท้ังน้ี 
หลักประกันดังกล่�วครอบคลุมวงเงินสินเช่ือ และไม่มีก�รคิด
ค่�ธรรมเนียมในก�รค้ำ�ประกันวงสินเช่ือระหว่�งกัน

หน่วย : พันบ�ท
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุล�คม 2559

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกม� 
1 พ.ย. 58

กู้เพิ่ม
ระหว่�งงวด

ชำ�ระคืน
ระหว่�งงวด

ยอดคงเหลือ 
31 ต.ค.  59

ดอกเบี้ยจ่�ย คว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผล

บริษัท ประจวบ
อุตส�หกรรม จำ�กัด          

บริษัท เค.เอส.แอล. 
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง 
จำ�กัด

- 659,471 (659,471) - 3,518 บริษัท ประจวบอุตส�หกรรม จำ�กัดได้รับก�รสนับสนุน
ท�งก�รเงินผ่�นบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด 
ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนต�มระเบียบข้อบังคับของร�ชก�ร
ในเร่ืองก�รส่งออกน้ำ�ต�ล โดยบริษัท เค เอส แอล  
เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด ทำ�หน้�ท่ีเป็นบริษัทตัวกล�ง (ผู้กู้) 
ในก�รขอวงเงินสินเช่ือเพ่ือธุรกรรมก�รส่งออกกับท�ง
ธน�ค�ร และปล่อยกู้ต่อให้แก่โรงง�นบริษัท ประจวบ
อุตส�หกรรม จำ�กัด โดย บริษัทประจวบอุตส�หกรรม 
จำ�กัด จะว�งค้ำ�ประกันเงินกู้กับธน�ค�รด้วยน้ำ�ต�ลท่ีจะ 
ส่งออก และนำ�ต๋ัวสัญญ�ใช้เงินม�ว�งเพ่ือเป็นหลักประกัน
ท่ีบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดด้ิง จำ�กัด  ท้ังน้ี
หลักประกันดังกล่�วครอบคลุมวงเงินสินเช่ือ และไม่มี 
ก�รคิดค่�ธรรมเนียมในก�รค้ำ�ประกันวงสินเช่ือระหว่�งกัน
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นโยบ�ยหรือแนวโน้มก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต

ท่ีประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ มีมติเกี่ยวกับร�ยก�รระหว่�งกัน 
ดังนี้

กรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัทในช่วงท่ีผ่�นม� 
และได้ให้คว�มเห็นว่� เป็นร�ยก�รท่ีมคีว�มจำ�เป็นและสมเหตสุมผลในก�ร
ทำ�ร�ยก�ร ซ่ึงร�ยก�รท่ีเป็นร�ยก�รค้�ต�มปกติของก�รดำ�เนินธุรกิจนั้น 
บริษัทได้กำ�หนดร�ค�ต�มร�ค�ตล�ด 

นโยบ�ยก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต
1. ร�ยก�รค้�ต�มปกติของก�รดำ�เนินธุรกิจ เช่น ก�รใช้ท่�เรือและคลัง

สินค้�ของบริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน) และก�รซื้อ
ข�ยน้ำ�ต�ลระหว่�งบรษัิทและบรษัิทย่อย ร�ยก�รดงักล�่วจะยังคงมอียู่
ในอน�คต ซึ่งบริษัทจะดำ�เนินก�รโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท
เป็นสำ�คัญ และร�ค�ที่คิดต้องเป็นไปต�มร�ค�ตล�ด

2. ร�ยก�รเช่�พืน้ท่ีและทรพัยส์นิ จะเป็นไปต�มร�ค�ตล�ด และเป็นร�ค�
ค่�เช่�ที่เท่�กับก�รให้บุคคลอื่นเช่�

3. ร�ยก�รซื้อข�ยทรัพย์สินและเงินลงทุน ร�ยก�รซื้อข�ยทรัพย์สินและ
เงินลงทุนของบริษัท เป็นร�ยก�รเพิ่มทุนเพื่อรักษ�สัดส่วนก�รถือหุ้น
และก�รลงทุนเพ่ือขย�ยธุรกิจปัจจุบันท่ีมีอยู่และธุรกิจในอน�คตซ่ึง
นโยบ�ยท่ีซ้ือข�ยทรพัยส์นิระหว�่งกนัและก�รซ้ือข�ยเงนิลงทุนระหว�่ง
กัน จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญและจะกระทำ�เท่�ท่ี
จำ�เป็นและเหม�ะสม

4. ร�ยก�รกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ก�รกู้ยืมเงินกับบุคคล
ที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง บริษัทจะกระทำ�เท่�ที่จำ�เป็นและเหม�ะสม  โดย
คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ 

5. ร�ยก�รพิเศษอื่นๆ เป็นร�ยก�รอื่นๆ นอกเหนือจ�กข้อ 1-4

ร�ยก�รระหว�่งกนัของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อยเกดิข้ึนกบับุคคลท่ีอ�จมคีว�ม
ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�ง 
ผลประโยชน์อื่นใดในอน�คต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบเป็น
ผู้ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มจำ�เป็นและคว�มเหม�ะสมของร�ยก�รนั้น  
ในกรณท่ีีคณะกรรมก�รตรวจสอบไมม่คีว�มชำ�น�ญในก�รพิจ�รณ�ร�ยก�ร
ระหว่�งกันที่อ�จเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวช�ญอิสระ หรือผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯเป็นผู้ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รระหว่�งกันดังกล่�ว เพ่ือ
นำ�ไปใช้ประกอบก�รตัดสินใจของคณะกรรมก�รหรือผู้ถือหุ้นต�มแต่กรณี

ทั้งนี้ ร�ยก�รระหว่�งกันที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คตนั้น  คณะกรรมก�รบริษัท
จะปฏิบัติให้เป็นต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์   
และข้อบังคับ ประก�ศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึก�รปฏบัิตติ�มข้อกำ�หนดเกีย่วกบัก�รเปิดเผย 
ข้อมูลก�รทำ�ร�ยก�รเกี่ยวโยงกัน และก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยทรัพย์สิน
ท่ีสำ�คัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยนอกจ�กนี้ บริษัทจะเปิดเผยร�ยก�ร
ระหว�่งกนัในหม�ยเหตงุบก�รเงนิท่ีไดร้บัก�รตรวจสอบจ�กผูส้อบบัญชขีอง
บริษัท และแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (56-1) ในปีต่อๆไป

โครงสร้�งก�รถือหุ้นท่ีมีบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่�ร้อยละ 10

จ�กโครงสร้�งก�รถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันที่บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมบ�งบริษัทยังมีก�รถือหุ้นโดยบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง
เกินกว่�ร้อยละ 10 นั้นมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้
1. บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน) มีบุคคลท่ีอ�จมี

คว�มขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จำ�นวนร้อยละ 17.42 และบริษัท  
น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเน้ิล  
จำ�กัด (มห�ชน) จำ�นวนร้อยละ 23.82 และไม่มีนโยบ�ยท่ีจะลงทุนเพ่ิม 
นอกจ�กนี้ ผู้ถือหุ้นและกรรมก�รไม่มีแรงจูงใจท่ีจะกระทำ�ก�รใดๆ 
เพ่ือถ่�ยเทผลประโยชน์ไปท่ีบริษัทใดบริษัทหนึ่ง นอกจ�กนี้ในบริษัท 
ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ลจำ�กัด (มห�ชน) ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังมีกรรมก�รอีกหล�ยท่�นท่ีม�
จ�กบริษัทน้ำ�ต�ลอ่ืนๆ ดังนั้น จึงมีก�รค�นอำ�น�จกันภ�ยในอยู่แล้ว
ในท้ัง 2 บริษัท ทำ�ให้ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งบริษัทและบริษัทไทยชูก�ร์  
เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน) เป็นไปต�มร�ค�และกลไกท�งก�รตล�ด  
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองบริษัท

2. บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด มีบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง
ของบริษัทถือหุ้นอยู่จำ�นวนร้อยละ 18.00 ผู้ถือหุ้นใหญ่อื่น ได้แก่กลุ่ม
นักธุรกิจช�วไต้หวัน ท้ังนี้ บริษัท แชมเป้ียนเฟอร์เมนเตช่ัน จำ�กัด 
เดิมมิได้มีธุรกรรมอะไรยกเว้นมีท่ีดินให้เช่� ต่อม�ในปล�ยปี 2547  
บริษัท แชมเป้ียนเฟอร์เมนเตช่ัน จำ�กัด ได้เข้�ลงทุนในธุรกิจแป้งมัน 
ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำ�ต�ล โดยลงทุนเพ่ือหวัง 
ผลตอบแทนให้รูปเงินปันผลในอน�คต  และในปี 2559 บริษัทได้
ข�ยเงินลงทุนในบริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด ให้แก่บริษัท  
ร�ช�ชูรส จำ�กัด ทั้งหมด

จะเห็นได้ว่� โครงสร้�งก�รถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันท่ี
บ�งบรษัิทยงัมีก�รถอืหุ้นโดยบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขดัแย้งเกนิกว�่ร้อยละ 10 
นัน้ เป็นผลม�จ�กเหตกุ�รณ์ในอดตี ซ่ึงในปัจจบัุนบรษัิทพย�ย�มท่ีจะปรบั
โครงสร้�งให้มีคว�มขัดแย้งกันน้อยท่ีสุด ท้ังนี้ บริษัทมีนโยบ�ยเกี่ยวกับ 
ก�รลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอน�คต โดยบริษัทจะเข้�ลงทุน
โดยตรงด้วยตัวเอง และไม่ให้บุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งเข้�ถือหุ้นใน
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่�ท่ีกำ�หนดเว้นแต่จะกระทำ�เท่�ท่ีจำ�เป็น
และเหม�ะสม และคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ  นอกจ�กนี้ 
บุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งจะไมเ่ข้�ถอืหุ้นหรอืลงทุนในธรุกจิท่ีจะทำ�ให้เกดิ
คว�มขัดแย้งกบัท�งบรษัิท หรอืธรุกจิท่ีมลีกัษณะเป็นก�รแขง่ขนักบับรษัิท
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

รอบบัญชีของบริษัทเริ่มวันที่ 1 พฤศจิก�ยน และสิ้นสุดวันที่ 31 ตุล�คม 
ของทุกปี
1. ร�ยง�นของผู้สอบบัญชี

1)   ผู้สอบบัญชี

ปี 2558 น�งส�ววิมลพร บุณยัษเฐียร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขทะเบียน 4067
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด

ปี 2559 น�ยนิติ จึงนิจนิรันดร์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขทะเบียน 3809
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด

ปี 2560 น�ยนิติ จึงนิจนิรันดร์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขทะเบียน 3809
บรษัิท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี จำ�กดั

2)   สรุปร�ยง�นก�รตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปี
     ที่ผ่�นม�

ปี 2558 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบก�รเงินโดยให้คว�มเห็น
โดยไม่มีเงื่อนไข

ปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบก�รเงินโดยให้คว�มเห็น
โดยไม่มีเงื่อนไข

ปี 2560 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบก�รเงินโดยให้คว�มเห็น
โดยไม่มีเงื่อนไข

2. สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัทย่อย และหลักเกณฑ์ในก�รทำ� 
งบก�รเงินรวม

    งบก�รเงินปีระหว่�งปี 2558 - 2560 ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำ�นวน 
    ทั้งสิ้น 14 แห่ง

หม�ยเหตุ

*     ถือหุ้นท�งอ้อมผ่�นบริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

**   ถือหุ้นท�งอ้อมผ่�น บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� 

จำ�กัด และบริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

***    บริษัท เคเอสแอล กรีน อนิโนเวช่ัน จำ�กดั (มห�ชน) เดมิเป็นบริษัทย่อย ปัจจบัุน

ถือหุ้นผ่�นบริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม

****  บริษัท ดับบลิวเอสพี  โลจิสติกส์ จำ�กัด เป็นบริษัทก่อตั้งใหม่ในปี 2559 ยังไม่มี 

ก�รดำ�เนินกิจก�ร วัตถุประสงค์เพื่อทำ�ธุรกิจด้�นบริก�รขนส่งและขนถ่�ยสินค้�

***** ถือหุ้นท�งอ้อมผ่�น Wynn In Trading Co., Ltd.

3. งบกำ�ไรข�ดทุน
ปี 2560 บริษัท มีร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นรวมท้ังส้ิน 15,623 ล้�นบ�ท 
ลดลงจ�กปีท่ีผ�่นม� รอ้ยละ 8 โดยร�ยไดจ้ะม�จ�กร�ยไดจ้�กก�รข�ย 
15,371 ล้�นบ�ทและร�ยได้จ�กก�รบริก�ร 252 ล้�นบ�ท โดยในปี 
2560 ร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลกมีก�รปรับตัวสูงข้ึน  ทำ�ให้ร�ค�ข�ยส่ง
ออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16-20 แต่บริษัทมีปริม�ณก�รข�ยน้ำ�ต�ลลดลง
ร้อยละ 27 จ�กปริม�ณอ้อยเข้�หีบลดลง รวมถึงร�ยได้จ�กก�รข�ย
เอท�นอลและร�ยได้จ�กก�รข�ยไฟฟ้�ลดลง  ส่งผลให้ในภ�พรวม
ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นรวมลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่�นม�

บริษัทมีต้นทุนรวมท้ังส้ิน 13,180 ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีท่ีผ่�นม�ร้อยละ 
1 ส่งผลให้บริษัทมีกำ�ไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 33 จ�ก 3,632 ล้�นบ�ท 
เหลือ 2,443 ล้�นบ�ท

ในส่วนของร�ยได้อื่น ๆ ในปี 2560 เท่�กับ 3,416 ล้�นบ�ท เทียบกับ
ปี 2559 ที่ 1,498 ล้�นบ�ท ม�จ�ก

ต�ร�งที่ 1: แสดงสัดส่วนก�รถือหุ้นของบริษัทท�งตรงและท�งอ้อม

อัตร�ร้อยละของก�รถือหุ้น

2558 2559 2560

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 90.21 90.21 90.21

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 95.78 95.78 95.78

บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด 98.61 98.61 98.61

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด* 91.02 91.02 91.02

บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด** 79.55 79.55 79.55

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด 100.00 100.00 100.00

บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 100.00 100.00 100.00

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จำ�กัด (มห�ชน)*** 100.00 100.00 -

บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด 100.00 100.00 100.00

บริษัท ดับบลิวเอสพี  โลจิสติกส์ จำ�กัด**** - 100.00 100.00

บริษัท น้ำ�ต�ลสะหวันนะเขด จำ�กัด 98.49 98.49 98.49

Koh Kong Plantation Company Limited***** 80.00 80.00 80.00

Koh Kong Sugar Industry Company Limited 80.00 80.00 80.00

Wynn In Trading Company Limited 100.00 100.00 100.00

ปี 2560 ปี 2559

(1) กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ - 21 ล้�นบ�ท

(2) กำ�ไรจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�ยุติธรรมของ 426 ล้�นบ�ท 1,138 ล้�นบ�ท

    อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

(3) กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กอัตร�แลกเปลี่ยน 53 ล้�นบ�ท 30 ล้�นบ�ท

(4) กำ�ไรจ�กก�รทำ�อนุพันธ์ป้องกันคว�มเสี่ยง 4  ล้�นบ�ท 26 ล้�นบ�ท

(5) กำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุน 2,370 ล้�นบ�ท 45 ล้�นบ�ท

(6) ร�ยได้อื่น 563 ล้�นบ�ท 238 ล้�นบ�ท

รวมท้ังส้ิน 3,416 ล้�นบ�ท 1,498 ล้�นบ�ท

ส่งผลให้บริษัทมีกำ�ไรก่อนหักค่�ใช้จ่�ยทั้งสิ้น 5,859 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ14 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่�นม�

ในส่วนของค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและก�รบริห�ร
(1)  บริษัทมีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย 424 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 22 

เนื่องจ�กปริม�ณน้ำ�ต�ลส่งออกที่ลดลง
(2)  บริษัทมีค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร 1,134 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

36 ซึ่งม�จ�กก�รตั้งข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของที่ดินอ�ค�รและ
อุปกรณ์ ข�ดทุนจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยทรัพย์สิน และข�ดทุนจ�ก
ก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภ�พ

(3)   ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร 147 ล้�นบ�ท
(4)    ค่�ธรรมเนยีมกองทุน 1,096 ล�้นบ�ทลดลงเลก็นอ้ยจ�กปีท่ีผ�่น

ม�ที่ 1,150 ล้�นบ�ท
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 ทำ�ให้บริษัทมีกำ�ไรก่อนต้นทุนท�งก�รเงินและภ�ษีเงินได้ 3,059  
ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24

ในปี 2560 บริษัทมีต้นทุนท�งก�รเงิน 668 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 6 และ
ภ�ระภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 560 ล้�นบ�ท มีส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กบริษัทร่วม 
121 ล้�นบ�ท ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 19 ล้�นบ�ท ส่งผลให้กำ�ไรสุทธิในส่วน

ต�ร�งที่ 2 : แสดงงบกำ�ไรข�ดทุนรวมของบริษัท และบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

งบกำ�ไรข�ดทุนโดยสรุป
ล้�นบ�ท

2558 2559 2560 %
เปลี่ยนแปลง

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น 17,475 16,911 15,623 -8%

ต้นทุนจ�กก�รดำ�เนินง�น (13,783) (13,279) (13,180) -1%

กำ�ไรขั้นต้น 3,692 3,632 2,443 -33%

ร�ยได้อื่น ๆ 523 1,498 3,416 128%

กำ�ไรก่อนหักค่�ใช้จ่�ย 4,216 5,130 5,859 14%

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย (618) (542) (424) -22%

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร (659) (834) (1,134) 36%

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร (140) (141) (147) 4%

ค่�ธรรมเนียมกองทุน (1,157) (1,150) (1,096) -5%

รวมค่�ใช้จ่�ย (2,575) (2,666) (2,800) 5%

กำ�ไรก่อนหักต้นทุนท�งก�รเงินและภ�ษี 1,641 2,464 3,059 24%

ต้นทุนท�งก�รเงิน (817) (710) (668) -6%

ส่วนแบ่งกำ�ไรบริษัทร่วม 55 57 121

ภ�ษีเงินได้ (39) (371) (560) 51%

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอื่นๆ 22 (14) 19

กำ�ไรสุทธิ 862 1,426 1,970 38%

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น 0.21 0.32 0.45 38%

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น 21.1% 21.5% 15.6%

อัตร�กำ�ไรสุทธิ 4.9% 8.4% 12.6%

เม่ือพิจ�รณ�ในสว่นของโครงสร�้งร�ยไดจ้�กก�รดำ�เนนิง�นท้ังสิน้ 15,623 
ล้�นบ�ท บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยน้ำ�ต�ลและก�กน้ำ�ต�ล 11,943  
ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 79 ของร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นท้ังหมด  
ร�ยได้จ�กก�รข�ยเอท�นอลและเบนซิน 2,100 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 
14 ร�ยได้จ�กก�รข�ยไฟฟ้�ที่ซึ่งโรงไฟฟ้�ของบริษัทจำ�หน่�ยไฟฟ้�ให้กับ 

ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตและก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คต�มสัญญ�ซ้ือข�ยไฟฟ้�
จำ�นวน 751 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 5 ร�ยได้จ�กง�นบริก�ร 252 ล้�น
บ�ท ร�ยได้อื่น ๆ 11 ล้�นบ�ท และร�ยได้จ�กก�รทำ�ก�รซื้อม�ข�ยไป 
467 ล้�นบ�ท

ของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จ�กปีที่ผ่�นม�ที่ 1,426 ล้�นบ�ท โดยเพิ่ม
ขึ้นเป็น 1,970 ล้�นบ�ทในปี 2560
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4.  งบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ต�ร�งที่ 3 :  โครงสร้�งร�ยได้ของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง

โครงสร้�งร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น
ล้�นบ�ท

 2558 2559 2560 %
เปลี่ยนแปลง

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นปกติ

ร�ยได้จ�กก�รข�ยน้ำ�ต�ล 12,933 76% 13,084 79% 11,928 79% -9%

ร�ยได้จ�กก�รข�ยก�กน้ำ�ต�ล 330 2% 326 2% 15 0% -95%

ร�ยได้อื่น ๆ จ�กข�ยน้ำ�ต�ล 113 1% 154 1% 98 1% -36%

ร�ยได้จ�กก�รข�ยไฟฟ้� 1,011 6% 808 5% 751 5% -7%

ร�ยได้จ�กก�รข�ยเอท�นอลและเบนซิน 2,510 15% 2,023 12% 2,100 14% 4%

ร�ยได้จ�กก�รข�ยปุ๋ย 17 0% 5 0% 0 0% -97%

ร�ยได้จ�กก�รข�ยข้�วส�ลี น้ำ�มัน กระสอบ 0 0% 0 0% 0 0%

ร�ยได้จ�กง�นบริก�ร 156 1% 167 1% 252 2% 51%

ร�ยได้อื่น ๆ 18 0% 13 0% 11 0% -19%

รวม 17,090 100% 16,580 100% 15,157 100% -9%

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น ซื้อม�ข�ยไป

ร�ยได้จ�กก�รข�ยน้ำ�มัน 298 77% 186 56% 242 52% 30%

ร�ยได้จ�กก�รข�ยปุ๋ย 64 17% 118 36% 197 42% 67%

ร�ยได้จ�กก�รข�ยพัสดุ 23 6% 26 8% 28 6% 6%

รวม 386 100% 331 100% 467 100% 41%

ต�ร�งที่ 4 : สรุปงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงินโดยสรุป (ล้�นบ�ท) 2558
ปรับปรุง

2559
ปรับปรุง

2560 %
เปลี่ยนแปลง

เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 175 85 153 80%

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น ๆ 2,119 1,407 1,292 -8%

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 1,097 1,273 1,569 23%

สินค้�คงเหลือ 3,394 2,552 3,100 21%

สินทรัพย์ชีวภ�พ 342 251 112 -55%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ 92 85 64 -25%

    เงินลงในบริษัทร่วม 357 387 3,747 869%

    เงินลงทุนระยะย�วอื่นๆ 374 371 405 9%

    เงินให้กู้ยืมระยะย�ว 480 358 393 10%

    อสังห�ริมทัรพย์เพื่อก�รลงทุน 3,355 4,496 4,917 9%

    ที่ดิน  อ�ค�รและอุปกรณ์สุทธิ 24,934 26,186 26,354 1%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 800 925 884 -4%

รวมสินทรัพย์ 37,517 38,375 42,991 12%

    หนี้สินหมุนเวียน 8,028 10,591 14,818 40%

    หนี้สินไม่หมุนเวียน 15,047 11,134 10,080 -9%

รวมหนี้สิน 23,075 21,724 24,898 15%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,442 16,650 18,092 9%

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  13,991 16,166 17,650

อัตร�หนี้สินต่อทุน 1.60 1.30 1.38

อัตร�ส่วนหนี้สินส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อทุน 1.47 1.13 1.20
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ในปี 2560 บรษัิทมีสนิทรพัย์รวม 42,991 ล�้นบ�ท เพ่ิมข้ีนรอ้ยละ 12 เม่ือ
เทียบกับสินทรัพย์ปี 2559 ที่ 38,375 ล้�นบ�ท  หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 
15 จ�ก 21,724 ล้�นบ�ทในปี 2559 เป็น 24,898 ล้�นบ�ท จึงส่งผลให้
อัตร�หนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจ�ก 1.30 เท่�ในปี 2559 เป็น 1.38 เท่� และ
อัตร�หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยต่อทุนเพิ่มขึ้นจ�ก 1.13 เท่�ในปี 2559 เป็น 
1.20 เท่�  โดยร�ยก�รในปี 2560 ที่เปลี่ยนแปลงอย่�งมีส�ระสำ�คัญเมื่อ
เทียบกับปี 2559 มีดังต่อไปนี้

(1)  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23 เนื่องจ�กบริษัทมีก�รรับซื้อ
เช็คลงวันที่ล่วงหน้�จ�กช�วไร่เพิ่มขึ้นจ�กปีที่ผ่�นม�

(2) สินค้�คงเหลือมีก�รปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21 ม�จ�กปริม�ณสินค้�
คงคลังซึ่งได้แก่ น้ำ�ต�ล มีปริม�ณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่�นม�

(3) อสังห�ริมทรัพย์เพ่ือก�รลงทุนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 ม�จ�กก�รประเมิน
มูลค่�สินทรัพย์ที่สูงขึ้น

(4) ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ม�จ�กก�รรับรู้ง�น
ระหว่�งก่อสร้�งเพิ่มเติม

(5) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 4 ม�จ�กก�รด้อยค่�
สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินง�น 

(6)  หนีส้นิหมุนเวียนเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 40 และหนีส้นิไม่หมนุเวยีนลดลงรอ้ยละ 
9 เกิดจ�กในปี 2560 มีเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินกู้ชั่วคร�ว
ของโครงก�ร (Bridging loan) ก่อนเปลี่ยนเป็นเงินกู้ระยะย�ว และมี 
หุ้นกู้และเงินกู้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี

ต�ร�งที่ 5 : แสดงงบกระแสเงินสดของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงินโดยสรุป 
(ล้�นบ�ท)

2558 2559
ปรับปรุง

2560 %
เปลี่ยนแปลง

กำ�ไร + ค่�เสื่อม + ร�ยก�ร Non cash 2,785  2,462 2,185 -11%

เปลี่ยนแปลงใน Working Capital (1,319)  1,575 (1,948)

 กระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�น 1,466  4,038 236 -94%

ลงทุนในที่ดิน อ�ค�ร เครื่องจักร (สุทธิ) (573) (1,578) (3,098) 96%

    กระแสเงินสดจ�กก�รลงทุน (552) (1,521) (3,320) 118%

    กระแสเงินสดจ�กก�รจัดห�เงิน (782) (2,620) 3,149 -220%

เงินสดเปลี่ยนแปลง 0 (86) 71

เงินสดปล�ยงวด 168 82 153

ค่�เสื่อมร�ค�  1,139 1,247 1,182 -5%

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับกระแสเงินสดจ�กกิจกรรมก�รดำ�เนินง�น
กอ่นก�รเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิดำ�เนนิง�นเข้�ม�ท้ังสิน้ 2,185 
ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปี 2559 ร้อยละ 11 สืบเนื่องจ�กผลประกอบก�รธุรกิจ
โดยรวมที่ปรับตัวลดลง   และมีปริม�ณสินค้�คงคลังที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�น 236  
ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 94

5.  งบกระแสเงินสด

ในส่วนกระแสเงินสดจ�กกิจกรรมก�รลงทุน บริษัทและบริษัทย่อย มีก�ร 
จ่�ยเงินจ�กกิจกรรมก�รลงทุน(สุทธิ) ทั้งหมด 3,098 ล้�นบ�ท โดย 3,320 
ล้�นบ�ท เป็นก�รลงทุนในที่ดิน อ�ค�ร เครื่องจักร(สุทธิ) ซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จ�กก�รลงทุนขย�ยโรงง�นน้ำ�ต�ลและโรงไฟฟ้�ที่วังสะพุง จังหวัดเลย

ในกิจกรรมก�รจัดห�เงิน  บริษัทและบริษัทย่อย รับเงินสดสุทธิท้ังหมด 
3,149 ล้�นบ�ท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นก�รกู้เงินจ�กสถ�บันก�รเงิน และออก
ตร�ส�รหนี้
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ต�ร�งที่ 6 : แสดงอัตร�ส่วนท�งก�รเงิน เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน 
(ล้�นบ�ท)

2558 2559 2560

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง

อัตร�ส่วนเงินทุนหมุนเวียน 0.90 0.53 0.42

อัตร�สินทรัพย์คล่องตัว 0.42 0.26 0.20

ระยะเวล�ก�รเก็บหนี้ 45 38 32

ก�รหมุนเวียนของสินค้� 103 82 78

อัตร�ส่วนวิเคร�ะห์คว�มส�ม�รถในก�รก่อหนี้

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.60 1.30 1.38

อัตร�ส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.47 1.13 1.20

หนี้สินระยะย�วต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.04 0.67 0.56

อัตร�ส่วนผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน

อัตร�ผลตอบแทนจ�กก�รใช้สินทรัพย์ 2% 4% 5%

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 6% 9% 11%

อัตร�ส่วนวิเคร�ะห์ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น 21% 21% 16%

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นต่อยอดข�ย 9% 15% 20%

กำ�ไรสุทธิก่อนภ�ษีต่อยอดข�ย 5% 11% 16%

กำ�ไรสุทธิต่อยอดข�ย 5% 8% 13%

ก�รวัดร�ค�ท�งก�รตล�ด

มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น 3.49 3.67 4.00

กำ�ไรต่อหุ้น 0.21 0.32 0.45

6.  อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

จะเห็นได้ว่�จ�กปี 2560 อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน ในส่วน ของ Liquidity  
ท่ีเป็นส่วนของ Current Ratio และ Acid Test Ratio ปรับตัวลดลง
เนื่องจ�กในปี 2560 บริษัทมีเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินกู้ชั่วคร�ว
ของโครงก�ร (Bridging loan) ก่อนเปลี่ยนเป็นเงินกู้ระยะย�ว และมี 
หุ้นกู้และเงินกู้ ท่ีถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี ซ่ึงเงินกู้ถึงกำ�หนด 
บ�งสว่น  บรษัิทมแีผนท่ีจะออกหุ้นกูใ้หม่ทดแทนหุ้นกูท่ี้ถงึกำ�หนด และกูเ้งนิ 
ระยะย�ว หรืออกตร�ส�รหนี้ระยะย�ว เพ่ือชำ�ระคืนเงินกู้ช่ัวคร�วของ
โครงก�ร (Bridging loan)

สำ�หรับอัตร�ส่วนที่เกี่ยวกับหนี้สินจะเห็นได้ว่�ทั้ง D/E Ratio และ IBD/E 
Ratio เพิ่มขึ้นเล็กน้อย สืบเนื่องจ�กเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น  

ในส่วนของคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรจะเห็นได้ว่� Gross Profit Ratio 
ลดลงเมือ่เทียบกบัปีท่ีผ�่นม� แต ่Operating Profit to sales, Pretax profit 
to sales, และ Net Income to Sales มีอัตร�ส่วนที่ดีขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่
ม�จ�กกำ�ไรจ�กก�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�ยุติธรรมของอสังห�ริมทรัพย์เพ่ือ 
ก�รลงทุน และกำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย ขอช้ีแจงผล 
ก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี2560 (งวดเดือนพฤศจิก�ยน 2559 ถึงตุล�คม 
2560) บริษัทมีผลกำ�ไรสุทธิ 1,952 ล�้นบ�ท เม่ือเทียบผลประกอบก�ร
ของงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำ�ไรสุทธิ 1,440 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 36  โดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

ปัญห�ภัยแล้งส่งผลให้ปริม�ณอ้อยเข้�หีบลดลง

ในปี 2559 ประเทศไทยมีปัญห�ภัยแล้ง ซึ่งได้ส่งผลต่อปริม�ณอ้อยเข้�หบี
ของบรษัิทท่ีลดลงในปี 2560 โดยบรษัิทมีปรมิ�ณอ้อยเข�้หีบของบรษัิทและ
บริษัทย่อยในปี 2560 ลดลงจ�ก 7.61 ล้�นตันปี 2559 เหลือ 6.83 ล้�นตัน 
ในปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 10 ส่งผลให้ (1) ธุรกิจน้ำ�ต�ลในประเทศ : 
ตน้ทุนออ้ยและตน้ทุนก�รผลติต่อหนว่ยสงูข้ึน  (2) ธรุกจิน้ำ�ต�ลต�่งประเทศ 
: มีปริม�ณอ้อยเสียห�ยจ�กก�รเพ�ะปลูก เกิดก�รด้อยค่�มูลค่�อ้อยและ
แปลงปลูกอ้อยท่ีเสียห�ย เป็นจำ�นวนเงินรวม 203 ล้�นบ�ท (3) ธุรกิจ 
เอท�นอล : ต้นทุนก�รผลิตเอท�นอลสูงข้ึนซ่ึงม�จ�กร�ค�ก�กน้ำ�ต�ล
เฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นจ�ก 3,649 บ�ทในปี 2559 เป็น 4,305 บ�ทในปี 2560   
(4) ธุรกิจไฟฟ้� : ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้น ส่งผลให้อัตร�กำ�ไรขั้นต้นใน 
งบกำ�ไรข�ดทุนรวมลดลง จ�กร้อยละ 21 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 16 ใน
ปี 2560

คว�มผันผวนของร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลก

ร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลก มีก�รปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2560 ขึ้นไปอยู่ที่
ระดับ 20 เซนต์ต่อปอนด์ และลดลงอย่�งรวดเร็วในช่วงปล�ยปี 2560 ม�
ที่ระดับ 14 - 15 เซนต์ต่อปอนด์ เนื่องม�จ�กก�รเข้�เก็งกำ�ไรของกองทุน 
และค�ดว่�ผลผลิตน้ำ�ต�ลในปี 2561 ท่ัวโลกจะม�กข้ึน ส่งผลให้บริษัทมี
ร�ค�ข�ยน้ำ�ต�ลเฉล่ียในปี 2560 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16 จ�ก 14,939 บ�ทต่อตัน 
เป็น 17,362 บ�ทต่อตัน แต่มีปริม�ณข�ยน้ำ�ต�ลลดลงร้อยละ 22 จ�ก 
875,841 ตัน เป็น 687,046 ตัน และมีก�รบันทึกข�ดทุนจ�กก�รลดมูลค่�
ของสินค้�คงเหลือ 301 ล้�นบ�ท

ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ

ในปี 2560 บริษัทย่อยทำ�ก�รควบรวมธุรกิจเอท�นอล กับบริษัทย่อยของ 
บริษัท บ�งจ�ก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) ที่ประกอบธุรกิจเชื้อเพลิง
ชีวภ�พ ซ่ึงในท�งบัญชีก�รรวมกิจก�รดังกล่�วเป็นก�รข�ยเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย และลงทุนในบริษัทร่วมแห่งใหม่ท่ีประกอบธุรกิจเช้ือเพลิง
ชีวภ�พแทน ทำ�ให้บริษัทมีกำ�ไรจ�กก�รควบรวมกิจก�รดังกล่�วก่อนหัก
ภ�ษีจำ�นวน 2,370 ล�้นบ�ท หรอื 1,896 ล�้นบ�ทหลงัหักภ�ษี  นอกจ�กนี้
บรษัิทไดมี้ก�รบันทึกข�ดทุนจ�กก�รดอ้ยค�่สนิทรพัย์ท่ีไม่ได้ใช้ดำ�เนนิง�น
จำ�นวน 223 ล�้นบ�ท ซ่ึงสว่นหนึง่เกดิจ�กก�รประเมินมูลค�่ทรพัย์สนิใหม่
ในธุรกิจน้ำ�ต�ลต่�งประเทศ และมีก�รบันทึกสำ�รองค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์
พนักง�นเพิ่มขึ้น 56 ล้�นบ�ท จ�กก�รเปลี่ยนแปลงอัตร�เงินชดเชยเมื่อ
ออกจ�กง�น ต�มกฏหม�ยแรงง�นที่ค�ดว่�จะประก�ศใช้

ในภ�พรวม  เมื่อพิจ�รณ�ผลประกอบก�รในปี 2560 บริษัทมีผลกำ�ไรสุทธิ 
1,952 ล้�นบ�ท เมื่อเทียบผลประกอบก�รของงวดเดียวกันของปีก่อนที่มี
ผลกำ�ไรสุทธิ 1,440 ล้�นบ�ท หรือกำ�ไรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 36 มีสินทรัพย์
รวมทั้งสิ้น 42,991 ล้�นบ�ท หนี้สินรวม 24,899 ล้�นบ�ท และส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 18,092 ล้�นบ�ท  อัตร�หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 
ท่ี 1.38 และอัตร�หนี้สินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/Equity 
Ratio) ที่ 1.20
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รและงบก�รเงินรวมของบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 
ซ่ึงจัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน โดยได้มีก�รพิจ�รณ�เลือกใช้นโยบ�ยก�รบัญชีท่ีเหม�ะสมและถือปฏิบัติอย่�งสม่ำ�เสมอ 
และใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวังและหลักก�รประม�ณก�รท่ีสมเหตุสมผลและรอบคอบ รวมท้ังมีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่�งเพียงพอและ
โปร่งใสในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ทั้งนี้ งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รและงบก�รเงินรวมดังกล่�วได้ผ่�นก�รตรวจสอบและให้คว�มเห็นอย่�ง
ไม่มีเงื่อนไขจ�กผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตที่เป็นอิสระ 

คณะกรรมก�รบริษัทจัดให้มีและดำ�รงไว้ซึ่งระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยใน เพื่อให้มีคว�มมั่นใจได้ว่�มีก�รบันทึกข้อมูลท�ง
บัญชีอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล� และเพียงพอท่ีจะดำ�รงรักษ�ไว้ซ่ึงทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดก�รทุจริตหรือก�รดำ�เนินก�รท่ี
ผิดปกติอย่�งมีส�ระสำ�คัญ โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมก�รท่ีเป็นอิสระทำ�หน้�ท่ีกำ�กับ
ดูแลสอบท�นงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รและงบก�รเงินรวม รวมท้ังประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยในให้มีประสิทธิภ�พ
และประสิทธิผลโดยคว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบปร�กฏในร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีนี้แล้ว

คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มเห็นว่� ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยในของบริษัท ส�ม�รถสร้�งคว�มเชื่อมั่นได้ว่� งบก�รเงิน
เฉพ�ะกิจก�รและงบก�รเงินรวมของบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อยแสดงสำ�หรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุล�คม 2560  
แสดงฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น และกระแสเงินสดถูกต้องในส�ระสำ�คัญต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายมนู  เลียวไพโรจน์
     ประธานกรรมการ

นายจำารูญ  ชินธรรมมิตร์

     ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมก�ร

บริษัท  น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

คว�มเห็น

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินรวมของบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบก�รเงิน
เฉพ�ะกิจก�รของบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัท”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมและเฉพ�ะกิจก�ร ณ  
วันท่ี 31 ตุล�คม 2560 งบกำ�ไรข�ดทุนรวมและเฉพ�ะกิจก�ร งบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพ�ะกิจก�ร  
งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพ�ะกิจก�รและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและ
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวมและเฉพ�ะกิจก�ร รวมถึงหม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

ข้�พเจ้�เห็นว่� งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงินของบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และ 
บริษัทย่อย และของบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560 และผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสดสำ�หรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

เกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น

ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี คว�มรับผิดชอบของข้�พเจ้�ได้กล่�วไว้ในส่วนของคว�มรับผิดชอบของ 
ผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รในร�ยง�นของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�มีคว�มเป็นอิสระจ�กกลุ่มบริษัท
ต�มข้อกำ�หนดจรรย�บรรณของผู้ประกอบวิช�ชีพบัญชีท่ีกำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ก�รตรวจสอบ งบก�รเงินรวมและเฉพ�ะกิจก�ร และข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติต�มคว�มรับผิดชอบด้�นจรรย�บรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปต�ม 
ข้อกำ�หนดเหล�่นี ้ข้�พเจ�้เช่ือว่�หลกัฐ�นก�รสอบบัญชีท่ีข้�พเจ�้ไดร้บัเพียงพอและเหม�ะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข�้พเจ�้

ข้อมูลและเหตุก�รณ์ที่เน้น

โดยท่ีมิใช่เป็นก�รแสดงคว�มเห็นท่ีเปลีย่นแปลงไป ต�มท่ีกล�่วไว้ในหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิขอ้ 2.3 บรษัิทและบรษัิทย่อยไดน้ำ�ม�ตรฐ�น
ก�รบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง “เกษตรกรรม” ม�ถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2559 และได้ทำ�ก�รปรับปรุงย้อนหลังตัวเลข
เปรียบเทียบให้เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รบัญชีใหม่ดังกล่�วแล้ว
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เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ วิธีก�รตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำ�ไรจ�กก�ร
ข�ยเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รควบรวมกิจก�ร

ผู้บริห�รของบริษัทวัดมูลค่�เงินลงทุนในบริษัทร่วม ซ่ึงเกิดจ�ก 
ก�รควบรวมกิจก�รระหว่�งบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทและ 
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท บ�งจ�ก คอร์ปอเรช่ัน จำ�กัด 
(มห�ชน) ณ วันท่ี 31 ตุล�คม 2560  โดยใช้ดุลยพินิจใน 
ก�รประม�ณมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่�วโดยกำ�หนด 
ข้อสมมติที่สำ�คัญเกี่ยวกับก�รค�ดก�รณ์ผลก�รดำ�เนินง�น รวมถึง
ปริม�ณและร�ค�ข�ยสินค้�ในอน�คต ต้นทุนก�รผลิตและดำ�เนินง�น 
อัตร�ก�รเตบิโตระยะย�ว และอตัร�ถวัเฉลีย่ถว่งน้ำ�หนกัของเงนิทุน 
(อัตร�คิดลด) ของแต่ละบริษัทย่อยของบริษัทร่วมนั้น และบันทึก
สว่นต�่งระหว�่งมูลค�่ของเงนิลงทุนในบรษัิทย่อยกอ่นก�รควบรวม
กิจก�รและมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมซ่ึงเกิดจ�ก 
ก�รควบรวมกิจก�รเป็นกำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุนในบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุล�คม 2560

ข้�พเจ้�พิจ�รณ�ว่�ร�ยก�รท่ีเกี่ยวกับก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมของ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและก�รบันทึกกำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยซ่ึงเกิดจ�กก�รควบรวมกิจก�รนี้ เป็นเรื่องสำ�คัญ
ในก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� เนื่องจ�กคว�มมีส�ระสำ�คัญและ 
คว�มซับซ้อนในก�รประม�ณมูลค่�ยุติธรรมดังกล่�วจ�กดุลยพินิจ
ของผู้บริห�ร 

ท้ังนี้ นโยบ�ยก�รบัญชีและก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงิน
สำ�หรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้เปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุประกอบ 
งบก�รเงินข้อ 3.6 ข้อ 4 และข้อ 11

วิธีก�รตรวจสอบที่สำ�คัญ รวมถึง
• อ่�นและทำ�คว�มเข้�ใจต่อสัญญ�ก�รควบรวมกิจก�ร เพ่ือ

พิจ�รณ�เงื่อนไขของก�รควบรวมกิจก�ร และอำ�น�จใน 
ก�รควบคุมภ�ยหลังก�รควบคุมกิจก�ร

• ทำ�คว�มเข้�ใจและประเมินวิธีก�รท่ีผู้บริห�รของบริษัทใช้ใน 
ก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนในบริษัทร่วมและก�รบันทึกกำ�ไรจ�ก 
ก�รข�ยเงนิลงทุนในบริษัทย่อย ซ่ึงรวมถึงก�รทดสอบและประเมิน
คว�มเหม�ะสมของสมมติฐ�นหลักที่สำ�คัญ ซึ่งได้แก่
-  ข้อสมมติท่ีใช้ในก�รจัดทำ�แผนและก�รค�ดก�รณ์กระแส

เงินสด ในอน�คตของแต่ละบริษัทย่อยของบริษัทร่วม 
โดยก�รทำ�คว�มเข้�ใจในกระบวนก�รท่ีทำ�ให้ได้ม�
ซ่ึงตัวเลขดังกล่�ว เปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่�วกับ
แหล่งข้อมูลภ�ยนอกและภ�ยในของกลุ่มบริษัท และ
เปรียบเทียบประม�ณก�รกระแสเงินสดในอดีตกับ 
ผลก�รดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงเปรียบเทียบอัตร�
ก�รเติบโตระยะย�วของแต่ละบริษัทกับก�รค�ดก�รณ์ของ
ภ�คเศรษฐกิจและอุตส�หกรรม

-  อัตร�คิดลด โดยประเมินคว�มเหม�ะสมของอัตร�คิดลด
โดยก�รเปรียบเทียบต้นทุนถัวเฉล่ียของเงินทุนและข้อมูลอ่ืน 
ของบริษัทกับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้

• ประเมินคว�มเหม�ะสมของมูลค่�เงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กำ�ไรจ�กก�รข�ยเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมท้ังคว�มเพียงพอของ
ก�รเปิดเผยข้อมูลในหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิต�มม�ตรฐ�น
ก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบคือเรื่องต่�งๆ ท่ีมีนัยสำ�คัญท่ีสุดต�มดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิช�ชีพของข้�พเจ้�ในก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวม
และงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีปัจจุบัน ข้�พเจ้�ได้นำ�เรื่องเหล่�นี้ม�พิจ�รณ�ในบริบทของก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงิน
เฉพ�ะกิจก�รโดยรวมและในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้� ทั้งนี้ข้�พเจ้�ไม่ได้แสดงคว�มเห็นแยกต่�งห�กสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้
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เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ วิธีก�รตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

ก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่�งประเทศในงบเฉพ�ะ
กิจก�รและก�รด้อยค่�ของอ�ค�รและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยใน 
ต่�งประเทศดังกล่�วในงบก�รเงินรวม

เนื่องจ�กบริษัทย่อยในต่�งประเทศจำ�นวน 3 แห่งมีผลข�ดทุนสุทธิ
ต่อเนื่องและมีข�ดทุนสะสมเป็นจำ�นวนม�ก ณ วันที่ 31 ตุล�คม 
2560 ซ่ึงผู้บริห�รของบริษัทได้พิจ�รณ�ว่�เป็นข้อบ่งช้ีถึงก�ร 
ด้อยค่�ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่�งประเทศในงบก�รเงิน
เฉพ�ะกจิก�รและก�รดอ้ยค่�ของอ�ค�รและอปุกรณข์องบรษัิทย่อย
ในต่�งประเทศดังกล่�วในงบก�รเงินรวม จึงได้ประม�ณมูลค่�ที่จะ
ได้รบัคนืของเงนิลงทุนในบรษัิทย่อยของบรษัิท และของอ�ค�รและ
อุปกรณข์องบรษัิทย่อยเพ่ือพิจ�รณ�ผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค�่  ซ่ึง
มูลค่�ท่ีจะได้รับคืนประม�ณข้ึนจ�กจำ�นวนท่ีสูงกว่�ของมูลค่�จ�ก
ก�รใช้กบัมูลค�่ยุตธิรรมหักต้นทุนในก�รจำ�หน�่ยของสนิทรพัย์ โดย

-  มูลค่�จ�กก�รใช้ประม�ณโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริห�รเกี่ยวกับ
ข้อสมมติท่ีสำ�คัญในก�รค�ดก�รณ์ผลก�รดำ�เนินง�น รวมถึง
ปริม�ณและร�ค�ข�ยในอน�คต ต้นทุนก�รผลิตและดำ�เนินง�น 
อัตร�ก�รเติบโตระยะย�ว และอัตร�ถัวเฉล่ียถ่วงน้ำ�หนักของ 
เงินทุน (อัตร�คิดลด) ของบริษัทย่อย

- มูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ประม�ณโดยผู้ประเมินร�ค�อิสระ
ท่ีได้รับคว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ 
และตล�ดหลักทรัพย์ และต้นทุนในก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์
ประม�ณขึ้นโดยผู้บริห�รของบริษัท

ข้�พเจ้�พิจ�รณ�ว่� ก�รใช้ดุลยพินิจของผู้บริห�รเกี่ยวกับข้อ
สมมติ ท่ีสำ�คัญเพ่ือประม�ณผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของ 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รและก�รด้อยค่�
ของอ�ค�รและอปุกรณข์องบริษัทย่อยดังกล�่วในงบก�รเงนิรวม เป็น 
เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบบริษัท เนื่องจ�กคว�มมีส�ระสำ�คัญ
และคว�มซับซ้อนในก�รประม�ณมูลค่�ท่ีจะได้รับคืนของเงินลงทุน 
ในบริษัทของบริษัทและของอ�ค�รและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยนั้น

ทั้งนี้ นโยบ�ยก�รบัญชีและก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงินสำ�หรับ
เงินลงทุนและก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้เปิดเผยไว้
ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 3.6 และข้อ 12

วิธีก�รตรวจสอบที่สำ�คัญ รวมถึง
• ทำ�คว�มเข้�ใจและประเมินคว�มเหม�ะสมของข้อบ่งช้ีถึง 

ก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบก�รเงินเฉพ�ะ
กิจก�รและก�รด้อยค่�ของอ�ค�รและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย 
ดังกล่�วในงบก�รเงินรวม

• ทำ�คว�มเข้�ใจและประเมินวิธีก�รท่ีผู้บริห�รของบริษัทใช้ใน 
ก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึงก�รทดสอบและ
ประเมินคว�มเหม�ะสมของสมมติฐ�นหลักที่สำ�คัญ ซึ่งได้แก่
-  ข้อสมมติท่ีใช้ในก�รจัดทำ�แผนและก�รค�ดก�รณ์กระแสเงินสด

ในอน�คตของแต่ละบริษัทย่อย โดยก�รทำ�คว�มเข้�ใจใน
กระบวนก�รท่ีทำ�ให้ได้ม�ซ่ึงตัวเลขดงักล�่ว เปรยีบเทียบขอ้
สมมตดิงักล�่วกบัแหลง่ข้อมลูภ�ยนอกและภ�ยในของกลุม่
บรษัิท และเปรยีบเทียบประม�ณก�รกระแสเงนิสดในอดตีกบั 
ผลก�รดำ�เนินง�นท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงเปรียบเทียบอัตร� 
ก�รเติบโตระยะย�วของแต่ละบริษัทกับก�รค�ดก�รณ์ของ
ภ�คเศรษฐกิจและอุตส�หกรรม

-  อัตร�คิดลด โดยประเมินคว�มเหม�ะสมของอัตร�คิดลดโดย 
ก�รเปรียบเทียบต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอ่ืน
ของบริษัทกับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้

• ทดสอบและประเมินร�ยง�นของผู้ประเมินร�ค�อิสระซ่ึงได้แก่
ก�รประเมินคว�มรู้ คว�มส�ม�รถและคว�มเท่ียงธรรมของ 
ผู้ประเมินอิสระภ�ยนอก และประเมินวิธีก�รท่ีใช้และคว�มเหม�ะสม
ของสมมติฐ�นหลักท่ีสำ�คัญท่ีใช้ในก�รประม�ณมูลค่�อ�ค�ร
และอุปกรณ์

• ประเมินคว�มเพียงพอของก�รเปิดเผยข้อมูลในหม�ยเหตุ
ประกอบงบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
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ข้อมูลอื่น

ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในร�ยง�นประจำ�ปี ซึ่งค�ดว่�จะถูกจัดเตรียมให้ข้�พเจ้�ภ�ยหลัง
วันที่ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชี 

คว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้�พเจ้�ไม่ได้ให้คว�มเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

คว�มรับผิดชอบของข้�พเจ้�ท่ีเกี่ยวเนื่องกับก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รคือ  ก�รอ่�นและพิจ�รณ�ว่�ข้อมูลอ่ืน
มีคว�มขัดแย้งท่ีมีส�ระสำ�คัญกับงบก�รเงินหรือกับคว�มรู้ท่ีได้รับจ�กก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� หรือปร�กฏว่�ข้อมูลอ่ืนมีก�รแสดงข้อมูลท่ี 
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ 

เม่ือข้�พเจ้�ได้อ่�นร�ยง�นประจำ�ปี ห�กข้�พเจ้�สรุปได้ว่�มีก�รแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ ข้�พเจ้�ต้องสื่อส�รเรื่อง 
ดังกล่�วกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลและฝ่�ยบริห�รของกลุ่มบริษัท

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รและผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลต่องบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

ผูบ้รหิ�รมหีน�้ท่ีรบัผดิชอบในก�รจดัทำ�และนำ�เสนองบก�รเงนิรวมและงบก�รเงนิเฉพ�ะกจิก�รเหล�่นี้โดยถกูตอ้งต�มท่ีควรต�มม�ตรฐ�นก�ร
ร�ยง�นท�งก�รเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัก�รควบคมุภ�ยในท่ีผูบ้รหิ�รพิจ�รณ�ว�่จำ�เป็นเพ่ือให้ส�ม�รถจดัทำ�งบก�รเงนิรวมและงบก�รเงนิ
เฉพ�ะกิจก�รที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ผู้บริห�รรับผิดชอบในก�รประเมินคว�มส�ม�รถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในก�รดำ�เนินง�น
ตอ่เนือ่ง เปิดเผยเรือ่งท่ีเกีย่วกบัก�รดำ�เนนิง�นตอ่เนือ่ง (ต�มคว�มเหม�ะสม) และก�รใช้เกณฑก์�รบัญชีสำ�หรบัก�รดำ�เนนิง�นตอ่เนือ่งเวน้แต่
ผู้บริห�รมีคว�มตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินง�นหรือไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลมีหน้�ที่ในก�รสอดส่องดูแลกระบวนก�รในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของกลุ่มบริษัท

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

ก�รตรวจสอบของข�้พเจ้�มีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้ได้คว�มเช่ือม่ันอย่�งสมเหตสุมผลว�่งบก�รเงนิรวมและงบก�รเงนิเฉพ�ะกจิก�รโดยรวมปร�ศจ�ก
ก�รแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด และเสนอร�ยง�นของผู้สอบบัญชี
ซ่ึงรวมคว�มเห็นของข้�พเจ้�อยู่ด้วย คว�มเช่ือม่ันอย่�งสมเหตุสมผลคือคว�มเช่ือม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นก�รรับประกันว่�ก�รปฏิบัติง�น 
ตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีจะส�ม�รถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จรงิอ�จเกดิจ�กก�รทุจรติหรอืข้อผดิพล�ดและถอืว่�มีส�ระสำ�คญัเม่ือค�ดก�รณ์ไดอ้ย่�งสมเหตสุมผลว�่ร�ยก�รท่ีขัดตอ่ข้อเท็จจรงิแตล่ะร�ยก�ร
หรือทุกร�ยก�รรวมกันจะมีผลต่อก�รตัดสินใจท�งเศรษฐกิจของผู้ใช้งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รจ�กก�รใช้งบก�รเงินเหล่�นี้

ในก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี ข้�พเจ้�ได้ใช้ดุลยพินิจและก�รสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิช�ชีพตลอด 
ก�รตรวจสอบ ก�รปฏิบัติง�นของข้�พเจ้�รวมถึง

• ระบุและประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รไม่
ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ออกแบบและปฏิบัติง�นต�มวิธีก�รตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อคว�มเส่ียงเหล่�น้ัน และได้หลักฐ�น
ก�รสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหม�ะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้� คว�มเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นส�ระสำ�คัญซ่ึงเป็นผลม�จ�กก�รทุจริตจะสูงกว่�คว�มเสี่ยงท่ีเกิดจ�กข้อผิดพล�ดเน่ืองจ�กก�รทุจริตอ�จเกี่ยวกับก�รสมรู้ร่วมคิด  
ก�รปลอมแปลงเอกส�รหลักฐ�น ก�รตั้งใจละเว้นก�รแสดงข้อมูล ก�รแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงต�มข้อเท็จจริงหรือก�รแทรกแซงก�รควบคุม
ภ�ยใน
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• ทำ�คว�มเข้�ใจในระบบก�รควบคมุภ�ยในท่ีเกีย่วข้องกบัก�รตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธกี�รตรวจสอบท่ีเหม�ะสมกบัสถ�นก�รณ ์แตไ่ม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อคว�มมีประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีท่ีผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชีและก�รเปิดเผยข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร

• สรุปเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องของผู้บริห�รและจ�กหลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ได้รับ 
สรปุว�่มีคว�มไม่แนน่อนท่ีมีส�ระสำ�คัญท่ีเกีย่วกบัเหตกุ�รณห์รอืสถ�นก�รณท่ี์อ�จเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่�งมีนยัสำ�คญัตอ่คว�มส�ม�รถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องหรือไม่ ถ้�ข้�พเจ้�ได้ข้อสรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญ ข้�พเจ้�ต้องกล่�ว
ไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้�ถึงก�รเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบก�รเงิน หรือถ้�ก�รเปิดเผยดังกล่�วไม่เพียงพอ คว�มเห็นของ
ข้�พเจ้�จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้�พเจ้�ขึ้นอยู่กับหลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้� 
อย่�งไรก็ต�ม เหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ในอน�คตอ�จเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง

• ประเมินก�รนำ�เสนอโครงสร้�งและเน้ือห�ของงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รโดยรวม รวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูลว่�งบก�รเงินรวม
และงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รแสดงร�ยก�รและเหตุก�รณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีก�รนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องต�มที่ควร

• ไดร้บัหลกัฐ�นก�รสอบบัญชีท่ีเหม�ะสมอย่�งเพียงพอเกีย่วกบัข้อมลูท�งก�รเงนิของกจิก�รภ�ยในกลุม่หรอืกจิกรรมท�งธรุกจิภ�ยในกลุม่
บริษัทเพ่ือแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินรวม ข้�พเจ้�รับผิดชอบต่อก�รกำ�หนดแนวท�ง ก�รควบคุมดูแล และก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบ 
กลุ่มบริษัท ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคว�มเห็นของข้�พเจ้� 

ข้�พเจ�้ไดส้ือ่ส�รกบัผูม้หีน�้ท่ีในก�รกำ�กบัดแูลเกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวล�ของก�รตรวจสอบต�มท่ีไดว้�งแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสำ�คญัท่ีพบ
จ�กก�รตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบก�รควบคุมภ�ยในซึ่งข้�พเจ้�ได้พบในระหว่�งก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�

ข้�พเจ�้ได้ให้คำ�รบัรองแกผู่มี้หน�้ท่ีในก�รกำ�กบัดูแลว�่ข�้พเจ�้ไดป้ฏบัิตติ�มขอ้กำ�หนดจรรย�บรรณท่ีเกีย่วขอ้งกบัคว�มเป็นอสิระและไดส้ือ่ส�ร
กบัผูมี้หน�้ท่ีในก�รกำ�กบัดแูลเกีย่วกบัคว�มสมัพันธท้ั์งหมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซ่ึงข้�พเจ�้เช่ือว�่มเีหตผุลท่ีบุคคลภ�ยนอกอ�จพิจ�รณ�ว�่กระทบ
ต่อคว�มเป็นอิสระของข้�พเจ้�และม�ตรก�รที่ข้�พเจ้�ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้�พเจ้�ข�ดคว�มเป็นอิสระ

จ�กเรื่องท่ีสื่อส�รกับผู้มีหน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแล ข้�พเจ้�ได้พิจ�รณ�เรื่องต่�งๆ ท่ีมีนัยสำ�คัญม�กท่ีสุดในก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวมและ 
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รในปีปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ ข้�พเจ้�ได้อธิบ�ยเรื่องเหล่�นี้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีเว้น
แต่กฎหม�ยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อส�ธ�รณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่�ว หรือในสถ�นก�รณ์ท่ีย�กท่ีจะเกิดข้ึน ข้�พเจ้�พิจ�รณ�ว่�ไม่ควร
สื่อส�รเรื่องดังกล่�วในร�ยง�นของข้�พเจ้�เพร�ะก�รกระทำ�ดังกล่�วส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้อย่�งสมเหตุผลว่�จะมีผลกระทบในท�งลบม�กกว่�
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียส�ธ�รณะจ�กก�รสื่อส�รดังกล่�ว

             นิติ  จึงนิจนิรันดร์
กรุงเทพมห�นคร           ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขทะเบียน 3809
วันที่ 22 ธันว�คม 2560     บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560

 หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้   

หมายเหตุ
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

� วนัที� � วนัที� � วนัที� � วนัที� � วนัที� � วนัที�
31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน

2560 2559 2558 2560 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.2 153,003,915        82,310,755          168,021,065        11,894,182          20,856,186          42,206,281          
เงินลงทุนชั�วคราว 23,760                 2,724,766            6,839,374            -                  -                  -                  
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 7 1,291,592,694     1,407,276,153     2,119,293,957     880,893,530        980,114,240        2,395,815,409     
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�น 8 1,569,258,589     1,273,097,453     1,096,635,110     5,373,550,020     2,484,005,635     1,784,395,560     
สินคา้คงเหลือ 9 3,099,981,854     2,551,548,641     3,393,616,627     1,884,927,836     1,298,017,899     2,192,591,140     
สินทรัพยชี์วภาพ 10 111,894,503        250,734,092        341,564,070        5,853,825            11,502,090          14,555,872          
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 63,932,416          84,752,393          91,550,865          46,062,046          45,495,595          46,749,922          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 6,289,687,731     5,652,444,253     7,217,521,068     8,203,181,439     4,839,991,645     6,476,314,184     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 และ 11 3,746,845,314     386,600,371        356,860,049        3,381,614,766     136,747,288        194,147,191        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 และ 12 -                  -                  -                  4,775,811,396     5,786,096,202     6,060,380,805     
เงินลงทุนระยะยาวอื�น 13 405,335,197        370,795,300        373,504,062        398,174,055        370,324,775        370,324,775        
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 14 393,199,212        358,063,846        480,477,523        1,404,914,760     4,395,437,803     4,409,737,929     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 15 4,917,206,835     4,496,183,778     3,354,562,730     1,544,915,482     1,499,684,003     1,013,557,788     
ที�ดิน อาคารและอุปกร�์ 16 26,354,311,858   26,185,988,447   24,934,213,098   9,203,863,790     7,947,679,169     7,463,493,638     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 48,146,718          46,275,784          47,683,415          37,040,499          34,016,422          36,109,081          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22.2 13,213,508          2,830,109            9,939,697            -                  -                  -                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 17 822,774,936        875,649,203        742,293,886        26,963,991          7,597,329            6,193,878            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 36,701,033,578   32,722,386,838   30,299,534,460   20,773,298,739   20,177,582,991   19,553,945,085   
รวมสินทรัพย์ 42,990,721,309   38,374,831,091   37,517,055,528   28,976,480,178   25,017,574,636   26,030,259,269   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� ง�องงบการเงินนี�

บริ�ัท น��าตาล��นแก่น จ�ากดั �มหา�น� และบริ�ัทย่�ย

งบการเงินรวม

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน
� วันที� 31 ตุลาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560

หมายเหตุ
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

� วนัที� � วนัที� � วนัที� � วนัที� � วนัที� � วนัที�
31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน

2560 2559 2558 2560 2559 2558

หนี�สินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 18 8,508,780,110    3,757,025,777    4,188,897,059    4,260,785,360    1,108,000,000    935,001,787       
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 19 1,595,348,418    1,711,609,813    1,168,663,324    1,101,787,294    905,766,039       695,977,401       
ส่วน�องหุ้นกูร้ะยะยาว�ี�ถ�งก�าหนดช�าระ

ภาย�นหน��งปี 20 2,998,989,350    2,999,307,425    999,908,704       2,998,989,350    2,999,307,425    999,908,704       
ส่วน�องเงินกูย้มืระยะยาว�ี�ถ�งก�าหนดช�าระ

ภาย�นหน��งปี 21 1,623,833,330    2,011,633,330    1,511,593,330    1,223,833,330    1,205,833,330    705,833,330       
เงินกูย้มืระยะสั�น 6.1 5,000,000           6,900,000           6,100,000           545,200,000       482,900,000       1,265,100,000    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 30,393,276         25,325,610         59,596,131         -                  - -
หนี� สินหมุนเวียนอื�น 55,952,915         78,797,513         93,307,260         11,967,980         12,846,457         22,642,763         

รวมหนี� สินหมุนเวียน 14,818,297,399  10,590,599,468  8,028,065,808    10,142,563,314  6,714,653,251    4,624,463,985    

หนี�สิน�ม่หมุนเวยีน
หุ้นกูร้ะยะยาว 20 6,494,445,369    6,993,762,810    9,989,250,923    6,494,445,369    6,993,762,810    9,989,250,923    
เงินกูย้มืระยะยาว 21 2,032,000,000    3,055,833,330    4,517,466,660    1,980,000,000    2,203,833,330    2,859,666,660    
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22.3 1,190,006,596    739,563,386       247,190,427       477,892,053       148,274,515       64,697,497         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 264,742,366       261,286,846       217,435,891       112,075,741       107,426,505       91,774,405         
หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น 98,997,867         83,354,128         75,332,319         41,650,302         29,186,820         27,577,630         

รวมหนี� สินไม่หมุนเวียน 10,080,192,198  11,133,800,500  15,046,676,220  9,106,063,465    9,482,483,980    13,032,967,115  
รวมหนี�สิน 24,898,489,597  21,724,399,968  23,074,742,028  19,248,626,779  16,197,137,231  17,657,431,100  

หน่วย : บาท

หนี�สินและส่วน�อง�ู้ถือหุ้น

บริ�ัท น��าตาล�อนแก่น จ�ากัด �มหา�น� และบริ�ัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

� วันที� 31 ตุลาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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หมายเหตุ
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

� วนัท�� � วนัท�� � วนัท�� � วนัท�� � วนัท�� � วนัท��
31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 1 พฤศจิกายน

2560 2559 2558 2560 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั  4,410,243,648 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 2,205,121,824    2,205,121,824    2,205,121,824    2,205,121,824    
หุ้นสามญั  4,009,312,522 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 2,004,656,261    2,004,656,261    

ทุนที�ออกและชาํระแลว้
หุ้นสามญั  4,410,232,619 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ชาํระครบแลว้ 2,205,116,310    2,205,116,310    2,205,116,310    2,205,116,310    
หุ้นสามญั  4,009,312,407 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ชาํระครบแลว้ 2,004,656,204    2,004,656,204    
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 2,946,439,199    2,946,439,199    2,946,439,199    2,946,439,199    2,946,439,199    2,946,439,199    
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 220,512,200       220,512,200       200,466,000       220,512,200       220,512,200       200,466,000       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 10,584,282,739  9,004,709,766    7,973,535,203    3,554,072,983    2,668,936,413    2,848,046,491    
องค��ระกอบอื�น�องส่วน�อง�ู�ื้อหุ้น 1,693,639,643    1,789,332,672    866,269,876       801,712,707       779,433,283       373,220,275       
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 17,649,990,091  16,166,110,147  13,991,366,482  9,727,853,399    8,820,437,405    8,372,828,169    

442,241,621       484,320,976       450,947,018       -                  -                  -                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,092,231,712  16,650,431,123  14,442,313,500  9,727,853,399    8,820,437,405    8,372,828,169    
รวมหน��สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 42,990,721,309  38,374,831,091  37,517,055,528  28,976,480,178  25,017,574,636  26,030,259,269  

หมายเหตุ�ระกอบงบการเงินเ�� นส่วนหน��ง�องงบการเงินนี�

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
� วันท�� 31 ตุลาคม 2560

หน��สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท น��าตาลขอนแก่น จ�ากัด �มหา�น� และบริษัทย่อยงบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2560

 หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้   
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หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ
รายไดจ้ากการขาย 15,370,900,452    16,744,461,945   8,207,641,053   9,721,413,840    
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 252,449,270         166,710,882        208,439,489      142,929,351       

15,623,349,722    16,911,172,827   8,416,080,542   9,864,343,191    
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ

ตน้ทุนขาย (13,073,456,018)  (13,143,499,906)  (7,834,331,662) (8,277,323,350)   
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (106,560,355)        (135,214,452)       (146,712,874)    (83,564,185)        

(13,180,016,373)  (13,278,714,358)  (7,981,044,536) (8,360,887,535)   
กาํไรขั�นตน้ 2,443,333,349      3,632,458,469     435,036,006      1,503,455,656    
กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ (19,757,776)          21,260,048          266,283             91,086,897         
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 426,259,308         1,138,275,998     45,168,135        486,106,848       
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยน 53,166,005           37,226,250          (74,887,354)      (7,826,894)          
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,370,353,122      - 2,634,597,274   -
รายไดอ้ื�น 565,950,362         301,103,361        527,808,174      640,414,395       
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,519,292,072)     (1,691,459,467)    (625,689,048)    (811,426,011)      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (837,028,671)        (757,925,496)       (342,478,318)    (319,814,677)      
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 6.2 (147,141,807)        (141,312,434)       (50,507,750)      (48,566,150)        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (400,299,205)    (744,534,596)      
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกร�์ (222,645,523)        (75,747,704)         - (16,782,135)        
ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ (54,383,398)          - (6,053,835)        -
ตน้ทุนทางการเงิน (668,129,437)        (709,982,998)       (514,185,853)    (551,698,388)      
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 120,914,119         56,881,078          - -
กาํไรก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 2,511,597,581      1,810,777,105     1,628,774,509   220,414,945       
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 22.1 (559,852,032)        (370,517,011)       (316,791,055)    13,873,224         
กําไรสําหรับปี  1,951,745,549      1,440,260,094     1,311,983,454   234,288,169       

การแบ่งปันกําไร
ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 1,970,395,073      1,426,152,258     1,311,983,454   234,288,169       
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (18,649,524)          14,107,836          - -

1,951,745,549      1,440,260,094     1,311,983,454   234,288,169       

กําไรต่อหุ้น 28
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน บาท 0.447                    0.323                    0.297                 0.053                  
จาํนวนหุน้สามญัขั�นพื�นฐาน หุ้น 4,410,232,619      4,410,232,619     4,410,232,619   4,410,232,619    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

บริ�ัท นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั �มหา�น� และบริ�ัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ตุลาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

งบกำาไรขาดทุน
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุล�คม 2560
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2560 2559 2560 2559
กําไรสําหรับปี 1,951,745,549    1,440,260,094    1,311,983,454    234,288,169       
กําไร (ขาดทุน� เบ็ดเสร็จ���น : 
รายการที�จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัรา�ลกเปลี�ยนจากการ�ปลงค่างบการเงิน (119,980,669)      (23,408,245)        - -
การเปลี�ยน�ปลงในมูลค่ายตุิธรรมของหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย - สุทธิจากภาษี 22,279,424         - 22,279,424         -

(97,701,245)        (23,408,245)        22,279,424         -
รายการที�ไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ - สุทธิจากภาษี (4,090,286)          1,059,868,715    - 452,466,717       
กาํไร (ขาดทุน) ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี 32,869,813         (44,304,844)        14,176,358         (16,412,041)        

28,779,527         1,015,563,871    14,176,358         436,054,676       
รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น (68,921,718)        992,155,626       36,455,782         436,054,676       

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,882,823,831    2,432,415,720    1,348,439,236    670,342,845       

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที�เป็นของบริษทัให�่ 1,924,903,186    2,397,477,274    1,348,439,236    670,342,845       
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (42,079,355)        34,938,446         - -

1,882,823,831    2,432,415,720    1,348,439,236    670,342,845       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

บริ�ัท นํ�า�าลข�นแก่น จํากดั (มหา�น� และบริ�ัทย่�ย
งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ���น

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� �ุลาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

งบกำาไรขาดทุน และ กำาไรขาดทุนเบ็ตเสร็จอื่น
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุล�คม 2560

 หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้   
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
2,511,597,581   1,810,777,105  1,628,774,509   220,414,945      

รายไดเ้งินปันผล (14,956,534)       - (20,493,188)       (7,294,130)        
26,221,568        54,949,489       8,246,103           8,111,172          

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (120,914,119)     (56,881,078)      - -
59,485               123,713            - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 74,038,776        18,734,971       33,510,710        7,888,629          
5,525,630          27,732,860       258,146              27,732,860        

301,324,060      (159,699,008)    208,966,800      (24,898,270)      
154,637,006      36,257,152       - -

1,182,249,244   1,247,360,500  352,846,605      411,960,580      
20,419,605        (21,042,914)      (266,283)            (91,086,897)      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 222,726,671      75,747,704       - 16,782,135        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 400,299,205      744,534,596      
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (45,223,547)      - (10,700,000)      
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (2,370,353,122)  - (2,634,597,274)  -
กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (426,259,308)     (1,138,275,998) (45,168,135)       (486,106,848)    

7,292,816          3,581,135         85,902,645        20,215,078        
ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 54,383,398        - 6,053,835           -
ดอกเบี�ยรับ (111,254,867)     (101,723,484)    (208,380,799)     (217,752,182)    

663,808,074      706,072,390     509,864,490      547,787,780      
4,321,363          3,910,608         4,321,363           3,910,608          

2,184,867,327   2,462,401,598  330,138,732      1,171,500,056   

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (60,484,193)       707,353,511     83,150,720        320,244,942      
สินคา้คงเหลือ (1,189,424,846)  1,036,745,724  (796,134,884)     891,738,651      
สินทรัพยชี์วภาพ 25,762,169        91,292,224       (405,571)            3,053,783          
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 26,278,192        6,112,628         11,596,625        6,864,872          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 62,526,260        86,130,263       (15,973,844)       (1,403,451)        

10,484,485        552,693,576     198,805,309      225,529,539      
(5,359,271)         (14,960,057)      (878,477)            (9,796,306)        

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน (23,929,539)       (30,057,765)      (11,141,027)       (12,751,580)      
15,643,739        8,472,119         12,463,481        1,609,190          

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,046,364,323   4,906,183,821  (188,378,936)     2,596,589,696   
จ่ายดอกเบี�ย (681,693,325)     (715,519,611)    (528,902,577)     (554,720,660)    
จ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (128,235,788)     (152,889,462)    (8,450,538)         (5,610,545)        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 236,435,210      4,037,774,748  (725,732,051)     2,036,258,491   

งบกระแสเงนิสด
บริ�ัท นํ�า�าล��นแก่น จํากดั �มหา�น� และบริ�ัทย่�ย

หน่วย : บาท
สําหรับป� สิ�นสุดวนัท�� �� �ุลาคม 2560

ตน้ทุนทางการเงิน

หนี� สินหมุนเวียนอื�น

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

กาํไรก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้
ปรับปรุงดว้ย :

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�น

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ขาดทุนจากสินคา้และวสัดุเสื�อมสภาพ

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์

หนี�สงสัยจะสูญ - ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น

ส่วนเกินมูลค่าพนัธบตัรตดัจาํหน่าย 

ขาดทุนจากออ้ยเสียหาย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น

ดอกเบี�ยจ่าย

หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

งบกระแสเงินสด
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุล�คม 2560
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"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื�อเงินลงทุนชั�วคราว (337)                   (343)                  - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและกิจการอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (171,400,000)     - 153,027,799      (544,035,302)    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่ชาวไร่เพิ�มขึ�น (109,606,105)     (156,580,156)    (226,062,176)     (162,172,599)    
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (16,400,096)      - (16,400,096)      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 84,500,000       - 84,500,000        
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (284,604)            (470,249,994)    
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนระยะยาวอื�น (6,748,759)         - - -
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวอื�น 2,700,000          6,700,000         - -
ลูกหนี� เงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย (เพิ�มขึ�น) ลดลง (61,477,505)       21,480,370       10,324,663        (25,350,000)      
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและกิจการอื�นลดลง 10,845,333        33,333,334       77,755,333        33,333,334        
เงินสดรับจากดอกเบี�ยรับ 110,600,057      95,574,939       216,235,080      214,560,907      
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและกิจการอื�น 20,493,188        4,264,399         20,493,188        275,530,000      
เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกร�์ (3,115,121,873)  (1,957,248,877) (1,601,185,979)  (531,340,040)    
เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกร�์ 16,886,952        378,776,367     455,900              59,340,202        
เงินสดจ่ายค่าซื�ออสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (4,936,679)         (4,919,366)        (63,344)              (19,367)              
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 117,850             - - -
เงินสดจ่ายค่าซื�อสินทรัพยท์ี�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน (9,613,085)         (18,731,201)      (31,937)              -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์ี�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 930,429             8,622,497         - -
เงินสดจ่ายค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,363,646)         (431,042)           (2,380,426)         (2,538,692)        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 93,327              - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (3,319,694,180)  (1,520,965,848) (1,351,716,503)  (1,084,841,647) 

บริ�ัท น��า�าล��นแก่น จ�ากดั �มหา�น� และบริ�ัทย่�ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
ส�าหรับป� สิ�นสุดวนัท�� �� �ุลาคม 2560

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุล�คม 2560
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"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื�อเงินลงทุนชั�วคราว (337)                   (343)                  - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและกิจการอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง (171,400,000)     - 153,027,799      (544,035,302)    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่ชาวไร่เพิ�มขึ�น (109,606,105)     (156,580,156)    (226,062,176)     (162,172,599)    
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (16,400,096)      - (16,400,096)      
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม - 84,500,000       - 84,500,000        
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (284,604)            (470,249,994)    
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนระยะยาวอื�น (6,748,759)         - - -
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวอื�น 2,700,000          6,700,000         - -
ลูกหนี� เงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย (เพิ�มขึ�น) ลดลง (61,477,505)       21,480,370       10,324,663        (25,350,000)      
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและกิจการอื�นลดลง 10,845,333        33,333,334       77,755,333        33,333,334        
เงินสดรับจากดอกเบี�ยรับ 110,600,057      95,574,939       216,235,080      214,560,907      
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและกิจการอื�น 20,493,188        4,264,399         20,493,188        275,530,000      
เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกร�์ (3,115,121,873)  (1,957,248,877) (1,601,185,979)  (531,340,040)    
เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกร�์ 16,886,952        378,776,367     455,900              59,340,202        
เงินสดจ่ายค่าซื�ออสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (4,936,679)         (4,919,366)        (63,344)              (19,367)              
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 117,850             - - -
เงินสดจ่ายค่าซื�อสินทรัพยท์ี�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน (9,613,085)         (18,731,201)      (31,937)              -
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์ี�ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 930,429             8,622,497         - -
เงินสดจ่ายค่าซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,363,646)         (431,042)           (2,380,426)         (2,538,692)        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 93,327              - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (3,319,694,180)  (1,520,965,848) (1,351,716,503)  (1,084,841,647) 

บริ�ัท น��า�าล��นแก่น จ�ากดั �มหา�น� และบริ�ัทย่�ย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
ส�าหรับป� สิ�นสุดวนัท�� �� �ุลาคม 2560

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) 4,907,968,973   (434,869,495)    3,157,000,000   170,000,000      
เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (ลดลง) เพิ�มขึ�น (1,900,000)         800,000            62,300,000        235,800,000      
เงินสดรับจากหุน้กูร้ะยะยาว 2,496,043,121   - 2,496,043,121   -
เงินสดจ่ายคืนหุน้กูร้ะยะยาว (3,000,000,000)  (1,000,000,000) (3,000,000,000)  (1,000,000,000) 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,000,000,000   1,000,000,000  1,000,000,000   1,000,000,000   
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,811,633,330)  (1,961,593,330) (1,205,833,330)  (1,155,833,330) 
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผูถ้ือหุน้ของบริษทัใหญ่ (441,023,242)     (222,733,609)    (441,023,241)     (222,733,609)    
เงินสดจ่ายแก่ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - (1,564,488)        - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 3,149,455,522   (2,619,960,922) 2,068,486,550   (972,766,939)    
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 4,496,608          17,441,712       - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 70,693,160        (85,710,310)      (8,962,004)         (21,350,095)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 82,310,755        168,021,065     20,856,186        42,206,281        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 153,003,915      82,310,755       11,894,182        20,856,186        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ส�าหรับป� สิ�นสุดวนัท�� �� �ุลาคม 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริ�ัท น��า�าล��นแก่น จ�ากดั �มหา�น� และบริ�ัทย่�ย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)งบกระแสเงินสด (ต่อ)

 หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้   

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุล�คม 2560
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บริ�ทั นํ�าตาล�อนแก�น จํากดั �มหา�น� และบริ�ทัย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับป� สิ�นสุดวนัท�� �� ตุลาคม 2560 

�. ��อม�ลทั�ว�ปและการดําเนินงาน�องบริ�ทั 
บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพา�ิชย ์ตามทะเบียนเลขที� 116�/2519 เมื�อวนัที� 6 ตุลาคม 2519 และจดทะเบียน 
เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื�อวนัที� 1� มีนาคม 254� ทะเบียน บมจ. เลขที� 010�54�000214 และจดทะเบียน 
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� � มีนาคม 254� โดยมีสํานกังานใหญ่ตั�งอยู่ที� เลขที� 50� 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั�น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และ 
มีโรงงาน (สาํนกังานสาขา) 5 แห่ง ดงันี�  

สาขาที� 1 เลขที� 4� หมู่ 10 ตาํบลนํ�าพอง อาํเภอนํ�าพอง จงัหวดัขอนแก่น  
สาขาที� 2 เลขที� 255 หมู่ 4 ตาํบลหนองหญา้ปลอ้ง อาํเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
สาขาที� � เลขที� 99 หมู่ 6 ตาํบลหลุมรัง อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี 
สาขาที� 4 เลขที� 14/1 หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ตาํบลท่ามะกา อาํเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี  
สาขาที� 5 เลขที� 24 หมู่ 1 ถนนบา้นหนองบวั ตาํบลหมอนนาง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี  

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิตและจาํหน่ายนํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล และจดัจาํหน่ายอะไหล่
และวสัดุสิ�นเปลืองใหแ้ก่บริษทัยอ่ย ผูรั้บเหมาช่วงและชาวไร่�ึ� งมีธุรกรรมกบับริษทัและ/หรือบริษทัย่อย
และบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัตามหมายเหตุขอ้ 2.2 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ�ง จาํกดั �ึ� งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย
ถือหุน้ร้อยละ �2.92 ของทุนที�ออกและชาํระแลว้ 

2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไทยจัดทาํบัญชีเป็นเงินบาท และจัดทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็น
ภาษาไทยตามมาตร�านการรายงานทางการเงินที�ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีและวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
ที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทเพื�อจดัทาํงบการเงินรวม (ดูหมายเหตุขอ้ �.22) 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุล�คม 2560
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บริ�ทั นํ�าตาล�อนแก�น จํากดั �มหา�น� และบริ�ทัย�อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับป� สิ�นสุดวนัท�� �� ตุลาคม 2560 

�. ��อม�ลทั�ว�ปและการดําเนินงาน�องบริ�ทั 
บริษทั นํ� าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพา�ิชย ์ตามทะเบียนเลขที� 116�/2519 เมื�อวนัที� 6 ตุลาคม 2519 และจดทะเบียน 
เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื�อวนัที� 1� มีนาคม 254� ทะเบียน บมจ. เลขที� 010�54�000214 และจดทะเบียน 
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อวนัที� � มีนาคม 254� โดยมีสํานกังานใหญ่ตั�งอยู่ที� เลขที� 50� 
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั�น 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และ 
มีโรงงาน (สาํนกังานสาขา) 5 แห่ง ดงันี�  

สาขาที� 1 เลขที� 4� หมู่ 10 ตาํบลนํ�าพอง อาํเภอนํ�าพอง จงัหวดัขอนแก่น  
สาขาที� 2 เลขที� 255 หมู่ 4 ตาํบลหนองหญา้ปลอ้ง อาํเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
สาขาที� � เลขที� 99 หมู่ 6 ตาํบลหลุมรัง อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี 
สาขาที� 4 เลขที� 14/1 หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ตาํบลท่ามะกา อาํเภอท่ามะกา  จงัหวดักาญจนบุรี  
สาขาที� 5 เลขที� 24 หมู่ 1 ถนนบา้นหนองบวั ตาํบลหมอนนาง อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี  

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิตและจาํหน่ายนํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล และจดัจาํหน่ายอะไหล่
และวสัดุสิ�นเปลืองใหแ้ก่บริษทัยอ่ย ผูรั้บเหมาช่วงและชาวไร่�ึ� งมีธุรกรรมกบับริษทัและ/หรือบริษทัย่อย
และบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัตามหมายเหตุขอ้ 2.2 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ�ง จาํกดั �ึ� งเป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย
ถือหุน้ร้อยละ �2.92 ของทุนที�ออกและชาํระแลว้ 

2. เกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไทยจัดทาํบัญชีเป็นเงินบาท และจัดทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็น
ภาษาไทยตามมาตร�านการรายงานทางการเงินที�ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีและวิธีปฏิบติัทางการบญัชี
ที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย 

งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทเพื�อจดัทาํงบการเงินรวม (ดูหมายเหตุขอ้ �.22) 
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2.1 งบการเงินของบริษทัไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี�บบัที� 1 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง “การนาํเสนอ 

งบการเงิน” และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที� 22 มกราคม 2544 
เรื�องการจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกี�ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการนาํเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสาํคญัจากประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที� 28 กนัยายน 2554 เรื�องกาํหนดรายการย่อที�ตอ้งมีในงบการเงิน 
พ.ศ. 2554  

งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้ก��ร์าคาทุนเดิม ยกเวน้ตามที�ไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชี
ที�สาํคญั 

2.2 งบการเงินรวมนี� จดัทาํขึ�นโดยรวมรายการบญัชีของบริษทั และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) โดยบริษทั               
และบริษทัยอ่ยไดต้ดัรายการคา้และยอดคงเหลือที�มีสาระสาํคญัระหว่างกนัแลว้ ดงันี�  

�ื�อ�ริ�ัท อัตราของการถือหุ้น จั�ตั�งข� �น ประเภทกิจการ 
 � �นัท��  

31 ตุลาคม 
� �นัท��  

31 ตุลาคม 
ในประเทศ  

 2560 
ร้อยละ 

2559 
ร้อยละ 

  

บริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุน้โดยตรง     
บริษทั โรงงานนํ� าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 95.78 95.78 ไทย ผลิตและจาํหน่ายนํ� าตาลทรายและกากนํ�าตาล 
บริษทั นํ� าตาลท่ามะกา จาํกดั 90.21 90.21 ไทย ผลิตและจาํหน่ายนํ� าตาลทรายและกากนํ�าตาล 
บริษทั นํ� าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั 98.61 98.61 ไทย ผลิตและจาํหน่ายนํ� าตาลทรายและกากนํ�าตาล 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จาํกดั  100.00 100.00 ไทย ผลิตและจาํหน่ายปุ๋ ย และซื�อมาขายไปวสัดุการเกษตร 
บริษทั โรงไฟฟ้านํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น (จาํกดั) มหาชน - 100.00 ไทย ผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอลห์รือเชื�อเพลิงจากผลผลิต

การเกษตร 
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิ�ง จาํกดั 
 

100.00 100.00 ไทย ซื�อมาขายไปนํ� าตาลทรายในประเทศ และดาํเนินกิจการ
ทางการเกษตร 

บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั 100.00 100.00 ไทย บริการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ 
บริษทั นํ� าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั 98.49 98.49 ลาว ดาํเนินกิจการทางการเกษตร ผลิตและจาํหน่ายนํ� าตาลทราย

และกากนํ� าตาล 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 80.00 80.00 กมัพชูา ผลิตและจาํหน่ายนํ� าตาลทราย และกากนํ� าตาล 
Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซื�อมาขายไปและบริการใหค้าํปรึกษา 
     

บริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุน้โดยตรงและโดยออ้ม     
บริษทั เค. เอส. แอล. เอก็ซป์อร์ตเทรดดิ�ง จาํกดั* 79.55 79.55 ไทย ส่งออกนํ�าตาลทราย โดยเป็นตวัแทนในการส่งออก 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จาํกดั** 91.02 91.02 ไทย จดัสรรที�ดินเพื�อการอยูอ่าศยัและการเกษตรทาํกิจการรีสอร์ท

เพื�อการพกัผ่อน และเป็นศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาและ
อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า 

     
บริษทัยอ่ยที�บริษทัถือหุน้โดยออ้มผ่าน 
  Wynn In Trading Co., Ltd. 

  

Koh Kong Plantation Company Limited 80.00 80.00 กมัพชูา ดาํเนินกิจการทางการเกษตร 
 

* บริษทัถือหุน้โดยออ้มผ่านบริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั และบริษทั นํ� าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จาํกดั 
** บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผ่านบริษทั นํ� าตาลท่ามะกา จาํกดั  



118      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)118      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)
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รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัย่อยสิ�นสุดวนัเดียวกนักบับริษทั (รอบบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม� 
ยกเวน้บริษทัยอ่ย 5 แห่ง �ึ�งรอบระยะเวลาบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 �นัวาคม มีดงันี�  
 

- บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
- บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั 
- บริษทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จาํกดั 
- บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิ�ง จาํกดั 
- บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั 

งบการเงินรวมจดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั สาํหรับรายการบญัชีที�เหมือนกนัหรือ
เหตุการณ์บญัชีที�คลา้ยคลึงกนั 

ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัที�มีสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุน
ในบริษทัย่อยในบญัชีของบริษทั และทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ 
2.3.1 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 

ตั�งแต่วนัที� 1 พ��จิกายน 255� บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน                 
ที�ออกใหม่และปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบญัชี�ึ� งกาํหนดใหถื้อปฏิบติัสาํหรับงบการเงิน
ที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 255� เป� นตน้ไป เพื�อจัดทาํและ
นาํเสนองบการเงิน ดงัต่อไปนี�  

มาตรฐานการบัญชี  
�บบัที� 1 (ปรับปรุง 255�� การนาํเสนองบการเงิน 
�บบัที� 2 (ปรับปรุง 255�� สินคา้คงเหลือ 
�บบัที� � (ปรับปรุง 255�� งบกระแสเงินสด 
�บบัที� � (ปรับปรุง 255�� นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชี 
    และขอ้ผดิพลาด 
�บบัที� 1� (ปรับปรุง 255�� เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
�บบัที� 11 (ปรับปรุง 255�� สญัญาก่อสร้าง 
�บบัที� 12 (ปรับปรุง 255�� ภาษีเงินได ้
�บบัที� 1� (ปรับปรุง 255�� ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) สญัญาเช่า 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) รายได ้
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) ผลประโยชน์พนกังาน 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 
    เกี�ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเ�้อรุนแรง 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และสินทรัพยที์�อาจเกิดขึ�น 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
ฉบบัที� �� เกษตรกรรม 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� � (ปรับปรุง ����) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที� � (ปรับปรุง ����) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที� � (ปรับปรุง ����) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที� � (ปรับปรุง ����) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที��ือไวเ้พื�อขายและการดาํเนินงานที�ยกเลิก 
ฉบบัที� � (ปรับปรุง ����) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัที� � (ปรับปรุง ����)  ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) งบการเงินรวม 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) การร่วมการงาน 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัย่อยสิ�นสุดวนัเดียวกนักบับริษทั (รอบบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม� 
ยกเวน้บริษทัยอ่ย 5 แห่ง �ึ�งรอบระยะเวลาบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 �นัวาคม มีดงันี�  
 

- บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
- บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั 
- บริษทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จาํกดั 
- บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิ�ง จาํกดั 
- บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั 

งบการเงินรวมจดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนั สาํหรับรายการบญัชีที�เหมือนกนัหรือ
เหตุการณ์บญัชีที�คลา้ยคลึงกนั 

ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัที�มีสาระสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุน
ในบริษทัย่อยในบญัชีของบริษทั และทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ 
2.3.1 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติั 

ตั�งแต่วนัที� 1 พ��จิกายน 255� บริษทัและบริษทัย่อยไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน                 
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มาตรฐานการบัญชี  
�บบัที� 1 (ปรับปรุง 255�� การนาํเสนองบการเงิน 
�บบัที� 2 (ปรับปรุง 255�� สินคา้คงเหลือ 
�บบัที� � (ปรับปรุง 255�� งบกระแสเงินสด 
�บบัที� � (ปรับปรุง 255�� นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชี 
    และขอ้ผดิพลาด 
�บบัที� 1� (ปรับปรุง 255�� เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
�บบัที� 11 (ปรับปรุง 255�� สญัญาก่อสร้าง 
�บบัที� 12 (ปรับปรุง 255�� ภาษีเงินได ้
�บบัที� 1� (ปรับปรุง 255�� ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) สญัญาเช่า 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) รายได ้
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) ผลประโยชน์พนกังาน 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 
    เกี�ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน 
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ฉบบัที� �� (ปรับปรุง ����) งบการเงินระหวา่งกาล 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ฉบบัที� � (ปรับปรุง ����) การรวมธุรกิจ 
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การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้ง 
    อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� สญัญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจงูใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� ภาษีเงินได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 
    ของผูถ้ือหุน้ 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� การประเมินเนื�อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� � �ปรับปรุง ����� การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน การบรูณะ  
    และหนี� สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที� � �ปรับปรุง ����� การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที� � �ปรับปรุง ����� สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื�อถอน การบรูณะ 
    และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที� � �ปรับปรุง �����   การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที� ��  
    �ปรับปรุง ����� เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
    ที�มีภาวะเงินเ�้อรุนแรง 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั�นตํ�า 
    และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี�  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� เรื�อง ผลประโยชนข์องพนกังาน 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัที� �� เงินที�นาํส่งรัฐ 

กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ โดยผูบ้ริหาร
ของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินที�นาํเสนอ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �� 
เรื�อง เกษตรกรรม 
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ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้ง 
    อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� สญัญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจงูใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� ภาษีเงินได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 
    ของผูถ้ือหุน้ 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� การประเมินเนื�อหาสญัญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� � �ปรับปรุง ����� การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน การบรูณะ  
    และหนี� สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที� � �ปรับปรุง ����� การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที� � �ปรับปรุง ����� สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื�อถอน การบรูณะ 
    และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที� � �ปรับปรุง �����   การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที� ��  
    �ปรับปรุง ����� เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 
    ที�มีภาวะเงินเ�้อรุนแรง 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� งบการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั�นตํ�า 
    และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่านี�  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
    ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� เรื�อง ผลประโยชนข์องพนกังาน 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 
ฉบบัที� �� �ปรับปรุง ����� ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัที� �� เงินที�นาํส่งรัฐ 

กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้ โดยผูบ้ริหาร
ของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินที�นาํเสนอ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� �� 
เรื�อง เกษตรกรรม 

 
- 6 - 

 
การนํามา�ร�านการบัญชี ฉบับที� �� เร���ง เก��รกรรม และแนว��ิบั�ิทางบัญชีสําหรับการวัด
มูลค่าและรับรู้รายการ��งพ�ชเพ���การให้�ล�ิ�ลที���กใหม่ 
มาตรฐานการบัญชี �บับที�  41 และแนวป�ิบัติทางการบญัชีนี� มีวตั�ุประสงค์เพ��อกาํหนด
วิธีการรับรู้และการวดัมูลค่าของพ�ชเพ��อการ�ห้�ลิต�ล กาํหนดวิธีการรับรู้และการวดัมูลค่า
สินทรัพย์ชีวภาพ พ�ชเพ��อการ�ห้�ลิต�ล และ�ล�ลิตทางการเกษตร โดยบริษัทกําหนด
นโยบายบญัชีที�เกี�ยวขอ้งตามที�แสดงไว�้นหมายเหตุขอ้ 3.5 และ 3.8 

อย่างไรก็ตาม �ลสะสม�ากการเปลี�ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวไม่มี�ลกระทบที�มี
น ัยสําคญัต่องบการเงินปีก่อนที�นํามาแสดงเปรียบเทียบ ยกเวน้การแสดงรายการ�น 
งบแสดงฐานะการเงิน ดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 �ามที�แสดง�ว้เดิม แสดงรายการใหม่ �ามที�แสดง�ว้เดิม แสดงรายการใหม่ 

� วนัที� �� �ุลาคม 2559      
ตน้ทุนเพาะปลกูออ้ย 
  รอตดับญัชี 

 
407.24 

 
- 

 
21.99 

 
- 

สินทรัพยชี์วภาพ  
(ดูหมายเหตุขอ้ 10) 

 
- 

 
250.73 

 
- 

 
11.50 

พ�ชเพ��อการ�ห�้ลิต�ล 
(ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

 
- 

 
156.51 

 
- 

 
10.49      

� วนัที� � พ��จกิายน 255�     
ตน้ทุนเพาะปลกูออ้ย 
  รอตดับญัชี 

 
517.93 

 
- 

 
24.81 

 
- 

สินทรัพยชี์วภาพ - 341.56 - 14.55 
พ�ชเพ��อการ�ห�้ลิต�ล - 176.37 - 10.26 
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2���2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน�ึ�งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี�ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินจาํนวน 56 ฉบบั            
ที�จะมีผลบงัคบัใช้สาํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� � มกราคม 
256� เป็นตน้ไป �ึ� งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื�อวนัที� 26 กนัยายน 2560 ทั�งนี�  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ� นเพื�อให้มี
เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเชื�อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง และแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 
2� �ปรับปรุง 255��  เรื�อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี�กาํหนดทางเลือกเพิ�มเติมสําหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนใน
บริษทัย่อย เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามที�อธิบายไวใ้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  2� 
�ปรับปรุง 255�� เรื�อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั�งนี�  กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึก
บัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุน
ดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าว
โดยวิธีปรับยอ้นหลงั 
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3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์

กระแสรายวนัและประจาํไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั�น�ึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 
3 เดือน �ึ�งปรา�จากภาระผกูพนั 

3.2 เงินลงทุนชั�วคราว 
เงินลงทุนชั�วคราว ไดแ้ก่ เงินฝากประจาํที�มีกาํหนดระยะเวลามากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
�ึ�งปรา�จากภาระผกูพนัและเงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนด โดยจะครบกาํหนดภายใน
หนึ�งปีนบัตั�งแต่วนัที�ในงบแสดง�านะการเงิน �ึ�งแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

3.3 ลกูหนี�การคา้ ลกูหนี�ชาวไร่ และลกูหนี� อื�น 
 ลกูหนี�การคา้ ลกูหนี�ชาวไร่ และลกูหนี� อื�นแสดงตามมลูค่าสุทธิที�จะไดรั้บ  

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี�  การคาดการณ์เกี�ยวกบัการรับชาํระหนี�
ในอนาคตของลูกหนี�แต่ละราย มูลค่าหลกัทรัพยค์ ํ� าประกนั (ถา้มี) ลูกหนี� จะถูกตดัจาํหน่ายออกจาก
บญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี� สูญ 

3.4 สินคา้คงเหลือ 
 สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า และปรับด้วย 

ค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพและค่าเผื�อการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ โดยราคาทุนมีวิธีการคาํนวณ ดงันี�  
- สินคา้ระหว่างผลิตและสินคา้สําเร็จรูป - นํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล คาํนวณจากตน้ทุนการผลิต

ถวัเฉลี�ยในแต่ละปีการผลิต ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน 
- สินคา้สาํเร็จรูป - ปุ� ยอินทรีย ์คาํนวณดว้ยตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริงตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน 
- สินคา้ระหวา่งผลิต - ปุ� ยอินทรีย ์คาํนวณดว้ยตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริงตามวิธีเฉพาะเจาะจง  
- ตน้ทุนพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์คาํนวณดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง �ึ� งประกอบดว้ย มูลค่าที�ดิน ค่าถมที�ดิน 

ค่าก่อสร้าง ค่าพฒันาระบบสาธารณูปโภค และค่าใชจ่้ายโดยตรงเพื�อให้ไดม้า�ึ� งสินคา้และ
พร้อมที�จะขาย 

- วสัดุโรงงานคาํนวณตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัแบบถวัเฉลี�ยเคลื�อนไหว 
- กากออ้ย วตัถุดิบทางตรง และสินคา้สาํเร็จรูปที��ื�อมาขายไป คาํนวณตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน 
- อะไหล่เพื�อการ�่อมแ�มคาํนวณตามวีธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัแบบถวัเฉลี�ยเคลื�อนไหว 

กากออ้ยและผลพลอยไดอื้�นที�เกิดขึ�นจากการผลิตนํ�าตาลทราย ไม่ไดมี้การจดัสรรตน้ทุนการผลิต
ร่วมที�เกิดขึ�นจากกระบวนการผลิตให้ ดังนั�นรายได้จากการขายผลพลอยได้ดังกล่าวจะแสดงเป็น
รายการหกัจากตน้ทุนผลิตในแต่ละฤดูการผลิต 
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3.5 สินทรัพยชี์วภาพ 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยชี์วภาพเป็นตน้ออ้ย และผลิตผลทางการเกษตรเป็นออ้ยที� เก็บเกี�ยว                   

�ึ�งจะถกูวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย ณ จุดเกบ็เกี�ยว 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพและผลิตผลทางการเกษตรที�เกิดขึ�นในประเทศคาํนวณโดยใช้

วิธีอา้งอิงการคาํนวณจากสาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ� าตาลทรายและสาํหรับส่วนที�เกิดขึ�น

ในต่างประเทศคาํนวณโดยใชร้าคาที�กาํหนดจากราคาขาย�ึ�งผู�ื้�อและผูข้ายที�ร่วมตลาดเขา้ทาํรายการ 

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพและผลิตผล

ทางการเกษตรบนัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดเมื�อเกิดขึ�น 

ในกรณีที�ไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

หกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) อย่างไรก็ตาม เมื�อสามารถวดัมูลค่ายุติธรรม

ไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ สินทรัพยชี์วภาพตอ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายในทนัที 

3.6 เงินลงทุน 

3.6.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียและในงบการเงิน

เฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนสุทธิดว้ยค่าเผื �อการดอ้ยค่าและจะบนัทึกรับรู้

การเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเมื�อจาํหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิด

การดอ้ยค่า 

3.6.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนสุทธิด้วย 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าและจะบันทึกรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุน 

เมื�อจาํหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอ้ยค่า 

3.6.3 เงินลงทุนในตราสารหนี�และตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด �ึ�งบนัทึกเป็นหลกัทรัพย์

เผื�อขาย เป็นเงินลงทุนที�ไม่ระบุช่วงเวลาที�จะถือไว�ึ้� งอาจขายเมื�อตอ้งการเสริมสภาพคล่อง

และแสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่ผูบ้ริหารจะแสดงเจตจาํนงเพื�อถือหลกัทรัพยไ์ว้

น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวนัที�ในงบแสดง�านะการเงิน หรือผูบ้ริหารตอ้งการขายเพื�อเพิ�ม

เงินทุนในการประกอบกิจการ�ึ� งจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ผูบ้ริหารกาํหนด             

การจดัประเภทที�เหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาที�ลงทุนและทบทวนการจดัประเภท                     

เป็นปกติอย่างสมํ�าเสมอ โดยเงินลงทุนนี� แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม�ึ� งคาํนวณจากราคาเสนอ�ื�อ

ครั� งสุดทา้ย ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่าในงบกาํไรขาดทุน

แบบเบ็ดเสร็จและจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุน

เกิดการดอ้ยค่า 



                              รายงานประจำาปี 2560     125 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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3.5 สินทรัพยชี์วภาพ 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยชี์วภาพเป็นตน้ออ้ย และผลิตผลทางการเกษตรเป็นออ้ยที� เก็บเกี�ยว                   

�ึ�งจะถกูวดัมูลค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย ณ จุดเกบ็เกี�ยว 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพและผลิตผลทางการเกษตรที�เกิดขึ�นในประเทศคาํนวณโดยใช้

วิธีอา้งอิงการคาํนวณจากสาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ� าตาลทรายและสาํหรับส่วนที�เกิดขึ�น

ในต่างประเทศคาํนวณโดยใชร้าคาที�กาํหนดจากราคาขาย�ึ�งผู�ื้�อและผูข้ายที�ร่วมตลาดเขา้ทาํรายการ 

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพและผลิตผล

ทางการเกษตรบนัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดเมื�อเกิดขึ�น 

ในกรณีที�ไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ สินทรัพยชี์วภาพวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

หกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) อย่างไรก็ตาม เมื�อสามารถวดัมูลค่ายุติธรรม

ไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ สินทรัพยชี์วภาพตอ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายในทนัที 

3.6 เงินลงทุน 

3.6.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินรวมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สียและในงบการเงิน

เฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนสุทธิดว้ยค่าเผื �อการดอ้ยค่าและจะบนัทึกรับรู้

การเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเมื�อจาํหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิด

การดอ้ยค่า 

3.6.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบญัชีตามวิธีราคาทุนสุทธิด้วย 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าและจะบันทึกรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุน 

เมื�อจาํหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอ้ยค่า 

3.6.3 เงินลงทุนในตราสารหนี�และตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด �ึ�งบนัทึกเป็นหลกัทรัพย์

เผื�อขาย เป็นเงินลงทุนที�ไม่ระบุช่วงเวลาที�จะถือไว�ึ้� งอาจขายเมื�อตอ้งการเสริมสภาพคล่อง

และแสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่ผูบ้ริหารจะแสดงเจตจาํนงเพื�อถือหลกัทรัพยไ์ว้

น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวนัที�ในงบแสดง�านะการเงิน หรือผูบ้ริหารตอ้งการขายเพื�อเพิ�ม

เงินทุนในการประกอบกิจการ�ึ� งจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ผูบ้ริหารกาํหนด             

การจดัประเภทที�เหมาะสมสาํหรับเงินลงทุน ณ เวลาที�ลงทุนและทบทวนการจดัประเภท                     

เป็นปกติอย่างสมํ�าเสมอ โดยเงินลงทุนนี� แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรม�ึ� งคาํนวณจากราคาเสนอ�ื�อ

ครั� งสุดทา้ย ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่าในงบกาํไรขาดทุน

แบบเบ็ดเสร็จและจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุน

เกิดการดอ้ยค่า 
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3.6.4 เงินลงทุนในตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกาํหนดแยกประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั�นหรือ

ระยะยาวตามอายุคงเหลือ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและหกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า 
(ถา้มี) ส่วนเกิน/ส่วนตํ�ากว่ามูลค่าตราสารหนี�จะถูกตดับญัชีตามวิธีอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง 
ซึ� งจาํนวนที�ตดัจาํหน่ายนี�รวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

3.6.5 เงินลงทุนทั�วไปเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด แสดงมูลค่า
ดว้ยราคาทุนสุทธิดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และจะบนัทึกรับรู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนทั�วไปในงบกาํไรขาดทุนเมื�อจาํหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการดอ้ยค่า 

3.� อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
 อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ประกอบดว้ย ที�ดิน ส่วนปรับปรุงที�ดิน และอาคารและโกดงัเพื�อใหเ้ช่า 

ที�ถือครองไวเ้พื�อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือ
ทั�งสองอย่าง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านโดยกิจการในกลุ่มบริษทั 

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนแสดงรายการดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมอา้งอิงราคาในตลาดที�มี
การซื�อง่ายขายคล่อง ปรับปรุงตามความแตกต่างของลกัษณะทาํเลที�ตั�ง หรือ สภาพของสินทรัพยที์�มี
ลกัษณะเ�พาะ กรณีที�ไม่สามารถหาขอ้มูลเหล่านี� ได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชวิ้ธีอื�นในการวดัมูลค่า 
เช่น ราคาล่าสุดของตลาดที�มีระดบัการซื�อขายคล่องรองลงมา มูลค่าทดแทน หรือประมาณการ
กระแสเงินสดคิดลด การวดัมูลค่าจะกระทาํ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานโดยใช้การประเมิน
มูลค่าจากผูป้ระเมินราคาอิสระ 

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน บริษัทและบริษัทย่อยจะต้อง 
ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเมื�อกิจการจาํหน่ายหรือเลิกใชอ้สังหาริมทรัพยเ์พื�อการ
ลงทุนนั�นอย่างถาวร และคาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจาํหน่าย 

3.� ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 ที� ดินแสดงด้วยราคาที� ตีใหม่หักด้วยค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาที�ตีใหม่ หมายถึง 

มูลค่ายุติธรรมซึ� งกาํหนดจากราคาตลาด ณ วนัที�มีการตีราคาใหม่ อาคารและอุปกรณ์ และพืชเพื�อการให้
ผลิตผล แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซึ� งมีนโยบายที�จะให้ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินราคา
สินทรัพย์ดงักล่าวเป็นครั� งคราว เพื�อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่า
ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั ส่วนที�เพิ�มขึ�นของราคาที�ประเมินใหม่จะถูกบนัทึกตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น
ภายใตบ้ัญชีผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์สําหรับส่วนที�ลดลงของราคาที�ประเมินใหม่จากราคาทุน 
จะถือเป็นรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพยล์ดลงในงบกาํไรขาดทุน  
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ค่าเส��อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และพ�ชเพ��อการให้ผลิตผลคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ (ยกเวน้เคร�� องจกัรของบริษทัและบริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายนํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล) ดงันี�  
 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 3 - 90 ปี 
อาคารและสิ�งปลกูสร้าง 3 - 76 ปี 
เคร��องจกัรและอุปกรณ์ 2 - �0 ปี 
ยานพาหนะและเคร��องม�อกลทุ่นแรง 2 - 28 ปี 
เคร��องตกแต่งและเคร��องใชส้าํนกังาน 2 - 37 ปี 
พ�ชเพ��อการใหผ้ลิตผล 3 ปี 

เคร��องจกัรของบริษทัและบริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล
คาํนวณค่าเส��อมราคาตามจาํนวนชั�วโมงการผลิตของเคร��องจกัรโดยคิดเทียบเป็นประมาณ � - �0 
ฤดูการผลิต โดยใชข้อ้มลูจากกาํลงัการผลิตของเคร��องจกัร���งประมาณโดยวิ�วกรของกลุ่มบริษทั 

ค่าเส��อมราคาที�คาํนวณไดข้า้งตน้ไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส��อมราคา
สาํหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 

ดอกเบี� ยจ่ายที� เกิดจากเงินที�กู้ย�มมาโดยเ�พาะเพ��อใช้ในโครงการระหว่างก่อสร้าง และอุปกรณ์
ระหว่างติดตั�ง ไดน้าํไปรวมเป็นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างดงักล่าวจนกว่าจะอยู่ในสภาพพร้อม
ใชง้านตามวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหาร 

3.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าสิทธิสัมปทานที�ดินแสดงในราคาทุนหัก

ดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าเผ��อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าตดัจาํหน่ายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาํนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์3 - 10 ปี 

ค่าตดัจาํหน่ายของค่าสิทธิสมัปทานที�ดินคาํนวณโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตามอายสิุทธิสมัปทาน 60 - 90 ปี 

ผลขาดทุนที�เกิดจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ��นเม��อเกิดรายการ 
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ค่าเส��อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และพ�ชเพ��อการให้ผลิตผลคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ (ยกเวน้เคร�� องจกัรของบริษทัและบริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายนํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล) ดงันี�  
 

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 3 - 90 ปี 
อาคารและสิ�งปลกูสร้าง 3 - 76 ปี 
เคร��องจกัรและอุปกรณ์ 2 - �0 ปี 
ยานพาหนะและเคร��องม�อกลทุ่นแรง 2 - 28 ปี 
เคร��องตกแต่งและเคร��องใชส้าํนกังาน 2 - 37 ปี 
พ�ชเพ��อการใหผ้ลิตผล 3 ปี 

เคร��องจกัรของบริษทัและบริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล
คาํนวณค่าเส��อมราคาตามจาํนวนชั�วโมงการผลิตของเคร��องจกัรโดยคิดเทียบเป็นประมาณ � - �0 
ฤดูการผลิต โดยใชข้อ้มลูจากกาํลงัการผลิตของเคร��องจกัร���งประมาณโดยวิ�วกรของกลุ่มบริษทั 

ค่าเส��อมราคาที�คาํนวณไดข้า้งตน้ไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส��อมราคา
สาํหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 

ดอกเบี� ยจ่ายที� เกิดจากเงินที�กู้ย�มมาโดยเ�พาะเพ��อใช้ในโครงการระหว่างก่อสร้าง และอุปกรณ์
ระหว่างติดตั�ง ไดน้าํไปรวมเป็นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างดงักล่าวจนกว่าจะอยู่ในสภาพพร้อม
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 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าสิทธิสัมปทานที�ดินแสดงในราคาทุนหัก

ดว้ยค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าเผ��อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าตดัจาํหน่ายของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาํนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์3 - 10 ปี 

ค่าตดัจาํหน่ายของค่าสิทธิสมัปทานที�ดินคาํนวณโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตามอายสิุทธิสมัปทาน 60 - 90 ปี 
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3.1� สินทรัพยที์�ยงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 
 สินทรัพยที์�ยงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน ไดแ้ก่ สินทรัพยเ์พื�อใชใ้นการขยายธุรกิจในอนาคต ประกอบดว้ย 

ที�ดิน และอุปกรณ์ โดยที�ดินแสดงดว้ยราคาที�ตีใหม่หักดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
ราคาที�ตีใหม่ หมายถึง มูลค่ายุติธรรม�ึ�งกาํหนดจากราคาตลาด ณ วนัที�มีการตีราคาใหม่ อุปกรณ์แสดงดว้ย
ราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ �ึ� งมีนโยบายที�จะให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ
ประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นครั� งคราว เพื�อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัที�ในงบแสดง�านะ
การเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาํคญั ส่วนที�เพิ�มขึ�นของราคาที�ประเมินใหม่จะถูก
บนัทึกตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นภายใตบ้ญัชีผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์สาํหรับส่วนที�ลดลง
ของราคาที�ประเมินใหม่จากราคาทุนจะถือเป็นรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงใน 
งบกาํไรขาดทุน  

3.11 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 ณ วนัที�รายงาน บริษทัและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยจะประเมินว่า

มีขอ้บ่งชี� �ึ� งแสดงว่าสินทรัพยด์อ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี� ของการดอ้ยค่า บริษทัและบริษทัย่อย
จะทาํการประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้ับคืนของสินทรัพย ์และหากพบว่าราคาตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั�น มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้ับคืน บริษทัและบริษทัย่อยจะลดมูลค่าของ
สินทรัพยล์งใหเ้ท่ากบัมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ในงบกาํไรขาดทุน (มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมลูค่าจาก
การใชข้องสินทรัพยน์ั�นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า) 

3.12 หุน้กู ้
 หุน้กู ้บนัทึกมูลค่าเริ�มแรกดว้ยราคาทุนโดยคาํนวณจากมูลค่ายุติธรรมของเงินที�ไดร้ับ �ึ�งประกอบดว้ย 

เงินกูที้�ไดรั้บสุทธิดว้ยตน้ทุนทางตรงในการออกหุ้นกู ้ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าแต่งตั�งผูแ้ทน
ออกหุน้กู ้และค่าที�ปรึกษาในการออกหุ้นกู ้�ึ�งตดัจ่ายดว้ยวิธีเสน้ตรง�ึ�งไม่แตกต่างจากวิธีอตัราดอกเบี�ย
ที�แทจ้ริงอย่างมีนัยสําคญั ค่าใชจ่้ายดงักล่าวจะถูกบนัทึกตามงวดต่าง  ๆตลอดอายุหุ้นกูต้ามยอดคงเหลือ
ของหุ้นกูใ้นแต่ละงวด ส่วนหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยอื�นแสดงมูลค่าราคาทุน�ึ�งบนัทึกค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบั
การเกิดหนี� สินเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับปี 
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3.13 ประมาณการหนี� สิน 
 บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนี� สินเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ของการเกิด

ภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที�มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื�อจ่ายชาํระ
ภาระผูกพนัและจาํนวนที�ตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ หากคาดว่าจะไดรั้บคืน
รายจ่ายที�จ่ายชาํระไปตามประมาณการหนี� สินทั�งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษทัและบริษทัย่อย
จะรับรู้รายจ่ายที�ไดร้ับคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก แต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนประมาณการหนี� สินที�
เกี�ยวขอ้ง และแสดงค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัประมาณการหนี� สินในงบกาํไรขาดทุนโดยแสดงสุทธิ
จากจาํนวนรายจ่ายที�จะไดรั้บคืนที�รับรู้ไว ้

3.14 ผลประโยชน์พนกังาน 
3.14.1 เงินกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

บริษทัและบริษัทย่อยจัดให้มีเงินกองทุนสํารองเลี� ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทที�สมัคร                     
เป็นสมาชิกกองทุนโดยพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนตามอตัราร้อยละของเงินเดือนประจาํ 
และบริษทัจ่ายสมทบเป็นรายเดือนตามอตัราเงินเดือนประจาํของพนักงาน บริษทัไดแ้ต่งตั�ง
ผูจ้ดัการกองทุนเพื�อบริหารกองทุนดงักล่าว ตามกฎเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดตามพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 

เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพสาํหรับพนกังานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

3.14.2 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 
บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานเพื�อจ่ายให้แก่พนักงาน
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย 
โดยคาํนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้
(��������� ���� ������ ������) �ึ� งเป็นการประมาณการจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
ของผลประโยชน์ที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตโดยคาํนวณบนพื�นฐานของขอ้สมมติฐานทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยั อนัไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัราการเสียชีวิต 
อายุงานและปัจจยัอื�น� ทั�งนี�อตัราคิดลดที�ใชใ้นการคาํนวณภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน
อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้ในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เกิดรายการ ทั�งนี�  ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังาน
จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน เพื�อกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน  
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กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 

เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพสาํหรับพนกังานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

3.14.2 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 
บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงานเพื�อจ่ายให้แก่พนักงาน
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย 
โดยคาํนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้
(��������� ���� ������ ������) �ึ� งเป็นการประมาณการจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
ของผลประโยชน์ที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตโดยคาํนวณบนพื�นฐานของขอ้สมมติฐานทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยั อนัไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัราการเสียชีวิต 
อายุงานและปัจจยัอื�น� ทั�งนี�อตัราคิดลดที�ใชใ้นการคาํนวณภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน
อา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้ในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เกิดรายการ ทั�งนี�  ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังาน
จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน เพื�อกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน  
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3.15 ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 

ในกร�ีที�บริษทัเสนอขายหุ้นสามญัสูงกว่ามูลค่าหุ้นที�จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนําค่าหุ้นส่วนเกินนี�             
ตั�งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญันี�จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

3.16 องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุน้ 
3.16.1 ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่างระหว่าง

ราคาสุทธิตามบญัชีของเงินลงทุนที�ไดรั้บมากบัตน้ทุนการซื�อเงินลงทุนที�เกิดขึ�นจากการปรับ
โครงสร้างภายในกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซึ� งการลงทุนดงักล่าวเป็นการรวมกิจการที�มี 
ผูถื้อหุ้นเดิมและผูบ้ริหารชุดเดียวกนั โดยผลขาดทุนดงักล่าวไดแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้และตดัจาํหน่ายเมื�อมีการขายเงินลงทุน 

3.16.2 ผลขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย เป็นผลต่างระหว่างเงินลงทุน
ตามสัดส่วนของบริษทัย่อยที�เปลี�ยนแปลงกับมูลค่าตามบญัชีของบริษทัย่อย ซึ� งเกิดจาก 
การเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษทัย่อย โดยผลขาดทุนดังกล่าวได้แสดงใน 
งบแสดงฐานะการเงินภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้นและตัดจาํหน่ายเมื�อมีการขายเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยนั�น 

3.17 ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม หมายถึง มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยตามสัดส่วน

การถือหุ้นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมหรือส่วนไดเ้สียที�ไม่ไดเ้ป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 
ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมแยกแสดงรายการในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และรายการส่วนแบ่งกาํไร  (ขาดทุน)  สุทธิของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมสาํหรับปีแยกแสดง
ในงบกาํไรขาดทุนรวม  

3.18 การรับรู้รายได ้
 รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�มหรือภาษีขายอื�น� แสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ มีนโยบายดงันี�  

3.18.1 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ
สินคา้ที�มีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซื้�อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดห้ากบริษทัยงัมีการควบคุมหรือ
บริหารสินคา้ที�ขายไปแลว้นั�น หรือมีความไม่แน่นอนที�มีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั�น หรือไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนที�เกิดขึ�นได้
อยา่งน่าเชื�อถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�จะตอ้งรับคืนสินคา้ 



130      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)130      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)
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3.18.2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการซึ�งระยะเวลาการใหบ้ริการสั�นรับรู้เมื�อมีการใหบ้ริการแลว้เสร็จ 

3.18.3 รายไดค่้าเช่ารับรู้รายไดต้ามระยะเวลาที�ใหเ้ช่า 

3.18.� รายไดจ้ากการขายที�ดินรับรู้เป็นรายไดเ้มื�อโอนกรรมสิทธิ� ในที�ดินใหก้บัผูซื้�อแลว้ 

3.18.� รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมที�ดินรับรู้เป็นรายไดต้ามเงินค่างวดที��ึงกาํหนดชาํระตามวิธี
อตัรากาํไรขั�นตน้ ในกร�ีที�เงินค่างวดที��ึงกาํหนดชาํระเก็บไดสู้งกว่าอตัราส่วนของงานที�
ทาํเสร็จ บริษทัจะรับรู้เป็นรายไดเ้ท่าอตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จ และจะหยุดการรับรู้เป็น
รายไดท้นัทีเมื�อผูซื้�อขาดการชาํระเกินกวา่ 3 งวดติดต่อกนั 

เงินค่างวดส่วนที�เก็บไดเ้กินกว่าอตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จจะบนัทึกเป็นเงินรับล่วงหน้า
จากผูซื้�อและแสดงเป็นหนี� สินอื�นในงบแสดง�านะการเงิน 

3.18.6 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ�ารับรู้เมื�อส่งมอบและลกูคา้ยอมรับการส่งมอบนั�น 

3.18.7 ดอกเบี�ยรับและส่วนลดรับจากการซื�อลดตั�วเงินรับรับรู้รายไดต้ามงวดระยะเวลา 

3.18.8 เงินปันผลรับรู้รายไดเ้มื�อมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

3.18.9 รายไดอื้�นรับรู้ตามเก��ค์งคา้ง  

3.19 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
 ค่าใชจ่้ายมีนโยบายดงันี�  

3.19.1 ตน้ทุนขายบา้นพร้อมที�ดิน คาํนว�โดยแบ่งสรรตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ั�งหมดที�
คาดวา่จะเกิดขึ�น �โดยคาํนึง�ึงตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริง) ใหก้บับา้นพร้อมที�ดินที�ขายไดต้ามเก��์
พื�นที�ที�ขาย แลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนตามสดัส่วนของการรับรู้รายได ้

3.19.2 ค่าใชจ่้ายอื�นบนัทึกตามเก��ค์งคา้ง  

3.20 สญัญาเช่า 
สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าซึ� งความเสี�ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่า
บนัทึกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าที�เกิดขึ�นจากสญัญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน
โดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 



                              รายงานประจำาปี 2560     131 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

                              รายงานประจำาปี 2560     131 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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3.18.2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการซึ�งระยะเวลาการใหบ้ริการสั�นรับรู้เมื�อมีการใหบ้ริการแลว้เสร็จ 

3.18.3 รายไดค่้าเช่ารับรู้รายไดต้ามระยะเวลาที�ใหเ้ช่า 

3.18.� รายไดจ้ากการขายที�ดินรับรู้เป็นรายไดเ้มื�อโอนกรรมสิทธิ� ในที�ดินใหก้บัผูซื้�อแลว้ 

3.18.� รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมที�ดินรับรู้เป็นรายไดต้ามเงินค่างวดที��ึงกาํหนดชาํระตามวิธี
อตัรากาํไรขั�นตน้ ในกร�ีที�เงินค่างวดที��ึงกาํหนดชาํระเก็บไดสู้งกว่าอตัราส่วนของงานที�
ทาํเสร็จ บริษทัจะรับรู้เป็นรายไดเ้ท่าอตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จ และจะหยุดการรับรู้เป็น
รายไดท้นัทีเมื�อผูซื้�อขาดการชาํระเกินกวา่ 3 งวดติดต่อกนั 

เงินค่างวดส่วนที�เก็บไดเ้กินกว่าอตัราส่วนของงานที�ทาํเสร็จจะบนัทึกเป็นเงินรับล่วงหน้า
จากผูซื้�อและแสดงเป็นหนี� สินอื�นในงบแสดง�านะการเงิน 

3.18.6 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอนํ�ารับรู้เมื�อส่งมอบและลกูคา้ยอมรับการส่งมอบนั�น 

3.18.7 ดอกเบี�ยรับและส่วนลดรับจากการซื�อลดตั�วเงินรับรับรู้รายไดต้ามงวดระยะเวลา 

3.18.8 เงินปันผลรับรู้รายไดเ้มื�อมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

3.18.9 รายไดอื้�นรับรู้ตามเก��ค์งคา้ง  

3.19 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
 ค่าใชจ่้ายมีนโยบายดงันี�  

3.19.1 ตน้ทุนขายบา้นพร้อมที�ดิน คาํนว�โดยแบ่งสรรตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ั�งหมดที�
คาดวา่จะเกิดขึ�น �โดยคาํนึง�ึงตน้ทุนที�เกิดขึ�นจริง) ใหก้บับา้นพร้อมที�ดินที�ขายไดต้ามเก��์
พื�นที�ที�ขาย แลว้จึงรับรู้เป็นตน้ทุนขายในงบกาํไรขาดทุนตามสดัส่วนของการรับรู้รายได ้

3.19.2 ค่าใชจ่้ายอื�นบนัทึกตามเก��ค์งคา้ง  

3.20 สญัญาเช่า 
สญัญาเช่าดาํเนินงาน 
สัญญาเช่าซึ� งความเสี�ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่า
บนัทึกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าที�เกิดขึ�นจากสญัญาเช่าดงักล่าวรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน
โดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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สญัญาเช่าการเงิน 
สญัญาเช่าอุปกรณ์�ึ�งความเสี�ยงและผลตอบแทนทั�งหมดหรือเกือบทั�งหมดที�ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจาก
สินทรัพย ์ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่าย 
�่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินที�ตอ้งจ่ายตาม
สัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า ส่วนดอกเบี�ยที�เกี�ยวกบัการเช่าคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบี� ย
ที�แทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสญัญาและบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน บริษทัคิดค่าเสื�อมราคา
ของอุปกรณ์ที�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของอุปกรณ์โดย
วิธีเสน้ตรง 

3.21 ตน้ทุนทางการเงิน 
 ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบี� ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทาํนองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวด 

ที�ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ�น ยกเวน้ในกรณีที�มีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหนึ�งของสินทรัพยอ์นัเป็นผลมาจาก
การใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนที�จะนาํมาใชเ้องหรือเพื�อขาย  

3.22 รายการที�มีมลูค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 รายการที�มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลี�ยน  

ณ วนัที�เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 
ณ วนัที�ในงบแสดง�านะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั�น ผลกาํไร
หรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวทั�งที�เกิดขึ�นจริงและยงัไม่เกิดขึ�นจริงแสดงรวมไวเ้ป็นรายได้
หรือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี 

 การแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศเป็นเงินบาทเพื�อทาํงบการเงินรวมใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน
ดงัต่อไปนี�  

ก. สินทรัพยแ์ละหนี� สิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�ในงบแสดง�านะการเงิน 
ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
ค. รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนถวัเ�ลี�ยระหวา่งปี 

กาํไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินที�ใชเ้งินตราต่างประเทศ แสดงไวเ้ป็นรายการองคป์ระกอบอื�น
ส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตส่้วนของผูถื้อหุน้ 



132      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)132      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)
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3.23 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัและบริษทัย่อย หมายถึงบุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจ
ควบคุมบริษทัและบริษทัย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัและบริษทัย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัและบริษทัย่อย นอกจากนี�  บุคคลหรือ
กิจการที� เกี�ยวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคล�ึ� งถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารที�สาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ
บริษทัและบริษทัย่อย ตลอดทั�งสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว�ึ� งมีอาํนาจชกัจูง
หรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที� บุคคลดังกล่าวมีอํานาจควบคุมหรือ 
มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัไมว่่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

3.24 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจาํนวนรวมของภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี 
3.24.1 ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดที้�ตอ้งชาํระในงวดปัจจุบนัคาํนว�จากกาํไรทางภาษีสําหรับปี กาํไรทางภาษี
แตกต่างจากกาํไรที�แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เนื�องจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วม
รายการที�สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีอื�น� และไม่ไดร้วมรายการ
ที�ไม่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี หนี� สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
คาํนว�โดยใช้อตัราภาษีที�บงัคบัใชอ้ยู่หรือที�คาดว่าจะมีผลบงัคบัใช ้� วนัที�ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

3.24.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพย์
และหนี� สินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ใชใ้นการคาํนว�กาํไร
ทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับ
ผลแตกต่างชั�วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับ
ผลแตกต่างชั�วคราวเท่าที�มีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจํานวนเพียงพอ            
ที�จะนาํผลแตกต่างชั�วคราวนั�นมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี � วนัที�
ในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เมื�อกาํไร
ทางภาษีที�จะนาํมาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
บางส่วนหรือทั�งหมดมาใชป้ระโยชนไ์ด ้
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3.23 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัและบริษทัย่อย หมายถึงบุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจ
ควบคุมบริษทัและบริษทัย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัและบริษทัย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัและบริษทัย่อย นอกจากนี�  บุคคลหรือ
กิจการที� เกี�ยวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคล�ึ� งถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารที�สาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ
บริษทัและบริษทัย่อย ตลอดทั�งสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว�ึ� งมีอาํนาจชกัจูง
หรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที� บุคคลดังกล่าวมีอํานาจควบคุมหรือ 
มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัไมว่่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

3.24 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจาํนวนรวมของภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี 
3.24.1 ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 

ภาษีเงินไดที้�ตอ้งชาํระในงวดปัจจุบนัคาํนว�จากกาํไรทางภาษีสําหรับปี กาํไรทางภาษี
แตกต่างจากกาํไรที�แสดงในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เนื�องจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วม
รายการที�สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษีในปีอื�น� และไม่ไดร้วมรายการ
ที�ไม่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี หนี� สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
คาํนว�โดยใช้อตัราภาษีที�บงัคบัใชอ้ยู่หรือที�คาดว่าจะมีผลบงัคบัใช ้� วนัที�ในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

3.24.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพย์
และหนี� สินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ใชใ้นการคาํนว�กาํไร
ทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับ
ผลแตกต่างชั�วคราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับ
ผลแตกต่างชั�วคราวเท่าที�มีความเป็นไปไดค่้อนข้างแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจํานวนเพียงพอ            
ที�จะนาํผลแตกต่างชั�วคราวนั�นมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี � วนัที�
ในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เมื�อกาํไร
ทางภาษีที�จะนาํมาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้ง
แน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
บางส่วนหรือทั�งหมดมาใชป้ระโยชนไ์ด ้
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บริษทัและบริษทัย่อยคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษี
ที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีหรือในงวดที�คาดว่าจะจ่าย
ชาํระหนี� สินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู่หรือที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้
ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน 

ในงบการเงินรวม สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
จะแยกพิจารณาของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั และบริษทัจะนําสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ของบริษทัหนึ�งในกลุ่มบริษทัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของอีกบริษทัหนึ�ง
ในกลุ่มบริษทัได้ก็ต่อเมื�อบริษ ัททั� งสองมีสิทธิตามก�หมายที�จะจ่ายชาํระหรือรับคืนภาษี
ด้วยจาํนวนสุทธิจาํนวนเดียวได ้และบริษทัทั�งสองตั�งใจที�จะจ่ายชาํระหรือรับคืนภาษีเงินไดด้ว้ย
จาํนวนสุทธิจาํนวนเดียว และบริษทัทั�งสองตั�งใจจะรับชาํระสินทรัพยห์รือชาํระหนี�สินในเวลาเดียวกนั 

3.25 กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวน 

หุ้นสามญัถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ� าหนักที�ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีสุทธิจากหุ้นทุนซื�อคืน 
และกาํไรต่อหุน้ปรับลด �ถา้มี� คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ� าหนกัที�รวมสมมติฐานว่า
หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดถ้กูแปลงเป็นหุน้สามญัทั�งหมด 

3.26 ขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนงานดาํเนินงาน 
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งานดําเนินงานเป็นส่วนงานตามธุรกิจหลักที�จัดหาผลิตภัณ�์หรือให้บริการที�มีความเสี� ยงและ
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งานดาํเนินงานอื�น 

3.27 สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน 
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เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืม นโยบายการบญัชีที�สําคญัและเกณ�ก์ารวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
และหนี� สินทางการเงินดงักล่าวไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีของรายการที�เกี�ยวขอ้งแลว้ 

ตราสารอนุพนัธ์ซึ�งส่วนใหญ่กลุ่มบริษทัลงทุนเพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�เกิดจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี�ยนหรือราคาสินคา้โดยกาํหนดอตัราแลกเปลี�ยนหรือราคาสินคา้ในอนาคตที�สินทรัพย์
หรือหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งจะไดร้ับหรือจ่ายชาํระ กาํไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ์
จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเมื�อมีการปิดสถานะของสญัญาหรือเมื�อสัญญาสิ�นสุดลงตามอาย ุ
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3.28 การวดัมลูค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที�จะไดร้ับจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื�อโอนหนี� สินในรายการที�
เกิดขึ�นในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัที�วดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั�นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง
หรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์
หรือหนี�สินรายการใดรายการหนึ�ง บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น
ซึ� งผูร่้วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนี� สิน ณ วนัที�วดัมูลค่า  
โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินรวมนี�ใชต้ามเกณ�ต์ามที�กล่าว  

นอกจากนี�  การวดัมูลค่ายุติธรรมไดจ้ดัลาํดบัชั�นเป็นระดบัที� 1 ระดบัที� 2 และระดบัที� 3 โดยแบ่งตามลาํดบั
ขั�นของขอ้มูลที�สามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสาํคญัของขอ้มลูที�ใชว้ดัมลูค่ายุติธรรม ซึ� งมี
ดงัต่อไปนี�  
� ระดบัที� 1 เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง� ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์

หรือหนี� สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น ณ วนัที�วดัมลูค่า 

� ระดบัที� 2 เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพย์นั�น
หรือหนี� สินนั�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 

� ระดบัที� 3 เป็นขอ้มลูที�ไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น 

3.29 การใชป้ระมาณการทางบญัชี 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตอ้งอาศยัดุลยพินิจในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการ
และการตั�งขอ้สมมติฐานหลายประการซึ� งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หนี� สินและ 
การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น ณ วนัที�ในงบการเงิน รวมทั�งการแสดง
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของรอบระยะเวลารายงาน ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพิ้จารณา
อย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั�น ผลที� เกิดขึ� นจริงอาจมีความแตกต่างไปจาก
ประมาณการดงักล่าว  
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ประมาณทางการบญัช�ท��สาํคญั �ึ� งอาศยัการใชดุ้ลยพินิจท��ม�นยัสาํคญัของผูบ้ริหารของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย 

1. การวดัมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วม �ึ�ง�ดม้าจากการควบรวมกิจการ 
ประมาณการและกาํหนดขอ้สมมติท��สาํคญัในการคาดการณ์ผลการดาํเนินงาน รวมถึงปริมาณและ
ราคาขายสินคา้ในอนาคต ตน้ทุนการผลิตและดาํเนินงาน อตัราการเติบโตระยะยาว และอตัรา
ถวัเ�ล��ยถ่วงนํ�าหนกัของเงินทุน (อตัราคิดลด) ของแต่ละบริษทัย่อยของบริษทัร่วม 

2. การประมาณมูลค่าท��จะ�ดรั้บค�นของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในต่างประเทศและของอาคารและ
อุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยนั�น 

ประมาณมลูค่าท��จะ�ดรั้บค�นของเงินลงทุนในบริษทัย่อย และของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทัย่อย
เพ��อบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า �ึ� งมูลค่าท��จะ�ดร้ับค�นประมาณขึ�นจากจาํนวนท��สูงกว่าของ
มลูค่าจากการใชก้บัมลูค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่ายของสินทรัพย ์โดย 

- มูลค่าจากการใช้ประมาณโดยใช้ดุลยพินิจเก��ยวกบัขอ้สมมติท��สําคัญในการคาดการณ์ผลการ
ดาํเนินงาน รวมถึงปริมาณและราคาขายในอนาคต ตน้ทุนการผลิตและดาํเนินงาน อตัราการเติบโต
ระยะยาว และอตัราถวัเ�ล��ยถ่วงนํ�าหนกัของเงินทุน (อตัราคิดลด) ของบริษทัย่อย  

- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ประมาณโดยผูป้ระเมินราคาอิสระท���ด้รับความเห�นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และต้นทุนในการจําหน่าย
สินทรัพยป์ระมาณขึ�นโดยผูบ้ริหารของบริษทั 
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4. การควบรวมกิจการของบริษัทย่อยกบักิจการอ��น���งท�า���ม�การเป���ยน�ป�งเป็นบริษทัร่วม 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 6/2559-2560 เมื�อวนัที� 19 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมติัการควบรวม

กิจการ (Amalgamation) ระหว่างบริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั (KSLGI) �ึ� งเป็นบริษทัย่อยที�ใหจ้ดัตั�งขึ�น

ใหม่ของบริษทั เพื�อรับโอนและเขา้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั 

(มหาชน) (KGI) �ึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทักบับริษทั บีบีพี โฮลดิ�ง จาํกดั (BBH) �ึ� งเป็นบริษทัย่อยที�จะ

จดัตั�งขึ�นใหม่ของบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (BCP) โดยการดาํเนินการควบรวมกิจการ

ดงักล่าว เป็นการดาํเนินการตามแผนความตกลงร่วมกนัเพื�อเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจสําหรับธุรกิจเกี�ยวกบั

ผลิตภณัฑชี์วภาพ (Bio-Based) ทั�งนี�  บริษทัและบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ไดล้งนาม

ในสญัญาในวนัที� 19 กรกฎาคม 2560 

เมื�อวนัที� 20  กรกฎาคม 2560 บริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย

โดยมีทุนจดทะเบียน 832.00 ล้านบาท (จาํนวนหุ้น 83.20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) ต่อมา                

เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2560 บริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั ไดรั้บโอนและเขา้ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ในบริษทั 

เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน) ตามแผนการควบรวมกิจการ 

เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2560 บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (BBGI) �ึ� งเป็นบริษทัที�เกิดขึ�นจากการควบรวมกิจการ 

(Amalgamation) ระหว่างบริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั กบับริษทั บีบีพี โฮลดิ�ง จาํกดั ไดม้า�ึ�งทรัพยสิ์น 

หนี� สิน สิทธิ หนา้ที� และภาระผูกพนัทั�งหมดของทั�งสองบริษทั การควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์แลว้

ในวนัที�ดงักล่าว�ึ�งเป็นไปตามสญัญาควบรวมกิจการวนัที� 19 กรกฎาคม 2560 

ทั�งนี�  ตามสัญญาควบรวมกิจการกาํหนดให้มีอตัราการจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั เคเอสแอลจีไอ 

จาํกดั และบริษทั บีบีพี โฮลดิ�ง จาํกดั ดงันี�  

1 หุน้เดิมใน KSLGI ต่อ 1.21730769 หุน้ในบริษทั BBGI 

1 หุน้เดิมใน BBH ต่อ 0.89364706 หุน้ในบริษทั BBGI 

ส่งผลให้ ณ วนัที�  31 ตุลาคม 2560 บริษทัถือหุ้นร้อยละ 40 และบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั�น จาํกัด 

(มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 60 ของหุน้ทั�งหมดของ บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั ทาํใหบ้ริษทัถือเป็นผูข้ายเงินลงทุน

และเสียอาํนาจควบคุมในบริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน) และมี บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั 

เป็นบริษทัร่วมจากการควบรวมกิจการ  
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4. การควบรวมกิจการของบริษัทย่อยกบักิจการอ��น���งท�า���ม�การเป���ยน�ป�งเป็นบริษทัร่วม 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 6/2559-2560 เมื�อวนัที� 19 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมติัการควบรวม

กิจการ (Amalgamation) ระหว่างบริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั (KSLGI) �ึ� งเป็นบริษทัย่อยที�ใหจ้ดัตั�งขึ�น

ใหม่ของบริษทั เพื�อรับโอนและเขา้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั 

(มหาชน) (KGI) �ึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทักบับริษทั บีบีพี โฮลดิ�ง จาํกดั (BBH) �ึ� งเป็นบริษทัย่อยที�จะ

จดัตั�งขึ�นใหม่ของบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) (BCP) โดยการดาํเนินการควบรวมกิจการ

ดงักล่าว เป็นการดาํเนินการตามแผนความตกลงร่วมกนัเพื�อเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจสําหรับธุรกิจเกี�ยวกบั

ผลิตภณัฑชี์วภาพ (Bio-Based) ทั�งนี�  บริษทัและบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) ไดล้งนาม

ในสญัญาในวนัที� 19 กรกฎาคม 2560 

เมื�อวนัที� 20  กรกฎาคม 2560 บริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย

โดยมีทุนจดทะเบียน 832.00 ล้านบาท (จาํนวนหุ้น 83.20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) ต่อมา                

เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2560 บริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั ไดรั้บโอนและเขา้ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ในบริษทั 

เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน) ตามแผนการควบรวมกิจการ 

เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2560 บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (BBGI) �ึ� งเป็นบริษทัที�เกิดขึ�นจากการควบรวมกิจการ 

(Amalgamation) ระหว่างบริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั กบับริษทั บีบีพี โฮลดิ�ง จาํกดั ไดม้า�ึ�งทรัพยสิ์น 

หนี� สิน สิทธิ หนา้ที� และภาระผูกพนัทั�งหมดของทั�งสองบริษทั การควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์แลว้

ในวนัที�ดงักล่าว�ึ�งเป็นไปตามสญัญาควบรวมกิจการวนัที� 19 กรกฎาคม 2560 

ทั�งนี�  ตามสัญญาควบรวมกิจการกาํหนดให้มีอตัราการจดัสรรหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั เคเอสแอลจีไอ 

จาํกดั และบริษทั บีบีพี โฮลดิ�ง จาํกดั ดงันี�  

1 หุน้เดิมใน KSLGI ต่อ 1.21730769 หุน้ในบริษทั BBGI 

1 หุน้เดิมใน BBH ต่อ 0.89364706 หุน้ในบริษทั BBGI 

ส่งผลให้ ณ วนัที�  31 ตุลาคม 2560 บริษทัถือหุ้นร้อยละ 40 และบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชั�น จาํกัด 

(มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 60 ของหุน้ทั�งหมดของ บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั ทาํใหบ้ริษทัถือเป็นผูข้ายเงินลงทุน

และเสียอาํนาจควบคุมในบริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน) และมี บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั 

เป็นบริษทัร่วมจากการควบรวมกิจการ  
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มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิรวมของบริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั 
� วนัที�บริษทัสิ�นสุดการควบคุม มีรายละเอียดดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,534 
ลกูหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 138,109 
สินคา้คงเหลือ 508,364 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 2,813 
ที�ดิน อาคารและอุปกร�์ (ดูหมายเหตุ 16) 1,201,078 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,012 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 6,335 
เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน (452,000) 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (53,617) 
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (ดูหมายเหตุ 21) (200,000) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (5,630) 
หนี� สินหมุนเวียนอื�น (8,760) 
เงินกูย้ืมระยะยาว (ดูหมายเหตุ 21) (200,000) 
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดูหมายเหตุ 22.3) (3,038) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (ดูหมายเหตุ 23) (4,729) 
หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น (200) 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 944,271 

ดงันั�นบริษทัจึงเปลี�ยนแปลงการบนัทึกบญัชีจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย (KSLGI และ KGI) เป็นเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วม (BBGI) ตามมูลค่ายุติธรรม � วนัที� 31 ตุลาคม 2560 จาํนวน 3,244.87 ลา้นบาท 
และบนัทึกรับรู้กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2560 เป็นจาํนวนเงิน 2,370.35 ลา้นบาท และ 2,634.60 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 



138      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)138      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)
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5. ข้อมู�เพิ�มเ�มิเก��ยวกบักระ��เงิน����ะรายการเท�ยบเท่าเงนิ�� 

5.1 รายการที�ไม่เป็นตวัเงินที�มีสาระสาํค�ัในงบการเงินรวมและงบการเงินเ�พาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุด
วนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่”
 2560  2559  2560  2559 
ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ�� งยงัไมไ่ดจ่้ายชาํระ 95,982  179,651 53,814  42,562 
โอนสินทรัพยห์มนุเวียนอื�นเป็นสินคา้คงเหลือ -  62,172 -  - 
โอนที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน และ        

สินทรัพยที์�ยงัไม่ใชด้าํเนินงาน 58,376  5,095  3,361  - 
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,969  4,398  5,729  - 
โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ ์และ       

สินทรัพยที์�ยงัไม่ใชด้าํเนินงาน 4,658  2,676 -  - 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ยลดลงจากการหกักลบกบัเงินปันผลรับ -  - -  815,000 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ยลดลงจากการหกักลบกบัลูกหนี� อื�น -  - -  203,000 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ยลดลงจากการหกักลบกบั       

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  - 624,000  - 
โอนสินทรัพยห์มนุเวียนอื�นเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 8,395  - -  - 
โอนหนี� สินไม่หมุนเวียนอื�นเป็นหนี� สินหมนุเวียนอื�น -  450 -  - 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
เงินสด 2,460 3,214  1,182 2,070 
เงินฝากธนาคารแบบกระแสรายวนั 40,864 16,593  (318) 7,854 
เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ 109,680 62,504  11,030 10,932 

รวม 153,004 82,311  11,894 20,856 
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5. ข้อมู�เพิ�มเ�มิเก��ยวกบักระ��เงิน����ะรายการเท�ยบเท่าเงนิ�� 

5.1 รายการที�ไม่เป็นตวัเงินที�มีสาระสาํค�ัในงบการเงินรวมและงบการเงินเ�พาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุด
วนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  “ปรับปรุงใหม่”  “ปรับปรุงใหม่”
 2560  2559  2560  2559 
ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ�� งยงัไมไ่ดจ่้ายชาํระ 95,982  179,651 53,814  42,562 
โอนสินทรัพยห์มนุเวียนอื�นเป็นสินคา้คงเหลือ -  62,172 -  - 
โอนที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน และ        

สินทรัพยที์�ยงัไม่ใชด้าํเนินงาน 58,376  5,095  3,361  - 
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,969  4,398  5,729  - 
โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเป็นที�ดิน อาคารและอุปกรณ ์และ       

สินทรัพยที์�ยงัไม่ใชด้าํเนินงาน 4,658  2,676 -  - 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ยลดลงจากการหกักลบกบัเงินปันผลรับ -  - -  815,000 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ยลดลงจากการหกักลบกบัลูกหนี� อื�น -  - -  203,000 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากบริษทัยอ่ยลดลงจากการหกักลบกบั       

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  - 624,000  - 
โอนสินทรัพยห์มนุเวียนอื�นเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 8,395  - -  - 
โอนหนี� สินไม่หมุนเวียนอื�นเป็นหนี� สินหมนุเวียนอื�น -  450 -  - 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
เงินสด 2,460 3,214  1,182 2,070 
เงินฝากธนาคารแบบกระแสรายวนั 40,864 16,593  (318) 7,854 
เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ 109,680 62,504  11,030 10,932 

รวม 153,004 82,311  11,894 20,856 
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6. รายการกบับุคคล�ละกจิการท��เก��ยวข้องกนั 

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการบ�ั�ีที�เกิดขึ�นกบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
หรือมีกรรมการร่วมกนั ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกนัที�ส�าค�ัระหว่างบริษทัและบริษทัย่อยกบับุคคล
และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�  

6.1 ยอดคงเหลือที�ส�าค�ักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั � วนัที� 31 ตุลาคม �ระกอบดว้ย 
หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทของยอดคงเหลอื งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น     
บริษทัยอ่ย - - 165.68 275.67 
บริษทัร่วม - 1.30 - 1.27 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 34.57 0.03 6.26 0.03 

รวม 34.57 1.33  171.94 276.97 
     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�น (ดูหมายเหตุขอ้ 8)      

บริษทัยอ่ย -  - 4,625.92 2,136.23 
     
สินทรัพยห์มนุเวียนอื�น      

บริษทัยอ่ย -  - 32.83 40.00 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1.02 0.43  0.17  0.23 

รวม 1.02 0.43  33.00 40.23 
     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว     

บริษทัยอ่ย -  - 1,300.00 4,266.96 
     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น      

บริษทัยอ่ย -  - 3.29 0.02 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.02  - - - 

รวม 0.02  - 3.29 0.02 
     
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น      

บริษทัยอ่ย -  -  113.76 100.79 
บริษทัร่วม 4.63  3.54  - 2.38 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 8.39 2.58  3.96 0.23 

รวม 13.02 6.12  117.72 103.40 
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หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทของยอดคงเหลอื งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

คา่ใชจ่้ายอื�นคา้งจ่าย (รวมอยูใ่นเจา้หนี�อื�น�      
บริษทัยอ่ย -  -  0.68 0.49 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 0.02  - - 

รวม - 0.02  0.68 0.49 
     
เงินกูย้มืระยะสั�น      

บริษทัยอ่ย -  -  540.20 476.00 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.00 6.90  5.00 6.90 

รวม 5.00 6.90  545.20 482.90 
     
หนี� สินหม�นเวียนอื�น       

บริษทัยอ่ย -  -  0.03  0.02 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -  0.02  -  0.02 

รวม -  0.02  0.03  0.04 
     
หนี� สินไม่หม�นเวียนอื�น - อื�น�     

บริษทัยอ่ย -  - 0.47 0.58 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1.55 1.32 1.55 1.30 

รวม 1.55 1.32 2.02 1.88 

� วนัที� 31 ต�ลาคม 2560 และ 2559 เงินให้กูยื้มระยะสั�นแก่บริษทัย่อย เป็นเงินให้กูย้ืมในรูป 
ตั�วสัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเมื�อทวง�าม คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 1.96 - 3.39 ต่อปี และร้อยละ 
1.90 - 3.60 ต่อปี ตามลาํดบั  

� วนัที� 31 ต�ลาคม 2560 และ 2559 เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษทัย่อย เป็นเงินให้กูย้ืมครบกาํหนด
ชาํระคืนภายในปี 2563 และคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 3.73 ต่อปี และร้อยละ 2.03 - 3.73 ต่อปี 
ตามลาํดบั 

� วนัที� 31 ต�ลาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัย่อยและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั เป็น
เงินกูย้ืมในรูปตั�วสัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเมื�อทวง�าม คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 1.83 - 1.92 ต่อปี 
และร้อยละ 1.90 - 3.60 ต่อปี ตามลาํดบั 
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หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทของยอดคงเหลอื งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

คา่ใชจ่้ายอื�นคา้งจ่าย (รวมอยูใ่นเจา้หนี�อื�น�      
บริษทัยอ่ย -  -  0.68 0.49 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 0.02  - - 

รวม - 0.02  0.68 0.49 
     
เงินกูย้มืระยะสั�น      

บริษทัยอ่ย -  -  540.20 476.00 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5.00 6.90  5.00 6.90 

รวม 5.00 6.90  545.20 482.90 
     
หนี� สินหม�นเวียนอื�น       

บริษทัยอ่ย -  -  0.03  0.02 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -  0.02  -  0.02 

รวม -  0.02  0.03  0.04 
     
หนี� สินไม่หม�นเวียนอื�น - อื�น�     

บริษทัยอ่ย -  - 0.47 0.58 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1.55 1.32 1.55 1.30 

รวม 1.55 1.32 2.02 1.88 

� วนัที� 31 ต�ลาคม 2560 และ 2559 เงินให้กูยื้มระยะสั�นแก่บริษทัย่อย เป็นเงินให้กูย้ืมในรูป 
ตั�วสัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเมื�อทวง�าม คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 1.96 - 3.39 ต่อปี และร้อยละ 
1.90 - 3.60 ต่อปี ตามลาํดบั  

� วนัที� 31 ต�ลาคม 2560 และ 2559 เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่บริษทัย่อย เป็นเงินให้กูย้ืมครบกาํหนด
ชาํระคืนภายในปี 2563 และคิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 3.73 ต่อปี และร้อยละ 2.03 - 3.73 ต่อปี 
ตามลาํดบั 

� วนัที� 31 ต�ลาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ืมระยะสั�นจากบริษทัย่อยและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั เป็น
เงินกูย้ืมในรูปตั�วสัญญาใชเ้งินชนิดจ่ายคืนเมื�อทวง�าม คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 1.83 - 1.92 ต่อปี 
และร้อยละ 1.90 - 3.60 ต่อปี ตามลาํดบั 
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6.2 รายการคา้ที�สาํค�ักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทรายการ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ      

บริษทัยอ่ย - - 3,446.03 3,605.26 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 2.02 3.02 - 1.07 

รวม 2.02 3.02 3,446.03 3,606.33 
     
ตน้ทุนขายและการให้บริการ     

บริษทัยอ่ย - - 2,877.72 2,038.77 
บริษทัร่วม 11.56 8.24 11.56 8.24 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1.47 6.41 1.33 0.74 

รวม 13.03 14.65  2,890.61 2,047.75 
     
รายไดอ้��น     

บริษทัยอ่ย - - 194.96 505.78 
บริษทัร่วม 1.02 7.89 0.32 6.43 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4.50 15.34 4.48 15.33 

รวม 5.52 23.23 199.76 527.54 
     
คา่ใชจ่้ายในการขาย     

บริษทัยอ่ย - - 5.16 7.74 
บริษทัร่วม 20.38 53.81 0.18 32.56 

รวม 20.38 53.81 5.34 40.30 
     
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร     

บริษทัยอ่ย - - 3.28 5.52 
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16.29 17.91 6.16 7.18 
นิติบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 11.44 11.57 10.10 10.19 

รวม 27.73 29.48 19.54 22.89 
     
ตน้ทุนทางการเงิน     

บริษทัยอ่ย - - 8.42 13.49 
นิติบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 0.11 0.13 0.11 0.13 

รวม 0.11 0.13 8.53 13.62 
     
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร     

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 147.14 141.31 50.51 48.57 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4.32 5.10 1.82 2.19 

รวม 151.46 146.41 52.33 50.76 
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นโยบายการกาํหนดราคาระหวา่งกนั 
- การซื�อ-ขายนํ� าตาลทรายดิบระหว่างกนัในกลุ่มบริษทั กาํหนดราคาจากราคาตลาดโลกที�ทาํ

การซื�อขาย 

- กรณีสญัญาซื�อขายนํ�าตาลทรายที�จดัทาํในนามของกลุ่มบริษทั ซึ� งไดจ้ดัสรรปริมาณการขายใน
แต่ละบริษทัแลว้ หากบริษทัใดในกลุ่มมีนํ� าตาลทรายไม่พอขาย จะซื�อสินคา้จากบริษทัในกลุ่ม
ดว้ยราคาเดียวกนักบัสญัญาซื�อขายนํ�าตาลทรายดงักล่าว 

- สินคา้อื�นๆ (นอกเหนือจากนํ�าตาลทราย) ที�ซื�อ-ขายระหว่างกนัใชร้าคาตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั
ซึ� งสูงกวา่ราคาทุน 

- ราคาซื�อ-ขายสินทรัพยก์บักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นไปตามราคาที�ตกลงร่วมกนั ซึ�งสูงกวา่ราคาทุน 

- รายไดจ้ากการขายวสัดุสิ�นเปลืองเป็นไปตามราคาที�ตกลงร่วมกนั ซึ�งสูงกวา่ราคาทุน 

- รายได้จากการให้เช่าที�ดินแก่บริษทัย่อยแห่งหนึ� งเป็นไปตามสัญญาเช่า ซึ� งมีอายุ 30 ปี นบัแต่วนัที�                     
�� มกราคม ���� ถึงวนัที� �� มกราคม ���� อตัราค่าเช่าปีละ 0.11 ลา้นบาท และเพิ�มขึ�นร้อยละ 10 ทุก  ๆ

 3 ปี เมื�อครบกาํหนดสัญญา กรรมสิทธิ� ในบรรดาสิ� งปลูกสร้างทั� งหมดที�ได้ก่อสร้างในที�ดินที�เช่า               
จะตกเป็นของบริษทั 

- รายไดจ้ากการให้เช่าที�ดิน สิ�งปลูกสร้างและเครื�องจกัรมีอายุสัญญาเช่า 1-3 ปี ซึ� งเป็นไปตามราคาที�
ตกลงร่วมกนั 

- รายไดค่้าบริการ รายไดอื้�น และค่าใชจ่้ายระหว่างกนั เป็นไปตามราคาปกติที�คิดกบัลกูคา้ทั�วไป 

- ค่า�ากสินคา้คิดตามปริมาณสินคา้และระยะเวลาการ�ากซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด 

- ค่าใชจ่้ายที�จ่ายแทนกนัจะเรียกเกบ็ตามที�จ่ายจริง 

6.3 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั นอกเหนือจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 
2560 

������������� ������������������ ������������� 
 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั ราชาเซรามิค จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั เค.เค.วูด้ อินดสัตรี จาํกดั* กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั อมาโก ้จาํกดั* กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั ราชาชูรส จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์  นิติบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั เจา้ของร่วมในอาคารชุด 
 บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น (จาํกดั) มหาชน กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้และผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั 

* บริษทั เค.เค.วูด้ อินดสัตรี จาํกดั และบริษทั อมาโก ้จาํกดั ไดม้ีการดาํเนินการจดเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในไตรมาสที� 1 ปี ��60 
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นโยบายการกาํหนดราคาระหวา่งกนั 
- การซื�อ-ขายนํ� าตาลทรายดิบระหว่างกนัในกลุ่มบริษทั กาํหนดราคาจากราคาตลาดโลกที�ทาํ

การซื�อขาย 

- กรณีสญัญาซื�อขายนํ�าตาลทรายที�จดัทาํในนามของกลุ่มบริษทั ซึ� งไดจ้ดัสรรปริมาณการขายใน
แต่ละบริษทัแลว้ หากบริษทัใดในกลุ่มมีนํ� าตาลทรายไม่พอขาย จะซื�อสินคา้จากบริษทัในกลุ่ม
ดว้ยราคาเดียวกนักบัสญัญาซื�อขายนํ�าตาลทรายดงักล่าว 

- สินคา้อื�นๆ (นอกเหนือจากนํ�าตาลทราย) ที�ซื�อ-ขายระหว่างกนัใชร้าคาตามสญัญาที�ตกลงร่วมกนั
ซึ� งสูงกวา่ราคาทุน 

- ราคาซื�อ-ขายสินทรัพยก์บักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นไปตามราคาที�ตกลงร่วมกนั ซึ�งสูงกวา่ราคาทุน 

- รายไดจ้ากการขายวสัดุสิ�นเปลืองเป็นไปตามราคาที�ตกลงร่วมกนั ซึ�งสูงกวา่ราคาทุน 

- รายได้จากการให้เช่าที�ดินแก่บริษทัย่อยแห่งหนึ� งเป็นไปตามสัญญาเช่า ซึ� งมีอายุ 30 ปี นบัแต่วนัที�                     
�� มกราคม ���� ถึงวนัที� �� มกราคม ���� อตัราค่าเช่าปีละ 0.11 ลา้นบาท และเพิ�มขึ�นร้อยละ 10 ทุก  ๆ

 3 ปี เมื�อครบกาํหนดสัญญา กรรมสิทธิ� ในบรรดาสิ� งปลูกสร้างทั� งหมดที�ได้ก่อสร้างในที�ดินที�เช่า               
จะตกเป็นของบริษทั 

- รายไดจ้ากการให้เช่าที�ดิน สิ�งปลูกสร้างและเครื�องจกัรมีอายุสัญญาเช่า 1-3 ปี ซึ� งเป็นไปตามราคาที�
ตกลงร่วมกนั 

- รายไดค่้าบริการ รายไดอื้�น และค่าใชจ่้ายระหว่างกนั เป็นไปตามราคาปกติที�คิดกบัลกูคา้ทั�วไป 

- ค่า�ากสินคา้คิดตามปริมาณสินคา้และระยะเวลาการ�ากซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด 

- ค่าใชจ่้ายที�จ่ายแทนกนัจะเรียกเกบ็ตามที�จ่ายจริง 

6.3 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั นอกเหนือจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 
2560 

������������� ������������������ ������������� 
 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั ราชาเซรามิค จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั เค.เค.วูด้ อินดสัตรี จาํกดั* กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั อมาโก ้จาํกดั* กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั ราชาชูรส จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์  นิติบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั เจา้ของร่วมในอาคารชุด 
 บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น (จาํกดั) มหาชน กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้และผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั 

* บริษทั เค.เค.วูด้ อินดสัตรี จาํกดั และบริษทั อมาโก ้จาํกดั ไดม้ีการดาํเนินการจดเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในไตรมาสที� 1 ปี ��60 
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ราย����บริษัท ลักษณะความสัมพนัธ์ เก��ยว���ง��ย 
 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
 บริษทั ราชาเซรามิค จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั เค.เค.วูด้ อินดสัตรี จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั อมาโก ้จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั ราชาชูรส จาํกดั กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ผูถ้ือหุน้กลุ่มเดียวกนั 
 นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์  นิติบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั เจา้ของร่วมในอาคารชุด 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัขา้งตน้ทั�งหมดเป็นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย 

นอกจากนั�นมีบริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั ซึ� งไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของกลุ่มบริษทั  
แต่เป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั โดยมีกรรมการของบริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั บางท่านเป็น
กรรมการในบริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ�ง จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 

7. ลูกหน��การค�า�ละลูกหน�����น   
ลกูหนี�การคา้และลกูหนี� อื�น � วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนี�การคา้  774,625 943,453  591,680  765,798 
ลูกหนี�ชาวไร่  384,827 309,238  208,680  130,431 
ลูกหนี� อื�น 20,490 15,689  10,139  12,123 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 32,738 37,652  17,793  17,232 
เงินทดรองจ่าย 12,657 16,574  8,146  4,767 
รายไดค้า้งรับ 66,256 84,670  44,456  49,763 

รวมลกูหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น  1,291,593  1,407,276  880,894  980,114 

7.1 ลกูหนี�การคา้ � วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 33,619 2  170,066  266,621 
กิจการอื�น 742,886 945,255  421,614  499,177 
รวม 776,505 945,257  591,680  765,798 
หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (1,880) (1,804)  -  - 

รวมลกูหนี�การคา้  774,625 943,453  591,680  765,798 
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การวิเคราะห์อายุของลกูหนี�การคา้ � วนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  
7.1.1 ลกูหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนี�การคา้ในประเทศ       
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 17,114 2 131,518 239,955 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 5 - 23,131  26,666 

รวม 17,119 2  154,649  266,621 
ลูกหนี�การคา้ต่างประเทศ       

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 16,500 - 6,816 - 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - 8,601  - 

รวม 16,500 -  15,417  - 
รวมลกูหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 33,619 2  170,066  266,621 

�ดยปกติระยะเวลาการให�ิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ �ึ� งเป� นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัของบริษทัและบริษทัย่อย  
มีระยะเวลาตั�งแต่ 7 วนัถึง 90 วนั 

7.1.2 ลกูหนี�การคา้ - กิจการอื�น 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ� าตาลทรายและกากนํ�าตาล     
ลูกหนี�การคา้ในประเทศ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 201,273  181,966  72,875 58,378 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 67,278  59,742  34,988 21,541 

รวม 268,551  241,708  107,863 79,919 
       ลูกหนี�การคา้ต่างประเทศ       
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 394,101  442,321  292,722 417,908 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 36,065  1,350  21,029  1,350 

รวม 430,166  443,671  313,751 419,258 
รวมธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ�าตาลทราย 
 และกากนํ�าตาล 698,717 

 
685,379 

 
421,614 

 
499,177 

       ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอลแ์ละไฟฟ้า       
ลูกหนี�การคา้ในประเทศ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 17,748 187,547 - - 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 15,133  61,813  -  - 

รวมธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอลแ์ละไฟฟ้า 32,881  249,360  -  - 
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การวิเคราะห์อายุของลกูหนี�การคา้ � วนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  
7.1.1 ลกูหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนี�การคา้ในประเทศ       
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 17,114 2 131,518 239,955 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 5 - 23,131  26,666 

รวม 17,119 2  154,649  266,621 
ลูกหนี�การคา้ต่างประเทศ       

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 16,500 - 6,816 - 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน - - 8,601  - 

รวม 16,500 -  15,417  - 
รวมลกูหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 33,619 2  170,066  266,621 

�ดยปกติระยะเวลาการให�ิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ �ึ� งเป� นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัของบริษทัและบริษทัย่อย  
มีระยะเวลาตั�งแต่ 7 วนัถึง 90 วนั 

7.1.2 ลกูหนี�การคา้ - กิจการอื�น 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ� าตาลทรายและกากนํ�าตาล     
ลูกหนี�การคา้ในประเทศ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 201,273  181,966  72,875 58,378 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 67,278  59,742  34,988 21,541 

รวม 268,551  241,708  107,863 79,919 
       ลูกหนี�การคา้ต่างประเทศ       
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 394,101  442,321  292,722 417,908 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 36,065  1,350  21,029  1,350 

รวม 430,166  443,671  313,751 419,258 
รวมธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ�าตาลทราย 
 และกากนํ�าตาล 698,717 

 
685,379 

 
421,614 

 
499,177 

       ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอลแ์ละไฟฟ้า       
ลูกหนี�การคา้ในประเทศ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 17,748 187,547 - - 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 15,133  61,813  -  - 

รวมธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอลแ์ละไฟฟ้า 32,881  249,360  -  - 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ธุรกิจอื�น       
ลูกหนี�การคา้ในประเทศ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,307  3,279  -  - 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 1,969  678  -  - 
เกินกาํหนดชาํระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 71  -  -  - 
เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือน 6,941  6,559  -  - 

รวมธุรกิจอื�น 11,288  10,516  -  - 
รวมทั�งสิ�น 742,886  945,255  421,614  499,177 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (1,880) (1,804)  -  - 
รวมลกูหนี�การคา้ - กิจการอื�น 741,006  943,451  421,614  499,177 

�ดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลกูคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาตั�งแต่ 5 วนัถึง 90 วนั 

7.2 ลกูหนี�ชาวไร่ � วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ลูกหนี� ค่าออ้ย     
ฤดูการผลิตกอ่นปี 2555/2556 35,776  45,833  6,023  6,615 
ฤดูการผลิตปี 2555/2556 21,906  27,923  5,259  6,465 
ฤดูการผลิตปี 2556/2557 39,555  40,946  6,283  6,844 
ฤดูการผลิตปี 2557/2558 46,777  54,698  12,921  13,088 
ฤดูการผลิตปี 2558/2559 49,446  79,180  15,331  22,345 
ฤดูการผลิตปี 2559/2560 53,371  - 23,837 - 

รวมลกูหนี�คา่ออ้ย 246,831  248,580  69,654 55,357 
เงินทดรองจ่าย        

ฤดูการผลิตปี 2559/2560 -  95,891 - 93,021 
ฤดูการผลิตปี 2560/2561 197,958  - 164,183 - 

รวมเงินทดรองจ่ายคา่ออ้ย 197,958  95,891  164,183 93,021 
ลูกหนี� ค่านํ�ามนั คา่ปุ� ยและบริการอื�น 9,681  8,607  9,455  8,418 

รวม 454,470  353,078  243,292  156,796 
หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (69,643)  (43,840)  (34,612)  (26,365) 

รวมลกูหนี�ชาวไร่  384,827  309,238  208,680  130,431 

ลกูหนี� ค่าออ้ยเป็นลกูหนี�ชาวไร่ที�ยงัคา้งส่งออ้ยตามสญัญา �ึ�งส่วนใหญ่จะมีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั 
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8. เงนิให้กู้ยมืระยะสั�น 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�น � วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั       
(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1) - - 1,766,197  2,136,233 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการอื�น 181,000 - 181,000  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่ชาวไร่ 1,075,055 965,448  473,971  247,908 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยที���งกาํหนดรับชาํระ�ายในหน��งปี       

(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1) - -  2,859,727  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอื�นที���งกาํหนดรับชาํระ�ายในหน��งปี 31,733 41,333  31,733  41,333 
ลูกหนี� เงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ยที���งกาํหนดรับชาํระ�ายในหน��งปี 281,471 266,316  60,922  58,532 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั�น 1,569,259  1,273,097  5,373,550  2,484,006 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการอื�น � วนัที� 31 ตุลาคม 2560 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เป็นการให้กูย้ืมในรูปตั�วสัญญาใชเ้งินอายุไม่เกิน 90 วนั อตัราดอกเบี�ย MLR - 1.50% ต่อปี โดย
ชาํระดอกเบี�ยเป็นรายเดือน คํ�าประกนัโดยกรรมการของบริษทัดงักล่าว 

เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่ชาวไร่ � วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เป็นการให้กูย้ืมในรูปการรับซื�อลดเช็คสาํหรับเช็คลงวนัที�ล่วงหนา้ที�บริษทัและบริษทัย่อย
ออกให้แก่ชาวไร่ในการรับซื�อออ้ย โดยชาวไร่นาํมาขายลดให้กบับริษทัและบริษทัย่อยซ�� งมีการคิดดอกเบี�ย
ในอตัราอา้งอิงกบัอตัราดอกเบี�ยเงินกูข้อง�นาคารพา�ิชยโ์ดยเฉลี�ย 

9. สินค้าคงเหลอื  
สินคา้คงเหลือ � วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

นํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล 2,490,630  1,560,120 1,542,500 771,747 
แอลกอฮอลแ์ละปุ๋ยอินทรีย ์ 39,463  182,593  -  - 
กากออ้ย 125,006  93,279  -  - 
ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 62,712  62,712  -  - 
วสัดุโรงงาน 199,922  179,693  161,688  141,252 
อะไหล่เพื�อการซ่อมแซม 526,774  510,827  423,828  418,881 
 3,444,507  2,589,224  2,128,016  1,331,880 
หกั ค่าเ�ื�อสินคา้เสื�อมส�าพ (39,388)  (33,862)  (34,121)  (33,862) 

ค่าเ�ื�อการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ (305,137)  (3,813)  (208,967)  - 
รวมสินคา้คงเหลือ  3,099,982 2,551,549 1,884,928 1,298,018 
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8. เงนิให้กู้ยมืระยะสั�น 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�น � วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั       
(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1) - - 1,766,197  2,136,233 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการอื�น 181,000 - 181,000  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่ชาวไร่ 1,075,055 965,448  473,971  247,908 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยที���งกาํหนดรับชาํระ�ายในหน��งปี       

(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1) - -  2,859,727  - 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอื�นที���งกาํหนดรับชาํระ�ายในหน��งปี 31,733 41,333  31,733  41,333 
ลูกหนี� เงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ยที���งกาํหนดรับชาํระ�ายในหน��งปี 281,471 266,316  60,922  58,532 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั�น 1,569,259  1,273,097  5,373,550  2,484,006 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการอื�น � วนัที� 31 ตุลาคม 2560 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เป็นการให้กูย้ืมในรูปตั�วสัญญาใชเ้งินอายุไม่เกิน 90 วนั อตัราดอกเบี�ย MLR - 1.50% ต่อปี โดย
ชาํระดอกเบี�ยเป็นรายเดือน คํ�าประกนัโดยกรรมการของบริษทัดงักล่าว 

เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่ชาวไร่ � วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เป็นการให้กูย้ืมในรูปการรับซื�อลดเช็คสาํหรับเช็คลงวนัที�ล่วงหนา้ที�บริษทัและบริษทัย่อย
ออกให้แก่ชาวไร่ในการรับซื�อออ้ย โดยชาวไร่นาํมาขายลดให้กบับริษทัและบริษทัย่อยซ�� งมีการคิดดอกเบี�ย
ในอตัราอา้งอิงกบัอตัราดอกเบี�ยเงินกูข้อง�นาคารพา�ิชยโ์ดยเฉลี�ย 

9. สินค้าคงเหลอื  
สินคา้คงเหลือ � วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

นํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล 2,490,630  1,560,120 1,542,500 771,747 
แอลกอฮอลแ์ละปุ๋ยอินทรีย ์ 39,463  182,593  -  - 
กากออ้ย 125,006  93,279  -  - 
ตน้ทุนพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 62,712  62,712  -  - 
วสัดุโรงงาน 199,922  179,693  161,688  141,252 
อะไหล่เพื�อการซ่อมแซม 526,774  510,827  423,828  418,881 
 3,444,507  2,589,224  2,128,016  1,331,880 
หกั ค่าเ�ื�อสินคา้เสื�อมส�าพ (39,388)  (33,862)  (34,121)  (33,862) 

ค่าเ�ื�อการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ (305,137)  (3,813)  (208,967)  - 
รวมสินคา้คงเหลือ  3,099,982 2,551,549 1,884,928 1,298,018 
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รายการเคลื�อน�หวของค่าเผื�อสินคา้เสื�อมสภาพ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 2560  2559 
ยอดยกมาตน้ปี  (33,862) (6,129)  (33,862) (6,129) 
บวก เพิ�มขึ�นระหวา่งปี - บนัทึกเป็นคา่ใชจ่้ายสาํหรับปี (5,526) (27,733)  (259) (27,733) 
ยอดคงเหลือปลายปี  (39,388) (33,862)  (34,121) (33,862) 

รายการเคลื�อน�หวของค่าเผื�อการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 2560  2559 
ยอดยกมาตน้ปี  (3,813) (163,512)  - (24,898) 
บวก เพิ�มขึ�นระหวา่งปี - บนัทึกเป็นตน้ทุนขายสาํหรับปี (324,397) (22,681)  (208,967) ---------- 
หกั โอนกลบัระหวา่งปี 23,073 182,380  - 24,898 
ยอดคงเหลือปลายปี  (305,137) (3,813)  (208,967) ---------- 

10. สินทรัพย์ชีวภาพ 
รายการเคลื�อน�หวของสินทรัพยชี์วภาพ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559 2560  2559 
ราคาตามบญัชีตน้งวด  250,734 341,564  11,502 14,556 
กาํ�ร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงในมูลคา่ยติุธรรม (55,629) (10,641)  2,465 95 
เพิ�มขึ�นเนื�องจากการปลกูในระหวา่งงวด 196,448 252,002  11,908 11,502 
ลดลงเนื�องจากการเกบ็เกี�ยวในระหวา่งงวด (218,864) (334,731)  (20,021) (14,651) 
ขาดทุนจากออ้ยเสียหาย (54,294) (3,345)  - - 
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน (6,500) 5,885  - - 
ราคาตามบญัชีปลายงวด  111,895 250,734  5,854 --11,502----

การประมาณการมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพคาํนวณโดยใชว้ิธีอา้งอิงจากราคามูลค่ายุติธรรม
หกัตน้ทุนในการขาย การประเมินมลูค่ายุติธรรมดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการ
บางประการเกี�ยวกบัราคาออ้ยขั�นสุดทา้ยสาํหรับฤดูกาลปัจจุบนั ระดบัความหวาน และปริมาณออ้ย 
(ดูหมายเหตุขอ้ 19) การวดัมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวจดัเป็นลาํดบัชั�นที� 3 
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11. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 ตุลาคม �ระกอบดว้ย 

งบการเงินรวม 
หน่วย : พนับาท 

ช��อบริษทั ทุนที� สัดส่วนการลงทุน 2560  2559 
 ชําระแล้ว ร้อยละ ร้อยละ เงินลงทุน  เงินปันผล เงินลงทุน  เงินปันผล 
 2560 2559 2560 2559 วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  สําหรับปี วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  สําหรับปี 
        2560    2559 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  455,593  5,478 90,267  340,157  4,227 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061 - 2,061  2,061 - 
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั* 500,000 500,000 0.62 0.62 3,089  3,089 - 3,089  3,089 - 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)* 342,051 342,051 0.07 0.07 313  218 59 313  276 37 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509 - 509  509 - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จาํกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508 - 40,508  40,508 - 
บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั** 2,532,000 - 40.00 - 3,244,868  3,244,867  - -  -  - 

รวม     3,381,615  3,746,845  5,537 136,747  386,600  4,264 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หน่วย : พนับาท 

ช��อบริษทั   เงินลงทุนวิธรีาคาทุน  เงินปันผล 
 ทุนที�ชําระแล้ว สัดส่วนการลงทุน     สําหรับปีสิ�นสุด 
 2560 2559 ร้อยละ ร้อยละ     วันที� �1 �ุลาคม 
   2560 2559 2560  2559  2560  2559 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  90,267 5,478 4,227 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061 - - 
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั* 500,000 500,000 0.62 0.62 3,089  3,089 - - 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)* 342,051 342,051 0.07 0.07 313  313 59 37 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509 - - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จาํกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508 - - 
บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั** 2,532,000 - 40.00 - 3,244,868  - - - 

รวม     3,381,615  136,747 5,537 4,264 

* บริษทัร่วมโดยพิจารณาจากการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัของบริษทัตอ่บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเ�็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งนี�   

** บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (BBGI) เกิดขึ�นจากการควบรวมกิจการ (Amalgamation) ระหวา่งบริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั (KSLGI) กบับริษทั บีบีพี โฮลดิ�ง จาํกดั (BBH) โดยไดจ้ดทะเบียน
จดัตั�งบริษทัขึ�นเม��อวนัที� 31 ตุลาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 



                              รายงานประจำาปี 2560     149 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

                              รายงานประจำาปี 2560     149 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

 
- 33 - 

 
11. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 ตุลาคม �ระกอบดว้ย 

งบการเงินรวม 
หน่วย : พนับาท 

ช��อบริษทั ทุนที� สัดส่วนการลงทุน 2560  2559 
 ชําระแล้ว ร้อยละ ร้อยละ เงินลงทุน  เงินปันผล เงินลงทุน  เงินปันผล 
 2560 2559 2560 2559 วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  สําหรับปี วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  สําหรับปี 
        2560    2559 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  455,593  5,478 90,267  340,157  4,227 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061 - 2,061  2,061 - 
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั* 500,000 500,000 0.62 0.62 3,089  3,089 - 3,089  3,089 - 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)* 342,051 342,051 0.07 0.07 313  218 59 313  276 37 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509 - 509  509 - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จาํกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508 - 40,508  40,508 - 
บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั** 2,532,000 - 40.00 - 3,244,868  3,244,867  - -  -  - 

รวม     3,381,615  3,746,845  5,537 136,747  386,600  4,264 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หน่วย : พนับาท 

ช��อบริษทั   เงินลงทุนวิธรีาคาทุน  เงินปันผล 
 ทุนที�ชําระแล้ว สัดส่วนการลงทุน     สําหรับปีสิ�นสุด 
 2560 2559 ร้อยละ ร้อยละ     วันที� �1 �ุลาคม 
   2560 2559 2560  2559  2560  2559 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  90,267 5,478 4,227 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จาํกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061 - - 
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั* 500,000 500,000 0.62 0.62 3,089  3,089 - - 
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล ์จาํกดั (มหาชน)* 342,051 342,051 0.07 0.07 313  313 59 37 
บริษทั ที เอส คลงัสินคา้ จาํกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509 - - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จาํกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508 - - 
บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั** 2,532,000 - 40.00 - 3,244,868  - - - 

รวม     3,381,615  136,747 5,537 4,264 

* บริษทัร่วมโดยพิจารณาจากการมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัของบริษทัตอ่บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเ�็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งนี�   

** บริษทั บีบีจีไอ จาํกดั (BBGI) เกิดขึ�นจากการควบรวมกิจการ (Amalgamation) ระหวา่งบริษทั เคเอสแอลจีไอ จาํกดั (KSLGI) กบับริษทั บีบีพี โฮลดิ�ง จาํกดั (BBH) โดยไดจ้ดทะเบียน
จดัตั�งบริษทัขึ�นเม��อวนัที� 31 ตุลาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย � วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน่วย : พนับาท 
���อบริษทั   เงินลงทุนวิธรีาคาทุน  เงินปันผล 

 ทุนที���าระ�ล้ว สัดส่วนการลงทุน     ส�าหรับปีสิ�นสุด 
 2560 2559 ร้อยละ ร้อยละ     วันที� �1 �ุลาคม 
   2560 2559 2560  2559  2560  2559 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 1,000,000 1,000,000 95.78 95.78 834,394  834,394 -  - 
บริษทั นํ� าตาลท่ามะกา จาํกดั 600,000 600,000 90.21 90.21 523,337  523,337 - - 
บริษทั นํ� าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั 500,000 500,000 98.61 98.61 569,284  569,284 - - 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จาํกดั 840,000 840,000 40.77 40.77 319,134  319,134 - - 
บริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต เทรดดิ�ง จาํกดั 20,000 20,000 33.88 33.88 6,775  6,775 - 3,049 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จาํกดั 480,000 480,000 100.00 100.00 479,119  479,119 - - 
บริษทั โรงไฟฟ้านํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั 800,000 800,000 100.00 100.00 799,972  799,972 - - 
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน)** - 610,000 - 100.00 -  609,986 - 304,993 
บริษทั เคเอสแอล. อะโกรแอนด ์เทรดดิ�ง จาํกดั 300,000 300,000 100.00 100.00 300,000  300,000 - - 
บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั 250 250 100.00 100.00 250  250 - - 
บริษทั นํ� าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั 684,757 684,757 98.49 98.49 674,178  674,178 - - 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.* 1,167,660 1,167,660 80.00 80.00 932,589 932,589 - - 
Wynn In Trading Co., Ltd.* 487,497 487,497 100.00 100.00 487,497  487,497 - - 
     รวม     5,926,529  6,536,515 - 308,042 
หกั  คา่เผ��อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน     (1,150,718)  (750,419)  - - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      4,775,811 5,786,096 - 308,042 

* เป็นบริษัทย่อยในต่างประเท� ซ�� งรวมถ�ง Koh Kong Plantation Company Limited ซ�� งบริษัทถ�อหุ้นทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 80     
โดย Koh Kong Plantation Company Limited มีขอ้กาํหนดใหเ้ลิกกิจการหากมีผลขาดทุนเกินกวา่ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และไม่สามารถแกไ้ขการขาดทุนดงักล่าว ไดภ้ายใน 1 ปี ทั�งนี�  
� วนัที� 31 ตุลาคม 2560 ผลขาดทุนของ Koh Kong Plantation Company Limited เกินกว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ซ�� งผูบ้ริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างดาํเนินการแก้ไขให้ผล
ขาดทุนลดลงตํ�ากวา่ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 

** บริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยจากการควบรวมกิจการเม��อวนัที� 31 ตุลาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 



150      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)150      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)
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รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
ยอดยกมาตน้ปี 5,786,096  6,060,381 
ลงทุนเพิ�ม    

บริษทั เคเอสแอล จีไอ จาํกดั (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 831,715 - 
     บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จาํกดั -  470,000 

บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั -  250 
ขายเงินลงทุน   

บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน) (ดหูมายเหตุขอ้ 4) (609,986) - 
ลดลงจากการควบรวมกิจการ   

บริษทั เคเอสแอล จีไอ จาํกดั (ดูหมายเหตุขอ้ 4) (831,715) - 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเพิ�มขึ�น   

บริษทั นํ�าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั (137,670)  (402,557) 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited (262,629)  (341,978) 

ยอดคงเหลือปลายปี 4,775,811  5,786,096 

ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทั ครั� งที� 5�2559 วนัที� 24 มิถุนายน 2559 อนุมติัให้มีการจดทะเบียนจดัตั�ง
บริษทัย่อยแห่งใหม่ คือ บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั เพื�อดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบับริการขนส่งและ
ถ่ายสินคา้ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,000,000 บาท (จาํนวน100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท)          
ซึ� งไดมี้การเรียกและรับชาํระค่าหุ้นแลว้ มูลค่าหุน้ละ 2.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 250,000 บาท บริษทัย่อย
ดงักล่าวได้จดทะเบียนจัดตั�งบริษทักับกระทรวงพา�ิชย์แลว้เมื�อวนัที� 23 สิงหาคม 2559 โดยบริษทั
ลงทุนโดยตรงร้อยละ 100 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1 ประจาํปี 2559 ของบริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ 
จาํกัด เมื�อวนัที� 13 ตุลาคม 2559 มีมติอนุมติัให้เพิ�มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 470,000,000 บาท โดยออก 
หุน้สามญัใหม่เพิ�มทุนจาํนวน 47,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 480,000,000 บาท 
โดยบริษทัย่อยดงักล่าวดาํเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2559 
โดยบริษทัลงทุนโดยตรงร้อยละ 100 



                              รายงานประจำาปี 2560     151 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

                              รายงานประจำาปี 2560     151 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
ยอดยกมาตน้ปี 5,786,096  6,060,381 
ลงทุนเพิ�ม    

บริษทั เคเอสแอล จีไอ จาํกดั (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 831,715 - 
     บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จาํกดั -  470,000 

บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั -  250 
ขายเงินลงทุน   

บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน) (ดหูมายเหตุขอ้ 4) (609,986) - 
ลดลงจากการควบรวมกิจการ   

บริษทั เคเอสแอล จีไอ จาํกดั (ดูหมายเหตุขอ้ 4) (831,715) - 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเพิ�มขึ�น   

บริษทั นํ�าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั (137,670)  (402,557) 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited (262,629)  (341,978) 

ยอดคงเหลือปลายปี 4,775,811  5,786,096 

ที�ประชุมค�ะกรรมการบริษทั ครั� งที� 5�2559 วนัที� 24 มิถุนายน 2559 อนุมติัให้มีการจดทะเบียนจดัตั�ง
บริษทัย่อยแห่งใหม่ คือ บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จาํกดั เพื�อดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกบับริการขนส่งและ
ถ่ายสินคา้ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,000,000 บาท (จาํนวน100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท)          
ซึ� งไดมี้การเรียกและรับชาํระค่าหุ้นแลว้ มูลค่าหุน้ละ 2.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 250,000 บาท บริษทัย่อย
ดงักล่าวได้จดทะเบียนจัดตั�งบริษทักับกระทรวงพา�ิชย์แลว้เมื�อวนัที� 23 สิงหาคม 2559 โดยบริษทั
ลงทุนโดยตรงร้อยละ 100 

ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1 ประจาํปี 2559 ของบริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ 
จาํกัด เมื�อวนัที� 13 ตุลาคม 2559 มีมติอนุมติัให้เพิ�มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 470,000,000 บาท โดยออก 
หุน้สามญัใหม่เพิ�มทุนจาํนวน 47,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 480,000,000 บาท 
โดยบริษทัย่อยดงักล่าวดาํเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2559 
โดยบริษทัลงทุนโดยตรงร้อยละ 100 
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ณ วนัที� 31 ตุลาคม  2559 บริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั นํ�าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั และ 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited ตามมาตรฐานการบญัชี �บบัที� 36 เร��อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์
โดยการประมาณการกระแสเงินสดคิดลดในอนาคตสาํหรับระยะเวลา 20 ปี และใชอ้ตัราคิดลดกระแสเงินสด
โดยประมาณในอตัราร้อยละ 9.30 - 9.70 ต่อปีและบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ดงักล่าวเป็นจาํนวน 744.53 ลา้นบาท ในงบกําไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��นเ�พาะกิจการ
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2559 ต่อมา ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 บริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนในบริษทัดงักล่าวเพิ�มเติม โดยให้ผูป้ระเมินอิสระทาํการประเมินทรัพยสิ์นที�ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
ในอนาคต และบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 
400.30 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ��นเ�พาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 
ตุลาคม 2560 

อย่างไรก็ตาม บริษัทเช��อมั�นว่าบริษัทย่อยดังกล่าวสามาร�ที�ดําเนินการได้ตามแผน และมี�ักย�าพใน 
การเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต 

13. เงนิลงทุนระยะยาวอื�น 
เงินลงทุนระยะยาวอ��น ณ วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 อตัราของการถอืหุ้น    
 ทั�งทางตรง�ละทางอ้อม งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 ร้อยละ ร้อยละ  
  เงินลงทุนทั�วไป    

-  บริษทั ออ้ยและนํ�าตาลไทย จาํกดั 3.93 3.93 787 787 323 323 
-  บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จาํกดั 7.36 7.36 8 8 2 2 
-  บริษทั มดัแมน จาํกดั - 9.46 - 350,000 - 350,000 
- กองทุนเปิด ทิสโก ้�S� เพ��อสงัคม  20,000 20,000 20,000 20,000 

รวม  20,795 370,795 20,325 370,325 
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - หลกัทรัพยเ์ผ��อขาย     

-  บริษทั มดัแมน จาํกดั (มหาชน) 7.46 - 350,000 - 350,000 - 
กาํไรจากการโอนเปลี�ยนประเ�ทเงินลงทุน  82,952 - 82,952 - 
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม  (55,103) - (55,103) - 

สุทธิ  377,849 - 377,849 - 
ตราสารหนี�ที�จะ��อจนครบกาํหนด - พนัธบตัรรัฐบาล  6,749 2,724 - - 
หกั คา่ตดัจาํหน่ายสะสม  (58) (22) - - 
 ส่วนที�จะ�ึงกาํหนดชาํระ�ายในหนึ�งปี   - (2,702) - - 

สุทธิ  6,691 - - - 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ��น   405,335 370,795 398,174  370,325 
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ในระหวา่งงวดไตรมาส 2 ปี 2560 เงินลงทุนในบริษทั มดัแมน จาํกดั ไดมี้การโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน
จากเงินลงทุนทั�วไปเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์�ื�อขาย เนื�องจากบริษทั มดัแมน จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การ
จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเริ� มมีการซื�อขายครั� งแรก เมื�อวนัที� 11 เมษายน 2560 
โดยบริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 82.95 ลา้นบาท  

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เ�ื�อขาย เป็นราคาเสนอซื�อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซ�� งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 1 

14. เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว � วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559  2560 2559 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 6.1)  -  -  4,159,728  4,266,963 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื�น 66,221  86,667  66,221  86,667 
ลูกหนี� เงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ย 707,427  645,950  141,050  151,375 
หกั  ส่วนที���งกาํหนดรับชาํระภายในหน��งปี         

(แสดงรวมอยูใ่นเงินใหกู้ย้มืระยะสั�น ดูหมายเหตุขอ้ 8) (313,204)  (307,649)  (2,952,382)  (99,865) 
รวม 460,444  424,968  1,414,617  4,405,140 
หกั  คา่เ�ื�อหนี�สงสยัจะสูญ (67,245)  (66,904)  (9,702)  (9,702) 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 393,199  358,064  1,404,915  4,395,438 

� วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื�น ส่วนใหญ่เป็นเงินให้
กู้ยืมแก่บุคคลอื�นจํานวน 60.00 ล้านบาท และ 80.00 ล้านบาท ตามลําดับ ซ�� งเป็นการให้กู้บุคคลอื�น 
ในวงเงิน 120.00 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 31 สิงหาคม 2558 กาํหนดรับชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 6 เดือน 
โดยรับชาํระในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกุมภาพนัธ์ และเดือนสิงหาคมของทุกปี รวม 6 งวดๆ ละ 20.00 
ลา้นบาท โดยเริ� มรับชาํระงวดแรกในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 อตัราดอกเบี� ยร้อยละ 7.00 ต่อปี กาํหนดชาํระ
ดอกเบี�ยทุกสิ�นเดือน เงินกูยื้มดงักล่าวคํ�าประกนัโดยหุ้นและที�ดินของสองบริษทัที��ูกู้ย้ืมเป็นกรรมการ 
ซ�� งต่อมาในปี 2560 ไดมี้การเปลี�ยนเงื�อนไขการชาํระหนี� เป็น 4 งวด งวดละ 15.00 ลา้นบาท และเริ�มรับชาํระ
งวดแรกในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561  



                              รายงานประจำาปี 2560     153 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

                              รายงานประจำาปี 2560     153 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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ในระหวา่งงวดไตรมาส 2 ปี 2560 เงินลงทุนในบริษทั มดัแมน จาํกดั ไดมี้การโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน
จากเงินลงทุนทั�วไปเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์�ื�อขาย เนื�องจากบริษทั มดัแมน จาํกดั (มหาชน) ไดมี้การ
จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเริ� มมีการซื�อขายครั� งแรก เมื�อวนัที� 11 เมษายน 2560 
โดยบริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนเป็นจาํนวนเงิน 82.95 ลา้นบาท  

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เ�ื�อขาย เป็นราคาเสนอซื�อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซ�� งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 1 

14. เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว � วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559  2560 2559 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 6.1)  -  -  4,159,728  4,266,963 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื�น 66,221  86,667  66,221  86,667 
ลูกหนี� เงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ย 707,427  645,950  141,050  151,375 
หกั  ส่วนที���งกาํหนดรับชาํระภายในหน��งปี         

(แสดงรวมอยูใ่นเงินใหกู้ย้มืระยะสั�น ดูหมายเหตุขอ้ 8) (313,204)  (307,649)  (2,952,382)  (99,865) 
รวม 460,444  424,968  1,414,617  4,405,140 
หกั  คา่เ�ื�อหนี�สงสยัจะสูญ (67,245)  (66,904)  (9,702)  (9,702) 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 393,199  358,064  1,404,915  4,395,438 

� วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื�น ส่วนใหญ่เป็นเงินให้
กู้ยืมแก่บุคคลอื�นจํานวน 60.00 ล้านบาท และ 80.00 ล้านบาท ตามลําดับ ซ�� งเป็นการให้กู้บุคคลอื�น 
ในวงเงิน 120.00 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 31 สิงหาคม 2558 กาํหนดรับชาํระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 6 เดือน 
โดยรับชาํระในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกุมภาพนัธ์ และเดือนสิงหาคมของทุกปี รวม 6 งวดๆ ละ 20.00 
ลา้นบาท โดยเริ� มรับชาํระงวดแรกในเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 อตัราดอกเบี� ยร้อยละ 7.00 ต่อปี กาํหนดชาํระ
ดอกเบี�ยทุกสิ�นเดือน เงินกูยื้มดงักล่าวคํ�าประกนัโดยหุ้นและที�ดินของสองบริษทัที��ูกู้ย้ืมเป็นกรรมการ 
ซ�� งต่อมาในปี 2560 ไดมี้การเปลี�ยนเงื�อนไขการชาํระหนี� เป็น 4 งวด งวดละ 15.00 ลา้นบาท และเริ�มรับชาํระ
งวดแรกในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561  
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ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี� เงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ยในงบการเงินรวมจาํนวน 685.78 ลา้นบาท และ 
624.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 119.40 ลา้นบาท และ 129.73 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั เป็นเงินให้กูย้ืมแก่ชาวไร่เพื�อซื�อที�ดินเพื�อการเพาะปลูกออ้ย และซื�อเครื�องจกัรกลการเกษตรและ
อุปกรณ์การเกษตรโดยทาํสัญญากูร้ะยะเวลาตั�งแต่ 1 - 8 ปีขึ�นไป คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.12 - 8.00 ต่อปี 
และอตัรา 7.25 - 8.00 ต่อปี ตามลาํดบั ซึ�งส่วนใหญ่มีที�ดินและยานพาหนะเป็นหลกัทรัพยค์ํ�าประกนั และ
ส่วนที� เหลือจํานวน 21.65 ล้านบาท ของแต่ละปี เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการอื�น เพื�อซื� อ
เครื�องจกัรกลการเกษตรไปเพาะปลูกออ้ยให้กบับริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหนึ�งของบริษทั สัญญาเงินกูย้ืม
ดงักล่าวมีอายุ 3 - 4 ปี อตัราดอกเบี�ยร้อยละ MLR + 1.00 ต่อปี กาํหนดใหจ่้ายชาํระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี�ย
เป็นรายปี โดยเครื�องจกัรกลการเกษตรดงักล่าวเป็นหลกัประกนั 

�5� อ�ังหาริมทรัพย�เพ��อการลงทุน  
รายการเคลื�อนไหวของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  
2560 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ท��ดนิ  อาคาร 

และโกดัง 
 รวม  ท��ดนิ  อาคาร 

และโกดัง 
 รวม 

มูลค่ายุติธรรม :            
ณ วนัที� 1 พ�ศจิกายน 2559 2,617,149  1,879,035  4,496,184  927,955 571,729 1,499,684 
ปรับปรุงและจดัประเภท (4,709)  51  (4,658) - - - 
ซื�อเพิ�ม -  4,936  4,936 - 63 63 
จาํหน่าย -  (402)  (402) - - - 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม        
   ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 366,247  54,900  421,147 27,547 17,621 45,168 
ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 2,978,687  1,938,520  4,917,207  955,502 589,413 1,544,915 

2559 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ท��ดนิ  อาคาร 

และโกดัง 
 รวม  ท��ดนิ  อาคาร 

และโกดัง 
 รวม 

มูลค่ายุติธรรม :            
ณ วนัที� 1 พ�ศจิกายน 2558 1,644,150  1,710,413  3,354,563  529,088 484,470 1,013,558 
ปรับปรุงและจดัประเภท (1,574)  -  (1,574) - - - 
ซื�อเพิ�ม 4,900  19  4,919 - 19 19 
กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม        
   ของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 969,673  168,603  1,138,276 398,867 87,240 486,107 
ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2559 2,617,149  1,879,035  4,496,184  927,955 571,729 1,499,684 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัมีรายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
ซึ� งรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนรวมจาํนวน 203.58 ลา้นบาท และ 195.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบกาํไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการจาํนวน 51.48 ลา้นบาท และ 47.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหนึ� งที�ได้รับ 
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใช้วิธีคิดรายได้
ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) และวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
���roach) ซึ� งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3  

�6� ที��นิ อาคารและอุปกรณ์  
รายการเคลื�อนไหวของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  
2560 

หน่วย : พันบาท 
   งบการเงินรวม 

 ที��นิ  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เคร��อง�ักร  ยานพาหนะและ  เคร��องตกแต่ง  สินทรัพย์  พ�ชเพ��อการ  รวม 
   ที��ิน  สิ�งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เคร��องม�อกล  และเคร��องใช้  ระหว่าง  ให้ผลติผล   
         ทุ่นแรง  สํานักงาน  ก่อสร้าง      

ราคาทุน:  
ณ วนัที� 1 พ��จิกายน 2559 850,225 1,522,517  6,211,168  22,040,659  1,824,246  291,879  1,668,078  297,906 34,706,678 
ปรับปรุงและจดัประเภท 1,539 29,164  (4,210)  (94,040)  -  (772)  (29,107)  - (97,426) 
ซื�อเพิ�ม 124,057 70  37,480  31,959  60,967  19,306  2,711,562  61,700 3,047,101 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (900) (104)  (26,018)  (18,513)  (42,021)  (6,666)  (562)  (56,196) (150,980) 
การควบรวมกิจการ (50,699) (21,492)  (321,843)  (1,276,560)  (7,493)  (26,442)  (61,454)  - (1,765,983) 
โอนเขา้ (โอนออก) - 49,306  82,914  475,561  3,490  2,687  (613,958)  - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (28,851)  (30,177)  (75,657)  (12,846)  (874)  (775)  (5,287) (154,467) 
ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 924,222 1,550,610  5,949,314  21,083,409  1,826,343  279,118  3,673,784  298,123 35,584,923 

              
ค่าเส��อมราคาสะสม:              

ณ วนัที� 1 พ��จิกายน 2559 - (379,474)  (1,220,117)  (7,769,223)  (1,077,929)  (236,175) -  (138,389) (10,821,307) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  (1,436)  8,601  7,022  -  (170)  -  - 14,017 
คา่เสื�อมราคาสาํหรับปี -  (35,948)  (169,797)  (783,873)  (106,797)  (26,612)  -  (52,530) (1,175,557) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - 87  2,412  17,355  31,470  6,485  -  - 57,809 
การควบรวมกิจการ - 8,043  47,460  510,407  2,751  17,251  -  - 585,912 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน -  9,871  5,712  12,436  8,027  821  -  850 37,717 
ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 - (398,857)  (1,325,729)  (8,005,876)  (1,142,478)  (238,400) -  (190,069) (11,301,409) 

               
ผลต่าง�ากการตีราคาสินทรัพย์เพิ�ม:              

ณ วนัที� 1 พ��จิกายน 2559 2,339,528 -  -  -  -  -  -  - 2,339,528 
การควบรวมกิจการ (22,858) -  -  -  -  -  -  - (22,858) 
ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 2,316,670 -  -  -  -  -  -  - 2,316,670 

               
ค่าเผ��อการ�้อยค่าสินทรัพย์:              

ณ วนัที� 1 พ��จิกายน 2559 (29,540)  -  (6,363)  -  -  - -  (3,008)  (38,911) 
เพิ�มขึ�น -  -  -  (152,035)  (9,285)  - -  (47,492) (208,812) 
การควบรวมกิจการ 1,851 -  -  -  -  -  -  - 1,851 
ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 (27,689)  -  (6,363)  (152,035)  (9,285)  - -  (50,500) (245,872) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :              
ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 3,213,203 1,151,753  4,617,222  12,925,498  674,580  40,718  3,673,784  57,554 26,354,312 
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มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหนึ� งที�ได้รับ 
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใช้วิธีคิดรายได้
ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) และวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market 
���roach) ซึ� งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3  

�6� ที��นิ อาคารและอุปกรณ์  
รายการเคลื�อนไหวของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  
2560 

หน่วย : พันบาท 
   งบการเงินรวม 

 ที��นิ  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เคร��อง�ักร  ยานพาหนะและ  เคร��องตกแต่ง  สินทรัพย์  พ�ชเพ��อการ  รวม 
   ที��ิน  สิ�งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เคร��องม�อกล  และเคร��องใช้  ระหว่าง  ให้ผลติผล   
         ทุ่นแรง  สํานักงาน  ก่อสร้าง      

ราคาทุน:  
ณ วนัที� 1 พ��จิกายน 2559 850,225 1,522,517  6,211,168  22,040,659  1,824,246  291,879  1,668,078  297,906 34,706,678 
ปรับปรุงและจดัประเภท 1,539 29,164  (4,210)  (94,040)  -  (772)  (29,107)  - (97,426) 
ซื�อเพิ�ม 124,057 70  37,480  31,959  60,967  19,306  2,711,562  61,700 3,047,101 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (900) (104)  (26,018)  (18,513)  (42,021)  (6,666)  (562)  (56,196) (150,980) 
การควบรวมกิจการ (50,699) (21,492)  (321,843)  (1,276,560)  (7,493)  (26,442)  (61,454)  - (1,765,983) 
โอนเขา้ (โอนออก) - 49,306  82,914  475,561  3,490  2,687  (613,958)  - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (28,851)  (30,177)  (75,657)  (12,846)  (874)  (775)  (5,287) (154,467) 
ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 924,222 1,550,610  5,949,314  21,083,409  1,826,343  279,118  3,673,784  298,123 35,584,923 

              
ค่าเส��อมราคาสะสม:              

ณ วนัที� 1 พ��จิกายน 2559 - (379,474)  (1,220,117)  (7,769,223)  (1,077,929)  (236,175) -  (138,389) (10,821,307) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  (1,436)  8,601  7,022  -  (170)  -  - 14,017 
คา่เสื�อมราคาสาํหรับปี -  (35,948)  (169,797)  (783,873)  (106,797)  (26,612)  -  (52,530) (1,175,557) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - 87  2,412  17,355  31,470  6,485  -  - 57,809 
การควบรวมกิจการ - 8,043  47,460  510,407  2,751  17,251  -  - 585,912 
ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน -  9,871  5,712  12,436  8,027  821  -  850 37,717 
ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 - (398,857)  (1,325,729)  (8,005,876)  (1,142,478)  (238,400) -  (190,069) (11,301,409) 

               
ผลต่าง�ากการตีราคาสินทรัพย์เพิ�ม:              

ณ วนัที� 1 พ��จิกายน 2559 2,339,528 -  -  -  -  -  -  - 2,339,528 
การควบรวมกิจการ (22,858) -  -  -  -  -  -  - (22,858) 
ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 2,316,670 -  -  -  -  -  -  - 2,316,670 

               
ค่าเผ��อการ�้อยค่าสินทรัพย์:              

ณ วนัที� 1 พ��จิกายน 2559 (29,540)  -  (6,363)  -  -  - -  (3,008)  (38,911) 
เพิ�มขึ�น -  -  -  (152,035)  (9,285)  - -  (47,492) (208,812) 
การควบรวมกิจการ 1,851 -  -  -  -  -  -  - 1,851 
ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 (27,689)  -  (6,363)  (152,035)  (9,285)  - -  (50,500) (245,872) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :              
ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 3,213,203 1,151,753  4,617,222  12,925,498  674,580  40,718  3,673,784  57,554 26,354,312 
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“ปรับปรุงใหม่” 
2559 

หน่วย : พันบาท 
   งบการเงินรวม 

 ที��นิ  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เคร��อง�ักร  ยานพาหนะและ  เคร��องตกแต่ง  สินทรัพย์  พ�ชเพ��อการ  รวม 
   ที��นิ  สิ�งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เคร��องม�อกล  และเคร��องใช้  ระหว่าง  ให้ผลติผล   
         ทุ่นแรง  สํานักงาน  ก่อสร้าง      

ราคาทุน:  
� �นัท�� 1 พ��จิกายน 2558 730,353  1,454,203  6,140,642  21,724,413  1,848,115  273,335 938,710  218,755  33,328,526 
ปรับปรุงและจดัประเภท (500)  (7,067)  (20,232)  (9,884)  5  (274) 11,013  -  (26,939) 
ซื�อเพิ�ม 160,112  85,494  126,850  125,477  45,910  11,456 1,302,335  119,741  1,977,375 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (39,740)  (84,982)  (117,919)  (167,959)  (67,177)  (3,435) (2,217)  (30,835)  (514,264) 
โอนเขา้ (โอนออก) -  84,186  91,673  393,132  1,497  11,075 (581,563)  -  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  (9,317)  (9,846)  (24,520)  (4,104)  (278) (200)  (9,755)  (58,020) 
� �นัท�� 31 ตุลาคม 2559 850,225  1,522,517  6,211,168  22,040,659  1,824,246  291,879 1,668,078  297,906  34,706,678 

              
ค่าเส��อมราคาสะสม:              

� �นัท�� 1 พ��จิกายน 2558 -  (365,637)  (1,081,699)  (7,032,202)  (1,047,354)  (213,442) -  (39,385)  (9,779,719) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  (3,440)  2,419  3,748  -  585 -  -  3,312 
คา่เ�ื�อมราคา�าํหรับป�  -  (32,731)  (160,673)  (831,436)  (90,659)  (26,583) -  (99,135)  (1,241,217) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  19,274  18,185  87,048  57,618  3,008  -  -  185,133 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน -  3,060  1,651  3,619  2,466  257 -  131  11,184 
� �นัท�� 31 ตุลาคม 2559 -  (379,474)  (1,220,117)  (7,769,223)  (1,077,929)  (236,175) -  (138,389)  (10,821,307) 

                 
ผลต่าง�ากการตีราคาสินทรัพย์เพิ�ม:              

� �นัท�� 1 พ��จิกายน 2558 1,412,609  -  -  -  -  -  -  -  1,412,609 
ปรับปรุงและจดัประเภท (14,314)  -  -  -  -  -  -  -  (14,314) 
เพิ�มขึ�น 1,007,588  -  -  -  -  -  -  -  1,007,588 
จาํหน่าย (66,355)  -  -  -  -  -  -  -  (66,355) 
� �นัท�� 31 ตุลาคม 2559 2,339,528  -  -  -  -  -  -  -  2,339,528 

                 
ค่าเผ��อการ�้อยค่าสินทรัพย์:              

� �นัท�� 1 พ��จิกายน 2558 (12,400)  -  (6,363)  -  -  - -  (3,008)  (21,771) 
ปรับปรุงและจดัประเภท 2,350  -  -  - - - -  -  2,350 
เพิ�มขึ�น (22,582)  -  -  -  -  -  -  -  (22,582) 
จาํหน่าย 3,092  -  -  -  -  -  -  -  3,092 
� �นัท�� 31 ตุลาคม 2559 (29,540)  -  (6,363)  -  -  - -  (3,008)  (38,911) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี:              
� �นัท�� 31 ตุลาคม 2559 3,160,213  1,143,043  4,984,688  14,271,436  746,317  55,704  1,668,078  156,509  26,185,988 
                  

ค่าเส��อมราคาสําหรับปีสิ�นสุ�วันที� �� ตุลาคม             
2560            พนับาท 1,175,557 
2559 (ปรับปรุงใหม่)               พนับาท      1,241,217 
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2560 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ที��นิ  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เคร��องจักร  ยานพาหนะ  เคร��องตกแต่ง  สินทรัพย์  พ�ชเพ��อการ  รวม 
   ที��นิ  สิ�งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  และเคร��องม�อกล  และเคร��องใช้  ระหว่าง  ให้ผลติผล   
         ทุ่นแรง  สํานักงาน  ก่อสร้าง      

ราคาทุน:         
� �นัท�� 1 พ��จิกายน 2559 407,137  318,285  1,524,401  7,197,884  612,610  121,510  515,815  25,933  10,723,575 
ปรับปรุงและจดัประเภท (3,361)  29,027  (37,151) (156)  -  156  (12,345)  -  (23,830) 
ซื�อเพิ�ม 46,495  -  313  10,031  10,410  3,896  1,546,983  3,571  1,621,699 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (900)  -  - (678)  (4,740) (4,679) - - (10,997) 
โอนเขา้ (โอนออก) -  1,084 50,770 109,254  2,833 1,393 (165,334)  -  - 
� �นัท�� 31 ตุลาคม 2560 449,371  348,396  1,538,333  7,316,335  621,113  122,276  1,885,119  29,504  12,310,447 

       
ค่าเส��อมราคาสะสม:       

� �นัท�� 1 พ��จิกายน 2559 -  (40,817)  (338,266)  (2,889,197)  (348,352)  (96,771)  -  (15,448)  (3,728,851) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  (1,387)  8,503  21  -  (21)  -  -  7,116 
คา่เ�ื�อมราคา�าํหรับป�  -  (11,984)  (46,716)  (237,969)  (28,959)  (12,993)  -  (9,141)  (347,762) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  -  -  660  4,739  4,560  -  -  9,959 
� �นัท�� 31 ตุลาคม 2560 -  (54,188)  (376,479)  (3,126,485)  (372,572)  (105,225)  -  (24,589)  (4,059,538) 

       
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ�ม:       

� �นัท�� 1 พ��จิกายน 2559 974,292 -  -  -  -  -  - - 974,292 
� �นัท�� 31 ตุลาคม 2560 974,292 -  -  -  -  -  - - 974,292 

          
ค่าเผ��อการ�้อยค่าสินทรัพย์:          

� �นัท�� 1 พ��จิกายน 2559 (21,337)  -  -  -  -  -  - - (21,337) 
� �นัท�� 31 ตลุาคม 2560 (21,337)  -  -  -  -  -  - - (21,337) 

       
มูลค่าสุทธิตามบญัชี:       

� �นัท�� 31 ตลุาคม 2560 1,402,326 294,208 1,161,854 4,189,850  248,541 17,051 1,885,119 4,915 9,203,864 
5 
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2560 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ที��นิ  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เคร��องจักร  ยานพาหนะ  เคร��องตกแต่ง  สินทรัพย์  พ�ชเพ��อการ  รวม 
   ที��นิ  สิ�งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  และเคร��องม�อกล  และเคร��องใช้  ระหว่าง  ให้ผลติผล   
         ทุ่นแรง  สํานักงาน  ก่อสร้าง      

ราคาทุน:         
� �นัท�� 1 พ��จิกายน 2559 407,137  318,285  1,524,401  7,197,884  612,610  121,510  515,815  25,933  10,723,575 
ปรับปรุงและจดัประเภท (3,361)  29,027  (37,151) (156)  -  156  (12,345)  -  (23,830) 
ซื�อเพิ�ม 46,495  -  313  10,031  10,410  3,896  1,546,983  3,571  1,621,699 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (900)  -  - (678)  (4,740) (4,679) - - (10,997) 
โอนเขา้ (โอนออก) -  1,084 50,770 109,254  2,833 1,393 (165,334)  -  - 
� �นัท�� 31 ตุลาคม 2560 449,371  348,396  1,538,333  7,316,335  621,113  122,276  1,885,119  29,504  12,310,447 

       
ค่าเส��อมราคาสะสม:       

� �นัท�� 1 พ��จิกายน 2559 -  (40,817)  (338,266)  (2,889,197)  (348,352)  (96,771)  -  (15,448)  (3,728,851) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  (1,387)  8,503  21  -  (21)  -  -  7,116 
คา่เ�ื�อมราคา�าํหรับป�  -  (11,984)  (46,716)  (237,969)  (28,959)  (12,993)  -  (9,141)  (347,762) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  -  -  660  4,739  4,560  -  -  9,959 
� �นัท�� 31 ตุลาคม 2560 -  (54,188)  (376,479)  (3,126,485)  (372,572)  (105,225)  -  (24,589)  (4,059,538) 

       
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ�ม:       

� �นัท�� 1 พ��จิกายน 2559 974,292 -  -  -  -  -  - - 974,292 
� �นัท�� 31 ตุลาคม 2560 974,292 -  -  -  -  -  - - 974,292 

          
ค่าเผ��อการ�้อยค่าสินทรัพย์:          

� �นัท�� 1 พ��จิกายน 2559 (21,337)  -  -  -  -  -  - - (21,337) 
� �นัท�� 31 ตลุาคม 2560 (21,337)  -  -  -  -  -  - - (21,337) 

       
มูลค่าสุทธิตามบญัชี:       

� �นัท�� 31 ตลุาคม 2560 1,402,326 294,208 1,161,854 4,189,850  248,541 17,051 1,885,119 4,915 9,203,864 
5 
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“ปรับปรุงใหม่” 
2559 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ที��นิ  ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เคร��องจักร  ยานพาหนะ  เคร��องตกแต่ง  สินทรัพย์  พ�ชเพ��อการ  รวม 
   ที��นิ  สิ�งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  และเคร��องม�อกล  และเคร��องใช้  ระหว่าง  ให้ผลติผล   
         ทุ่นแรง  สํานักงาน  ก่อสร้าง      

ราคาทุน:        
� วนัที� 1 พ��จิกายน 2558 397,162  300,409  1,659,379  6,997,942  605,812  112,563  313,149  15,383 10,401,799 
ปรับปรุงและจดัประเภท - -  960 (962)  2  -  (4,238)  - (4,238) 
ซื�อเพิ�ม 23,821  974  21,233  57,555  17,839  5,760  392,036  10,550 529,768 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (13,846) -  (177,795) (21)  (11,856) (236) - - (203,754) 
โอนเขา้ (โอนออก) - 16,902 20,624 143,370  813 3,423 (185,132)  - - 
� วนัที� 31 ตุลาคม 2559 407,137  318,285  1,524,401  7,197,884  612,610  121,510  515,815  25,933 10,723,575 

       
ค่าเส��อมราคาสะสม:       

� วนัที� 1 พ��จิกายน 2558 -  (30,395)  (354,503)  (2,588,738)  (335,280)  (83,467)  -  (5,128) (3,397,511) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  -  (878)  878  -  -  -  - - 
คา่เสื�อมราคาสาํหรับปี -  (10,422)  (46,766)  (301,358)  (24,928)  (13,535)  -  (10,320) (407,329) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย -  -  63,881  21  11,856  231  -  - 75,989 
� วนัที� 31 ตุลาคม 2559 -  (40,817)  (338,266)  (2,889,197)  (348,352)  (96,771)  -  (15,448) (3,728,851) 

       
ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ�ม:       

� วนัที� 1 พ��จิกายน 2558 463,313 -  -  -  -  -  - - 463,313 
ซื�อเพิ�ม 557,232 -  -  -  -  -  - - 557,232 
จาํหน่าย (46,253) -  -  -  -  -  - - (46,253) 
� วนัที� 31 ตุลาคม 2559 974,292 -  -  -  -  -  - - 974,292 

          
ค่าเผ��อการ�้อยค่าสินทรัพย์:          

� วนัที� 1 พ��จิกายน 2558 (7,319)  -  -  -  -  -  - - (7,319) 
ซื�อเพิ�ม (16,782)  -  -  -  -  -  -  - (16,782) 
จาํหน่าย 2,764  -  -  -  -  -  -  - 2,764 
� วนัที� 31 ตลุาคม 2559 (21,337)  -  -  -  -  -  - - (21,337) 

       
มูลค่าสุทธิตามบญัชี :       

� วนัที� 31 ตลุาคม 2559 1,360,092 277,468 1,186,135 4,308,687  264,258 24,739 515,815 10,485 7,947,679 
 

ค่าเส��อมราคาสําหรับปีสิ�นสุ�วันที� �� ตุลาคม       
2560       พนับาท 347,762 
2559 (ปรับปรุงใหม่)       พนับาท 407,329 

� วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 อาคารและสิ�งปลูกสร้าง และอาคารระหว่างก่อสร้างของบริษทัย่อยสองแห่ง
ในต่างประเท� ซ�� งมีมูลค่าตามบญัชีในงบการเงินรวมจาํนวน 448.03 ลา้นบาท และ 487.43 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ตั�งอยู่บนที�ดินสัมปทานซ�� งเมื�อครบกาํหนดสญัญาสัมปทานแลว้กรรมสิทธิ� จะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่า 
(ดหูมายเหตุขอ้ 30.7.3) 

� วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย�ราคาทุนในงบการเงินรวมจาํนวน 4,461.68 ลา้นบาท และ 
4,013.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 2,534.27 ลา้นบาท และ 2,260.77 
ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดต้ดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้ทั�งจาํนวนแต่ยงัคงใชง้านอยู ่



158      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)158      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)
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ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ที�ดินบนัทึกดว้ยราคาที�ตีใหม่มีมูลค่าสุทธิในงบการเงินรวมจาํนวน 
3,213.20 ลา้นบาท และ 3,160.21 ลา้นบาท  ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 1,402.33 ลา้นบาท 
และ 1,360.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นมูลค่ายุติธรรมของที�ดิน�ึ� งมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
แห่งหนึ� งที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใช้
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) �ึ� งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3 และมูลค่าสุทธิตามบญัชีโดยวิธี
ราคาทุน ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ในงบการเงินรวมมีจาํนวน 924.22 ลา้นบาท และ 850.23 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 449.37 ลา้นบาท และ 407.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 บริษทัย่อยสามแห่งในต่างประเทศได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมทางอาคาร 
เคร��องจกัรและเคร��องม�อกลทุ่นแรง โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชวิ้ธีราคาตลาดและวิธีตน้ทุนทดแทน 
�ึ� งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3 ทั�งนี�  มูลค่ายุติธรรมของอาคาร เคร�� องจกัรและเคร��องม�อกลทุ่นแรง ตํ�ากว่า
มูลค่าสุทธิตามบญัชี บริษทัจึงไดร้ับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์าํนวน 161.32 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2560 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเว�ยน���น  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ��น ณ วนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพยที์�ยงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน      

-  ที�ดิน 731,017 718,125 3,393  - 
-  เคร��องจกัรและอุปกรณ์ 28,574 35,862 -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ��น 63,184 121,662 23,571  7,597 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ��น 822,775 875,649 26,964  7,597 

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยที์�ยงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานที�เป็นที�ดิน บนัทึกดว้ยราคาที�ตีใหม่ 
มีมูลค่าสุทธิในงบการเงินรวมจาํนวน 731.02 ลา้นบาท และ 718.12 ลา้นบาท ตามลาํดับ เป็นมูลค่า
ยติุธรรมของที�ดิน�ึ� งมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหนึ�งที�ไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
�ึ� งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3 และมูลค่าสุทธิตามบญัชีโดยวิธีราคาทุน ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ใน
งบการเงินรวมมีจาํนวน 341.29 ลา้นบาท และ 328.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 



                              รายงานประจำาปี 2560     159 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

                              รายงานประจำาปี 2560     159 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ที�ดินบนัทึกดว้ยราคาที�ตีใหม่มีมูลค่าสุทธิในงบการเงินรวมจาํนวน 
3,213.20 ลา้นบาท และ 3,160.21 ลา้นบาท  ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 1,402.33 ลา้นบาท 
และ 1,360.09 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นมูลค่ายุติธรรมของที�ดิน�ึ� งมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
แห่งหนึ� งที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใช้
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) �ึ� งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3 และมูลค่าสุทธิตามบญัชีโดยวิธี
ราคาทุน ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ในงบการเงินรวมมีจาํนวน 924.22 ลา้นบาท และ 850.23 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 449.37 ลา้นบาท และ 407.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 บริษทัย่อยสามแห่งในต่างประเทศได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมทางอาคาร 
เคร��องจกัรและเคร��องม�อกลทุ่นแรง โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยใชวิ้ธีราคาตลาดและวิธีตน้ทุนทดแทน 
�ึ� งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3 ทั�งนี�  มูลค่ายุติธรรมของอาคาร เคร�� องจกัรและเคร��องม�อกลทุ่นแรง ตํ�ากว่า
มูลค่าสุทธิตามบญัชี บริษทัจึงไดร้ับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์าํนวน 161.32 ลา้นบาท 
ในงบการเงินรวม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2560 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเว�ยน���น  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ��น ณ วนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพยที์�ยงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน      

-  ที�ดิน 731,017 718,125 3,393  - 
-  เคร��องจกัรและอุปกรณ์ 28,574 35,862 -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ��น 63,184 121,662 23,571  7,597 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ��น 822,775 875,649 26,964  7,597 

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยที์�ยงัไม่ไดใ้ชด้าํเนินงานที�เป็นที�ดิน บนัทึกดว้ยราคาที�ตีใหม่ 
มีมูลค่าสุทธิในงบการเงินรวมจาํนวน 731.02 ลา้นบาท และ 718.12 ลา้นบาท ตามลาํดับ เป็นมูลค่า
ยติุธรรมของที�ดิน�ึ� งมีการประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระแห่งหนึ�งที�ไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
�ึ� งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3 และมูลค่าสุทธิตามบญัชีโดยวิธีราคาทุน ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ใน
งบการเงินรวมมีจาํนวน 341.29 ลา้นบาท และ 328.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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18. เงนิกู�ย�มระยะ�ั�นจาก��าบันการเงนิ 

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ตั�วสัญญาใชเ้งิน 7,512,995 3,757,026 3,265,000 1,108,000 
ตั�วแลกเงิน 995,785 ---------- 995,785 ---------- 

รวมเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 8,508,780 3,757,026 4,260,785 1,108,000 

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ตั�วสัญญาใชเ้งินมีอายุ 1 - 6 เดือน โดยตั�วสญัญาใชเ้งินในงบการเงิน
รวมส่วนหน�� งเป็นการกูย้ืมในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐของบริษทัย่อยสองแห่งและแห่งหน�� ง ตามลาํดบั
จากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน�� งจาํนวน 249.22 ลา้นบาทและ 1.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ�� งมีดอกเบี�ยใน
อตัราร้อยละ LIBOR+2.00 ต่อปี และร้อยละ LIBOR+1.50 - LIBOR+2.00 ต่อปี ตามลาํดบั และส่วนที�เหลือ
เป็นการกูย้ืมในสกุลเงินบาท มีดอกเบี� ยในอตัราร้อยละ 1.87 - 2.68 ต่อปี และร้อยละ 1.90 - 2.70 ต่อปี 
ตามลาํดบั และสําหรับตั�วสัญญาใชเ้งินในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นการกูย้ืมในสกุลเงินบาท ซ�� งมี
ดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 1.87 - 1.98 ต่อปี และร้อยละ 1.90 - 2.01 ต่อปี ตามลาํดบั 

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 ตั�วแลกเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นการกูยื้มในสกุลเงินบาท 
มีดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 1.65 ต่อปี  

19. เจ�าหน��การ��า��ะเจ�าหน�����น 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น ณ วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10,040 2,325  89,193  87,341 
เจา้หนี�การคา้ - อื�น�       

- เจา้หนี� ค่าออ้ย 360,051 724,238  121,888  230,566 
- เจา้หนี�การคา้อื�น 83,342 61,470  2,829  21,687 

เงินรับล่วงหนา้คา่สินคา้ 82,515 20,442  44,574  13,714 
คา่ธรรมเนียมนาํส่งสาํนกังานกองทุนออ้ยและนํ� าตาลทรายคา้งจ่าย 54,774 38,842  23,663  5,456 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื�น 235,151 178,212  141,044  109,894 
เจา้หนี�คา่ซื�อสินทรัพย ์ 149,227 242,030  57,581  45,541 
เจา้หนี� อื�น 620,248 444,051  621,015  391,567 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 1,595,348 1,711,610  1,101,787  905,766 
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ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 เจา้หนี� ค่าออ้ยมาจากการรับซื�อออ้ยของบริษทัและบริษทัย่อยสามแห่งสําหรับ 
ฤดูการผลิตปี 2559/2560 โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั�นต้นของฤดูการผลิตปี 2559/2560 ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการออ้ยและนํ� าตาลทรายที�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวนัที� 17 เมษายน 2560 
เท่ากบั 1,050.00 บาทต่อตนัออ้ย ณ ระดบัความหวานที� 10 ซี.ซี.เอส. และกาํหนดให้อตัราขึ�น/ลงของราคา
ออ้ยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากบั 63.00 บาทต่อตนัออ้ย และจน�ึงวนัที�คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติั
ให้ออกงบการเงินนี�  สํานกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ� าตาลทรายยงัไม่ไดป้ระกาศราคาออ้ยขั�นสุดทา้ย
สําหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 บริษทัและบริษทัย่อยจึงบนัทึกเจา้หนี� ค่าออ้ย และคาํนวณตน้ทุนขาย
และสินคา้คงเหลือ สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2560 จากการประมาณการขึ�นโดยผูบ้ริหารของบริษทั
และบริษทัย่อย โดยอา้งอิงวิธีการคาํนวณจากสํานักงานคณะกรรมการออ้ยและนํ� าตาลทรายในราคา 
1,285.52 � 1,376.06 บาทต่อตนัออ้ย ณ ระดบัความหวานเ�ลี�ยที� 11.06 � 12.81 ซี.ซี.เอส.   

20. หุ้นกู้ระยะยาว  
หุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 9,493,434 9,993,070 
หกั  ส่วนที��ึงกาํหนดชาํระ�ายในหนึ�งปี (2,998,989) (2,999,307) 
สุทธิ 6,494,445 6,993,763 

บริษทัออกหุ้นกูส้กุลเงินบาทชนิดระบุชื�อผู�ื้อประเ�ทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่าที�ตราไว ้
หน่วยละ 1,000 บาท แก่ผูล้งทุนในวงจาํกดั ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ � วนัที� �� ตุลาคม 2560 

หุ้นกู้ 
ชุดที� 

ช��อย่อ อายุ ครบ 
กาํหนด 

อตัรา 
ดอกเบี�ย 

ต่อปี 

จํานวนหน่วย 
ที�ออก 

 มูลค่ารวม ค่าใช้จ่าย 
ในการออก 

หุ้นกู้รอตดัจ่าย 

สุทธิ  มูลค่า 
ยุตธิรรม 

1 KSL185A 3 ปี 7 พ.ค. 61 2.88 2,000,000  2,000,000  475  1,999,525  2,014,200 
2 KSL189A 3 ปี 25 ก.ย. 61 2.50 1,000,000  1,000,000  535  999,465  1,006,642 
3 KSL192A 2 ปี 24 ก.พ. 62 2.34 1,000,000  1,000,000  1,052  998,948  1,004,286 
4 KSL198A 5 ปี 5 ส.ค. 62 4.25 1,000,000  1,000,000  654  999,346  1,035,717 
5 KSL199A 5 ปี 18 ก.ย. 62 4.07 1,000,000  1,000,000  663  999,337  1,034,554 
6 KSL202A 3 ปี 24 ก.พ. 63 2.56 1,000,000  1,000,000  1,224  998,776  1,007,448 
7 KSL203A 5 ปี 13 มี.ค. 63 3.48 2,000,000  2,000,000  1,332  1,998,668  2,054,539 
8 KSL206A 3 ปี 20 มิ.ย. 63 2.50 500,000  500,000  631  499,369  501,028 

รวมหุ้นกูร้ะยะยาว 9,500,000 9,500,000 6,566 9,493,434 9,658,414 



                              รายงานประจำาปี 2560     161 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

                              รายงานประจำาปี 2560     161 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

 
- 45 - 

 
ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 เจา้หนี� ค่าออ้ยมาจากการรับซื�อออ้ยของบริษทัและบริษทัย่อยสามแห่งสําหรับ 
ฤดูการผลิตปี 2559/2560 โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั�นต้นของฤดูการผลิตปี 2559/2560 ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการออ้ยและนํ� าตาลทรายที�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวนัที� 17 เมษายน 2560 
เท่ากบั 1,050.00 บาทต่อตนัออ้ย ณ ระดบัความหวานที� 10 ซี.ซี.เอส. และกาํหนดให้อตัราขึ�น/ลงของราคา
ออ้ยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากบั 63.00 บาทต่อตนัออ้ย และจน�ึงวนัที�คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติั
ให้ออกงบการเงินนี�  สํานกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ� าตาลทรายยงัไม่ไดป้ระกาศราคาออ้ยขั�นสุดทา้ย
สําหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 บริษทัและบริษทัย่อยจึงบนัทึกเจา้หนี� ค่าออ้ย และคาํนวณตน้ทุนขาย
และสินคา้คงเหลือ สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2560 จากการประมาณการขึ�นโดยผูบ้ริหารของบริษทั
และบริษทัย่อย โดยอา้งอิงวิธีการคาํนวณจากสํานักงานคณะกรรมการออ้ยและนํ� าตาลทรายในราคา 
1,285.52 � 1,376.06 บาทต่อตนัออ้ย ณ ระดบัความหวานเ�ลี�ยที� 11.06 � 12.81 ซี.ซี.เอส.   

20. หุ้นกู้ระยะยาว  
หุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560 2559 
หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 9,493,434 9,993,070 
หกั  ส่วนที��ึงกาํหนดชาํระ�ายในหนึ�งปี (2,998,989) (2,999,307) 
สุทธิ 6,494,445 6,993,763 

บริษทัออกหุ้นกูส้กุลเงินบาทชนิดระบุชื�อผู�ื้อประเ�ทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่าที�ตราไว ้
หน่วยละ 1,000 บาท แก่ผูล้งทุนในวงจาํกดั ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ � วนัที� �� ตุลาคม 2560 

หุ้นกู้ 
ชุดที� 

ช��อย่อ อายุ ครบ 
กาํหนด 

อตัรา 
ดอกเบี�ย 

ต่อปี 

จํานวนหน่วย 
ที�ออก 

 มูลค่ารวม ค่าใช้จ่าย 
ในการออก 

หุ้นกู้รอตดัจ่าย 

สุทธิ  มูลค่า 
ยุตธิรรม 

1 KSL185A 3 ปี 7 พ.ค. 61 2.88 2,000,000  2,000,000  475  1,999,525  2,014,200 
2 KSL189A 3 ปี 25 ก.ย. 61 2.50 1,000,000  1,000,000  535  999,465  1,006,642 
3 KSL192A 2 ปี 24 ก.พ. 62 2.34 1,000,000  1,000,000  1,052  998,948  1,004,286 
4 KSL198A 5 ปี 5 ส.ค. 62 4.25 1,000,000  1,000,000  654  999,346  1,035,717 
5 KSL199A 5 ปี 18 ก.ย. 62 4.07 1,000,000  1,000,000  663  999,337  1,034,554 
6 KSL202A 3 ปี 24 ก.พ. 63 2.56 1,000,000  1,000,000  1,224  998,776  1,007,448 
7 KSL203A 5 ปี 13 มี.ค. 63 3.48 2,000,000  2,000,000  1,332  1,998,668  2,054,539 
8 KSL206A 3 ปี 20 มิ.ย. 63 2.50 500,000  500,000  631  499,369  501,028 

รวมหุ้นกูร้ะยะยาว 9,500,000 9,500,000 6,566 9,493,434 9,658,414 
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หน่วย : พนับาท 

�บการ��นิรวม��บการ��นิ��พา�กจิการ � วนัที� �� ตุลาคม 2559 
หุ้นกู้ 
ชุดที� 

ช��อย่อ อายุ ครบ 
กาํหนด 

อตัรา 
ดอก�บี�ย 

ต่อปี 

จํานวนหน่วย 
ที�ออก 

 มูลค่ารวม ค่าใช้จ่าย 
ในการออก 

หุ้นกู้รอตดัจ่าย 

สุทธิ  มูลค่า 
ยุตธิรรม 

1 KSL172A 3 ปี 27 ก.พ. 60 3.84 1,000,000  1,000,000  138  999,862  1,006,885 
2 KSL174A 3 ปี 30 เม.ย. 60 3.63 1,000,000  1,000,000  335  999,665  1,009,388 
3 KSL175A 3 ปี 16 พ.ค. 60 3.60 1,000,000  1,000,000  220  999,780  1,009,869 
4 KSL185A 3 ปี 7 พ.ค. 61 2.88 2,000,000  2,000,000  1,395  1,998,605  2,030,127 
5 KSL189A 3 ปี 25 ก.ย. 61 2.50 1,000,000  1,000,000  974  999,026  1,007,599 
6 KSL198A 5 ปี 5 ส.ค. 62 4.25 1,000,000  1,000,000  979  999,021  1,050,787 
7 KSL199A 5 ปี 18 ก.ย. 62 4.07 1,000,000  1,000,000  993  999,007  1,046,245 
8 KSL203A 5 ปี 13 มี.ค. 63 3.48 2,000,000  2,000,000  1,896  1,998,104  2,066,557 

รวมหุ้นกูร้ะยะยาว 10,000,000 10,000,000 6,930 9,993,070 10,227,457 

รายการเคลื�อนไหวของหุน้กูร้ะยะยาวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 
31 ตุลาคม มีดงัต่อไปนี�  

หน่วย : พันบาท 
 2560 2559 
ราคาตามบญัชีตน้ปี 9,993,070  10,989,160 
ออกหุน้กูร้ะหว่างปี 2,500,000  ------ 
ไถ่ถอนระหวา่งปี (3,000,000)  (1,000,000) 
ตดัจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 364  3,910 
ราคาตามบญัชีปลายปี 9,493,434  9,993,070 

ขอ้ป�ิบติัอื�นที�สาํคญัตามขอ้กาํหนดในการออกหุ้นกู ้มีดงันี�  
- บริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ตามงบการเงินรวม � วนัที� 31 ตุลาคม

ของทุกปีไม่เกินกวา่ 2 : 1 ตลอดอายุของหุน้กู ้

� วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 บริษทัดาํรงอตัราส่วนหนี� สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
เป็นไปตามเงื�อนไข (ดูหมายเหตุขอ้ 26) 

- บริษทัตอ้งจดัลาํดบัความน่าเชื�อถือของหุ้นกูต้ลอดอายุของหุ้นกู ้กร�ีที�อนัดบัความน่าเชื�อถือของ
หุน้กูอ้ยูต่ ํ�ากวา่อนัดบัความน่าเชื�อถือของบริษทั � ข�ะนั�น บริษทัตอ้งดาํเนินการจดัหาทรัพยสิ์นไปเป็น
หลกัประกนัให้กบัผูถื้อหุ้นกูห้รือดาํเนินการใด� เพื�อแกไ้ขอนัดับความน่าเชื�อถือของหุ้นกูใ้ห้อยู่ใน
อนัดบัเดียวกนัหรือดีกวา่อนัดบัความน่าเชื�อถือของบริษทั  

� วนัที� 31 ตุลาคม 2560 อนัดบัความน่าเชื�อถือของหุน้กูไ้มต่ํ�ากวา่อนัดบัความน่าเชื�อถือของบริษทั 
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21. เงนิกู้ยืมระยะยาว  

เงินกูย้ืมระยะยาว � วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ดงันี�  

     หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เงินกูย้มืระยะยาว 3,655,833  5,067,466  3,203,833  3,409,666 
หกั  ส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี (1,623,833)  (2,011,633)  (1,223,833)  (1,205,833) 

เงินกูย้มืระยะยาว 2,032,000  3,055,833  1,980,000  2,203,833 

รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาว สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ราคาตามบญัชีตน้ปี 5,067,466 6,029,060 3,409,666 3,565,500 
กูเ้พิ�มระหวา่งปี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งปี (2,011,633) (1,961,594) (1,205,833) (1,155,834) 
การควบรวมกิจการ (400,000) - - - 
ราคาตามบญัชีปลายปี 3,655,833 5,067,466 3,203,833 3,409,666 

อตัราดอกเบี�ยของเงินกูย้ืมระยะยาว � วนัที� 31 ตุลาคม มีรายละเอียดดงันี�  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
เงินกูย้ืม - สกลุบาท 2.00 - 4.25  2.00 - 4.25  2.00 - 3.80  2.00 - 3.86 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูยื้มระยะยาว 

     หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภายใน 1 ปี 1,623,833  2,011,633  1,223,833  1,205,833 
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 2,032,000  3,055,833  1,980,000  2,203,833 
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21. เงนิกู้ยืมระยะยาว  

เงินกูย้ืมระยะยาว � วนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ดงันี�  

     หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

เงินกูย้มืระยะยาว 3,655,833  5,067,466  3,203,833  3,409,666 
หกั  ส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี (1,623,833)  (2,011,633)  (1,223,833)  (1,205,833) 

เงินกูย้มืระยะยาว 2,032,000  3,055,833  1,980,000  2,203,833 

รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาว สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ราคาตามบญัชีตน้ปี 5,067,466 6,029,060 3,409,666 3,565,500 
กูเ้พิ�มระหวา่งปี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งปี (2,011,633) (1,961,594) (1,205,833) (1,155,834) 
การควบรวมกิจการ (400,000) - - - 
ราคาตามบญัชีปลายปี 3,655,833 5,067,466 3,203,833 3,409,666 

อตัราดอกเบี�ยของเงินกูย้ืมระยะยาว � วนัที� 31 ตุลาคม มีรายละเอียดดงันี�  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
เงินกูย้ืม - สกลุบาท 2.00 - 4.25  2.00 - 4.25  2.00 - 3.80  2.00 - 3.86 

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินกูยื้มระยะยาว 

     หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภายใน 1 ปี 1,623,833  2,011,633  1,223,833  1,205,833 
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 2,032,000  3,055,833  1,980,000  2,203,833 
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เงินกูย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียดที�สาํคญั ดงันี�  
 �����น ���������� �ั��า����บ��� �า���า�� �า���า�� �������า�� ��บ��า�น���า�� 
  � �นัท�� �� �ุ�า��  ��น���น��น ��น����บ���   
  2560  2559      
  พันบาท  พันบาท      

เฉพาะบริษทั         
1. 2,500 ลา้นบาท 350,000 850,000 AMLR-อตัราคงที� ทุก 6 เดือน รายเดือน พฤษภาคม 2556 มีนาคม 2562 
2. 1,500 ลา้นบาท 750,000 1,050,000 AMLR-อตัราคงที� ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน พฤษภาคม 2558 พฤศจิกายน 2562 
3. 1,000 ลา้นบาท 700,000 900,000 AMLR-อตัราคงที� ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มิถุนายน 2559 ธนัวาคม 2563 
4. 1,000 ลา้นบาท 400,000 600,000 AMLR-อตัราคงที� ทุก 6 เดือน รายเดือน เมษายน 2558 ตุลาคม 2562 
5. 1,000 ลา้นบาท 1,000,000 - อตัราคงที� ทุก 6 เดือน รายเดือน เมษายน 2561 ตุลาคม 2566 
6. 11.30 ลา้นบาท - 2,000 อตัราคงที� รายปี รายเดือน มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2560 
7. 23 ลา้นบาท 3,833 7,666 อตัราคงที� รายปี รายปี มิถุนายน 2556 มิถุนายน 2562 

 รวม 3,203,833 3,409,666      
บริษทัยอ่ย        

8. 800 ลา้นบาท - 200,000 AMLR-อตัราคงที� ทุก 6 เดือน รายเดือน กุมภาพนัธ์ 2557 กุมภาพนัธ์ 2562 
9. 1,000 ลา้นบาท - 600,000 อตัราคงที� ทุก 6 เดือน รายเดือน เมษายน 2558 ตุลาคม 2562 

10. 1,000 ลา้นบาท 200,000 400,000 AMLR-อตัราคงที� ทุก 6 เดือน รายเดือน มีนาคม 2555 มิถุนายน 2561 
11. 1,000 ลา้นบาท 252,000 452,000 AMLR-อตัราคงที� ทุก 6 เดือน รายเดือน สิงหาคม 2557 กุมภาพนัธ์ 2562 
12. 33.90 ลา้นบาท - 5,800 อตัราคงที� รายปี รายปี มิถุนายน 2555 มิถุนายน 2560 

 รวม 452,000 1,657,800      
 รวมทั�งหมด 3,655,833 5,067,466     

* AMLR คือ อตัราดอกเบี�ย MLR เฉลี�ยของสถาบนัการเงินในประเทศไทยขนาดใหญ่ 4 แห่ง 

เงินกูย้ืมส่วนใหญ่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 
คํ�าประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยบริษทัย่อยไดท้าํประกนัภยัสิ�งปลูกสร้าง และเครื�องจกัรบางส่วน 
โดยยกประโยชน์ให้ธนาคารผูใ้ห้กู้ ยกเวน้วงเงินที� 6 ที� 7 และที� 12 ��� งเป็นเงินกูย้ืมเพื�อ�ื�ออุปกรณ์ใน
การเกษตร มีกรรมการบริหารของบริษทั และเช็คของบริษทัคํ�าประกนั 

ทั�งนี�  บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งป�ิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการ โดยบริษทัและบริษทัย่อยตอ้ง
ดาํรงอตัราส่วนหนี� สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น และบริษทัย่อยตอ้งดาํรงสัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษทัในบริษทัย่อย การดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�  ขอ้จาํกดัในการก่อหนี� ระยะยาว
เพิ�มเติม การเพิ�มทุนจดทะเบียนและขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย เป็นตน้ ���ง ณ วนัที� 
31 ตุลาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัย่อยสามารถดาํรงสดัส่วนต่าง� ตามที�ระบุในสญัญาดงักล่าว 
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22. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี��ะหนี�สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

22.1 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั      
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 130,180 102,193  (3,713)  - 

       
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี       

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี       
กบัผลตา่งชั�วคราวที�เกิดขึ�น 429,672 268,324  320,504  (13,873) 

รวม 559,852 370,517  316,791  (13,873) 

การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไรทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 
มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้        
- ส่วนที�ไดรั้บการส่งเสริม - ยกเวน้ภาษีเงินได ้ (165,219)  133,401 -  - 
- ส่วนที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริม 2,676,817  1,677,376 1,628,775  220,415 

รวมกาํไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 2,511,598  1,810,777 1,628,775  220,415 
อตัราภาษีตามกฎหมาย (ร้อยละ)  20  20  20  20 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      

- ส่วนที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริม 535,363  335,475 325,755  44,083 
รวมภาษีเงินได ้ 535,363  335,475 325,755  44,083 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับรายไดที้�ไดร้ับการยกเวน้ทางภาษี (419,100)  (220,674) (325,755)  (44,083) 
 116,263  114,801 -  - 

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดปี้ก่อน 13,917  (12,608) (3,713)  - 
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 429,672  268,324 320,504  (13,873) 
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 559,852  370,517 316,791  (13,873) 
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22. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี��ะหนี�สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

22.1 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั      
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 130,180 102,193  (3,713)  - 

       
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี       

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี       
กบัผลตา่งชั�วคราวที�เกิดขึ�น 429,672 268,324  320,504  (13,873) 

รวม 559,852 370,517  316,791  (13,873) 

การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไรทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 
มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้        
- ส่วนที�ไดรั้บการส่งเสริม - ยกเวน้ภาษีเงินได ้ (165,219)  133,401 -  - 
- ส่วนที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริม 2,676,817  1,677,376 1,628,775  220,415 

รวมกาํไรก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 2,511,598  1,810,777 1,628,775  220,415 
อตัราภาษีตามกฎหมาย (ร้อยละ)  20  20  20  20 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้      

- ส่วนที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริม 535,363  335,475 325,755  44,083 
รวมภาษีเงินได ้ 535,363  335,475 325,755  44,083 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับรายไดที้�ไดร้ับการยกเวน้ทางภาษี (419,100)  (220,674) (325,755)  (44,083) 
 116,263  114,801 -  - 

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดปี้ก่อน 13,917  (12,608) (3,713)  - 
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 429,672  268,324 320,504  (13,873) 
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 559,852  370,517 316,791  (13,873) 
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22.2 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ ณ �นัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธ ิ     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,904 587 - - 

ขาดทุนสะสมยกไป 103,538 2,243 - - 

ค่าเส��อมราคา (6,097) - - - 

ค่าเผ��อการลดมูลคา่ของสินคา้ 12,518 - - - 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ (66,070) - - - 

ค่าเผ��อหนี�สงสยัจะสูญ 16,676 - - - 

การเปลี�ยน�ปลงมลูค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน (69,646) - - - 

อ��น � 13,391 - - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 13,214  2,830  -  - 

รายการเคล��อนไห�ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นสาํหรับปีสิ�นสุด�นัที� 31 ตุลาคม 

มีดงันี�  

2560 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 � วนัที� 1 

พฤศจกิายน 

2559 

 รายการที�รับรู้

ในกาํไร

ขาดทุน 

 รายการที�รับรู้

ในกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอื�น 

 รายการที�รับรู้ 

ในส่วนของ 

ผู้ถอืหุ้นโดยตรง 

 � วนัที� 

 31 ตุลาคม 

2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 587 9,442 (1,125) -  8,904 

ขาดทุนสะสมยกไป 2,243 101,295 - -  103,538 

คา่เส��อมราคา - (6,097) - -  (6,097) 

คา่เผ��อการลดมูลคา่ของสินคา้ - 12,518 - -  12,518 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ - (66,070) - -  (66,070) 

คา่เผ��อหนี�สงสยัจะสูญ - 16,676 - -  16,676 

การเปลี�ยน�ปลงมูลคา่ยติุธรรม       

อสงัหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน - (69,646) - -  (69,646) 

อ��น � - 13,391 - -  13,391 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 2,830  11,509  (1,125)  -  13,214 
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2559 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 “ปรับปรุงใหม่”         

 � วนัที� 1 

พฤศจกิายน 

2558 

 รายการที�รับรู้

ในกาํไร

ขาดทุน 

 รายการที�รับรู้

ในกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอื�น 

 รายการที�รับรู้ 

ในส่วนของ 

ผู้ถอืหุ้นโดยตรง 

 � วนัที� 

 31 ตุลาคม 

2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,281 (721) 27 -  587 

ขาดทุนสะสมยกไป 1,208 1,035 - -  2,243 

คา่เส��อมราคา (269) 269 - -  - 

คา่เผ��อการลดมูลคา่ของสินคา้ 11,655 (11,655) - -  - 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ (14,455) - 14,455 -  - 

คา่เผ��อหนี�สงสยัจะสูญ 361 (361) - -  - 

การเปลี�ยนแปลงมูลคา่ยติุธรรม       

อสงัหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน 9,768 (9,768) - -  - 

อ��น � 391 (391) - -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 9,940  (21,592)  14,482  -  2,830 

� วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยภ์าษีเงินไดที้�ยงัไม่ไดรั้บรู้ของบริษทัย่อยในต่างประเทศ          

3 แห่ง มีดงันี�  

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม 

 2560  2559 

รายการดงัต่อไปนี�ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี    

ผลแตกต่างชั�วคราว (167,216)  (154,717) 

ขาดทุนสะสม 289,753  284,058 

 122,537  129,341 

� วนัที� 31 ตุลาคม 2560 ผูบ้ริหารของบริษทัประเมินว่าจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีไดท้ั�งจาํนวน เน��องจากบริษทัย่อยจะมีกาํไรสุทธิทางภาษีในอนาคต 

ไม่เพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีดงักล่าว โดยขาดทุนทางภาษีจาํนวน 

289.75 ลา้นบาท ที�ไม่ไดร้ับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดด้งักล่าวจะสิ�นอายุในปี 2561 ถึง 2565  

 

 

 



                              รายงานประจำาปี 2560     167 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

                              รายงานประจำาปี 2560     167 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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2559 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 “ปรับปรุงใหม่”         

 � วนัที� 1 

พฤศจกิายน 

2558 

 รายการที�รับรู้

ในกาํไร

ขาดทุน 

 รายการที�รับรู้

ในกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอื�น 

 รายการที�รับรู้ 

ในส่วนของ 

ผู้ถอืหุ้นโดยตรง 

 � วนัที� 

 31 ตุลาคม 

2559 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,281 (721) 27 -  587 

ขาดทุนสะสมยกไป 1,208 1,035 - -  2,243 

คา่เส��อมราคา (269) 269 - -  - 

คา่เผ��อการลดมูลคา่ของสินคา้ 11,655 (11,655) - -  - 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ (14,455) - 14,455 -  - 

คา่เผ��อหนี�สงสยัจะสูญ 361 (361) - -  - 

การเปลี�ยนแปลงมูลคา่ยติุธรรม       

อสงัหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน 9,768 (9,768) - -  - 

อ��น � 391 (391) - -  - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 9,940  (21,592)  14,482  -  2,830 

� วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยภ์าษีเงินไดที้�ยงัไม่ไดรั้บรู้ของบริษทัย่อยในต่างประเทศ          

3 แห่ง มีดงันี�  

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม 

 2560  2559 

รายการดงัต่อไปนี�ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี    

ผลแตกต่างชั�วคราว (167,216)  (154,717) 

ขาดทุนสะสม 289,753  284,058 

 122,537  129,341 

� วนัที� 31 ตุลาคม 2560 ผูบ้ริหารของบริษทัประเมินว่าจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีไดท้ั�งจาํนวน เน��องจากบริษทัย่อยจะมีกาํไรสุทธิทางภาษีในอนาคต 

ไม่เพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีดงักล่าว โดยขาดทุนทางภาษีจาํนวน 

289.75 ลา้นบาท ที�ไม่ไดร้ับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดด้งักล่าวจะสิ�นอายุในปี 2561 ถึง 2565  
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22.3 หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธ ิ     

ค่าเผ��อหนี�สงสยัจะสูญ (11,208) (18,702) (8,863) (7,213) 

คา่เผ��อการลดมูลค่าของสินคา้ (45,858) (1,226) (41,793) (1,226) 

ค่าเผ��อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (230,144) (148,907) 

ค่าเผ��อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ��น - (1,177) - (1,177) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (43,187) (51,385) (22,415) (21,485) 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 479,606 551,270 194,858 194,858 

ขาดทุนสะสมยกไป (164,820) (178,919) (164,722) (94,696) 

ค่าเส��อมราคา 68,483 37,383 30,892 5,595 

การเปลี�ยน�ปลงมลูค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน 444,607 425,368 242,925 230,738 

การเปลี�ยน�ปลงมลูค่ายติุธรรมสินทรัพยชี์วภาพ (3,209) - (1,211) - 

กาํไรจากการควบรวมกิจการ 482,573 - 482,573 - 

อ��น � (16,980) (23,049) (4,208) (8,213) 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 1,190,007  739,563  477,892  148,274 

รายการเคล��อนไหวของหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ�นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 

มีดงันี�  

2560 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 � วนัที�  

1 พฤศจิกายน 

2559 

 รายการที�รับรู้

ในกาํไร 

ขาดทุน 

 รายการที�รับรู้ 

ในกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอ��น 

 การควบรวม

กจิการ 

 � วันที� 

 31 ตุลาคม 

2560 

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธ ิ       

ค่าเผ��อหนี�สงสยัจะสูญ (18,702) 7,494 - -  (11,208) 

คา่เผ��อการลดมูลค่าของสินคา้ (1,226) (44,632) - -  (45,858) 

ค่าเผ��อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ��น (1,177) 1,177 - -  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (51,385) (502) 7,754 946  (43,187) 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 551,270 (66,070) (1,023) (4,571)  479,606 

ขาดทุนสะสมยกไป (178,919) 14,099 - -  (164,820) 

ค่าเส��อมราคา 37,383 30,883 - 217  68,483 

การเปลี�ยน�ปลงมลูค่ายติุธรรม       

อสงัหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน 425,368 19,239 - -  444,607 

การเปลี�ยน�ปลงมลูค่ายติุธรรมสินทรัพยชี์วภาพ - (3,209) - -  (3,209) 

กาํไรจากการควบรวมกิจการ - 482,573 - -  482,573 

อ��น � (23,049) 129 5,570 370  (16,980) 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 739,563  441,181  12,301  (3,038)  1,190,007 



168      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)168      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)
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2559 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 “ปรับปรุงใหม่”       

 � วนัที�  

1 พฤศจิกายน 

2558 

 รายการที�รับรู้

ในกาํไร 

ขาดทุน 

 รายการที�รับรู้ 

ในกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอ��น 

 � วนัที� 

 31 ตุลาคม 

2559 

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธ ิ     

ค่าเผ��อหนี�สงสยัจะสูญ (11,290) (7,412) - (18,702) 

คา่เผ��อการลดมูลค่าของสินคา้ (20,386) 19,160 - (1,226) 

ค่าเผ��อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ��น (1,177) - - (1,177) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (42,640) 2,096 (10,841) (51,385) 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 294,692 - 256,578 551,270 

ขาดทุนสะสมยกไป (229,712) 50,889 (96) (178,919) 

ค่าเส��อมราคา 124,765 (87,382) - 37,383 

การเปลี�ยน�ปลงมลูค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน 136,516 288,852 - 425,368 

อ��น � (3,578) (19,471) - (23,049) 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 247,190  246,732  245,641  739,563 

 

2560 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 � วนัที�  

1 พฤศจิกายน 

2559 

 รายการที�รับรู้

ในกาํไร 

ขาดทุน 

 รายการที�รับรู้ 

ในกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอ��น 

 � วนัที� 

 31 ตุลาคม 

2560 

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธ ิ     

ค่าเผ��อหนี�สงสยัจะสูญ (7,213) (1,650) - (8,863) 

คา่เผ��อการลดมูลค่าของสินคา้ (1,226) (40,567) - (41,793) 

ค่าเผ��อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (148,907) (81,237) - (230,144) 

ค่าเผ��อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ��น (1,177) 1,177 - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (21,485) (4,474) 3,544 (22,415) 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 194,858 - - 194,858 

ขาดทุนสะสมยกไป (94,696) (70,026) - (164,722) 

ค่าเส��อมราคา 5,595 25,297 - 30,892 

การเปลี�ยน�ปลงมลูค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน 230,738 12,187 - 242,925 

การเปลี�ยน�ปลงมูลคา่ยติุธรรมสินทรัพยชี์วภาพ - (1,211) - (1,211) 

กาํไรจากการควบรวมกิจการ - 482,573 - 482,573 

อ��น � (8,213) (1,565) 5,570 (4,208) 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 148,274  320,504  9,114  477,892 

 

 

 



                              รายงานประจำาปี 2560     169 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

                              รายงานประจำาปี 2560     169 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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2559 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 “ปรับปรุงใหม่”       

 � วนัที�  

1 พฤศจิกายน 

2558 

 รายการที�รับรู้

ในกาํไร 

ขาดทุน 

 รายการที�รับรู้ 

ในกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอ��น 

 � วนัที� 

 31 ตุลาคม 

2559 

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธ ิ     

ค่าเผ��อหนี�สงสยัจะสูญ (11,290) (7,412) - (18,702) 

คา่เผ��อการลดมูลค่าของสินคา้ (20,386) 19,160 - (1,226) 

ค่าเผ��อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ��น (1,177) - - (1,177) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (42,640) 2,096 (10,841) (51,385) 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 294,692 - 256,578 551,270 

ขาดทุนสะสมยกไป (229,712) 50,889 (96) (178,919) 

ค่าเส��อมราคา 124,765 (87,382) - 37,383 

การเปลี�ยน�ปลงมลูค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน 136,516 288,852 - 425,368 

อ��น � (3,578) (19,471) - (23,049) 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 247,190  246,732  245,641  739,563 

 

2560 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 � วนัที�  

1 พฤศจิกายน 

2559 

 รายการที�รับรู้

ในกาํไร 

ขาดทุน 

 รายการที�รับรู้ 

ในกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอ��น 

 � วนัที� 

 31 ตุลาคม 

2560 

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธ ิ     

ค่าเผ��อหนี�สงสยัจะสูญ (7,213) (1,650) - (8,863) 

คา่เผ��อการลดมูลค่าของสินคา้ (1,226) (40,567) - (41,793) 

ค่าเผ��อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (148,907) (81,237) - (230,144) 

ค่าเผ��อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ��น (1,177) 1,177 - - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (21,485) (4,474) 3,544 (22,415) 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 194,858 - - 194,858 

ขาดทุนสะสมยกไป (94,696) (70,026) - (164,722) 

ค่าเส��อมราคา 5,595 25,297 - 30,892 

การเปลี�ยน�ปลงมลูค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน 230,738 12,187 - 242,925 

การเปลี�ยน�ปลงมูลคา่ยติุธรรมสินทรัพยชี์วภาพ - (1,211) - (1,211) 

กาํไรจากการควบรวมกิจการ - 482,573 - 482,573 

อ��น � (8,213) (1,565) 5,570 (4,208) 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 148,274  320,504  9,114  477,892 
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2559 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 “ปรับปรุงใหม่”       

 ณ วนัที�  

1 พฤศจิกายน 

2558 

 รายการที�รับรู้

ในกาํไร 

ขาดทุน 

 รายการที�รับรู้ 

ในกาํไรขาดทุน

เบ�ดเสร�จอ��น 

 ณ วนัที� 

 31 ตุลาคม 

2559 

หนี�สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธ ิ     

ค่าเผ��อหนี�สงสยัจะสูญ (5,591) (1,622) - (7,213) 

คา่เผ��อการลดมูลค่าของสินคา้ (4,980) 3,754 - (1,226) 

ค่าเผ��อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (148,907) - (148,907) 

ค่าเผ��อการดอ้ยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ��น (1,177)                - - (1,177) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (18,355) 973 (4,103) (21,485) 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพย ์ 93,305 - 101,553 194,858 

ขาดทุนสะสมยกไป (89,776) (4,920) - (94,696) 

ค่าเส��อมราคา (3,525) 9,120 - 5,595 

การเปลี�ยนแปลงมลูค่ายติุธรรมอสงัหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน 94,167 136,571 - 230,738 

อ��น � 629 (8,842) - (8,213) 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 64,697  (13,873)  97,450  148,274 

23. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

บริษทัและบริษทัย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานและ

ตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ��� งจดัเป� นโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้             

ที�ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนที�รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานสาํหรับปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 12,647  10,245  5,791 4,269 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 5,424  8,490  2,198 3,620 

ตน้ทุนบริการในอดีต 55,968  -  25,522 - 

รวม 74,039  18,735  33,511 7,889 
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การเปลี�ยน�ปลงมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกมา  261,287  217,436 107,427  91,774 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 12,647  10,245 5,791  4,269 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 5,424  8,490 2,198  3,620 
ตน้ทุนบริการในอดีต 55,968  - 25,522  - 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัของภาระผกูพนั (41,926) 
 

55,174 (17,720) 
 

20,515 
ผลประโยชน์ที�จ่ายระหว่างปี (23,929)  (30,058) (11,142)  (12,751) 
การควบรวมกิจการ (4,729)  - -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกไป 264,742  261,287 112,076  107,427 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�สําค�ัที�ใชใ้นการประมาณการภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที� 31 ตุลาคม มีดงัต่อไปนี�  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559  2560 2559 
 ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

อตัราคิดลด 1.67 - 2.93 1.70 - 2.74  2.19 - 2.80 1.90 - 2.17 
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต 5.00 6.00  5.00 6.00 
อตัราส่วนของพนกังานที�เลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 

(ขึ�นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) 
     

- พนกังานรายเดือน 4.00 - 34.00 10.00 - 100.00  7.00 - 11.00 10.00 - 100.00 
- พนกังานรายวนั 3.00 - 100.00 4.00 - 100.00  9.00 - 22.00 12.00 - 46.00 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัขา้งตน้
�ึ�งมีผลกระทบเพิ�มขึ�น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที� 31 ตุลาคม 
มีดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
อตัราคิดลด        

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5 0.58 - 86.61  0.04 - 109.27  86.61  109.27 
อตัราคิดลด - เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.5 0.48 - 85.14  0.03 - 105.68  85.14  105.68 
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การเปลี�ยน�ปลงมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกมา  261,287  217,436 107,427  91,774 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 12,647  10,245 5,791  4,269 
ตน้ทุนดอกเบี�ย 5,424  8,490 2,198  3,620 
ตน้ทุนบริการในอดีต 55,968  - 25,522  - 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัของภาระผกูพนั (41,926) 
 

55,174 (17,720) 
 

20,515 
ผลประโยชน์ที�จ่ายระหว่างปี (23,929)  (30,058) (11,142)  (12,751) 
การควบรวมกิจการ (4,729)  - -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกไป 264,742  261,287 112,076  107,427 

ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�สําค�ัที�ใชใ้นการประมาณการภาระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที� 31 ตุลาคม มีดงัต่อไปนี�  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559  2560 2559 
 ร้อยละ ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

อตัราคิดลด 1.67 - 2.93 1.70 - 2.74  2.19 - 2.80 1.90 - 2.17 
อตัราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต 5.00 6.00  5.00 6.00 
อตัราส่วนของพนกังานที�เลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 

(ขึ�นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) 
     

- พนกังานรายเดือน 4.00 - 34.00 10.00 - 100.00  7.00 - 11.00 10.00 - 100.00 
- พนกังานรายวนั 3.00 - 100.00 4.00 - 100.00  9.00 - 22.00 12.00 - 46.00 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัขา้งตน้
�ึ�งมีผลกระทบเพิ�มขึ�น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที� 31 ตุลาคม 
มีดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560  2559  2560  2559 
อตัราคิดลด        

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5 0.58 - 86.61  0.04 - 109.27  86.61  109.27 
อตัราคิดลด - เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.5 0.48 - 85.14  0.03 - 105.68  85.14  105.68 
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หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

อตัราการเติบโตของเงินเดือน        
อตัราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 0.5 0.48 - 86.64  0.03 - 107.43  86.64  107.43 
อตัราการเติบโตของเงินเดือน - เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.5 0.57 - 87.92  0.04 - 109.14  87.92  109.14 

        อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน        
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 0.65 - 86.80  0.04 - 111.13  86.80  111.13 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน - เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 0.42 - 83.87  0.03 - 104.13  83.87  104.13 

24. เงนิปันผลจ่ายและทุนสํารองตามกฎหมาย 
ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติใหจ่้ายเงินปันผล ดงันี�  

เงินปันผล  อนุมัติโดย จํานวนหุ้น เงินปันผล หุ้นปันผล เงินปันผลจ่าย วนัท��จ่าย จัดสรรทุนสํารอง 
   พันล้านหุ้น จ่ายต่อหุ้น จ่ายต่อหุ้น ล้านบาท เงินปันผล ตามกฎหมาย 

- จ่ายปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทั   ครั� งที� 1�2560 เมื�อวนัที� 24 กุม�าพนัธ� 2560 4.41 0.10 - 441.02 23 มีนาคม 2560 - 
ตั�งแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน 2558         
ถึงวนัที� 31 ตุลาคม 2559        

        

- จ่ายปันผลจากการดาํเนินงานของบริษทั   ครั� งที� 1�2559 เมื�อวนัที� 26 กุม�าพนัธ� 2559 4.01 0.06 0.05 423.21 25 มีนาคม 2559 20.05 
ตั�งแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน 2557         
ถึงวนัที� 31 ตุลาคม 2558       

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทัจะต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ� ง 
ไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา  
(ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองตามกฎหมาย
ดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้โดยวนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ทุนสาํรองตามกฎหมาย
ของบริษทัมีจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษทั 

25. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดร้วมค่าตอบแทนกรรมการ �ึ�งเป็นผลประโยชน�ที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทั
และบริษทัย่อยที�ไม่รวมเงินเดือน และประโยชน�ที�เกี�ยวขอ้งตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญติับริษทั
มหาชนจาํกดั ดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 9.09 9.01 9.09 9.01 
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26. การจดัการส่วนทุน 

วตัถุประสงค์หลกัของบริษทัและบริษทัย่อยในการจดัการส่วนทุนคือ การดาํรงไวซ้�� งความสามารถ       
ในการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�อง การดาํรงไวซ้�� ง�ครงสร้างของทุนที�เหมาะสม และการรักษาอตัราส่วนหนี� สิน
ที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมไม่ให้เกินขอ้กาํหนดในการออกหุ้นกู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 20) 
และของสญัญากูย้ืมเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 21) 

� วนัที� 31 ตุลาคม อตัราส่วนหนี�สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม มีดงันี�  
 

 2560 2559 
หนี�สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 1.20 : 1.00 1.13 : 1.00 

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษ�ะที�สาํคญั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม ไดแ้ก่ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  “ปรับปรุงใหม่”   “ปรับปรุงใหม่”
 2560  2559  2560  2559 
เงินเดือน ค่าแรง และผลประ�ยชน์อื�นของพนกังาน 1,382,584 1,420,095 533,494 523,696 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,182,249 1,247,360 352,847 411,961 
ค่าธรรมเนียมนาํส่งกองทุนออ้ยและนํ�าตาลทราย 1,095,557 1,149,835 441,214 506,900 
ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา 651,798 785,324 239,711 244,860 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 508,729 629,153 188,228 305,228 
วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 10,448,253 8,664,216 5,198,432 4,681,020 
ซื�อสินคา้สาํเร็จรูป 121,917 23,491 2,065,694 1,585,074 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (622,211) 1,084,842 (611,796) 819,990 
ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 54,383 - 6,054 - 
ขาดทุนจากวสัดุและอะไหล่เสื�อมสภาพ 5,856 27,733 588 27,733 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 400,299 744,534 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 222,646 75,748 - 16,782 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน - - 74,887 7,827 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 147,142 141,312 50,508 48,566 
ตน้ทุนทางการเงิน 668,129 709,983 514,186 551,698 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอื�น 781,363 696,050 540,800 385,667 

รวม 16,648,395 16,655,142 9,995,146 10,861,536 
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26. การจดัการส่วนทุน 

วตัถุประสงค์หลกัของบริษทัและบริษทัย่อยในการจดัการส่วนทุนคือ การดาํรงไวซ้�� งความสามารถ       
ในการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�อง การดาํรงไวซ้�� ง�ครงสร้างของทุนที�เหมาะสม และการรักษาอตัราส่วนหนี� สิน
ที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมไม่ให้เกินขอ้กาํหนดในการออกหุ้นกู ้(ดูหมายเหตุขอ้ 20) 
และของสญัญากูย้ืมเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 21) 

� วนัที� 31 ตุลาคม อตัราส่วนหนี�สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม มีดงันี�  
 

 2560 2559 
หนี�สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 1.20 : 1.00 1.13 : 1.00 

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษ�ะที�สาํคญั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม ไดแ้ก่ 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  “ปรับปรุงใหม่”   “ปรับปรุงใหม่”
 2560  2559  2560  2559 
เงินเดือน ค่าแรง และผลประ�ยชน์อื�นของพนกังาน 1,382,584 1,420,095 533,494 523,696 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,182,249 1,247,360 352,847 411,961 
ค่าธรรมเนียมนาํส่งกองทุนออ้ยและนํ�าตาลทราย 1,095,557 1,149,835 441,214 506,900 
ค่าซ่อมแซมบาํรุงรักษา 651,798 785,324 239,711 244,860 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 508,729 629,153 188,228 305,228 
วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 10,448,253 8,664,216 5,198,432 4,681,020 
ซื�อสินคา้สาํเร็จรูป 121,917 23,491 2,065,694 1,585,074 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (622,211) 1,084,842 (611,796) 819,990 
ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 54,383 - 6,054 - 
ขาดทุนจากวสัดุและอะไหล่เสื�อมสภาพ 5,856 27,733 588 27,733 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 400,299 744,534 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 222,646 75,748 - 16,782 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน - - 74,887 7,827 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 147,142 141,312 50,508 48,566 
ตน้ทุนทางการเงิน 668,129 709,983 514,186 551,698 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอื�น 781,363 696,050 540,800 385,667 

รวม 16,648,395 16,655,142 9,995,146 10,861,536 
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28. กาํไรต่อหุ้นขั�นพ��น�าน 

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุน้สาม�ัของบริษทัดว้ยจาํนวน
หุ้นสาม�ัถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ� าหนักที�ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานสําหรับปี
สิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 มีดงันี�  

2560 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 กาํไร 

สําหรับปี 
 จํานวนหุ้น  กาํไร 

ต่อหุ้น 
 กาํไร 

สําหรับปี 
 จํานวนหุ้น  กาํไร 

ต่อหุ้น 
 พนับาท  พนัหุ้น  บาท  พนับาท  พนัหุ้น  บาท 
กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานและปรับลด         
สาํหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุน้สาม�ั 1,970,395 4,410,233  0.447  1,311,983  4,410,233  0.297 

2559 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 กาํไร 

สําหรับปี 
 จํานวนหุ้น  กาํไร 

ต่อหุ้น 
 กาํไร 

สําหรับปี 
 จํานวนหุ้น  กาํไร 

ต่อหุ้น 
 พนับาท  พนัหุ้น  บาท  พนับาท  พนัหุ้น  บาท 
กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานและปรับลด           
สาํหรับปีที�เป็นของผูถื้อหุ้นสาม�ั 1,426,152 4,410,233*  0.323  234,288  4,410,233*  0.053 

* จาํนวนหุน้ ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2559 ไดมี้การเปลี�ยนแปลง���งเป็นผลจากการปรับตวัเลขจาํนวนหุน้ปันผลที�จ่ายใหถู้กตอ้ง 

29. การเสนอข้อมู�เกี��วกบัส่วนงาน�าํเนินงาน 
บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ไดน้าํเสนอขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนงานดาํเนินงานตามมุมมองผูบ้ริหาร 
โดยพิจารณาจากการบริหารการจดัการและโครงสร้างการบริหารและการรายงานภายในของกลุ่มบริษทั
เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน  

กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามธุรกิจหลกัไดด้งันี�  
กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล 
ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ� าตาลทรายและกากนํ� าตาลให้แก่ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
ผูป้ระกอบการที�เป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑเ์พื�อการส่งออก และบริษทัผูค้า้นํ�าตาลต่างประเทศ 

กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอล ์
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแอลกอฮอลใ์หแ้ก่บริษทันํ�ามนัทั�งในและต่างประเทศ 



174      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)174      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)
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กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทั
ในกลุ่มบริษทั 

กลุ่มธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์
ดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าประเภทอาคารสํานกังานและกิจการรีสอร์ทเพ��อการพกัผ่อน สาํหรับเป็นศูนยอ์บรมและ
สมัมนา  

กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ออกเป็นการประกอบการในประเทศ และต่างประเทศ 
โดยต่างประเทศ ประกอบดว้ย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพูชา 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัลกูคา้รายให�่ 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �1 ตุลาคม �560 และ �559 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกรายหน�� งจากธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าเป็นจาํนวนรวมประมาณ 751.67 ลา้นบาท และ 808.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากยอดรายไดร้วม
ของกลุ่มบริษทั 
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กลุ่มธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทั
ในกลุ่มบริษทั 

กลุ่มธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์
ดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าประเภทอาคารสํานกังานและกิจการรีสอร์ทเพ��อการพกัผ่อน สาํหรับเป็นศูนยอ์บรมและ
สมัมนา  

กลุ่มบริษทัจาํแนกส่วนงานตามภูมิศาสตร์ออกเป็นการประกอบการในประเทศ และต่างประเทศ 
โดยต่างประเทศ ประกอบดว้ย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพูชา 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัลกูคา้รายให�่ 
สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� �1 ตุลาคม �560 และ �559 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกรายหน�� งจากธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าเป็นจาํนวนรวมประมาณ 751.67 ลา้นบาท และ 808.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากยอดรายไดร้วม
ของกลุ่มบริษทั 
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30. ภาระผูกพ�น�ละหน���ินท���าจเก�ิ���น 

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 นอกจากหนี� สินที�ปราก�ในงบแสดง�านะการเงินแลว้ บริษทัและ
บริษทัยอ่ย ยงัมีภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น ดงันี�  
30.1 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสัญญาขายสินคา้ที�ยงัไม่ไดส่้งมอบสาํหรับงบการเงินรวม

จาํนวน 2,060.07 ลา้นบาท และ 1,455.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั และสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
จาํนวน 1,879.91 ลา้นบาท และ 816.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

30.2 บริษทัและบริษทัย่อยสามแห่งไดอ้อกเช็คลงวนัที�ล่วงหน้าแก่ชาวไร่เพื�อรับ�ื�อออ้ย โดยบริษทัและ
บริษทัย่อยยงัมิไดบ้นัทึกภาระหนี� สินดงักล่าว เนื�องจากเช็คยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและยงัไม่ไดรั้บออ้ย 
ณ วนัที� 31 ตุลาคม ตามรายละเอียดดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

สาํหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 - 1,106.95 - 370.17 
สาํหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 1,167.01 - 472.11 - 

30.3 บริษทัย่อยแห่งหนึ� งทาํสัญญา�ื�อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
จาํนวน 2 สัญญา ดงันี�  
- สัญญาลงวนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2548 กฟผ. ตกลง�ื�อพลงังานไฟฟ้าจากบริษทัย่อย ณ อาํเภอนํ� าพอง 

จงัหวดัขอนแก่น ตามราคาที�ตกลงร่วมกนัในสัญญาเป็นระยะเวลา 21 ปี นบัตั�งแต่เดือนแรกที�มีการ
ขายไฟฟ้า (เดือนธันวาคม 2549) ในปริมาณ 20 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดนัไฟฟ้า 115 กิโลโวลท ์ 
โดยในปีที� 2 จนถึงปีก่อนปีสุดทา้ย กฟผ. ตกลงที�จะ�ื�อพลงังานไฟฟ้าในปริมาณไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของปริมาณพลงังานไฟฟ้าตามสญัญา 

- สัญญาลงวนัที� 12 มกราคม 2553 กฟผ. ตกลง�ื�อปริมาณพลงังานไฟฟ้า 22 เมกะวตัต ์ณ ระดบั
แรงดนั 115 กิโลโวลทจ์ากบริษทัย่อย ณ อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ตามราคาที�ตกลง
ร่วมกันในสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั� งแต่วนัที�  1 เมษายน 2554 บริษทัย่อยต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อ กฟผ. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนครบกาํหนดอายุสัญญาเพื�อต่ออายุสัญญา
ต่อไปอีกคราวละ 5 ปี บริษทัย่อยไดย้ื�นหนงัสือคํ�าประกนัการเสนอขายไฟฟ้า เป็นจาํนวนเงิน 
4.40 ลา้นบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 2 มิถุนายน 2557 กฟผ. ไดต้กลง�ื�อปริมาณพลงังานไฟฟ้าเพิ�มอีก 
8 เมกะวตัตร์วมเป็น 30 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต ์ตามราคาที�ตกลงร่วมกนัใน
สญัญา เริ�มตั�งแต่วนัที� 1 กรก�าคม 2557 สิ�นสุดวนัที� 2 พฤศจิกายน 2561 
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

                              รายงานประจำาปี 2560     177 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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30. ภาระผูกพ�น�ละหน���ินท���าจเก�ิ���น 

ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 นอกจากหนี� สินที�ปราก�ในงบแสดง�านะการเงินแลว้ บริษทัและ
บริษทัยอ่ย ยงัมีภาระผกูพนัและหนี� สินที�อาจเกิดขึ�น ดงันี�  
30.1 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสัญญาขายสินคา้ที�ยงัไม่ไดส่้งมอบสาํหรับงบการเงินรวม

จาํนวน 2,060.07 ลา้นบาท และ 1,455.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั และสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
จาํนวน 1,879.91 ลา้นบาท และ 816.63 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

30.2 บริษทัและบริษทัย่อยสามแห่งไดอ้อกเช็คลงวนัที�ล่วงหน้าแก่ชาวไร่เพื�อรับ�ื�อออ้ย โดยบริษทัและ
บริษทัย่อยยงัมิไดบ้นัทึกภาระหนี� สินดงักล่าว เนื�องจากเช็คยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและยงัไม่ไดรั้บออ้ย 
ณ วนัที� 31 ตุลาคม ตามรายละเอียดดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

สาํหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 - 1,106.95 - 370.17 
สาํหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561 1,167.01 - 472.11 - 

30.3 บริษทัย่อยแห่งหนึ� งทาํสัญญา�ื�อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
จาํนวน 2 สัญญา ดงันี�  
- สัญญาลงวนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2548 กฟผ. ตกลง�ื�อพลงังานไฟฟ้าจากบริษทัย่อย ณ อาํเภอนํ� าพอง 

จงัหวดัขอนแก่น ตามราคาที�ตกลงร่วมกนัในสัญญาเป็นระยะเวลา 21 ปี นบัตั�งแต่เดือนแรกที�มีการ
ขายไฟฟ้า (เดือนธันวาคม 2549) ในปริมาณ 20 เมกะวตัต์ ณ ระดบัแรงดนัไฟฟ้า 115 กิโลโวลท ์ 
โดยในปีที� 2 จนถึงปีก่อนปีสุดทา้ย กฟผ. ตกลงที�จะ�ื�อพลงังานไฟฟ้าในปริมาณไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของปริมาณพลงังานไฟฟ้าตามสญัญา 

- สัญญาลงวนัที� 12 มกราคม 2553 กฟผ. ตกลง�ื�อปริมาณพลงังานไฟฟ้า 22 เมกะวตัต ์ณ ระดบั
แรงดนั 115 กิโลโวลทจ์ากบริษทัย่อย ณ อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ตามราคาที�ตกลง
ร่วมกันในสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั� งแต่วนัที�  1 เมษายน 2554 บริษทัย่อยต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อ กฟผ. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนครบกาํหนดอายุสัญญาเพื�อต่ออายุสัญญา
ต่อไปอีกคราวละ 5 ปี บริษทัย่อยไดย้ื�นหนงัสือคํ�าประกนัการเสนอขายไฟฟ้า เป็นจาํนวนเงิน 
4.40 ลา้นบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 2 มิถุนายน 2557 กฟผ. ไดต้กลง�ื�อปริมาณพลงังานไฟฟ้าเพิ�มอีก 
8 เมกะวตัตร์วมเป็น 30 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต ์ตามราคาที�ตกลงร่วมกนัใน
สญัญา เริ�มตั�งแต่วนัที� 1 กรก�าคม 2557 สิ�นสุดวนัที� 2 พฤศจิกายน 2561 
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30.4 บริษทัย่อยแห่งหนึ� งทาํสัญญาซื�อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื�อวนัที� 18 กนัยายน 

2555 โดยตกลงซื�อปริมาณพลงังานไฟฟ้า 2.12 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 22,000 โวลท ์ณ อาํเภอวงัสะพุง 
จงัหวดัเลย ตามราคาที�ตกลงร่วมกนัในสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั�งแต่วนัที�  20 พ��จิกายน 2555 
(บริษทัมีการขอเลื�อนการขายพลงังานไฟฟ้าเป็นวนัที� 27 �ันวาคม 2557) โดยบริษทัย่อยตอ้งแจง้เป็น
หนังสือต่อ กฟภ. เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนครบกาํหนดอายุสัญญาเพื�อต่ออายุสัญญาต่อไปอีก
คราวละ 5 ปี  

30.5 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีภาระ�กูพนัและวงเงินสินเชื�อ ดงันี�  
หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินรวม 
  � วนั��� �� �ุลาคม 2560  � วนั��� �� �ุลาคม 2559 
 สกุลเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภาระผูกพัน         

สญัญาคํ�าประกนัการชาํระหนี�ของบริษทัยอ่ย 
 สาํหรับคํ�าหนี� สินทุกประเภทที�อาจจะเกิดขึ�น 

 
บาท - 2,829.88 - 

 
- 3,417.35 - 

สญัญาคํ�าประกนัการชาํระหนี�ของบริษทัยอ่ย 
   สาํหรับคํ�าหนี� สินทุกประเภทที�อาจจะเกิดขึ�น 

 
ดอลลาร์สหรัฐ - 7.50 - 

 
- 1.97 - 

สญัญาคํ�าประกนัการชาํระหนี�ของบริษทัร่วม 
 สาํหรับคํ�าหนี� สินทุกประเภทที�อาจจะเกิดขึ�น 

 
บาท - 74.10 - 

 
- - -          

วงเงินสินเชื�อ         
หนงัสือคํ�าประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 91.68 -  - 81.45 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจา้หนี�ทรัสตรี์ซีท บาท 120.00 - 120.00  170.00 - 170.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลาร์สหรัฐ 10.00 - 10.00  11.90 1.90 10.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ยโูร - - -  2.01 2.01 - 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�น บาท 22,255.70 5,901.27 16,354.43  21,512.20 2,720.73 18,791.47 
เงินกูยื้มระยะสั�น ดอลลาร์สหรัฐ 50.50 7.50 43.00  50.50 0.04 50.46 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน บาท 3,676.50 2,362.50 1,314.00  2,365.00 1,035.00 1,330.00 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน ดอลลาร์สหรัฐ - - -  20.00 - 20.00 
เงินกูยื้มระยะยาว บาท 3,655.83 3,655.83 -  5,067.47 5,067.47 - 

 
 

หน่วย : ล้าน 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  � วัน��� �� �ุลาคม 2560  � วนั��� �� �ุลาคม 2559 
 สกุลเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภาระผูกพัน         

สญัญาคํ�าประกนัการชาํระหนี�ของบริษทัยอ่ย 
  สาํหรับคํ�าหนี� สินทุกประเภทที�อาจจะเกิดขึ�น 

 
บาท - 2,058.08 - 

 
- 1,642.85 - 

สญัญาคํ�าประกนัการชาํระหนี�ของบริษทัยอ่ย  
  สาํหรับคํ�าหนี� สินทุกประเภทที�อาจจะเกิดขึ�น 

 
ดอลลาร์สหรัฐ - 7.50 - 

 
- 1.93 - 

สญัญาคํ�าประกนัการชาํระหนี�ของบริษทัร่วม 
 สาํหรับคํ�าหนี� สินทุกประเภทที�อาจจะเกิดขึ�น 

 
บาท - 74.10 - 

 
- - -          

วงเงินสินเชื�อ         
หนงัสือคํ�าประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บาท - 9.78 -  - 4.13 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจา้หนี�ทรัสตรี์ซีท บาท 30.00 - 30.00  30.00 - 30.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ยโูร - - -  2.01 2.01 - 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน บาท 11,593.70 4,265.00 7,328.70  9,545.20 1,108.00 8,437.20 
เงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน ดอลลาร์สหรัฐ 10.50 - 10.50  10.50 - 10.50 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน บาท 3,676.50 2,362.50 1,314.00  2,365.00 1,035.00 1,330.00 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูยื้มระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน ดอลลาร์สหรัฐ - - -  20.00 - 20.00 
เงินกูยื้มระยะยาว บาท 3,203.83 3,203.83 -  3,409.67 3,409.67 - 
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วงเงินสินเชื�อดงักล่าวขา้งตน้บางส่วนคํ�าประกนัโดยบริษทัและบริษทัย่อยคํ�าประกนัระหว่างกนั และ
การโอนสิทธิประกันภัยของสิ� งปลูกสร้างและเครื� องจักรแก่ผู ้ให้กู้ บางส่วนคํ� าประกันโดย
กรรมการบริหารบริษทับางท่านและเช็คของบริษทั นอกจากนี� บางวงเงินหากมีการเบิกใช ้บริษทัและ
บริษทัย่อยจะตอ้งนาํสินคา้บางส่วนเขา้ร่วมคํ�าประกนัดว้ย อย่างไรก็ตาม บริษทัและบริษทัย่อยไม่มี
การใชว้งเงินดงักล่าว � วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 

ทั�งนี�  บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งป�ิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการ สําหรับภาระผูกพนัและ
วงเงินสินเชื�อขา้งตน้ โดยบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้
และบริษทัย่อยตอ้งดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อย การดาํรงอตัราส่วนความสามารถ 
ในการชําระหนี�  ข้อจาํกัดในการก่อหนี� ระยะยาวเพิ�มเติม การเพิ�มทุนจดทะเบียนและขอ้จาํกัด 
ในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

30.6 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัคงเหลือตามสญัญาต่างๆ มีดงันี�   
หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินรวม 
  � วัน�ี� �1 ตุลาคม 2560 � วัน�ี� �1 ตุลาคม 2559 
 สกุลเงิน มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลอื 

ตามสัญญา 
มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ 

ตามสัญญา 
สญัญาก่อสร้างและจา้งเหมา บาท 1,018.23 168.64 1,070.15 207.36 
สญัญาซื�อเครื�องจกัรและอุปกร�์ บาท 489.43 107.51 317.72 49.65 
 ดอลลาร์สหรัฐ 13.60 0.46 13.60 1.42 
 ยโูร - - 2.88 2.01 

หน่วย : ล้าน 
  งบการเงินรวม 
  ภาระผูกพันคงเหลอืตามสัญญา 
  � วัน�ี� �1 ตุลาคม 2560 � วัน�ี� �1 ตุลาคม 2559 
 สกลุเงิน ภายใน 1 ปี 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม ภายใน 1 ปี 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
สญัญาเช่าสมัปทาน ดอลลาร์สหรัฐ 0.17 0.68 11.48 12.33 0.17 0.68 11.69 12.54 
สญัญาเช่า บาท 15.58 27.69 - 43.27 5.61 11.87 - 17.48 

หน่วย : ล้าน 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  � วัน�ี� �1 ตุลาคม 2560 � วัน�ี� �1 ตุลาคม 2559 
 สกุลเงิน มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลอื 

ตามสัญญา 
มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ 

ตามสัญญา 
สญัญาก่อสร้างและจา้งเหมา บาท 620.33 84.25 704.01 98.22 
สญัญาซื�อเครื�องจกัรและอุปกร�์ บาท 467.87 95.46 304.59 40.46 
 ยโูร - - 2.88 2.01 

หน่วย : ล้าน 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ภาระผูกพันคงเหลอืตามสัญญา 
  � วัน�ี� �1 ตุลาคม 2560 � วัน�ี� �1 ตุลาคม 2559 
 สกลุเงิน ภายใน 1 ปี 1-5 ปี รวม ภายใน 1 ปี 1-5 ปี รวม 
สญัญาเช่า บาท 5.86 9.87 15.73 5.61 11.87 17.48 
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วงเงินสินเชื�อดงักล่าวขา้งตน้บางส่วนคํ�าประกนัโดยบริษทัและบริษทัย่อยคํ�าประกนัระหว่างกนั และ
การโอนสิทธิประกันภัยของสิ� งปลูกสร้างและเครื� องจักรแก่ผู ้ให้กู้ บางส่วนคํ� าประกันโดย
กรรมการบริหารบริษทับางท่านและเช็คของบริษทั นอกจากนี� บางวงเงินหากมีการเบิกใช ้บริษทัและ
บริษทัย่อยจะตอ้งนาํสินคา้บางส่วนเขา้ร่วมคํ�าประกนัดว้ย อย่างไรก็ตาม บริษทัและบริษทัย่อยไม่มี
การใชว้งเงินดงักล่าว � วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 

ทั�งนี�  บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งป�ิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการ สําหรับภาระผูกพนัและ
วงเงินสินเชื�อขา้งตน้ โดยบริษทัและบริษทัย่อยตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนของผูถื้อหุน้
และบริษทัย่อยตอ้งดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อย การดาํรงอตัราส่วนความสามารถ 
ในการชําระหนี�  ข้อจาํกัดในการก่อหนี� ระยะยาวเพิ�มเติม การเพิ�มทุนจดทะเบียนและขอ้จาํกัด 
ในการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

30.6 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัคงเหลือตามสญัญาต่างๆ มีดงันี�   
หน่วย : ล้าน 

  งบการเงินรวม 
  � วัน�ี� �1 ตุลาคม 2560 � วัน�ี� �1 ตุลาคม 2559 
 สกุลเงิน มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลอื 

ตามสัญญา 
มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ 

ตามสัญญา 
สญัญาก่อสร้างและจา้งเหมา บาท 1,018.23 168.64 1,070.15 207.36 
สัญญาซื�อเครื�องจกัรและอุปกร�์ บาท 489.43 107.51 317.72 49.65 
 ดอลลาร์สหรัฐ 13.60 0.46 13.60 1.42 
 ยโูร - - 2.88 2.01 

หน่วย : ล้าน 
  งบการเงินรวม 
  ภาระผูกพันคงเหลอืตามสัญญา 
  � วัน�ี� �1 ตุลาคม 2560 � วัน�ี� �1 ตุลาคม 2559 
 สกลุเงิน ภายใน 1 ปี 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม ภายใน 1 ปี 1-5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 
สญัญาเช่าสมัปทาน ดอลลาร์สหรัฐ 0.17 0.68 11.48 12.33 0.17 0.68 11.69 12.54 
สญัญาเช่า บาท 15.58 27.69 - 43.27 5.61 11.87 - 17.48 

หน่วย : ล้าน 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  � วัน�ี� �1 ตุลาคม 2560 � วัน�ี� �1 ตุลาคม 2559 
 สกุลเงิน มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลอื 

ตามสัญญา 
มูลค่าตามสัญญา ภาระผูกพันคงเหลือ 

ตามสัญญา 
สญัญาก่อสร้างและจา้งเหมา บาท 620.33 84.25 704.01 98.22 
สัญญาซื�อเครื�องจกัรและอุปกร�์ บาท 467.87 95.46 304.59 40.46 
 ยโูร - - 2.88 2.01 

หน่วย : ล้าน 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  ภาระผูกพันคงเหลอืตามสัญญา 
  � วัน�ี� �1 ตุลาคม 2560 � วัน�ี� �1 ตุลาคม 2559 
 สกลุเงิน ภายใน 1 ปี 1-5 ปี รวม ภายใน 1 ปี 1-5 ปี รวม 
สญัญาเช่า บาท 5.86 9.87 15.73 5.61 11.87 17.48 
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30.7 สญัญาอื�นที�สาํคญั 

30.7.1 บริษทัย่อยแห่งหนึ� งได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน  
เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2548 ในเขตพื�นที� 43 หมู่ 10 ตาํบลนํ� าพอง อาํเภอนํ� าพอง จงัหวดั
ขอนแก่น โดยมีกาํหนดอาย ุ21 ปี อยา่งไรกต็าม เมื�อพระราชบญัญติัการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
จากค�ะกรรมการกาํกบักิจกรรมพลงังาน �ึ�งมีอายุใบอนุญาต 19 ปี สิ�นสุดเดือนธนัวาคม 
2571 โดยบริษทัย่อยดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการประกอบกิจการพลงังาน 
พ.ศ. 2550 และเงื�อนไขประกอบใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 

30.7.2 เมื�อวนัที�  16 กุมภาพนัธ์ 2549 บริษทั นํ� าตาลสะหวนันะเขด จาํกัด (บริษทัย่อย) ได้ทาํ
สัญญาพฒันาพื�นที�ในสาธาร�รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกบัรัฐบาลของประเทศ
ดังกล่าว เพื�อใช้เป็นอาคารสํานักงานของบริษัทย่อย อาคารโรงงาน ถนน และพื�นที� 
ปลูกออ้ย รวม 10,000 เฮกตาร์ โดยมีกาํหนดระยะเวลา 40 ปี และสามารถต่อสัญญาไดอี้ก 
20 ปี หากไดรั้บความเห็นชอบจากคู่สญัญา � วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อยได้
ใชพื้�นที�แลว้ จาํนวน 5,053.61 เฮกตาร์ โดยมีอตัราค่าเช่าตามสญัญา 

30.7.3 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษทัยอ่ย)  
ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับรัฐบาลของประเทศกัมพูชา  
เมื�อวันที�  2 สิงหาคม 2549 เพื�อก่อตั� งโรงงานนํ� าตาลพร้อมทั�งได้รับสัมปทานพื�นที�
เพาะปลูกออ้ยในจงัหวดัเกาะกง ประเทศกมัพูชา จาํนวน 19,100 เฮกตาร์ อายุสัมปทาน 
90 ปี โดยไม่มีค่าเช่าใน 4 ปีแรก และหลงัจากนั�นคิดค่าเช่าในอตัรา 1 - 4 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อเฮกตาร์ต่อปี � วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 บริษทัย่อยไดใ้ชพื้�นที�แลว้จาํนวน 
9,398.69 เฮกตาร์ เท่ากนัทั�งสองปี อาคารและสิ�งปลูกสร้าง และอาคารระหว่างก่อสร้าง
ของบริษทัยอ่ยที�ตั�งอยูบ่นที�ดินสมัปทาน เมื�อครบกาํหนดสญัญากรรมสิทธิ� ในทรัพยสิ์น
จะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

30.7.4 บริษทัยอ่ยในประเทศกมัพชูาแห่งหนึ�งทาํสญัญาเช่าที�ดินระยะยาว 2 �บบั กบับุคคลภายนอก 
เพื�อสร้างท่าเรือและที�ดินรอการพฒันาในวนัที� 1 มิถุนายน 2550 และวนัที� 21 พฤษภาคม
2550 ตามลาํดับ ระยะเวลา 90 ปี เท่ากันทั� งสองสัญญา โดยบริษทัย่อยได้จ่ายเงินค่าเช่า
ล่วงหนา้ไปแลว้ทั�งจาํนวน 0.48 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ �ึ�ง � วนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 
มีคงเหลือค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจาํนวน 0.42 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 0.43 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
ตามลาํดบั �ึ�งแสดงรวมเป็นส่วนหนึ�งในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 
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�1� เคร���งม��ทางการเงนิ 

นโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงอนัเกี�ยวเนื�องกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย อตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเท�ในตลาด อตัราการเปลี�ยนแปลงของราคาสินคา้ที�เกี�ยวเนื�อง และจากการที�คู่สัญญาไม่
ป�ิบติัตามสญัญา �ึ�งบริษทัและบริษทัย่อยพิจาร�าใชเ้ครื�องมือทางการเงินที�เหมาะสมเพื�อป้องกนัความเสี�ยง
ดงักล่าว อย่างไรก็ตามบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายที�จะถือหรือออกเครื�องมือทางการเงินเพื�อการเก็ง
กาํไรหรือเพื�อการคา้ 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�เกิดขึ�นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยในตลาด
ในอนาคต �ึ�งจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจดัสรรเงินกูย้ืมที�เป็นอตัรา
ดอกเบี�ยคงที�และลอยตวัให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทั �ึ� งมีรายละเอียด
ส่วนใหญ่ ดงันี�   

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 � วนัที� �1 ตุลาคม 2560 
 �ตัราด�กเบี�ยคงที� �ตัราด�กเบี�ย  รวม 

  ภายใน   มากกว่า   มากกว่า  ปรับ�ึ�นลง   
 1 ปี  1 ถงึ 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด   
สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ -  - -  109,680  109,680 
เงินฝากธนาคารแบบประจาํ 24  - -  -  24 
ลูกหนี� เงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ย 281,470  354,373  4,090  249  640,182 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแกช่าวไร่ 1,034,514  10,330  -  30,211  1,075,055 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแกกิ่จการอื�น 181,000  -  -  -  181,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื�น 41,983  24,238  -  -  66,221 
เงินลงทุนระยะยาวอื�น -  -  6,691  -  6,691 

รวม 1,538,991  388,941  10,781  140,140  2,078,853 
          

หนี�สินทางการเงิน          
เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 8,508,780  -  -  -  8,508,780 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,000  -  -  -  5,000 
หุน้กูร้ะยะยาว 2,998,989  6,494,446  -  -  9,493,435 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,223,833  1,980,000  -  452,000  3,655,833 

รวม 12,736,602  8,474,446  -  452,000  21,663,048 

 



                              รายงานประจำาปี 2560     181 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

                              รายงานประจำาปี 2560     181 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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�1� เคร���งม��ทางการเงนิ 

นโยบายการบริหารความเสี�ยงทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงอนัเกี�ยวเนื�องกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี�ย อตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเท�ในตลาด อตัราการเปลี�ยนแปลงของราคาสินคา้ที�เกี�ยวเนื�อง และจากการที�คู่สัญญาไม่
ป�ิบติัตามสญัญา �ึ�งบริษทัและบริษทัย่อยพิจาร�าใชเ้ครื�องมือทางการเงินที�เหมาะสมเพื�อป้องกนัความเสี�ยง
ดงักล่าว อย่างไรก็ตามบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายที�จะถือหรือออกเครื�องมือทางการเงินเพื�อการเก็ง
กาํไรหรือเพื�อการคา้ 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�เกิดขึ�นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยในตลาด
ในอนาคต �ึ�งจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มบริษทับริหารความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการจดัสรรเงินกูย้ืมที�เป็นอตัรา
ดอกเบี�ยคงที�และลอยตวัให้เหมาะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษทั �ึ� งมีรายละเอียด
ส่วนใหญ่ ดงันี�   

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 
 � วนัที� �1 ตุลาคม 2560 
 �ตัราด�กเบี�ยคงที� �ตัราด�กเบี�ย  รวม 

  ภายใน   มากกว่า   มากกว่า  ปรับ�ึ�นลง   
 1 ปี  1 ถงึ 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด   
สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ -  - -  109,680  109,680 
เงินฝากธนาคารแบบประจาํ 24  - -  -  24 
ลูกหนี� เงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ย 281,470  354,373  4,090  249  640,182 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแกช่าวไร่ 1,034,514  10,330  -  30,211  1,075,055 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแกกิ่จการอื�น 181,000  -  -  -  181,000 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื�น 41,983  24,238  -  -  66,221 
เงินลงทุนระยะยาวอื�น -  -  6,691  -  6,691 

รวม 1,538,991  388,941  10,781  140,140  2,078,853 
          

หนี�สินทางการเงิน          
เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 8,508,780  -  -  -  8,508,780 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,000  -  -  -  5,000 
หุน้กูร้ะยะยาว 2,998,989  6,494,446  -  -  9,493,435 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,223,833  1,980,000  -  452,000  3,655,833 

รวม 12,736,602  8,474,446  -  452,000  21,663,048 
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หน่วย : พนับาท 

 งบการเงนิรวม 
 � วนัที� �1 ตุลาคม 2559 
 �ตัราด�กเบี�ยคงที� �ตัราด�กเบี�ย  รวม 

  ภายใน   มากกว่า   มากกว่า  ปรับ�ึ�นลง   
 1 ปี  1 ถงึ 5 ปี  5 ปี  ตามราคาตลาด   
สินทรัพย์ทางการเงนิ     

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย ์ -  - -  62,504  62,504 
เงินฝากธนาคารแบบประจาํ 23  - -  -  23 
ลูกหนี� เงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ย 257,821  314,656  1,815  4,754  579,046 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแกช่าวไร่ 896,631  8,814  -  60,004  965,449 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื�น 41,333  45,334  -  -  86,667 
เงินลงทุนระยะยาวอื�น 2,702  -  -  -  2,702 

รวม 1,198,510  368,804  1,815  127,262  1,696,391 
          

หนี�สินทางการเงิน          
เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 3,757,026  -  -  -  3,757,026 
เงินกูย้มืระยะสั�นอื�น 6,900  -  -  -  6,900 
หุน้กูร้ะยะยาว 2,999,307  6,993,763  -  -  9,993,070 
เงินกูย้มืระยะยาว 1,409,733  2,805,734  -  852,000  5,067,467 
หนี� สินตามสญัญาเช่าระยะยาว 1,323  -  -  -  1,323 

รวม 8,174,289  9,799,497  -  852,000  18,825,786 
 

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 
ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนของบริ�ทัและบริ�ทัย่อย ส่วนใหญ่เกี�ยวขอ้งกบัการขายสินคา้ และการนาํเขา้
เครื�องจกัร เนื�องจากรายการทางธุรกิจเป็นสกุลเงินตราต่างประเท� �ดย � วนัที� 31 ตุลาคม บริ�ทัและบริ�ทัย่อย
มีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นเงินตราต่างประเท�ที�มีสาระสาํคญั��� งไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเสี�ยง
จากอตัราแลกเปลี�ยนดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

สกลุเงนิ สินทรัพย์ หนี�สิน สินทรัพย์ หนี�สิน สินทรัพย์ หนี�สิน สินทรัพย์ หนี�สิน 
ดอลลาร์สหรัฐ 15.79 9.03 15.60 2.58 56.22 - 11.91 - 
เยน - 2.50 - 2.50 - - - - 
เรียล 975.58 79.68 711.48 92.03 - - - - 
กีบ 108.52 602.24 252.97 489.34 - - - - 

 



182      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)182      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)
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ณ วนัที�  31 ตุลาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราแลกเปลี�ยนกบัธนาคารพาณิชย ์เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัรา
แลกเปลี�ยนในการรับและจ่ายชาํระหนี� สินในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ� งบริษทัและบริษทัย่อยยงัไม่ได้
บนัทึกหนี� สินทางการเงินดงักล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราแลกเปลี�ยนที� เปิดส�านะไว ้
มีวนัครบกาํหนดอยูร่ะหวา่ง 1 - 3 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 
สกลุเงนิ จ�านวนเงนิท��ท�าส���า สกลุเงนิ จ�านวนเงนิท����้�ามส���า 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559  2560 2559 2560 2559 

ดอลลาร์สหรัฐ - 30.99 - 47.74 บาท - 1,098.04 - 1,693.00 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราแลกเปลี�ยน 
ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

ขาดทุนจากมูลคา่ยตุิธรรมสุทธิตามสญัญาซื�อขาย 
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 
- 

 
(6.35) 

 
- 

 
(13.33) 

ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคานํ�าตาลทรายและราคาออ้ย 

อุตสาหกรรมออ้ยและนํ� าตาลทรายในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรชาวไร่ออ้ย
และโรงงานนํ� าตาล ราคาขายนํ� าตาลโควตา ข. และอตัราแลกเปลี�ยนที�บริษทั ออ้ยและนํ� าตาลไทย จาํกดั (อนท.) 
ขายไดจ้ริงมีผลอย่างมากต่อการคาํนวณราคาออ้ย ซึ� งเป็นตน้ทุนหลกัของการผลิตนํ� าตาลทราย ดงันั�น 
เพื�อเป็นการบริหารความเสี�ยงจากความผนัผวนของกาํไรขั�นต้น บริษทัจึงมีกระบวนการป้องกันความเสี�ยง                 
โดยจดัทาํสัญญาซื�อ - ขายหรือแลกเปลี�ยนสินคา้เกษตร (���������� �����) อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี 
ซึ� งเมื�อมีการปิดส�านะของสญัญาหรือเมื�อสัญญาสิ�นสุดลงตามอายุ บริษทัจะรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุน
ที�เกิดขึ�นในงบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการรับรู้รายการในงบการเงิน ดงันี�  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

กาํไรจากสญัญาซื�อ - ขายหรือแลกเปลี�ยนสินคา้เกษตร 3.66 26.49 36.05 14.32 

 



                              รายงานประจำาปี 2560     183 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

                              รายงานประจำาปี 2560     183 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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ณ วนัที�  31 ตุลาคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราแลกเปลี�ยนกบัธนาคารพาณิชย ์เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัรา
แลกเปลี�ยนในการรับและจ่ายชาํระหนี� สินในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ� งบริษทัและบริษทัย่อยยงัไม่ได้
บนัทึกหนี� สินทางการเงินดงักล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราแลกเปลี�ยนที� เปิดส�านะไว ้
มีวนัครบกาํหนดอยูร่ะหวา่ง 1 - 3 ปี โดยมีรายละเอียดดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 
สกลุเงนิ จ�านวนเงนิท��ท�าส���า สกลุเงนิ จ�านวนเงนิท����้�ามส���า 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559  2560 2559 2560 2559 

ดอลลาร์สหรัฐ - 30.99 - 47.74 บาท - 1,098.04 - 1,693.00 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราแลกเปลี�ยน 
ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ตุลาคม มีดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

ขาดทุนจากมูลคา่ยตุิธรรมสุทธิตามสญัญาซื�อขาย 
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 
- 

 
(6.35) 

 
- 

 
(13.33) 

ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคานํ�าตาลทรายและราคาออ้ย 

อุตสาหกรรมออ้ยและนํ� าตาลทรายในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรชาวไร่ออ้ย
และโรงงานนํ� าตาล ราคาขายนํ� าตาลโควตา ข. และอตัราแลกเปลี�ยนที�บริษทั ออ้ยและนํ� าตาลไทย จาํกดั (อนท.) 
ขายไดจ้ริงมีผลอย่างมากต่อการคาํนวณราคาออ้ย ซึ� งเป็นตน้ทุนหลกัของการผลิตนํ� าตาลทราย ดงันั�น 
เพื�อเป็นการบริหารความเสี�ยงจากความผนัผวนของกาํไรขั�นต้น บริษทัจึงมีกระบวนการป้องกันความเสี�ยง                 
โดยจดัทาํสัญญาซื�อ - ขายหรือแลกเปลี�ยนสินคา้เกษตร (���������� �����) อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี 
ซึ� งเมื�อมีการปิดส�านะของสญัญาหรือเมื�อสัญญาสิ�นสุดลงตามอายุ บริษทัจะรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุน
ที�เกิดขึ�นในงบกาํไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการรับรู้รายการในงบการเงิน ดงันี�  
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560 2559 2560 2559 

กาํไรจากสญัญาซื�อ - ขายหรือแลกเปลี�ยนสินคา้เกษตร 3.66 26.49 36.05 14.32 
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มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื�อ � ขายหรือแลกเปลี�ยนสินคา้เกษตรคงเหลือที�เปิดสถานะไว ้ณ วนัที� 
31 ตุลาคม ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงันี�  

หน่วย : ล้านบาท 
 สกุลเงิน งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2560 2559 

มูลค่ายติุธรรมสุทธิตามสญัญาซื�อ�ขายหรือแลกเปลี�ยน   
 สินคา้เกษตร 

 
ดอลลาร์สหรัฐ 1.09 (0.85) 

ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 
บริษทัและบริษทัย่อย มีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี�การคา้ ลูกหนี�ชาวไร่ เงินให้กูย้ืม
ชาวไร่ เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและบริษทัที�เกี�ยวข้องกัน และลูกหนี� อื�น อย่างไรก็ตามเนื�องจากบริษทั 
และบริษทัย่อยมีลูกหนี� หลายรายและมีนโยบายการให้สินเชื�อที�ระมดัระวงัรวมทั�งมีการพิจารณาตั� ง 
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญอย่างเหมาะสม นอกจากนี�  บริษทัและบริษทัย่อยไดด้าํเนินการให้ชาวไร่นาํที�ดิน
หรือสินทรัพยอื์�นมาเป็นหลกัทรัพยค์ ํ� าประกนัหรือคํ�าประกนัดว้ยบุคคล ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อย
เชื�อว่าบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงจากการที�ลกูหนี�จะไม่ชาํระหนี�อยู่ในระดบัตํ�า 

มูลค่ายุติธรรม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั�วคราว ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น เงินให้กูย้ืมระยะสั�น 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน เจา้หนี� การคา้และเจา้หนี� อื�น เงินกูย้ืมระยะสั�น 
ภาษีเงินไดค้้างจ่าย และหนี� สินหมุนเวียน มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี เนื�องจาก
เครื�องมือทางการเงินดงักล่าวจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั�น  

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวที�มีอตัราดอกเบี�ยลอยตวัมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี 
ส่วนเงินกูย้ืมระยาวที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�มีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีเนื�องจากอตัรา
ดอกเบี�ยเ�ลี�ย ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงินที�สถาบนัการเงินที�กลุ่มบริษทัใชบ้ริการเสนออตัราดอกเบี� ย
ของเงินกู้ยืมที�มีกาํหนดระยะเวลาชําระคืนใกลเ้คียงกับเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษทัในอตัราที�ใกลเ้คียงกับ 
อตัราดอกเบี�ยคงที�ที�ระบไุวต้ามสญัญาเงินกู ้



184      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)184      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)
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รายการที�เปิดเ�ยตามตารางต่อไปนี�  พิจารณาว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สิน
ทางการเงินที�รับรู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม  

 งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ล�า�ับชั�น 
มูลค่ายุติธรรม 

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท   

ณ วนัที� 3� ตุลาคม 2560     
�นี��ินทางการเงิน     

หุน้กูร้ะยะยาว 9,493 9,658 ระดบั 2 คาํนวณจากราคาปิดครั� งล่าสุดของสมาคม
ตลาดตราสารหนี�ไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ย 

ณ วนัที� 3� ตุลาคม 2559     
�นี��ินทางการเงิน     
   หุน้กูร้ะยะยาว 9,993 10,227 ระดบั 2 คาํนวณจากราคาปิดครั� งล่าสุดของสมาคม

ตลาดตราสารหนี�ไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ย 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณมาจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ �จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที�สามารถสังเกตได ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน� และอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าตามสัญญา 
��� งคิดลดดว้ยอตัราที�สะทอ้นความเสี�ยงดา้นสินเชื�อของคู่สัญญาต่าง� ��� งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3 และ
สัญญาแลกเปลี�ยนสินคา้เกษตร ��ommod��� ��a�� ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคานํ� าตาลทรายดิบและ
นํ�าตาลทรายขาวจาก The Exchange and Bloomberg ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานเสมือนว่าบริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดปิ้ดสถานะสญัญาเหล่านั�น ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน���งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 2 

32. กองทุน��ารองเลี�ยงชีพ 
บริษทัและบริษทัย่อย 10 แห่ง และพนักงานของบริษทัดงักล่าวไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ
ตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559
กลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุน
สํารองเลี� ยงชีพนี� บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงาน  
เมื�อพนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2560 
และ 2559 บริษทัและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจํานวน 32.60 ล้านบาท และ 30.08 ล้านบาท 
ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม และบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวน 13.57 ลา้นบาท และ 12.30 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 



                              รายงานประจำาปี 2560     185 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

                              รายงานประจำาปี 2560     185 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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รายการที�เปิดเ�ยตามตารางต่อไปนี�  พิจารณาว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สิน
ทางการเงินที�รับรู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม  

 งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ล�า�ับชั�น 
มูลค่ายุติธรรม 

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท   

ณ วนัที� 3� ตุลาคม 2560     
�นี��ินทางการเงิน     

หุน้กูร้ะยะยาว 9,493 9,658 ระดบั 2 คาํนวณจากราคาปิดครั� งล่าสุดของสมาคม
ตลาดตราสารหนี�ไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ย 

ณ วนัที� 3� ตุลาคม 2559     
�นี��ินทางการเงิน     
   หุน้กูร้ะยะยาว 9,993 10,227 ระดบั 2 คาํนวณจากราคาปิดครั� งล่าสุดของสมาคม

ตลาดตราสารหนี�ไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ย 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณมาจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ �จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที�สามารถสังเกตได ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน� และอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าตามสัญญา 
��� งคิดลดดว้ยอตัราที�สะทอ้นความเสี�ยงดา้นสินเชื�อของคู่สัญญาต่าง� ��� งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 3 และ
สัญญาแลกเปลี�ยนสินคา้เกษตร ��ommod��� ��a�� ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคานํ� าตาลทรายดิบและ
นํ�าตาลทรายขาวจาก The Exchange and Bloomberg ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานเสมือนว่าบริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดปิ้ดสถานะสญัญาเหล่านั�น ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน���งเป็นลาํดบัชั�นระดบัที� 2 

32. กองทุน��ารองเลี�ยงชีพ 
บริษทัและบริษทัย่อย 10 แห่ง และพนักงานของบริษทัดงักล่าวไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ
ตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559
กลุ่มบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุน
สํารองเลี� ยงชีพนี� บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงาน  
เมื�อพนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ตุลาคม 2560 
และ 2559 บริษทัและบริษัทย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจํานวน 32.60 ล้านบาท และ 30.08 ล้านบาท 
ตามลาํดบั ในงบการเงินรวม และบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวน 13.57 ลา้นบาท และ 12.30 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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33. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัย่อยในประเทศสองแห่งไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจาํนวน 4 ฉบบั จากคณะกรรมการส่งเสริม            
การลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ 
ที�ได้รับรวม��งการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้สําหรับกาํไรสําหรับปีที�ได้จากการประกอบกิจการที�ไดรั้บ 
การส่งเสริม โดยมีกาํหนด 8 ปี นบัตั�งแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากกิจการที�ไดร้ับการส่งเสริม ตามรายละเอียด ดงันี�  

บัตรส่งเสริม 
เล�ท�� 

มาตราท���ด�รับสิทธิประโยชน์ ลงวนัท�� ประเ�ทกิจการท��ส่งเสริม วนัท��เริ�มม�ราย�ด� วนัหมดอายุ 

     
1063(2)/2552* 25 26 28 31 34 35(3) 36(1)  

และ 36(2) 
30 ม.ค. 2552  - การผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื� อเพลิงจากผลผลิต

การเกษตรรวมทั�งเศษหรือขยะหรือของเสีย 
6 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2562 

   - การผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ ยอินทรีย ์ 30 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2562 
   - การผลิตแก๊สชีวภาพ 29 ก.พ. 2555 31 ธ.ค. 2562 
2364(1)/2554* 25 26 28 31 34 35(1) 35(2) และ 35(3) 20 ก.ย. 2554 - การผลิตแก๊สชีวภาพ 28 ก.พ. 2556 28 ก.พ. 2564 
1432(2)/2552 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3)  

31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3) 
24 มิ.ย. 2552 - การผลิตไฟฟ้า ไอนํ� า และนํ�าเพื�ออุตสาหกรรม 30 พ.ย. 2553 29 พ.ย. 2561 

1349(2)/2556 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4)  
34 35(1) 35(2) และ 35(3) 

15 มี.ค. 2556 - การผลิตไฟฟ้า ไอนํ� า และนํ�าเพื�ออุตสาหกรรม 21 ม.ค. 2557 20 ม.ค. 2565 

* บตัรส่งเสริมเลขที� 1063(2)/2552 และ 2364(1)/2554 เป� นของบริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั (มหาชน) ��� งบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย
ดงักล่าวจากการควบรวมกิจการเมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 

นอกจากนี� ตามบตัรส่งเสริมเลขที� 2364(1)/2554� 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษทัย่อยไดสิ้ทธิ
ในการลดหย่อนภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีกาํหนดเวลา 5 ปีนับจากวนัที�การไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดห้มดอายุ และตามบตัรส่งเสริมทุกฉบบั บริษทัย่อยไดร้ับสิทธิ� ยกเวน้อากรขาเขา้
สาํหรับเครื�องจกัรที�ไดรั้บอนุมติั และผู�ื้อหุ้นจะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินปันผลจากกิจการ
ที�ไดรั้บส่งเสริมตลอดระยะเวลาที�ไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินได ้

บริษทัย่อยในต่างประเทศสามแห่ง ไดรั้บใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ใบอนุญาตลาํดบัที� 1) และราชอาณาจักรกมัพูชา 
(ใบอนุญาตลาํดบัที� 2 ��ง 4) ��� งมีรายละเอียด ดงันี�    
1) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที� 017-06/คลท ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีโดยไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้

เป� นเวลา 5 ปีนับจากวันที� มีรายได้จากการขายนํ� าตาลทราย จากนั�นต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตรา                  
ร้อยละ 20 เริ�มมีรายไดว้นัที� 21 กรกฎาคม 2553 และหมดอายวุนัที� 20 กรกฎาคม 2558 

2) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที� 4420/06 ก.ว.ก. ลงวนัที� 15 ธันวาคม 2549 ออกให้โดยหน่วยงาน 
Council for the Development of Cambodia บริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีโดยไดร้ับยกเวน้
ภาษีในการนาํเขา้เครื�องจกัรในการผลิตและวสัดุในการก่อสร้าง 
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3) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที� 1641�09 ก.ว.ก. และ 1642�09 ก.ว.ก.  ลงวนัที� 28 กรก�าคม 2552 

ออกใหโ้ดยหน่วยงาน Council for the Development of Cambodia บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษี 
โดยไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดจ้าํนวน 8 ปี และ 9 ปี ตามลาํดบั ��� งนบัรวมทั�ง �riorit� �eriod นบัจากเวลาที�
บริษทัย่อยไดด้าํเนินกิจการ (ปี 2549) 

4) ใบอนุญาตขอยกเวน้ภาษีของพืชเกษตร � อุตสาหกรรม (ออ้ย) เลขที� 2299 ลงวนัที� 12 เมษายน 2555 
ออกใหโ้ดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลงั ราชอาณาจกัรกมัพูชา โดยไดรั้บสิทธิให้คิดภาษีมูลค่าเพิ�ม
ร้อยละ 0 สาํหรับการขายออ้ยที�ใชใ้นการ�ลิตนํ� าตาลทรายเพื�อส่งออก ใบอนุญาตนี� มีกาํหนด 1 ปี 
เริ�มตั�งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2558 ถ�งวนัที� 31 กรก�าคม 2559 และปัจจุบนักระทรวงเศรษฐกิจและ
การคลงัราชอาณาจกัรกมัพูชา มีประกาศเรื�องการป�ิบติังานของภาษีมูลค่าเพิ�มในการจดัหาสินคา้
เกษตรยงัไม่ไดด้ดัแปลงใหไ้ดรั้บการยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ�มโดยประกาศในเดือนเมษายน 2559 

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ที�ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั� งที� 1�2560�2561 ของบริษทั เมื�อวนัที� 24 พ�ศจิกายน 2560 มีมติอนุมติั การออก
หุน้กูที้�เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง จาํนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000,000 หน่วย มูลค่าที�ตราไว ้หน่วยละ 1,000 บาท 
มูลค่ารวม 2,000 ลา้นบาท มีอายุ 10 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัที� 7 ธนัวาคม 2570 มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 
3.74 ต่อปี โดยบริษทัตอ้งดาํรงอตัราส่วนหนี� สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่วนของ�ูถื้อหุน้ตามงบการเงินรวม ณ วนัที� 
31 ตุลาคมของแต่ละปีไมเ่กินกว่า 2 : 1 ตลอดอายขุองหุน้กู ้

เมื�อวนัที� 7 ธันวาคม 2560 บริษทัไดมี้การออกหุ้นที�เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่สถาบนัการเงินแห่งหน�� ง
จาํนวน 2,000 ลา้นบาท โดยมีเงื�อนไขตามมติของที�ประชุมดงักล่าว 

35. การอนุมตังิบการเงนิ 
งบการเงินนี�ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 22 ธนัวาคม 2560 
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 สิ่งแวดล้อม

 คว�มปลอดภัยร�ยง�นคว�มย่ังยืนประจำ�ปี 2560 ฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวล�ตั้งแต่ 
วนัท่ี 1 พฤศจกิ�ยน 2559 ถงึ 31 ตลุ�คม 2560 โดยมแีนวท�งก�รร�ยง�น
ที่สอดคล้องกับ Global Reporting Initiative ฉบับ G4 ระดับ Core ใน
ประเด็นต่อไปนี้

พลังง�น
พลังง�นรวม ประกอบด้วยพลังง�นคว�มร้อนและพลังง�นไฟฟ้�ท่ีใช้
ในพ้ืนท่ีบริษัทหรือพ้ืนท่ีโรงง�น โดยปริม�ณพลังง�นคว�มร้อนเก็บ
ข้อมูลจ�กปริม�ณเช้ือเพลิงจ�กหลักฐ�นก�รบัญชีหรือก�รอ่�นค่�จ�ก
มิเตอร์คูณด้วยค่�คว�มร้อนสำ�หรับปริม�ณพลังง�นไฟฟ้�เก็บข้อมูลจ�ก 
ใบแจ้งหนี้จ�กผู้ข�ยไฟฟ้�

ก๊�ซเรือนกระจก
ปรมิ�ณก�รปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจกหม�ยถงึปรมิ�ณก�รปลดปลอ่ยก�๊ซเรอืน
กระจกจ�กก�รดำ�เนนิกจิก�รของบรษัิท ท่ีคำ�นวณต�มแนวท�งก�รประเมิน
ค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก 
(องค์ก�รมห�ชน) ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1 ตุล�คม 2556 โดยมีขอบเขต 
ก�รร�ยง�น ดังนี้
• ก๊�ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นท�งตรง (Scope 1) เกิดจ�กกิจกรรมต่�งๆ 

ที่อยู่ในคว�มควบคุมของบริษัท เช่น หม้อต้มไอน้ำ� ย�นพ�หนะเพื่อ
ก�รเดินท�งในธุรกิจของบริษัทฯ

• ก�๊ซเรอืนกระจกท่ีเกดิข้ึนท�งอ้อม (Scope 2) เกดิจ�กก�รซ้ือพลงัง�น
ไฟฟ้�จ�กภ�ยนอก

โดยก�รร�ยง�นปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นท�งตรง (Scope 1) และ
ก๊�ซเรือนกระจกท่ีเกิดข้ึนท�งอ้อม (Scope 2) ร�ยง�นจ�กปริม�ณก�ร
ใช้เชื้อเพลิงคูณกับค่�ก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท่ีอ้�งอิงจ�กองค์ 
ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน)

มลพิษอ�ก�ศ
ฝุ่น ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และ ออกไซด์ของไนโตรเจน คำ�นวณโดยใช้ 
ผลคว�มเข้มข้นจ�กก�รตรวจวัดต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด คูณกับอัตร�ก�รไหล
ของลม และชั่วโมงก�รทำ�ง�นเครื่องจักร

น้ำ�จ�กภ�ยนอก
ปริม�ณน้ำ�จ�กภ�ยนอก คือก�รดึงน้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�ต่�งๆ ม�ใช้ในกิจกรรม
ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลจ�กใบแจ้งหนี้มิเตอร์ โดยแหล่งน้ำ�ประกอบด้วย 
น้ำ�ผิวดิน และน้ำ�ใต้ดิน 

ขยะ
ขยะแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ขยะอันตร�ยและขยะไมอ่นัตร�ยต�มประก�ศ
กระทรวงอุตส�หกรรม เร่ืองก�รกำ�จัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
ก�รร�ยง�นปริม�ณขยะที่เกิดขึ้นและก�รจัดก�ร จะม�จ�กก�รชั่งน้ำ�หนัก

ข้อมูลจำ�นวนพนักง�นและคู่ธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลจ�กพนักง�นบริษัท และ
พนักง�นสัญญ�จ้�ง และผู้รับเหม�ก�รคำ�นวณช่ัวโมงก�รทำ�ง�น เป็น
ข้อมูลจ�กพนักง�นบริษัท และพนักง�นสัญญ�จ้�ง ระบบบันทึกเวล�
ทำ�ง�นจ�กส�ยง�นทรพัย�กรบุคคล สว่นข้อมูลผูร้บัเหม�ม�จ�กเจ�้หน�้ท่ี 
คว�มปลอดภัยประจำ�โรงง�น

ก�รบันทึกข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยประกอบด้วย

1. อัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุรวม หม�ยถึง จำ�นวนอุบัติเหตุทั้งหมด ที่เกิด
ขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน

2. อัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดง�น หม�ยถึง จำ�นวนอุบัติเหตุถึง 
ขั้นหยุดง�น ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน

3. อัตร�ก�รหยุดง�นจ�กอุบัติเหตุ หม�ยถึง จำ�นวนวันหยุดง�น 
จ�กอุบัติเหตุทั้งหมด ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน

4. อัตร�ก�รข�ดง�น หม�ยถึง จำ�นวนวันหยุดง�นจ�กอุบัติเหตุและ 
ก�รเจบ็ป่วยจ�กก�รทำ�ง�น โดยไม่รวมก�รล�พักรอ้นและก�รล�คลอด
ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน

ข้อมูลอัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อ 
200,000

ชั่วโมงต่อคน
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ประเด็นด้�นคว�มยั่งยืนที่สำ�คัญ

กระบวนก�รร�ยง�นประเด็นที่มีนัยสำ�คัญด้�นคว�มยั่งยืน (G4-18) 

กลุ่มบริษัทได้กำ�หนดประเด็นสำ�คัญด้�นคว�มย่ังยืน (ระหว่�งปีก�รเงิน
ของบริษัท คือ วันที่ 1 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2559 - 31 ตุล�คม พ.ศ. 2560) 
เป็นส�มด้�น คือ ด้�นเศรษฐกิจ ด้�นสังคม และด้�นสิ่งแวดล้อม โดยร่วม
กันกำ�หนดประเด็นย่อยท่ีสำ�คัญและรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ประกอบต�มขั้นตอนต่อไปนี้ 

ข้ันตอนท่ีหนึ่ง ระบุประเด็นสำ�คัญให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ และคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ และคว�มสำ�คัญในมุมมองของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้เป็นไปต�มตัวช้ีวัดม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนดใน Global  
Reporting Initiative (GRI)

ข้ันตอนท่ีสอง จดัลำ�ดบัคว�มสำ�คญัของประเดน็ท่ีไดม้�ต�มข้ันตอนท่ีหนึง่ 
โดยให้หน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องคัดเลือก โดยมีกรอบก�รพิจ�รณ�คือ ให้จัด
ลำ�ดบัประเดน็ต�มคว�มสำ�คญัตอ่ก�รพัฒน�อย่�งยัง่ยนืของกลุม่บรษัิทและ
ก�รรักษ�ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียต�มคว�มเหม�ะสม
ข้ันตอนท่ีส�ม สอบท�นคว�มสำ�คัญของประเด็นท่ีได้ม�ต�มข้ันตอนท่ีสอง  
โดยให้หน่วยง�นภ�ยในท่ีได้รับมอบหม�ยเป็นผู้ดำ�เนินก�ร และนำ�เสนอ
ประเด็นท่ีกลั่นกรองต�มข้ันตอนท่ีส�มต่อคณะกรรมก�รบริห�รเพ่ือ
พิจ�รณ�อนุมัติให้ร�ยง�นประเด็นคว�มยั่งยืนเหล่�นี้ต่อส�ธ�รณชน
ข้ันตอนท่ีสี่  บริษัทมอบหม�ยหน่วยง�นภ�ยในสอบท�นกระบวน 
ก�รประเมินประเด็นสำ�คัญ ก�รรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ก�รมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ก�รดำ�เนินง�นด้�นสังคม คว�มปลอดภัยและ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อมูลมีคว�มถูกต้องและครบถ้วน

เศรษฐกิจ
ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน
ก�รจัดก�รห่วงโซ่คุณค่�
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ด้�นสังคม
คว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย
คุณภ�พและคว�มพึงพอใจของพนักง�น
คว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

ด้�นสิ่งแวดล้อม
ก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ
ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม
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ขอบเขตก�รร�ยง�น (G4-17) 

ข้อมูลด้�นคว�มย่ังยืนท่ีร�ยง�นน้ีเป็นของกลุ่มบริษัทท่ีมีคว�มเก่ียวข้องกัน กล่�วคือ กลุ่มบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจน้ำ�ต�ล ธุรกิจไฟฟ้�ชีวมวล และธุรกิจ
แอลกอฮอล์ (เอท�นอล) จำ�แนกต�มส�ข� ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงง�นของแต่ละธุรกิจ

บริษัทฯ

ด้�นสิ่งแวดล้อม
คว�ม

ปลอดภัย
ทรัพย�กร
บุคคล

พลังง�น ก๊�ซ มลพิษ น้ำ�จ�ก ขยะ อุบัติเหตุ ก�รฝึกอบรม

เรือนกะจก ท�งอ�ก�ศ ภ�ยนอก

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�น้ำ�พอง

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�วังสะพุง

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (ส�ข�น้ำ�พอง)

บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (ส�ข�วังสะพุง)

บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (ส�ข�บ่อพลอย)

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จำ�กัด (ส�ข�น้ำ�พอง)

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จำ�กัด (ส�ข�บ่อพลอย)

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้�งก�รกำ�กับดูแลองค์กร (G4-34)

คณะกรรมก�รกำ �กับดู แล เ ป็นคณะกรรมก�ร ท่ีมี อำ �น�จหน้ � ท่ี
ต�มท่ีกล่�วไว้ ในหัวข้อ ขอบเขตอำ�น�จหน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร 
หน้� 49 บทบ�ทหน้�ท่ีข้�งต้นครอบคลุมไปถึงก�รกำ�กับดูแลให้
บริษัทฯดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีเกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย ท้ังนี้เพร�ะนอกจ�กนโยบ�ยก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รจะกำ�หนดให้บริษัทฯต้องจัดให้มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ี
ดีเพ่ือให้กิจก�รของบริษัทดำ�เนินไปด้วยคว�มโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต  

ตรวจสอบได้ มีคุณธรรมแล้ว ยังกำ�หนดให้บริษัทฯประกอบกิจก�รโดย
ให้คว�มสำ�คัญกับก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมและก�รพัฒน�สังคมควบคู่ไปกับ 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี ประเมินคว�มเส่ียงและผลกระทบด้�นส่ิงแวดล้อม
และคว�มปลอดภัยก่อนท่ีจะลงทุนในกิจก�ร ปฏิบัติต�มกฎหม�ยท่ี
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรธรรมช�ติ บริห�รจัดก�รกระบวน 
ก�รผลติให้มีผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและทรพัย�กรธรรมช�ติให้นอ้ยท่ีสดุ
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

ประเด็นคว�มยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
ประเด็นคว�มย่ังยืนต�มเกณฑ์

GRI (G4-19)

ขอบเขตของผลกระทบต่อองค์กร

ต่อ 
ภ�ยในองค์กร

ต่อผู้มีส่วนได้
เสียภ�ยนอก

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภ�ยนอก

1. ก�รบริห�รจัดก�รวัตถุดิบ   
   อย่�งยั่งยืน

• กลยุทธ์ที่เหม�ะสม
• ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและ   

ก�รควบคุมภ�ยใน

• กระบวนก�รจัดทำ�กลยุทธ์
• ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ผู้ถือหุ้น, 
เจ้�หนี้,ช�วไร่

2. ก�รจัดก�รห่วงโซ่คุณค่� • ก�รจัดห�วัตถุดิบ
• ก�รจัดห�สินค้�และ
    ผู้รับเหม�

• ก�รประเมินช�วไร่และคู่ค้�  
ท�งด้�นสิ่งแวดล้อมและ 
ก�รคุ้มครองแรงง�นและ 
สิทธิมนุษยชน

ช�วไร่ คู่ค้�
ผู้รับเหม�

3. ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร • ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
• จรรย�บรรณในก�รดำ�เนิน

ธุรกิจ
• ม�ตรก�รต่อต้�นก�ร

ทุจริต และคอร์รัปชั่น

• ก�รปฎิบัติต�มนโยบ�ย 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณ   
และคู่มือ ม�ตรก�รต่อต้�นทุจริต 
และคอร์รัปชั่น

• ก�รปลูกสำ�นึกคว�มซื่อสัตย์
• ก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กร

ผู้ถือหุ้น, 
พนักง�น,

ช�วไร่,คู่ค้�,
ลูกค้�,สังคม

4. ก�รใช้พลังง�นอย่�งมี  
   ประสิทธิภ�พ

• ก�รลดคว�มสิ้นเปลือง
พลังง�น

• ก�รใช้พลังง�นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

• ก�รตรวจวัดพลังง�นที่ใช้ไป
• ก�รจัดก�รพลังง�น

ชุมชน, 
หน่วยง�น 
ภ�ครัฐ

5. ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม • ก�รลดมลพิษท�งอ�ก�ศ
• ก�รจัดก�รก�กของเสีย   

อุตส�หกรรม
• น้ำ�จ�กภ�ยนอก

• ม�ตรฐ�นสิ่งแวดล้อม
• คว�มเดือดร้อนของชุมชน

ชุมชน, 
หน่วยง�น 

ภ�ครัฐ,ลูกค้�

6. คว�มปลอดภัยและ 
   อ�ชีวอน�มัย

• คว�มปลอดภัยของ
พนักง�น

• คว�มปลอดภัยของ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์

• ก�รจัดก�รเหตุฉุกเฉิน

• อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย
• ก�รตรวจสอบเครื่องจักรและ

อุปกรณ์
• ก�รปฎิบัติต�มคู่มือ 

คว�มปลอดภัย
• ก�รรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

พนักง�น,คู่ค้�, 
หน่วยง�น 
ภ�ครัฐ

7. คุณภ�พและคว�มพึงพอใจ 
   ของพนักง�น

• ก�รพัฒน�บุคล�กร
• ก�รรักษ�บุคล�กรและก�ร   

  จัดห�บุคล�กร
• ก�รจัดสิทธิประโยชน์และ 

  สวัสดิก�ร

• ก�รฝึกอบรม
• ก�รจัดห�บุคล�กร
• แผนก�รสืบทอดบุคล�กรระดับสูง
• ก�รจัดก�รปฎิสัมพันธ์ระหว่�ง 

น�ยจ้�ง ลูกจ้�ง

พนักง�น,ลูกค้�,
หน่วยง�น
ภ�ครัฐ

8. คว�มรับผิดชอบต่อชุมชน 
   และสังคม

• คว�มสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
• ก�รแก้ไขปัญห�ท่ีเกิดกับ

ชุมชน

• ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ท่ีสม่ำ�เสมอ
• ก�รเพิ่มคุณภ�พชีวิตแก่ชุมชน

ช�วไร่,ชุมชน,
หน่วยง�น

ภ�ครัฐ,ลูกค้�

หัวข้อสำ�คัญและขอบเขตผลกระทบภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร (G4-19,G4-20,G-421)                                            
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัทมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดประเด็นคว�มสำ�คัญท่ีผู้มีส่วนได้เสียซ่ึงในแต่ละกลุ่มมี
คว�มค�ดหวังจ�กกลุ่มบริษัท แตกต่�งกันออกไป 

ก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Engagement Stakeholder) G4-24,25,26,27

 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องท�งก�รสื่อส�ร ประเด็นที่ได้รับจ�กผู้มีส่วนได้เสีย

เกษตรกรไร่อ้อย 1. มีก�รเยี่ยมเยียนเกษตรกรช�วไร่อ้อยคู่ค้�
2. ก�รประชุมเกษตรกรช�วไร่
3. ก�รเชิญเกษตรกรร่วมง�นหรือกิจกรรมของบริษัท

1. ก�รส่งเสริมม�กขึ้นทั้งท�งด้�นเทคโนโลยีและ 
เงินทุนหมุนเวียน

2. ร�ค�อ้อยที่เหม�ะสม

ผู้ถือหุ้น 1. ก�รประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2. ร�ยง�นประจำ�ปี
3. ก�รเปิดเผยข้อมูลต่อตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ก�รประชุมนักวิเคร�ะห์ร�ยไตรม�ส
5. ก�รจัดก�รประชุมแนะนำ�ก�รลงทุน
6. ก�รสื่อส�รผ่�นระบบต่�งๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
7. ก�รสอบถ�มหรือร้องเรียนผ่�นช่องท�งที่จัดไว้

1. ผลตอบแทนที่เหม�ะสมและสม่ำ�เสมอ
2. ก�รเจริญเติบโตของบริษัทฯ
3. คว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้

คู่ค้�/ผู้รับเหม� 1. ก�รประชุม-สัมมน�ในโอก�สต่�งๆ
2. ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมบริษัทฯ
3. ก�รส่ือส�รผ่�นระบบต่�งๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
4. ก�รสอบถ�มหรือร้องเรียนผ่�นช่องท�งท่ีจัดไว้

1. ก�รจัดซื้อจัดจ้�งที่โปร่งใสยุติธรรม
2. ก�รจ่�ยค่�สินค้�/ค่�จ้�งตรงเวล�

ลูกค้� 1. ก�รเยี่ยมเยียนลูกค้�
2. ก�รเชิญลูกค้�เยี่ยมชมโรงง�น
3. ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของลูกค้�
4. ก�รสื่อส�รผ่�นระบบต่�งๆ เช่น  

โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
5. ก�รสอบถ�มหรือร้องเรียนผ่�นช่องท�งที่จัดไว้

1. สินค้�ที่มีคุณภ�พ
2. ส่งมอบสินค้�ตรงต�มเวล�
3. ก�รจัดช่องท�งสำ�หรับส่งเรื่องร้องเรียน

เจ้�หน้ี 1. ร�ยง�นประจำ�ปี
2. งบก�รเงิน
3. ก�รเปิดเผยข้อมูลเพื่อก�รวิเคร�ะห์สินเชื่อ

1. ชำ�ระหนี้ตรงเวล�
2. แผนง�นสำ�หรับกำ�หนดเวล�ชำ�ระหนี้

พนักง�น 1. จดหม�ยข่�วภ�ยใน
2. ก�รสื่อส�รผ่�นระบบต่�งๆ เช่น  

อีเมล์ Intranet, video conference
3. ก�รประชุม/สัมมน�/อบรม
4. ก�รประชุมส�ยง�นประจำ�ปี
5. ก�รประชุมระหว่�งหัวหน้�ง�นกับพนักง�น
6. ก�รประเมินผลง�นพนักง�นประจำ�ปี

1. สิทธิประโยชน์และค่�ตอบแทนที่แข่งขันได้
2. คว�มก้�วหน้�ต�มตำ�แหน่งง�น
3. พัฒน�ตนเอง
4. อุปกรณ์ก�รทำ�ง�นที่ทันสมัย
5. คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

ชุมชน/สังคม 1. ก�รพบปะชุมชนอย่�งสม่ำ�เสมอ
2. ก�รร่วมกิจกรรมต่�งๆของชุมชน
3. ก�รแนะนำ�ก�รเสริมสร้�งอ�ชีพแก่ชุมชน

1. ก�รลดภ�วะจ�กก�รผลิตของโรงง�น
2. ก�รชดเชยค่�เสียห�ยอย่�งเหม�ะสม
3. ส่งเสริมก�รจ้�งง�นของชุมชน
4. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
5. ยกระดับคว�มเป็นอยู่ของชุมชน

หน่วยง�นของรัฐ 1. ก�รร่วมและก�รสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
2. ก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นในด้�นต่�งๆ
3. ก�รขออนุญ�ตในเรื่องที่กฎหม�ยกำ�หนด

1. ปฎิบัติให้ถูกต้องต�มกฎหม�ย
2. ให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นในก�รพัฒน�

ท้องถิ่น
3. ขจัดหรือลดผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมที่อ�จ

เกิดแก่ชุมชน
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

1. ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน

บริษัทฯตระหนักดีว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งย่ังยืนจะต้องมีคว�มสมดุลกัน
ระหว่�งคว�มม่ันคงท�งธุรกิจ(ซ่ึงหม�ยรวมถึงผลกำ�ไรประจำ�ปีและก�ร
เติบโตของธุรกิจในระยะย�ว) กับก�รใส่ใจในเร่ืองส่ิงแวดล้อม สังคม และ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ในส่วนของคว�มม่ันคงท�งธุรกิจ บริษัทฯได้ดำ�เนินก�รต�มวิสัยทัศน์ และ
กลยุทธ์ท่ีต้ังไว้โดยพิจ�รณ�ทบทวนหรือแก้ไขปัญห�ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้เป็น
ไปต�มเป้�หม�ยท่ีต้ังไว้ภ�ยใต้กรอบก�รกำ�กับกิจก�รท่ีดี โดยมีแนวท�ง
ท่ีชัดเจนว่�กระบวนก�รท�งธุรกิจของบริษัทจะต้องไม่สร้�งปัญห�ให้กับ
ส่ิงแวดล้อมและสังคม และพย�ย�มเสริมสร้�งกิจกรรมท่ีจะช่วยรักษ�ส่ิง
แวดล้อมและพัฒน�สังคมไปพร้อมกันด้วย

2. ก�รจัดก�รห่วงโซ่คุณค่�

ก�รจัดก�รวัตถุดิบอย่�งยั่งยืน
จ�กรูปภ�พด้�นบนก�รจัดก�รห่วงโซ่คุณค่�แสดงให้เห็นว่�ต้นน้ำ�
ของธุรกิจคืออ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ท�งกลุ่มบริษัทฯได้เล็งเห็นถึง 
คว�มสำ�คัญดังกล่�วจึงต้องมีก�รบริห�รจัดก�รท่ีดีเพ่ือให้ได้วัตถุดิบ
ท่ีดีมีคุณภ�พ ซ่ึงห�กได้วัตถุดิบท่ีดีมีคุณภ�พจะส่งผลให้ได้สินค้�ท่ีดี 
ต�มม�ด้วยเช่นกัน กลุ่มบริษัทฯได้นำ� โครงก�ร icane (Intelligance 
Cane System by KSL Group) ประกอบดว้ย 4 โครงก�ร คอื โครงก�ร 
iFarm iMap iForm iCash ซ่ึงเป็นระบบก�รพัฒน�คุณภ�พและ
ประสิทธิภ�พในก�รส่งเสริมช�วไร่ ก�รปลูกอ้อยของ KSL ท่ีพัฒน�
โดยใช้นวัตกรรมระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ ม�ปรับปรุงกระบวนก�ร
ทำ�ง�นเพ่ือให้ตอบสนองทุกคว�มตอ้งก�รของช�วไร ่และเป็นก�รเพ่ิม
ประสิทธิภ�พก�รให้บริห�รง�นอย่�งสมบูรณ์แบบ

ปัจจุบันโครงก�ร iMap iForm ได้ดำ�เนินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และ
ได้นำ�ม�ใช้กับนักส่งเสริมอ้อยส่งผลให้ก�รทำ�ง�นมีประสิทธิภ�พท่ีดี
ยิ่งขึ้น ดังนี้

 ด้�นเศรษฐกิจ

STAFF

KSL FACTORY

Bio-FertilizerBio-Fertilizer

ธุรกิจต�นน้ำ

ชาวไร�อ�อย โรงงานน้ำตาล

น้ำตาล

กากอ�อย

กากน้ำตาล

กากหม�อกรอง โรงงานปุ�ย

โรงงานเอทานอล

โรงงานไฟฟ�า

ขนส�ง

ขนส�ง

ขนส�ง

ปุ�ย

น้ำ KA

ลูกค�า
กระแสไฟฟ�า

เอทานอล

ไบโอแก�ส

ธุรกิจปลายน้ำ

โครงก�ร iForm นับเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีนำ�ม�พัฒน�ง�นของนัก 
สง่เสรมิเพ่ือลดข้ันตอนก�รทำ�ง�น เพ่ิมคว�มสะดวก รวดเรว็แกช่�วไร ่
โดยก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ก�รทำ�ง�น

5-14 วัน
ฟอร�มเดิม ใช�ระยะเวลาในการดำเนินการรวมถึงพิจารณา 

แบบเดิม

1. ใช้กระด�ษในรูปแบบฟอร์ม
ต่�งๆ ให้แก่ช�วไร่ 

2. นำ�เอกส�รต่�งๆ ม�กรอก
ข้อมูลลงระบบที่สำ�นักง�น

3. ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�ร
รวมถึงพิจ�รณ� ใช้เวล�
ประม�ณ 5-14 วัน

แบบใหม่

1. กรอกข้อมูลของช�วไร่ลง 
Tablet

2. ข้อมูลดังกล่�เ ข้�สู่ ระบบ
ดำ�เนินก�รพิจ�รณ�

3. ได้ทันทีใช้ระยะเวล�ประม�ณ 
2-6 วัน

จะเห็นไดว้�่ก�รนำ�เทคโนโลยีดังกล�่วม�ใช้สง่ผลให้ ก�รทำ�ง�น สะดวก 
รวดเร็ว และลดขั้นตอนก�รทำ�ง�นได้เป็นอย่�งดี ส่งผลให้ส�ม�รถ
บริห�รจัดก�รเวล�และให้บริก�รช�วไร่ได้อย่�งรวดเร็ว และทันต่อ 
ก�รแก้ปัญห�ที่อ�จจะเกิดขึ้นได้อย่�งทันท่วงที

2-6 วัน
Tablet ข�อมูลเข�าสู�ระบบทันที ใช�ระยะเวลาประมาณ 
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โครงก�ร iMap เป็นก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้เชน่เดยีวกบั iForm แต่นำ�ม�
ใช้เพื่อใช้ในก�รบริห�รจัดก�รไร่อ้อย ตั้งแต่พื้นที่ปลูก ก�รปลูก บำ�รุง
รักษ� เก็บเกี่ยว ขนส่ง ตลอดจนก�รเฝ้�ระวัง (Monitoring) รวมถึง 
ค�ดคะเนได้ว่�ไร่อ้อยส�ม�รถตัดได้เมื่อใด ทำ�ให้บริห�รจัดก�รไร่อ้อย
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กข้ึน ส่งผลให้ลดก�รติดคิวอ้อยในโรงง�น
และได้อ้อยที่มีคุณภ�พที่ดีขึ้น 

ข้อดีของก�รนำ�เทคโนโลยีดังกล่�วม�ใช้
1. ส�ม�รถบอกพิกัดไร่อ้อย รวมถึงติดต�มก�รเติบโตของอ้อย ได้

อย่�งถูกต้อง
2. ค�ดคะเนได้ว่�อ้อยพร้อมท่ีจะตัดอ้อยเม่ือไหร่ ได้อย่�งแม่นยำ� 

ม�กขึ้น ทำ�ให้ได้อ้อยที่มีคุณภ�พที่ดีขึ้น
3. ลดก�รติดคิวอ้อยเป็นระยะเวล�น�น

นอกจ�กนี้ กลุ่มบริษัท มีโครงก�รอ้อยอินทรีย์ โครงก�รศึกษ�เพ่ือ 
CCS ในอ้อย

โครงก�รอ้อยอินทรีย์ เป็นโครงก�รปลูกอ้อยด้วยเกษตรอินทรีย์อย่�ง
แท้จริง โดยนำ�ปุ๋ยอินทรีย์ม�ใช้ในแปลงปลูกอ้อยเพ่ือให้ได้อ้อยท่ีม�
จ�กธรรมช�ติ 100 % และไม่เป็นก�รทำ�ล�ยหน้�ดิน ส่งผลให้อ้อย 
ดังกล่�วมีมูลค่�สูงขึ้น ร�ค�อ้อยท่ีปลูกจ�กปุ๋ยอินทรีย์มีร�ค�สูงข้ึน 
1-2% เมื่อเทียบกับอ้อยที่ปลูกด้วยปุ๋ยเคมี

โครงก�รศึกษ�เพื่อ CCS ในอ้อย เป็นก�รร่วมกันระหว่�ง YAMAHA 
สำ�นักง�นอ้อยและคณะกรรมก�รทร�ย และกลุ่มบริษัท KSL โดย
ทำ�ก�รทดลองนำ�เครื่องบิน YAMAHA ม�ใส่ปุ๋ยในไร่อ้อยเพ่ือเพ่ิมค่� 
CCS ของอ้อย โครงก�รนี้เป็นโครงก�รร่วมมือกันเพื่อพัฒน�คุณภ�พ
อ้อยให้มีมลูค�่เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีปรมิ�ณอ้อยเท่�เดมิ สง่ผลให้ช�วไรไ่ด้
อ้อยที่มีค่� CCS เพิ่มม�กขึ้นได้ร�ค�อ้อยดีขึ้น และโรงง�นได้อ้อยที่มี
คุณภ�พที่ดี และส่งสินค้�ที่ดีมีคุณภ�พให้แก่ลูกค้�อีกด้วย

ม�ตรฐ�นก�รผลิตสินค้�และคว�มต้องก�รของลูกค้�
 
ม�ตรฐ�นก�รผลิตสินค้�
ม�ตรฐ�นก�รผลิตสินค้� รวมไปถึง กระบวนก�รผลิตภ�ยในโรงง�นท่ีจะ
ต้องได้รับก�รยอมรับ เนื่องจ�กลูกค้�ของกลุ่มบริษัทฯ 100 % เป็นลูกค้�
อุตส�หกรรม กลุ่มบริษัทจึงได้ให้คว�มสำ�คัญด้�นม�ตรฐ�นก�รผลิตสินค้�
เป็นอย่�งม�ก สนิค้�ท่ีผลติออกม�ตอ้งเป็นไปต�มม�ตรฐ�นของลกูค�้ หรอื
เป็นม�ตรฐ�นต�มกฎหม�ยที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับส�กล

กลุ่มบริษัทมีนโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�รและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับลูกค้�ใน
หมวดท่ีว่�ด้วยบทบ�ทผู้มีส่วนได้เสียว่�บริษัทใช้ระบบจัดก�รคุณภ�พใน
ระดับส�กล, มอก56-2552 เป็นต้น

นอกจ�กนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รดงักล�่วแลว้ กลุม่บรษัิทฯมุ่งเนน้ใน
เรื่องก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่� ( Value Chain) กลุ่ม
บรษัิทฯ จงึไดเ้ริม่นำ�ม�ตรฐ�นระดบัโลกเกีย่วกบัก�รผลติสนิค�้เกษตรแบบ
ย่ังยืนในอุตส�หกรรมอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย คอื ม�ตรฐ�น Bonsucro ม�ใช้
ในก�รผลติสนิค�้เกษตร ตัง้แต่ก�รผลติอ้อยในไร ่ก�รผลติน้ำ�ต�ลในโรงง�น 
ไปจนถึงกระบวนก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้� นับเป็นม�ตรฐ�นก�รผลิต
อ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ยท่ีบูรณ�ก�รเรือ่งคว�มย่ังยืนท้ังในมิตเิศรษฐกจิ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อม กล่�วคือ ช่วยลดต้นทุน พัฒน�คุณภ�พและปริม�ณของ
ผลผลติ ปฏบัิตติ�มม�ตรฐ�นแรงง�นและเค�รพสทิธมินษุยชน รกัษ�สมดุล
ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนพัฒน�ชีวิตคว�มเป็นอยู่ของเกษตรกรช�วไร่อ้อยให้ดข้ึีน
 
ปัจจุบันผู้ซ้ือในตล�ดโลกให้ก�รยอมรับม�ตรฐ�น Bonsucro ในเรื่อง
คว�มย่ังยืนตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปล�ยน้ำ� และมีนโยบ�ยเลือกใช้วัตถุดิบท่ี
มีกระบวนก�รผลิตท่ีได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นด้�นคว�มยั่งยืน ดังนั้น 
ถือเป็นก�รพัฒน�อีกก้�วหนึ่งของบริษัทฯ ในก�รสร้�งคว�มย่ังยืนและ 
เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในระดับโลกต่อไป

คว�มต้องก�รของลูกค้�
เพ่ือสร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้�ในด้�นคุณภ�พและม�ตรฐ�นของ
ผลิตภัณฑ์ลูกค้� ก�รส่งมอบท่ีตรงเวล� และก�รบริก�รในระดับส�กล 
ตลอดจนก�รรักษ�คว�มลับของลูกค้�โดยเคร่งครัดและกำ�หนดจรรย�บรรณ
ท�งธุรกิจให้สอดคล้องกันภ�ยใต้คว�มรับผิดชอบและคว�มสัมพันธ์กับ
ลูกค้�ในระยะย�ว

บรษัิทสือ่ส�รกบัลกูค�้อย่�งสม่ำ�เสมอผ�่นช่องท�งต�่งๆ รวมท้ังเยีย่มเยียน
ลกูค�้เพ่ือรบัทร�บคว�มตอ้งก�รของลกูค�้และก�รให้ข้อมูลข�่วส�รใดๆ ท่ี
เป็นประโยชน์แก่ลูกค้� 

ในท�งกลบักนับรษัิทฯไดเ้ชิญลกูค�้เยีย่มชมกจิก�รและตรวจสอบระบบง�น
ของบริษัทฯและโรงง�นเพ่ือให้ลูกค้�ได้พิจ�รณ�ศักยภ�พและคว�มพร้อม
ของบรษัิทฯ ในก�รเป็นผูข้�ยสนิค�้ต�มม�ตรฐ�นของลกูค�้ รวมถงึบรษัิท
ไดส้ำ�รวจคว�มพึงพอใจของลกูค้�เป็นประจำ�ทุกปีและนำ�ข้อตชิมของลกูค้�
ม�ปรับปรุงก�รบริก�รและพัฒน�ระบบก�รผลิตของบริษัท ต่อไป

นโยบายคุณภาพ
ผลิตน้ำาตาลทรายคุณภาพ ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด   

ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้าม่ันใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
“

”



                              รายงานประจำาปี 2560     195 

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

0

7,285,599.00

0
2559 2560

8,615,119.00

0

3,542,238.63

11,240,846.60

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

0

0

7,605,688.00

2559 2560

21,584,376.00

47,432,576.00

0

18,598,017.49

4,923,528.33 81751,480.95

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

0

127,365.00

2559 2560

63,977.00

22,107.00

0

274,575.20

30,054.33

18,814.97

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

3.  ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

บรษัิทฯ ถอืว่�ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รเป็นกลไกท่ีสำ�คญัในก�รทำ�ให้บริษัท
ส�ม�รถบริห�รคว�มสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่�งๆ ได้เป็นอย่�งดี ไมว่�่
จะเปน็ผูถ้อืหุ้น พนกัง�น ช�วไร ่คูค่�้ ลกูค�้ ชุมชน และหนว่ยร�ชก�ร 
บริษัทจึงมีนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีเก่ียวกับผู้ส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มอย่�งชัดเจน เพ่ือให้ก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทมีคว�มโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภ�พ และคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมอย่�งเหม�ะสม

ร�ยง�นประจำ�ปีได้กล่�วถึงนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลและก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รไว้ที่หน้� 38 เป็นต้นไป

4. ก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ (G4-EN4)

กลุ่มบริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รจัดก�รด้�นพลังง�นและก�รเปล่ียนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และยังช่วยในก�รประหยัดค�่ใชจ้�่ยด�้นพลงัง�น รวมท้ังผูมี้สว่นไดเ้สยี 
ยังให้คว�มสำ�คัญต่อประเด็นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและ
ภ�วะโลกร้อนซึ่งมีส�เหตุจ�กก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก

สัดส่วนก�รใช้พลังง�นที่ใช้แล้วหมดไป (กิกะจูล)

สัดส่วนก�รก�รใช้พลังง�นไฟฟ้� (กิกะจูล)

สัดส่วนก�รใช้พลังง�นทดแทน (กิกะจูล)

หม�ยเหตุ 

*พลังง�นทดแทน คือ ก�กอ้อยจ�กกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ล

*ปริม�ณน้ำ�มันดีเซล/น้ำ�มันเบนซิน (ลิตร) × (ค่�ก�รแปลงหน่วย (เมกกะจูล)

                                                               1000

*ปริม�ณก�กอ้อย (ตัน) ×  (ค่�คว�มร้อนต่ำ� (low heating value)

                                                0.004186

ก�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (G4-EN15, G4-EN16)
กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำ�เนินม�ตรก�รเพ่ือลดก�รปล่อยเรือนกระจกท้ัง 
ท�งตรงและท�งอ้อม โดยก�รลดใช้พลังง�นในกระบวนก�รผลิตและ
ในสำ�นักง�น ก�รส่งเสริมก�รลดใช้พลังง�นในชุมชน ไปพร้อมกับก�ร 
ส่งเสริมก�รเพ่ิมแหล่งกักเก็บก๊�ซเรือนกระจก ด้วยก�รสร้�งพ้ืนท่ี
สีเขียวในโรงง�นก�รปลูกป่� และก�รส่งเสริมกิจกรรมป่�ชุมชนท่ัว
ประเทศ ตลอดจนก�รให้คว�มร่วมมือกับทั้งภ�ครัฐ และองค์กรต่�งๆ 

0

25,460,859.00

1,605,591.00
268,925.52

2559 2560

28,445,407.00

0

22,262,623.67
19,542,521.46

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรง

 (ตันค�ร์บอนไดออกไซด์)

0

1,303,339.00

3,829,470.00

268,925.52

2559 2560

3,485,278.00

0

3,299,093.69

795,013.13

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

หม�ยเหตุ

* ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรง คือ ปริม�ณก�รใช้น้ำ�มันดีเซล/

น้ำ�มันเบนซิน/LPG (หน่วยเป็นลิตร) × ค่�ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก (Emission 

factor) = หน่วยตันค�ร์บอนไดออกไซด์

* ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อม คือ ปริม�ณก�รซื้อไฟฟ้�จ�ก

หน่วยง�นภ�ยนอก (หน่วยเป็นเมกกะวัตต์ชั่วโมง) × ค่�ก�รปล่อยก๊�ซเรือน

กระจก (Emission factor) = หน่วยตันค�ร์บอนไดออกไซด์

* ค่�ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก (Emission factor) อ้�งอิงจ�กองค์ก�รบริห�ร

จัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (TGO) (องค์ก�รมห�ชน)

ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อม

(ตันค�ร์บอนไดออกไซด์)
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5. ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม

ก�รใช้น้ำ�อย่�งมีประสิทธิภ�พ (G4-EN8)
ก�รสูบน้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�ดิบเพ่ือนำ�ม�ใช้ในกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ล 
จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ น้ำ�ใช้ในกระบวนก�รผลิต และน้ำ�ใช้ใน
สำ�นกัง�น น้ำ�ท้ิงจ�กกระบวนก�รผลติน้ำ�ต�ลสว่นใหญ่เป็นน้ำ�จ�กระบบ
หล่อเย็นที่ใช้ในก�รแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ โดยน้ำ�ที่ใช้แล้วจะถูกส่งเข้�สู่
ระบบบำ�บัด ด้วยก�รตกตะกอนและลดอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับสภ�พ
ธรรมช�ติ ก่อนปล่อยออกจ�กโรงง�น เพ่ือให้มั่นใจว่�คุณภ�พน้ำ�
ท่ีปล่อยออกสู่แหล่งรองรับน้ำ�เป็นไปต�มม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนด ได้แก่ 
ม�ตรฐ�นชลประท�น ม�ตรฐ�นกระทรวงอุตส�หกรรม เป็นต้น เพื่อ
ป้องกนัผลกระทบตอ่คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของแหลง่รองรบัน้ำ� 
ส่วนน้ำ�ใช้ในอ�ค�รท่ีบำ�บัดจนได้ม�ตรฐ�นแล้วจะถูกน้ำ�ไปใช้ในระบบ
รดน้ำ�ต้นไป แปลงส�ธิตเกษตร และพื้นที่ชุ่มน้ำ�ต่อไป 

0

5,458,385.00

297,491.00
0

2559 2560

1,902,363.00

0

1,267,109.00

6,694,254.30

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

ปริม�ณก�รใช้น้ำ�ผิวดิน

(ลูกบ�ศก์เมตร)

0

11,846.00

2559 2560

14,919.00

0

91,603.20

40,833.88

14,092.80

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

0

ปริม�ณก�รใช้น้ำ�ใต้ดิน

(ลูกบ�ศก์เมตร)

ปริม�ณน้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�ภ�ยนอก ปี 2559

กลุ่มบริษัทฯ  มี
มาตรการใน 
การควบคุมการใช้
น้ำาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยใช้หลัก  
3 R กล่าวคือ

Reduce โดยก�รลดปริม�ณก�รใช้น้ำ�ของโรงง�น คือช่วงฤดูหีบ
จะนำ�น้ำ�คอนเดนเสท (น้ำ�ท่ีเกิดจ�กก�รควบแน่นของไอน้ำ�) ม�ใช้
ในกระบวนก�รผลิต เพ่ือลดก�รใช้น้ำ�อ่อน ควบคุมอัตร�โบลว์ด�วน์  
(blow down) ของหม้อไอน้ำ�ให้เหม�ะสม ควบคุมก�รใช้น้ำ�อ่อนใน 
จุดที่จำ�เป็นเพื่อลดก�รใช้ส�รเคมี/น้ำ�

Reuse โดยก�รนำ�น้ำ�ใช้ซ้ำ�/ใช้น้ำ�อย่�งคุ้มค่� คือ นำ�น้ำ�จ�ก
ระบบหล่อเย็นเครื่องจักร (condenser water) ม�ใช้กับระบบน้ำ�ชะ 
ขี้เถ้�จ�กหม้อไอน้ำ� ใช้ในก�รล้�งหม้อต้ม ฉีดล้�งพื้นอ�ค�รผลิต นำ�
น้ำ�จ�กระบบหล่อเย็นเครื่องกลั่นห้องปฎิบัติก�รม�ใช้ซ้ำ� ก�รนำ�น้ำ�
โบลว์ด�วน์จ�กระบบหอหล่อเย็น (Cooling tower) รวมเข้�สู่ระบบน้ำ�
คอนเดนเซอร์

Recycle โดยก�รนำ�น้ำ�กลบัม�ใช้ใหม่ คอื น้ำ�เสยีท่ีผ�่นก�รบำ�บัด
แลว้ จะถกูสง่กลบัม�ใช้ในระบบหลอ่เยน็คอนเดนเซอร ์ ระบบดบัเพลงิ 
ก�รฉีดสเปรย์น้ำ�พรมกองเกบ็ก�กออ้ย ฉีดดบัฝุน่ล�นจอดรถอ้อย และ
ก�รรดน้ำ�ต้นไม้และพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังนี้เพ่ือให้มีปริม�ณน้ำ�ท่ีต้องระบ�ย
ออกสู่สิ่งแวดล้อมเท่�ที่จำ�เป็น กลุ่มบริษัทฯยังติดตั้งระบบบำ�บัดน้ำ�ให้
เหม�ะกับคุณสมบัติน้ำ�เสียแต่ละประเภท เพ่ือให้เกิดประสิทธิภ�พใน
ก�รบำ�บัดน้ำ�ที่ดี และได้น้ำ�ที่ผ่�นก�รบำ�บัดแล้วอย่�งมีคุณภ�พ เพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อแหล่งรองรับน้ำ�และก�รใช้ประโยชน์ของชุมชน

โครงก�รระบบบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสทชนิด SAF : Submerge Aerated 
Fixed Film  เพื่อนำ�น้ำ�กลับม�ใช้ใหม่ 
ในแต่ปีจะมีน้ำ�คอนเดนเสทออกม�ปีละ 400,000-600,000 ลบ.ม./ปี 
(ขึ้นกับปริม�ณอ้อยเข้�หีบ) 

ท�งกลุม่บรษัิทฯ จงึเริม่ตระหนกัและห�วธิีในก�รบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสท
เพ่ือนำ�กลบัม�ใช้ใหม่ให้เกดิประโยชนส์งูสดุ และไม่ให้สง่ผลกระทบตอ่
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มโครงก�รดังกล่�ว
วัตถุประสงค์ของโครงก�ร
1. เพ่ือบำ�บัดลดน้ำ�ต�ลท่ีปนเป้ือนม�กับน้ำ�คอนเดนเสทแล้วนำ�น้ำ�

กลับม�ใช้ใหม่  (3Rs: Reduce Reuse Recycle), Zero Waste
2. เพื่อช่วยลดก�รข�ดแคลนน้ำ�ดิบที่นำ�ม�ใช้ในโรงง�น
3. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

      ควบคุมค่�น้ำ�ต�ลก่อนปล่อยลงบ่อน้ำ�ดิบ ให้อยู่ที่ 0 ppm. เพิ่มปริม�ณน้ำ�ดิบ

เพื่อนำ�ม�ใช้ในโรงง�น 100%

เป้�หม�ยของโครงก�ร

ควบคุมน้ำ�ต�ล 0 ppm.

เพิ่มปริม�ณน้ำ�ดิบ       100%
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

ประโยชน์ที่ได้รับจ�กโครงก�ร
1. นำ�น้ำ�กลับม�ใช้ซ้ำ� Recycle ได้ 100%
2. ลดก�รปล่อยน้ำ�เสียออกสู่สิ่งแวดล้อม Zero Waste ไม่ส่งผล 

กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

หม�ยเหตุ  ข้อมูลโครงก�รโครงก�รระบบบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสทชนิด SAF :  

Submerge Aerated Fixed Film  เพ่ือนำ�น้ำ�กลบัม�ใช้ใหม ่เป็นของ บรษัิท โรงง�น

น้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

นอกจ�กนี้กลุ่มบริษัทฯได้รับร�งวัลต่�งๆด้�นสิ่งแวดล้อมอ�ทิเช่น 
Green Industry Level 3, ร�งวัลด้�นก�รจัดก�รของเสียต�มหลัก 
3Rs( 3Rs Award), ร�งวัล Clean Technology โครงก�รธรรม�ภิบ�ล
สิ่งแวดล้อม, ร�งวัล CSR-DIW Continuous Award และร�งวัล
ก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ�ระดับดีเด่น ซ่ึงเป็นร�งวัลของกระทรวง
อุตส�หกรรม

ก�รลดมลพิษท�งอ�ก�ศ (G4-EN21)
กลุ่มบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รลดผลกระทบอันเกิดจ�กก�รดำ�เนินง�น
แล้วยังตระหนักถึงก�รอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้�งโรงง�น โดยติดต�ม 
เฝ้�ระวังผลก�รตรวจวัดปริม�ณก๊�ซท่ีปล่อยออกสู่ภ�ยนอกให้เป็นไป
ต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด โดยเฝ้�ระวังและตรวจสอบก�รดำ�เนินง�น 
ด้�นสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนง�นและเป้�หม�ยตลอดจน
ให้ม่ันใจว่�ชุมชนท่ีอยู่รอบข้�งจะได้รับผลกระทบอันเนื่องม�จ�ก 
ก�รดำ�เนินง�นน้อยที่สุด และปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นต่อไป

หม�ยเหตุ ข้อมูลร�งวัลเป็นของบริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

0

375

2559 2560

128

0

463.16

263.85

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า

     ปริม�ณมลส�รฝุ่นละออง (Dust) (ตัน) 

0

89

2559 2560

117

0

61.09
79.64

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า

     ปริม�ณมลส�รออกไซค์ของซัลเฟอร์ ( SO/2) (ตัน)

0

380

2559 2560

1,493.00

0

374.22

1,753.19 ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า

      ปริม�ณมลส�รออกไซด์ของไนโตรเจน (No/x) (ตัน) 

* ไม่มีร�ยง�นของธุรกิจแอลกอฮอล์เนื่องจ�กไม่มีก�รเผ�ไหม้
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ก�รจัดก�รก�กของเสียอุตส�หกรรม (G4-EN23)
เพ่ือให้ปริม�ณวัสดุท่ีเหลือใช้จ�กกระบวนก�รผลิตและก�รบำ�รุงรักษ�
ของกลุ่มบริษัทฯ มีปริม�ณท่ีต้องนำ�ไปกำ�จัดน้อยท่ีสุด กลุ่มบริษัทฯ 
จึงใส่ใจในก�รควบคุมดูแลก�รใช้วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ในก�รบำ�รุง
รักษ�อย่�งมีประสิทธิภ�พและก�รเลือกวิธีก�รกำ�จัดวัสดุเหลือใช้ท่ี 
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด โดยทุกแห่งจะให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รคัดเลือกผู้รับกำ�จัดและวิธีก�รกำ�จัดว่�ต้องดำ�เนินก�รอย่�ง
รัดกุมและเป็นไปต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด นอกจ�กนี้ ยังมีก�รตรวจ
ติดต�มก�รกำ�จัดของผู้รับกำ�จัด เพ่ือให้ม่ันใจว่�วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจ�ก
กลุ่มบริษัทฯจะได้รับก�รจัดก�รท่ีถูกต้องและเหม�ะสม เป็นไปต�ม
ม�ตรฐ�นของกระทรวงอุตส�หกรรม

0
2559 2560

00

77.72

0

70.54

00

ใช�ซ้ำ/ใช�ใหม�
กำจัด
ฝ�งกลบ

0

1,172.00

2,235.37

2559 2560

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

51
0

10.14

27,234.31

0

155

63.9

2559 2560

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟ�า
ธุรกิจแอลกอฮอล�

32
0

6.946.58

ปริม�ณก�รใช้ขยะอันตร�ย (ตัน) 

ปริม�ณก�รใช้ขยะไม่อันตร�ย (ตัน)

ก�รจัดก�รขยะอันตร�ย (ตัน)

0
2559 2560

0

1,000.89

176.15
0

301.71 268.98

27,908.78 ใช�ซ้ำ/ใช�ใหม�
กำจัด
ฝ�งกลบ

ก�รจัดก�รขยะไม่อันตร�ย (ตัน)

โครงก�ร “พัฒน�อุตส�หกรรมเชิงสร้�งสรรค์”
บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด ได้ร่วมกับกรมโรงง�นอุตส�หกรรม
คิดค้นกระบวนก�รนำ�ก�กอ้อยท่ีเหลือจ�กกระบวนก�รผลิตม� 
อัดแผ่น ทำ�เป็นภ�ชนะรองแก้ว ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภ�ยใต้
แนวคิด นวัตกรรมเชิงสร้�งสรรค์
 
โครงก�ร “พัฒน�อุตส�หกรรมเชิงสร้�งสรรค์” ของกระทรวง
อุตส�หกรรมจัดทำ�ข้ึนเพ่ือเพ่ิมศักยภ�พในก�รแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบก�ร
โรงง�นอุตส�หกรรมและSMEสร้�งโอก�สท�งก�รค้�และก�รลงทุน 
แก้ไขปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อมอย่�งเป็นรูปธรรม ที่จะช่วยให้ก�รจัดก�ร
มลพิษเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด ได้รับโล่ร�งวัลโครงก�ร “พัฒน�อุตส�หกรรม 
    เชิงสร้�งสรรค์” ประจำ�ปี 2560 จ�กกระทรวงอุตส�หกรรม
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6.  คว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย (G4-LA6)

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลเรื่องคว�มปลอดภัยและสุข
อน�มัยในก�รทำ�ง�นโดยมีก�รจัดต้ังคณะกรรมก�รคว�มปลอดภัย
อ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มโรงง�น เพ่ือดำ�เนินง�นเกี่ยวกับ 
คว�มปลอดภัยและสุขอน�มัยท่ีดีแก่พนักง�นโดยจัดให้มีก�รตรวจ
สอบคว�มปลอดภยัของสถ�นท่ีทำ�ง�นสม่ำ�เสมอ ตดิตัง้ระบบสญัญ�ณ
เตือนภัยภ�ยในอ�ค�รถังดับเพลิงประตูหนีไฟตลอดจนจัดให้มีก�รฝึก
ซ้อมดับเพลิงเบ้ืองต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำ�ทุกปี และในส่วน
ของโรงง�น ยึดหลักปฏิบัติเดียวกัน โดยเน้นข้อบังคับเกี่ยวข้องกับ
อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยอย่�งเคร่งครัด สร้�งสภ�พแวดล้อม 
ก�รทำ�ง�นท่ีมีคว�มปลอดภัยสำ�หรับพนักง�น ผู้รับเหม� และผู้ม�เย่ียม
ชมโรงง�น โดยมีม�ตรก�รควบคมุให้ทุกคนปลอดภัยจ�กอุบัติเหตุ และ
อันตร�ยท่ีอ�จเกิดข้ึนได้ รวมท้ังมีก�รจัดโครงก�รฝึกอบรมเพ่ือพัฒน�
พนักง�นรักษ�คว�มปลอดภัยของกลุ่มโรงง�นท้ังหมด เพ่ือสร้�ง 
คว�มเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

คว�มปลอดภัยเป็นสิ่งสำ�คัญแรกๆท่ีกลุ่มบริษัทฯตระหนักถึง โดย 
ตัง้เป้�หม�ยในก�รดำ�เนนิง�น คอื ก�รเป็นองคก์รท่ีปร�ศจ�กอุบัตเิหตุ
ต่อพนักง�นและผู้รับเหม�และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย เพ่ือป้องกัน 
ก�รสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

กิจกรรม Kiken Yoshi Training (KYT) ฝึกฝนก�รหยั่งรู้ระวังภัย 
กจิกรรม KYT ก�รฝกึฝนก�รหยัง่รูร้ะวงัอันตร�ย คอื กจิกรรมท่ีปฎบัิติ
ร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นเป็นกิจกรรมท่ีฝึก  
ก�รพย�กรณ์อันตร�ยภ�ยใต้ แนวคว�มคิดท่ีว่� ช่วยกันทำ�อย่�ง

 ด้�นสังคม

รวดเร็วและถูกต้อง โดยเฉพ�ะก�รช้ีนิ้ว และพูดย้ำ� มีก�รฝึกอบรม
ท�งด้�นคว�มรู้และเทคนิค คว�มไวของประส�ทสัมผัส ด้�นอันตร�ย 
รวมไปถึงก�รมีสม�ธิ และคว�มกระตือรือร้น สร้�งคว�มส�มัคคี  
คว�มพร้อมเป็นหนึ่ง

กจิกรรม KYT เนน้ก�รแกปั้ญห�ดว้ยตวัเอง รูจ้กัคดิแกป้ญัห�ดว้ยตนอง 
ส่งเสริมให้พนักง�นลงมือ ทำ�กันเอง ไม่มีใครบังคับ ดังนั้น กิจกรรมนี้
จึงมีคว�มสำ�คัญในก�รสร้�งวินัย คว�มส�มัคคี คว�มกระตือรือร้น ให้
เกิดขึ้นในก�รทำ�ง�น

กจิกรรม KYT เป็นก�รเตอืนสตท่ีิกอ่นปฎบัิตงิ�นท่ีเกดิจ�กก�รผิดพล�ด
ของคน เพร�ะในก�รทำ�ง�นอ�จเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวล� ทุกวิน�ที 
ทุกน�ที ทุกชั่วโมง ไม่ได้กำ�หนดว่�จะเกิดกับใคร เกิดที่ไหน ผลเสีย
ห�ย ก�รสูญเสียเป็นอย่�งไร ไม่ทร�บได้
 
กจิกรรม KYT เป็นกจิกรรมท่ีให้พนกัง�นระดบัปฎบัิตกิ�รมสีว่นรว่มใน
ก�รค�ดก�รณว์�่ง�นท่ีทำ�มีอันตร�ยอะไร จ�กนัน้ให้ทำ�ก�รเตอืนตนเอง
ด้วยกิจกรรม “มือชี้ ป�กย้ำ�”

เงื่อนไขของกิจกรรม KYT คือ
1. ทุกคนต้องพูดม�จ�กคว�มจริงใจ
2. ต้องรับฟังคว�มคิดเห็นของคนอื่น

หัวใจของก�รทำ� KYT ทุกคนตอ้งทำ�อย่�งจรงิจงัในก�รช่วยกนัคดิ หรอื
ระดมสมอง  โดยปกตคิว�มปลอดภยัจะม�จ�กก�รสัง่ก�รของผูบ้รหิ�ร
เพ่ือให้คนง�นได้รับคว�มปลอดภัย ซึ่งเป็นจุดเสียทำ�ให้คนง�นรอแต่ 
คำ�สั่งจ�กฝ่�ยบริห�รเท่�นั้นทำ�ให้เสียเวล�และไม่ตรงกับปัญห�

กิจกรรม
 SAFETY Health and   

ENVIRONMENT (She DAY) 
“

”
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กจิกรรม SHE DAY เป็นกจิกรรมท่ีกลุม่บรษัิท จดัขึน้ในเดอืนมถินุ�ยน
ของ ทุกๆ ปี เพ่ือให้พนักง�นได้ตระหนักถึงคว�มปลอดภัยใน 
ก�รทำ�ง�นโดยกจิกรรมจะเนน้ให้คว�มรูพ้นกัง�นในด�้นก�รใชอุ้ปกรณ ์
Safety ให้กับทุกคนในโรงง�น โดยผู้ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในด้�นต่�งๆ
ม�ให้คว�มรู้แก่พนักง�น และในทุกๆเดือน จะมีก�รเข้�ไปตรวจ 
คว�มปลอดภัยของพนักง�นแต่ละแผนกเพ่ือเตือนสติให้พนักง�น
ได้ตระหนักถึงคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น และให้คะแนนพนักง�น
แต่ละแผนกนั้น ห�กพนักง�นคนไหนได้คะแนนสูงสุด ในกิจกรรมวัน  
SHE DAY จะมีก�รให้ร�งวัลดีเด่นให้แก่พนักง�นคนนั้นเพ่ือเป็นต้น
แบบให้กับพนักง�นทุกคน

2559

2.2

2560

พนักงานชาย(ประจำ/ชั�วคราว) พนักงานหญิง(ประจำ/ชั�วคราว) ผูรับเหมา

0.43

0.86

3.78

0.6

1.48

0

อัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุ (Injury Rate-IR)

2559

0.76

2560

พนักงานชาย(ประจำ/ชั�วคราว) พนักงานหญิง(ประจำ/ชั�วคราว) ผูรับเหมา

0.29

0

0.96

0

0.19

0

อัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดง�น ( Lost Day Rate-LDR)

2559

0.04

2560

พนักงานชาย(ประจำ/ชั�วคราว) พนักงานหญิง(ประจำ/ชั�วคราว) ผูรับเหมา

0.025

0

0.037

0 0.001

0

อัตร�ก�รหยุดง�นจ�กอุบัติเหตุ (Occupational Diseases Rate-ODR)

2559

0

2560

พนักงานชาย(ประจำ/ชั�วคราว) พนักงานหญิง(ประจำ/ชั�วคราว) ผูรับเหมา

0 0 0 0

0.18

0

อัตร�ก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุ (Fetalities Rate)

2559

1.56

2560

พนักงานชาย(ประจำ/ชั�วคราว) พนักงานหญิง(ประจำ/ชั�วคราว)

1.05

1.51

0.81

0

อัตร�ก�รข�ดง�น (Absentee Rate-AR)

หม�ยเหตุ

• อัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุ (Incident Frequency Rate) เกณฑ์หรือดัชนีวัด 

ก�รเกิดอุบัติเหตุขององค์กรโดยคำ�นวณจ�กจำ�นวนร�ยคนที่เกิดอุบัติเหตุ

เทียบอัตร�ส่วนต�มม�ตรฐ�นคนง�น 100 คน ทำ�ง�น 8 ชั่วโมงต่อวัน 

จำ�นวน 250 วันทำ�ง�นต่อปี ซึ่งเทียบเท่�กับ 200,000 ชั่วโมง-คนต่อปี

• ข้อมูลผู้รับเหม�มี 2 บริษัทฯ คือ บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 

ส�ข�วังสะพุง และ บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (ส�ข�วังสะพุง)
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7.  คุณภ�พและคว�มพึงพอใจของพนักง�น

พนักง�นคือจุดเร่ิมต้นของก�รขับเคล่ือนธุรกิจไปสู่คว�มสำ�เร็จ กลุ่มบริษัท
จึงมุ่งม่ันในก�รดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรอย่�งจริงจังโดย 
มุ่งเสรมิสร�้งศกัยภ�พของพนกัง�นตลอดช่วงระยะเวล�ของก�รทำ�ง�น 
พรอ้มท้ังสรรห�บุคล�กรในเชิงรกุ เพ่ือให้ไดม้�ซ่ึงพนกัง�นท่ีมคีณุภ�พ
พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้ส�ม�รถเติบโตได้อย่�งยั่งยืน ขณะเดียวกัน 
กลุ่มบริษัทยังให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รและพัฒน�บุคล�กร เพ่ือมุ่งสู่
ก�รเป็นองค์กรที่มีผู้อย�กร่วมง�นในระดับต้นๆ
           
กลุ่มบริษัทมีช่องก�รสรรห�พนักง�นท้ังภ�ยในและภ�ยนอก โดย
ผ่�นก�รทำ�แบบทดสอบ ก�รสอบสัมภ�ษณ์ เพ่ือให้ได้บุคล�กรท่ีมี
คุณสมบัติเหม�ะสมกับตำ�แหน่งง�น เข้�ม�ร่วมง�นกับองค์กร บน
พ้ืนฐ�นของคว�มส�ม�รถและคณุสมบัตท่ีิเหม�ะสมเป็นหลกั ไมเ่ลอืก
ปฏิบัติจ�กเรื่องเชื้อช�ติ สัญช�ติ เผ่�พันธุ์ สีผิว ศ�สน� สถ�นะท�ง
สังคม เพศ และเพศสภ�พ  อ�ยุ คว�มพิก�ร แนวคิดท�งก�รเมือง 
และสถ�นภ�พสมรส รวมท้ังยังส่งเสริมให้มีก�รจ้�งง�นของผู้พิก�ร 
เป็นก�รเปิดโอก�สให้ผู้พิก�รได้มีง�นทำ� พนักง�นใหม่ทุกคนจะต้อง
รบัทร�บรว่มกนักบัตน้สงักดัเป็นล�ยลกัษณอั์กษร เกีย่วกบัร�ยละเอียด 
เป้�หม�ย ตัวชี้วัดหลักของง�นที่ทำ� ต�มระบบของบริษัทฯ อีกทั้งยัง
ส่งเสริมสนับสนุนพนักง�นขององค์กรที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ให้มี
คว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ เพื่อเป็นกำ�ลังหลักในก�รพัฒน�องค์กรต่อไป

ในปัจจบัุนธรุกจิในภ�คอุตส�หกรรมจะมีแนวโนม้ก�รนำ�เอ�เครือ่งจกัร
และเทคโนโลยีเข�้ม�ใชเ้พ่ือทดแทนแรงง�นคนและลดตน้ทุนก�รผลติ
ม�กขึ้น แต่แรงง�นคนหรือทรัพย�กรมนุษย์นั้นยังคงเป็นกลไกสำ�คัญ
ในก�รขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในอุตส�หกรรมน้ำ�ต�ลซ่ึง
เป็นหน่ึงในอุตส�หกรรมก�รผลิตท่ียังคงต้องพ่ึงพ�แรงง�นคนจำ�นวนม�ก     
เริ่มตั้งแต่กระบวนก�รปลูกอ้อย ก�รตัดและขนส่งอ้อย ก�รผลิต
น้ำ�ต�ลและก�รส่งออก ทุกกระบวนก�รล้วนต้องอ�ศัยแรงง�นคนเป็น 
กำ�ลงัหลกั ดว้ยเลง็เห็นคว�มสำ�คญัของทรพัย�กรมนษุยน์ี ้กลุม่บรษัิท
จึงได้ดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้กรอบของก�รเค�รพสิทธิด้�นแรงง�นและ 
สิทธิมนุษยชนเสมอม�   

ท้ังนี ้กลุม่บรษัิทยังไดร้เิริม่โครงก�รในก�รจ�้งผูพิ้ก�รเข้�ทำ�ง�น  โดย
อ�ศัยคว�มร่วมมือจ�ก “มูลนิธินวัตกรรมท�งสังคม” เป็นสื่อกล�งใน
ก�รสรรห�คัดเลือกผู้พิก�รเข้�ทำ�ง�นกับกลุ่มฯต�มตำ�แหน่งง�นท่ี
เหม�ะสม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้พิก�รมีศักดิ์ศรีเท่�เทียมกับคนท่ัวไปและ
ส�ม�รถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่�งภ�คภูมิ 

ตรวจเยี่ยม เปลี่ยน ส�งผลให�

เจ�าหน�าที่บุคคล
ของโรงงาน

เจ�าหน�าบุคคล
สำนักงานใหญ�

คนพิการที่ทำงาน
ในหน�วยงานต�างๆ

ของชุมชนรอบโรงงาน

สัญญาจ�างรายป�
โดยกลุ�มบริษัทดูแล

ค�าจ�างคนพิการโดยตรง

คนพิการมีงานทำ
อย�างต�อเน��องและ
สร�างความ  มั�นคง

ของการทำงานให�มากยิ�งขึ้น

ลักษณะก�รทำ�ง�นดังนี้

บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทในเครือ รับประกาศนียบัตร
เชิดชูเกียรติ “โครงการมิติใหม่สร้างาน  
สร้างอาชีพคนพิการ ประจำาปี 2560”

โครงก�รมิติใหม่ สร้�งง�น สร้�งอ�ชีพคนพิก�รเป็นโครงก�รก�ร 
ช่วยเหลอืสงัคมดว้ยคว�มรว่มมือกนัระหว�่งมูลนธินิวตักรรมท�งสงัคม
และบริษัทน้ำ�ต�ลขอนแก่นจำ�กัด (มห�ชน) ในก�รสนับสนุนคนพิก�ร
ให้มีง�นทำ�อย่�งต่อเนื่อง ซ่ึงในอดีตบริษัทใช้แนวท�งก�รจ่�ยเงิน
สนับสนุนเข้�กองทุนสงเคร�ะห์คนพิก�รม�โดยตลอด

กลุ่มบริษัทมองเห็นคุณค่�ในก�รจ้�งง�นเชิงสังคม ผ่�นคว�มร่วมมือ
กับมูลนิธินวัตกรรมท�งสังคมและกระทรวงแรงง�นท่ีได้จัดโครงก�ร
ส�นฝนัให้กบัคนพิก�รจ�กน�ยจ�้งและลกูจ�้งให้ม�พบกนัโดยตรง เพ่ือ
เกิดก�รจ้�งง�นซ่ึงเป็นก�รสร้�งกิจกรรมก�รช่วยเหลือท�งสังคมขึ้น 
คนพิก�รเหล่�น้ีเดิมทำ�ง�นอยู่ในแต่ละหน่วยง�นท�งสังคมอยู่แล้ว 
เช่น พ่ีเลี้ยงเด็กพิก�รในสถ�นสงเคร�ะห์ต่�งๆ, เจ้�หน้�ท่ีทำ�คว�ม
สะอ�ดในโรงพย�บ�ล หรือเจ้�หน้�ท่ีบันทึกข้อมูลในหน่วยง�นท้อง
ถิน่ต�่งๆ บรษัิทจงึมคีว�มสนใจและเริม่ดว้ยก�รสำ�รวจจำ�นวนพนกัง�น
ท้ังหมดซ่ึงพบว�่ในปี 2560 บรษัิทน้ำ�ต�ลในกลุม่ KSL มีโควต�้ตอ้งจ�้ง 
คนพิก�รท้ังหมด 41 คน กลุม่บรษัิทมีพนกัง�นพิก�รในโรงง�นของบ้�ง 
แตก่็ไม่เพียงพอตอ่โควต�ท่ีกฎหม�ยกำ�หนด ดงันัน้แทนท่ีบรษัิทจะนำ�
ส่งเงินเข้�กองทุนสงเคร�ะห์ฯ อย่�งที่แล้วม� บริษัทเลือกที่จะนำ�เงิน
นั้นไปจ้�งคนพิก�รที่ทำ�ง�นในหน่วยง�นเชิงสังคมในชุมชน รอบๆ ที่
ตัง้โรงง�น เพ่ือเป็นก�รสง่มอบคณุค่�แกผู่พิ้ก�รท่ีดอ้ยโอก�สท�งสงัคม
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ก�รเปลี่ยนจ�กจ่�ยเงินสนับสนุนเข้�กองทุนสงเคร�ะห์คนพิก�รเป็น 
ก�รช่วยเหลือจ้�งง�นคนพิก�รโดยตรง เป็นโครงก�รมุ่งเน้นก�รคุณค่�ให้
กับคนพิก�ร ให้มีร�ยได้ส�ม�รถพ่ึงตนเองและดำ�เนินชีวิตไปได้อย่�งมี
ศกัดิศ์รี และเหน็คุณค�่ของตนเอง โดยก�รปรบัเปลี่ยนกระบวนก�รสรรห�
คัดเลือกผู้พิก�ร และห�แนวท�งในก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้พิก�ร เพ่ือลด
คว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งสังคม ถือเป็นก�รสร้�งคุณค่� สู่สังคม ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล
อดุลยเดชบรมน�ถบพิตร 

ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วจึงเป็นท่ีม�ของก�รได้รับประก�ศนียบัตรเชิดชู
เกียรติให้แก่บริษัทท่ีดูแลเรื่องคนพิก�รจ�กมูลนิธินวัตกรรมท�งสังคมและ
กระทรวงแรงง�นท้ังหมด 6 แห่งได้แก่ บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน), 
บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด, บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย 
จำ�กัด, บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด, บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น 
จำ�กัด และบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จำ�กัด (มห�ชน) ซ่ึง 
ก�รจ�้งง�นในลกัษณะสญัญ�จ�้งร�ยปีหลงัจ�กหมดสญัญ�บรษัิทจะสำ�รวจ
เพื่อประเมินผลสำ�หรับก�รจ้�งง�นคนพิก�รในปีถัดไป 

ในปีถัดไปบริษัทได้ขย�ยโอก�สและคว�มรับผิดชอบต่อสังคมม�กยิ่งข้ึน 
ห�กพนักง�นของบริษัทเกิดทุกพลภ�พจ�กเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุทำ�ให้
ไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งเต็มท่ีหรือทุกพลภ�พในระดับท่ีไม่ส�ม�รถ
ทำ�ง�นอย่�งปกติ ต้องถูกเลิกจ้�งต�มกฎหม�ย บริษัทก็จะส�ม�รถช่วยเหลือ
แรงง�นเหล่�นั้นได้ แม้จะสิ้นสภ�พจ�กก�รเป็นพนักง�นของบริษัท
ผ่�นก�รจ้�งง�นในลักษณะเดียวกันนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในก�รช่วยเหลือ 
ท�งอ้อมท่ีเป็นก�รต่อยอดจ�กโครงก�รเดียวกันให้คืนสู่คนท่ีเคยเป็น
ครอบครัว เคยเป็นสม�ชิก KSL

บรษัิทและผูท่ี้เกีย่วข้องทุกสว่น พย�ย�มผลกัดนันโยบ�ยและแนวท�งต�่งๆ 
ท่ีจะช่วยกนัพัฒน�คณุภ�พชีวติคว�มเป็นอยู่ของพนกัง�นท่ีถอืเป็นแรงง�น
สำ�คัญขององค์กรให้ดีข้ึน รวมท้ังก�รสร้�งม�ตรฐ�นก�รสร้�งคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

การจ้างคนพิการให้มีงานทำา 
ในพื้นท่ีรอบบริษัทและโรงงาน 
ถือเป็นการช่วยเหลือและสร้าง
โอกาสทางสังคมให้คนพิการได้
ทำางาน มีรายได้ท่ีม่ันคง ในแต่ 
ละท้องท่ีเพราะ “จากเดมิคนพกิาร
จะถกูจา้งงานตามงบประมาณของ
แต่ละหน่วยงาน ซึ่งอาจไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กับงบประมาณหรือการ
สนับสนุนในช่วงเวลานั้นๆ” จึงถือ
เป็นโครงการท่ีดเีพือ่ชว่ยเหลอืและ
ดูแลสังคมร่วมกัน

บทสัมภาษณ์
คุณรชานนท์  ชาญนาวี
เจ้าหน้าที่งานบุคคล สำานักงานใหญ่

“

”
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

นอกจ�กน้ี กลุ่มบริษัทยังได้จัดสวัสดิก�รและส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกนอกเหนือ
จ�กท่ีกฎหม�ยฯกำ�หนดให้แก่พนักง�นทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมคุณภ�พชีวิตและเพ่ิมคว�มม่ันคงในอน�คตของพนักง�น เช่น กองทุน
เงินสำ�รองเลี้ยงชีพ ก�รประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ  สวัสดิก�ร
เงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือต�มว�ระต่�งๆ รวมไปถึงก�รส่งเสริมให้เกิด 
คว�มสมดลุระหว่�งก�รทำ�ง�นและก�รดำ�รงชีวติของพนกัง�น   โดยจดัสรร
วันล�หยุดพักผ่อนให้แบบขั้นบันไดต�มอ�ยุง�น  

ในด้�นสิทธิและเสรีภ�พ  กลุ่มบริษัทได้จัดทำ�ข่�วประช�สัมพันธ์ผ่�น 
ช่องท�ง Intranet เพ่ือให้พนักง�นได้รับทร�บข้อมูลข่�วส�รและก�รดำ�เนินง�น 
ของกลุ่มบริษัทอย่�งท่ัวถึงและทันท่วงที รวมไปถึงก�รเปิดโอก�สให้
พนักง�นแสดงออกท�งคว�มคิดหรือรวมกลุ่มเพ่ือเจรจ�ต่อรองในเรื่อง
ต่�งๆ เพ่ือรับฟังคว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์แก่
พนักง�นและก�รพัฒน�ขององค์กรต่อไป  

กลุ่มบริษัทฯได้ให้คว�มสำ�คัญต่อพนักง�นของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มี
ก�รแบ่งแยกเช้ือช�ติ ศ�สน�ไม่ว่�เพศหญิงหรือช�ย โดยพนักง�น 
ทุกคนต่�งมีสิทธิเท่�เทียมกันและได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเสมอภ�ค และมี
สิทธิได้รับสวัสดิก�รต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ที่พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ และใน 
ก�รพิจ�รณ�ปรับตำ�แหน่งหรือเงินเดือนของพนักง�นบริษัท ได้ดำ�เนินก�รใน
รูปของคณะกรรมก�รซ่ึงประกอบด้วยผู้บริห�รจ�กฝ่�ยต่�งๆ เพ่ือให้
เกิดคว�มโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจ�กน้ี บริษัทมีนโยบ�ยส่งเสริมก�ร 
เสริมสร้�งคว�มรู้ ผ่�นก�รอบรมภ�ยใน และภ�ยนอกบริษัท  เพื่อรองรับ
ก�รเตบิโตของบรษัิทในอน�คต   อีกท้ังบรษัิทยังมีก�รจดัตัง้กองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ เพื่อสร้�งหลักประกันให้แก่พนักง�นภ�ยในบริษัท

ม�ตรฐ�นแรงง�นไทยเป็นเรื่องท่ีกลุ่มบริษัทให้คว�มสำ�คัญเป็นอย่�งม�ก 
ก�รสร้�งม�ตรฐ�นแรงง�นท่ีดีเป็นก�รเค�รพสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐ�น 
และได้รับก�รยอมรับจ�กผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้ น�ยจ้�งอยู่ได้ ลูกจ้�ง
อยู่ดี ประเทศไทยได้ประโยชน์

น�ยจ้�งอยู่ได้
1. สินค้�และบริก�รได้รับก�รยอมรับในเรื่องแหล่งผลิตท่ีน่�เชื่อถือและ 

ไว้ว�งใจเก่ียวกับก�รบริห�รจัดก�รแรงง�นท่ีเป็นธรรม คำ�ถึงนึงถึง 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมด้�นแรงง�นท่ีมีก�รดำ�เนินก�รอย่�งมี
ม�ตรฐ�น

2. เป็นเครือ่งมือท�งก�รตล�ดในก�รแข่งขันท�งธรุกจิในเวทีก�รค้�ท้ังใน
ประเทศและน�น�ช�ติ

3. มีภ�พลักษณ์ที่ดี ส�ม�รถประช�สัมพันธ์ในท�งสร้�งสรรค์ได้
4. สนับสนุนและเค�รพสิทธิมนุษยชนที่ประก�ศในระดับส�กล
5. สร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งน�ยจ้�งและลูกจ้�ง
ลูกจ้�งอยู่ดี
1. มีขวัญกำ�ลังใจ มีคว�มม่ันคงในก�รทำ�ง�นเพร�ะสิทธิมนุษยชนได้รับ

ก�รปกป้อง
2. ลูกจ้�งได้รับก�รคุ้มครองให้ได้รับสิทธิไม่ต่ำ�กว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนด
3. ลูกจ้�งมีเสรีภ�พในก�รรวมกลุ่มของแรงง�น และมีสิทธิในก�ร 

ร่วมเจรจ�ต่อรอง
4. ไม่เลือกปฎิบัติในก�รว่�จ้�งแรงง�น อันเน่ืองจ�กเหตุเพร�ะคว�มแตกต่�ง

ในเรื่อง สัญช�ติ เชื้อช�ติ ศ�สน� อ�ยุ เพศ ทัศนคติส่วนตัว และ
คว�มพิก�ร

5. ลูกจ้�งมีคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมใน 
ก�รทำ�ง�นที่ดี

ประเทศไทยได้ประโยชน์
1. สร้�งเสริมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันเพ่ือก�รพัฒน�เศรษฐกิจ

อย่�งเสมอภ�ค และส�ม�รถบูรณ�ก�รเข้�กับเศรษฐกิจโลกได้อย่�ง
เป็นเลิศ

2. ยกระดับภ�พลักษณ์ประเทศในเรื่องคุณภ�พสินค้�และบริก�รท่ีผ่�น 
ก�รรบัรองดว้ยเกณฑม์�ตรฐ�น มีก�รบรหิ�รจดัก�รแรงง�นท่ีเป็นธรรม 
และคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

จ�กคว�มสำ�คญัดังกล�่วกลุม่บรษัิทจงึมุ่งม่ันท่ีจะธำ�รงรกัษ�ระบบม�ตรฐ�น
แรงง�นไทยอย่�งตอ่เนือ่ง จนไดร้บัร�งวลัสถ�นประกอบกจิก�รท่ีธำ�รงรกัษ�
ระบบม�ตรฐ�นแรงง�นไทยตอ่เนือ่ง 10 ปี จ�กกรมสวสัดิก�รและคุม้ครอง
แรงง�น ซึ่งถือว่�เป็นอีกหนึ่งคว�มภ�คภูมิใจของกลุ่มบริษัท

จากความสำาคัญดังกล่าวกลุ่มบริษัทจึงมุ่งม่ัน
ท่ีจะธำารงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย 
อย่างต่อเน่ือง จนได้รับรางวัลสถานประกอบ
กิจการท่ีธำารงรกัษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย
ต่อเนื่อง 10 ปี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ซึง่ถอืวา่เป็นอีกหน่ึงความภาคภมิูใจของ 
กลุ่มบริษัท
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ก�รพัฒน�บุคล�กร (G4-LA9)

เพ่ือให้พนักง�นมีศักยภ�พและประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�นและมี 
คว�มเจริญก้�วหน้�ในหน้�ท่ีก�รง�นในส�ยง�นของตน บริษัทกำ�หนด
เป้�หม�ยให้บุคล�กรทุกคนเข้�รับก�รอบรม ให้สอดคล้องกับทิศท�งและ
กลยุทธ์ของบริษัท มีก�รจัดอบรมทั้งในบริษัทโดยเชิญวิทย�กรม�บรรย�ย
และฝึกอบรมพนักง�นในเรื่องต่�งๆท่ีเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นรวมท้ังเรื่อง
จรยิธรรม และให้พนกัง�นเข้�รว่มอบรมและสมัมน�เพ่ือเพ่ิมพูนคว�มรูก้บั
บริษัทอื่นๆภ�ยนอกบริษัทด้วย นอกจ�กนี้ บริษัทมีก�รว�งแผนก�รอบรม  
และสนับสนุนในเรื่องงบประม�ณอย่�งสม่ำ�เสมอ พร้อมท้ังสนับสนุนให้มี
ก�รสื่อส�รเพ่ือถ่�ยทอดและบริห�รคว�มรู้ (Knowledge Management) 
ร่วมกันระหว่�งพนักง�นในองค์กร   

ส่วนหนึ่งของก�รบริห�รและพัฒน�บุคล�กร คือ ก�รสร้�งหลักสูตรท่ี
จำ�เป็นต่อพนักง�น ประกอบด้วย หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเพือ่พัฒน�
ศักยภ�พ
หลักสูตรบังคับ หลักสูตรบังคับเป็นหลักสูตรท่ีพนักง�นทุกคนต้องเข้�รับ
ก�รอบรม และหลักสูตรท่ีออกแบบเฉพ�ะสำ�หรับพนักง�นท่ีปฏิบัติง�น
เฉพ�ะด้�น

หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักง�นใหม่
เน้นก�รให้ข้อมูลและคำ�แนะนำ�เบื้องต้นของธุรกิจอ้อยและน้ำ�ต�ล รวมทั้ง
ธรุกจิท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือให้เข�้ใจก�รจดัโครงสร�้งก�รบรงิ�นในองคก์ร ประวัติ
คว�มเป็นม� และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งรู้จักผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
ก�รผลติสนิค�้ เพ่ือให้พนกัง�นไดรู้จ้กัและเข้�ใจสภ�พแวดลอ้มขององคก์ร  
ส�ม�รถปรับพฤติกรรมเพ่ือให้เข้�กับเพ่ือนร่วมง�นและสังคมก�รทำ�ง�น
ภ�ยในองค์กรได้อย่�งร�บรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

หลักสูตร คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น
เน้นคว�มรู้เรื่องคว�มปลอดภัย จุดอันตร�ยต่�งๆในพื้นที่ก�รทำ�ง�น  เพื่อ
ให้พนกัง�นไดต้ระหนกัถงึคว�มสำ�คญั คว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�น โดยได้
มีก�รจดัตัง้คณะกรรมก�รคว�มปลอดภยั อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดลอ้ม 
ต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นปี 2543 และถ่�ยทอดไปยังหลักสูตรอบรม เรื่อง
คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น เพ่ือรู้วิธีก�รป้องกันอันตร�ยท่ีอ�จเกิดจ�ก
ก�รปฏิบัติง�น

หลักสูตร ระบบก�รบริห�รคุณภ�พ ต�มม�ตรฐ�น ISO 9001:2008
เนน้ก�รเพ่ิมคว�มรูค้ว�มเข�้ใจในข้อกำ�หนดพ้ืนฐ�น และ ข้ันตอนของระบบ
ก�รบริห�รคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล ISO 9001:2008 โดยพนักง�นใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง จะต้องมีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญในง�นของตนเอง และ 
ถือปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดในม�ตรฐ�นเรื่องก�รผลิตสินค้�และให้บริก�รท่ีมี
คณุภ�พ เพ่ือให้ลกูค�้และผู้ใช้บรกิ�รเกดิคว�มม่ันใจในสนิค�้ท่ีไดม้�ตรฐ�น
ระบบบริห�รง�นคุณภ�พในระดับส�กล

หลักสูตร FSSC 22000 (Food Safety)
หลักสูตรท่ีเน้นก�รจัดระบบคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร FSSC 22000  
(Food Safety) โดยพนักง�นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องจะต้องได้รับก�รอบรมใน
หลักสูตรคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร เพ่ือก�รจัดทำ�แผนป้องกันสิ่งท่ีอ�จ 
ปนเป้ือนสู่ก�รผลิต เพ่ือสร้�งคว�มเช่ือม่ัน กับกลุ่มลูกค้�ในธุรกิจ 
อย่�งต่อเนื่อง

ม�ตรฐ�นแรงง�นไทย (มรท.8001-2553)
เพ่ือให้พนักง�นได้รับทร�บถึง ข้อกำ�หนดในม�ตรฐ�นแรงง�นไทย  ข้อ
กฎหม�ยแรงง�นท่ีเก่ียวข้อง ก�รมีอิสระเสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็น   
ก�รไมเ่ลอืกปฏบัิต ิ ก�รเค�รพสทิธมินษุยชน  รวมท้ังเรือ่งคว�มปลอดภยั
และอ�ชีวอน�มัยในก�รทำ�ง�น เพ่ือสร�้งทัศนคตท่ีิดแีละเสรมิสร�้งบทบ�ท
หน้�ท่ีของผู้บริห�รในสถ�นประกอบกิจก�รท่ีรองรับก�รขย�ยระบบธุรกิจ
ในอน�คต  

หลักสูตรก�รอบรมเพื่อเพิ่มศักยภ�พด้วยศ�สตร์พระร�ช�  
โครงก�รอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภ�พด้วยศ�สตร์พระร�ช�จัดข้ึน ณ ศูนย์
กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ระหว่�งเดือนกรกฎ�คม-
พฤศจิก�ยน 2560 เป็นหลักสูตรท่ีพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นใน 
ด้�นก�รปฏิบัติง�นโดย น้อมนำ�หลักก�รทรงง�น ของพระบ�ทสมเด็จ 
พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช บรมน�ถบพิตร ม�ปรับใช้ และก�รเรียนรู้
หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือก�รพ่ึงพ�ตนเองของพนักง�น ท่ี
จะส�ม�รถทำ�ให้พนักง�นได้ลดร�ยจ่�ย เพ่ิมร�ยได้ภ�ยในครอบครัว
ได้ โดยผ่�นกิจกรรมโครงก�รศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงง�น  
(บ้�นพนักง�น) 

จำ�นวนพนักง�นทั้งหมด4,203 คน

พนักง�นหญิง 706 คน พนักง�นช�ย 3,497 คน

จำ�นวนพนักง�นแยกต�มตำ�แหน่ง4,203 คน

ผู้บริห�รระดับสูง 21 คนพนักง�นทั่วไป 4,094 คน

พนักง�นบริห�ร 88 คน
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

หลักสูตรเพื่อพัฒน�ศักยภ�พ 

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงก�รพัฒน�ทักษะ ก�รเรียนรู้ และสนับสนุน 
ก�รพัฒน�ศกัยภ�พในด�้นก�รทำ�ง�นของพนกัง�นอย�่งตอ่เนือ่ง  โดยจดั
หลักสูตรที่เน้นก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ก�รบริห�ร ก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ� และ
ทักษะต่�งๆ ให้สอดคล้องกับก�รดำ�เนินง�นขององค์กรสู่พนักง�นในแต่ละ
ระดับ เพื่อก�รพัฒน�ศักยภ�พให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้

กลุ่มผู้บริห�รระดับสูง 
หลักสูตรและเน้ือห�วิช�สำ�หรับกลุ่มน้ีจะเน้นให้คว�มรู้ในเชิงก�รบริห�รง�นใหม่ๆ   
และทักษะก�รจัดก�รระดับสูง เพ่ือก�รกำ�หนดทิศท�งขององค์กร  และ
เป้�หม�ยให้เกิดผลต�มที่ว�งแผนไว้ เพื่อให้เท่�ทันกับคว�มเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นไปอย่�งรวดเร็ว ซึ่งในกลุ่มผู้บริห�รระดับสูงนี้เน้นไปที่หลักสูตร เช่น 
หลกัสตูรก�รคิดและเขยีนเชงิกลยทุธ ์(Strategic Thinking and Executive), 
Directors Strategic Workshop, หลักสูตรก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เป็นต้น

กลุ่มพนักง�นระดับจัดก�ร 
หลักสตูรและเนื้อห�วชิ�สำ�หรับกลุ่มนี้เนน้ใหค้ว�มรู้ในเชงิก�รบริห�ร และ
ก�รจัดก�รท่ัวๆ ไป เพ่ือว�งแผนก�รบริห�รท่ีมีประสิทธิผลม�กยิ่งข้ึน 
และพัฒน�ภ�วะผู้นำ�สู่ก�รเจริญเติบโตท่ีย่ังยืนในองค์กร ได้แก่ หลักสูตร
โครงก�รพัฒน�ผูบ้รหิ�ร Mini MBA for KSL, ก�รบรหิ�รง�นบุคคลสำ�หรบั
ผู้จัดก�ร (HR for non HR), ก�รพัฒน�ผู้นำ�ในบทบ�ทก�รสอนง�น (The 
Leader as Coach), ก�รพัฒน�ศักยภ�พสำ�หรับผู้บริห�ร (Competency 
for Executive Management), ก�รบริห�รผลง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
(Effective Performance Management System), ก�รบริห�รคว�มต่อเน่ือง
ท�งธุรกิจ (Business Continuity Management System)  เป็นต้น 

กลุ่มพนักง�นระดับบังคับบัญช� 
เเน้นคว�มรู้และทักษะในส�ยง�นของตนเอง เสริมสร้�งศิลปะในก�ร 
ก�รสื่อส�ร รวมท้ังก�รทำ�ง�นเป็นทีม เพ่ือพัฒน�ทักษะในก�รสื่อส�ร 
ประส�นสัมพันธ์ท่ีดีระหว่�งพนักง�น และก�รสร้�งทัศนคติในก�รทำ�ง�นท่ีดี
ม�สู่องค์กร ซ่ึงจะเป็นส่วนเสริมทักษะก�รปฏิบัติง�นให้เกิดประสิทธิภ�พ
ม�กย่ิงข้ึน ไดแ้ก ่ก�รนำ�เสนออย�่งมีประสทิธภิ�พ (Effective Presentation 
Technique) ก�รพัฒน�ทักษะหัวหน้�ง�น และก�รเป็นพ่ีเลี้ยงในองค์กร, 
ก�รเจรจ�ต่อรองเพ่ือประสิทธิผล (Negotiation for Results), KSL Excellence 
Team Work และก�รเขียนหนังสือโต้ตอบ หนังสือร�ชก�ร ก�รเขียน
ร�ยง�นเพื่อก�รนำ�เสนออย่�งมีประสิทธิภ�พ เป็นต้น 

กลุ่มพนักง�นระดับปฏิบัติก�ร
พนักง�นในกลุ่มนี้จะเน้นให้เกิดทักษะในก�รปฏิบัติง�น และเพิ่มเติมคว�ม
รู้ในเรื่องหน้�ท่ีของตนเอง รวมท้ังเสริมสร้�งคว�มรู้เบ้ืองต้นในกิจกรรม
เพ่ิมผลผลิตต่�ง ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองมือในก�รช่วยปฏิบัติง�นได้ดีย่ิงข้ึน  เช่น   
คว�มรู้เบ้ืองต้นในเรื่อง กิจกรรม 5ส., กิจกรรมกลุ่มคุณภ�พ (QCC.), 
กิจกรรมเสริมสร้�งคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น (Safety), ก�รต่อต้�น
ก�รทุจริตและก�รคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) 
เป็นต้น

โครงก�รทำ� OPK หรอื One Point Knowledge และก�รทำ� OPL หรอื 
One Point Lesson, OPS One point Sharing  

ก�รทำ� OPK หรือ One Point Knowledge และก�รทำ� OPL หรือ One 
Point Lesson, OPS One point Sharing  เป็นหนึง่ในเครือ่งมือก�รจดัก�ร
คว�มรู้ของโครงก�รก�รจัดก�รคว�มรู้ (Knowledge Management) ซ่ึง
รวบรวมบทคว�ม ที่น่�สนใจ เคล็ดลับ ท�งเทคนิคด้�นต่�งๆ ที่ได้รับหลัง
จ�กไปร่วมประชุมหรืออบรมทุกหลักสูตร และ สัมมน�จ�กหน่วยง�น
ภ�ยนอก  รวมท้ังก�รเขียนบทคว�มท่ีเกดิจ�กประสบก�รณข์องพนกัง�นใน
องค์ก�ร แลว้นำ�ม�แบ่งปันให้กบัเพ่ือนรว่มง�นม�ประยุกต์ใช้ในก�รทำ�ง�น 
เป็นสว่นหนึง่ในก�รพัฒน�บุคล�กรให้เกดิทัศนคติในก�รเรยีนรู ้เพ่ือนำ�ไปสู่
ก�รพัฒน�องคก์รให้ประสบคว�มสำ�เรจ็ต�มเป้�หม�ยโดยมีสมรรถนะสงูขึน้ 
และเกิดองค์คว�มรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจของ
องค์กร  และก�รพัฒน�สู่ก�รเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้ที่ยั่งยืน

ท่ีผ่�นม� บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้ ผู้บังคับบัญช�ทุกคนทุกระดับ ต้องดำ�เนินก�ร
ว�งแผนเรื่องก�รพัฒน�บุคล�กรท่ีตนเองดูแล เพ่ือจะได้มีก�รว�งแผน
กำ�หนดเรื่องงบประม�ณส่งพนักง�นไปร่วมอบรมให้ได้ต�มเป้�หม�ยท่ี
กำ�หนด รวมท้ังต้องมีก�รติดต�มและประเมินผลหลังจ�กไปเข้�อบรม
ด้วยทุกครั้ง  

แผนก�รสืบทอดง�น
คณะกรรมก�รบริษัทตระหนักว่� องค์กรจะเจริญก้�วหน้�และพัฒน�ไปขึ้น
อยู่กับก�รสร้�งบุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ มีคุณธรรม เพื่อสืบทอด
เจตน�รมณ์ของผู้ก่อตั้ง จึงมอบนโยบ�ยให้ฝ่�ยบริห�รให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รบริห�รและก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลให้มีประสิทธภ�พ
   
บริษัทฯมีก�รคัดเลือกบุคคลท่ีจะรับผิดชอบในตำ�แหน่งง�นบริห�รท่ี
สำ�คัญทุกระดับให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสมเพ่ือให้ม่ันใจว่�ได้ผู้บริห�รท่ีมีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถเหม�ะกับตำ�แหน่งและทำ�ให้ก�รบริห�รง�นของบริษัท
ดำ�เนินต่อไปได้อย่�งร�บร่ืน และมีผู้ท่ีส�ม�รถรับผิดชอบทดแทนกันได้ต�ม 
คว�มเหม�ะสม พร้อมกันนี้ คณะกรรมก�รบริษัทได้มอบหม�ยให้ 
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�่ตอบแทน  ศกึษ�ห�ข้อมลูและตดิตอ่
กับบริษัทและสถ�บันท่ีมีคว�มเป็นมืออ�ชีพม�ให้คำ�ปรึกษ�ในก�รดำ�เนิน
โครงก�รแผนก�รสืบทอดง�นให้ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯมีก�รกำ�หนดแผน
สืบทอดง�น ดังนี้ 
1. ก�รกำ�หนดตำ�แหน่งง�นที่สำ�คัญหรือตำ�แหน่งง�นหลัก
2. ก�รกำ�หนดศักยภ�พหรือสมรรถนะของตำ�แหน่งง�นหลัก
3. กระบวนก�รวิเคร�ะห์ห�ผู้สืบทอดตำ�แหน่ง
4. จัดทำ�แผนพัฒน�ร�ยบุคคล

จำ�นวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยก�รฝึกอบรมพนักง�น ต่อปี ต่อคน

แยกต�มเพศ แยกต�มระดับชั้น

เพศช�ย     เพศหญิง

ผู้บริห�รระดับสูง

พนักง�นบริห�รพนักง�นทั่วไป

20.82 ชั่วโมง 35.67 ชั่วโมง
26.28 ชั่วโมง

50.69 ชั่วโมง

22.43 ชั่วโมง



206      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งม่ันจะสร้�งองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว้ด้วยก�รเติบโต 
อย่�งย่ังยืนขององคก์ร โดยก�รสร�้งค่�นยิมขององคก์ร (CORE VALUES) 
ท่ีครอบคลมุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ และสือ่ส�รให้ทุกคนในองคก์รไดร้บัทร�บ 
เข้�ใจและปฏบัิติอย่�งตอ่เนือ่งให้พัฒน�เป็นวฒันธรรมองคก์ร  ค�่นยิมของ
องค์กร (CORE VALUES) คือ D-I-S-C ประกอบด้วย

D-  Dynamic หม�ยถึง มีพลัง กล้�เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่�

• เปลี่ยนแปลง และปรับตัวรวมท้ังประเมิน กลยุทธ์ แผน 
และกระบวนก�รทำ�ง�นเพ่อให้ทันกับก�รเปลี่ยนแปลงของ 
สภ�พแวดล้อม

• ห�คว�มรูท้ั้งท่ีเกีย่วข้องกบัง�นในหน�้ท่ีและธรุกจิท่ีเร�ทำ�พัฒน�
ทักษะ และคว�มชำ�น�ญท่ีจำ�เป็นต่อก�รทำ�ง�นในปัจจุบันและ
อน�คต

• ตัดสินใจในเวล�ที่เหม�ะสมบนฐ�นข้อมูลที่เพียงพอ

I - Integrity หม�ยถึง ซื่อสัตย์ รักษ�คำ�พูดและทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง

• ยึดถือคว�มซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นคำ�สัญญ�
ที่ให้ไว้

• ปฎบัิตติอ่บุคคลอย�่งเสมอภ�ค ไม่เลอืกปฎบัิตแิละเค�รพศกัด์ิศรี
ของผู้อื่น

• ยึดมั่นในธรรม�ภิบ�ล จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจและ 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

• ตรงตอ่เวล�และสือ่ส�รข้อมูลท่ีเป็นคว�มจรงิในเวล�ท่ีเหม�ะสม 
ไม่บิดเบือน หรือปกปิดส�ระสำ�คัญท่ีพึงเปิดเผยรวมท้ังเตรียม
ข้อมูลและให้คว�มเห็นที่เป็นประโยชน์

S - Synergy หม�ยถึง ร่วมใจ ประส�นจุดเด่นสร้�งผลง�นทวีคูณ

• ร่วมคิด ร่วมทำ�และแบ่งปันคว�มรู้อย่�งเต็มที่
• สื่อส�ร หน้�ที่ คว�มรับผิดชอบ และคว�มค�ดหวังอย่�งชัดเจน
• สรุปผลและเสนอแนะอย่�งสร้�งสรรค์

C - Creativity หม�ยถึง สร�้งสรรค ์พฒัน�สิง่ใหมป่ระยกุต์ใหเ้กิดจรงิ

• พัฒน�วิธีก�รทำ�ง�น ผลิตภัณฑ์หรือบริก�รแบบใหม่ๆ ให้กับ
องค์กร

• ตัดสินใจและปฎิบัติ โดยผ่�นก�รประเมินคว�มเสี่ยงในระดับท่ี
ยอมรบัได ้และมีก�รติดต�มเรยีนรูจ้�กผลสำ�เรจ็และข้อผดิพล�ด
เพื่อใช้ในก�รปรับปรุงต่อไป

โครงการ KSL INNOVATION AWARD 2017

โครงก�รนี้เกิดขึ้นในปี 2560 เป็นครั้งแรก โดยมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อส่งเสริม
ค่�นิยมท�งด้�นคว�มคิดสร้�งสรรค์ (C-Creativity) พนักง�นได้รับก�ร
เชิญชวนให้ส่งผลง�นเข้�ประกวดท้ังในประเภทซอฟท์แวร์และฮ�ร์ดแวร์ 
โดยแต่ละประเภทจะแบ่งเป็นส�มระดับ คือ ระดับแนวคิด ระดับต้นแบบ 
และระดับที่ใช้ง�นได้จริง

พนักง�นได้ส่งผลง�นต�มเกณฑ์ท่ีประก�ศไปแล้วล่วงหน้�เข้�ประกวด
หล�ยผลง�น คณะกรรมก�รท่ีตั้งข้ึนได้คัดเลือกผลง�นท่ีเป็นประโยชน์
และใช้ได้จริงสำ�หรับกิจก�ร ในปี 2560 นี้ คณะกรรมก�รฯได้ให้ร�งวัลแก่ 
18 ผลง�น

หลังก�รคัดเลือกแล้ว คณะกรรมก�รฯได้จัดง�น Innovation Awards 
2017 เพ่ือให้พนักง�นท่ีได้รับร�งวัลได้นำ�เสนอผลง�นต่อผู้บริห�รและ
เพ่ือนพนักง�น และเพ่ือมอบร�งวัลแก่พนักง�นเจ้�ของโครงก�รท่ีได้ 
รับเลือกข้�งต้น

ช่องท�งในก�รสื่อส�รวิสัยทัศน์และค่�นิยมขององค์กร

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีจัดให้มี KSL Brand Ambassador รุ่นท่ี 1 จำ�นวน  
33 คน เป็นผู้นำ�ในสื่อส�รให้กับทุกส่วนทั้งส่วนสำ�นักง�นใหญ่และโรงง�น
ให้ทร�บทุกช่องท�ง ดังนี้

• กิจกรรม Morning talk
• กิจกรรมสื่อส�ร DISC ติดป้�ยไวนิล/เสียงต�มส�ย
• กิจกรรมปฐมนิเทศพนักง�นและอบรมพนักง�น
• เสนอช่ือพนักง�นท่ีมีคุณสมบัติต�มค่�นิยมองค์กรแต่ละอย่�ง 

(D,I,S,C idol)
• กิจกรรม KYT สอดแทรกค่�นิยมขององค์กร
• กิจกรรม SHEDAY สอดแทรกค่�นิยมขององค์กร
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

บริษัทให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือ
มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับการกุศลหรือการพัฒนาชุมชน เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนและช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะ
ในพ้ืนท่ีท่ีบริษัทฯประกอบกิจการ โดยมี
การสนับสนุนในรูปของการบริจาคเงินหรือ
ส่ิงของตามความเหมาะสมแก่กิจกรรม
โ ด ย คำ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ รั บ 
การสนับสนุนตามจารีตประเพณี

บริษัทฯและบริษัทย่อยในจังหวัดต่�งๆ ได้แก่ ท่ีอำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัด
ขอนแกน่ อำ�เภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย อำ�เภอท่�มะก�และอำ�เภอบ่อพลอย 
จังหวัดก�ญจนบุรี และอำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้มีส่วนร่วมใน 
ก�รพัฒน�คณุภ�พชวีติของชุมชนต่�งๆ ในจงัหวดัท่ีตัง้โรงง�นและจงัหวดั
ใกล้เคียงเพ่ือยกระดับคุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เช่น ให้คว�มรู้ 
ด�้นเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือก�รสร�้งอ�ชพี ก�รถ�่ยทอดคว�มรูด้�้นก�รทำ�
ปุ๋ยหมักชีวภ�พ เพื่อส่งเสริมให้ช�วบ้�นได้ลดต้นทุนท�งก�รเกษตร และ
เป็นผลดีต่อร่�งก�ยและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมก�รออมเงิน ลดค่�ใช้จ่�ยใน
ครัวเรือน (ถ่�ยทอดคว�มรู้ด้�นก�รทำ�สบู่ก้อนสมุนไพร) และอ่ืนๆ โดย
บรษัิทฯ มีศูนย์กสกิรรมธรรมช�ตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว จงัหวดัก�ญจนบุร ี
และมีฐ�นเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใช้อบรมผู้ท่ีสนใจท่ัวไป รวมถึง 
ครูและนักเรียนด้วย 

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 
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ในส่วนของก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีกับชุมชน รวมถึงก�รกุศลต่�งๆ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยในพื้นที่ต่�งๆต�มที่กล่�วข้�งต้น  ได้มีส่วนร่วมกับ
ชุมชนอย่�งต่อเนื่องทุกปี เช่น ได้ร่วมสร้�งฝ�ยชะลอน้ำ� เพื่อร่วมดูแลดิน 
ป่� และแกไ้ขปัญห�ภยัแลง้อย�่งย่ังยืน และสง่เสรมิให้พนกัง�นมีจติสำ�นกึ
ในก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีก�รสนับสนุนอ�ห�รกล�งวัน บริจ�คน้ำ�ต�ล 
ข้�ว ให้แก่โรงเรียนและช�วบ้�น มีก�รมอบทุนก�รศึกษ�ให้นักเรียนใน
โรงเรยีนต�่งๆ  ช่วยสมทบทุนท�สแีละปรบัปรงุเมรวุดั สร�้งกฎุสิงฆ ์ทำ�บุญ
กฐนิ ทอดผ�้ป่� จดัทำ�หลงัค�คลมุสน�มวอลเลย์่บอลของโรงเรยีน  บรจิ�ค
ผ้�ห่มให้ชุมชนรอบโรงง�น บริจ�คหนังสือและอุปกรณ์กีฬ�ให้โรงเรียน
ต่�งๆ ร่วมกับโรงพย�บ�ลน้ำ�พองนำ�แพทย์ พย�บ�ลออกตรวจสุขภ�พ 
บริจ�คปุ๋ยชีวภ�พให้โรงเรียน เป็นต้น
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
บ้านสำานักเย็น 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความสามัคคี

“  ความสำ า เร็ จของชุมชนบ้านสำ านัก เ ย็น  
จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจาก
คนในชุมชน เทศบาลตำาบลพระแท่นกลุ่ม 
บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น ท่ีให้การสนับสนุนองค์
ความรู้และกำาลังแรงกาย สร้างแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนแห่งนี้ขึ้น ”

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้�นสำ�นักเย็น (กลุ่มสตรีรีไซเคิล
บ้�นสำ�นักเย็น) ตั้งอยู่ หมู่ท่ี 1 ต.พระแท่น อ.ท่�มะก� จ.ก�ญจนบุรี 
นำ�โดยคุณธรรม์ฤทัย พระแท่น มีสม�ชิกท้ังหมด 20 คน เป็นชุมชน
ท่ีน้อมนำ�พระร�ชปณิธ�นด้�นคว�มส�มัคคี เป็นชุมชนท่ีน้อมนำ� 
พระร�ชปณิธ�นด้�นคว�มส�มัคคี  เป็นหลักในก�รขับเคลื่อนของกลุ่มจน
ไดร้บัคว�มสำ�เรจ็เป็นสถ�นท่ีศกึษ�ดงู�นของชุมชนและหนว่ยง�นภ�ยนอก 
สร้�งคว�มรัก คว�มส�มัคคี และสร้�งร�ยได้เพิ่มให้กับคนในชุมชนได้เป็น
อย่�งดี ทั้งนี้โดยจัดสรรพื้นที่ก�รเรียนรู้ของชุมชน เป็น 2 ส่วน คือ 
1. ก�รเรียนรู้ด้�นก�รจัดก�รขยะ คือ ก�รคัดแยกขยะ และเพ่ิมมูลค่�ของขยะ
2. ก�รเรียนรู้ด้�นก�รพ่ึงพ�ตนเอง ต�มแนวท�งหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยก�รสนับสนุนของกลุ่มบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น ดำ�เนิน
ก�รในพ้ืนท่ีบ้�นของคุณธรรมฤทัย พระแท่น และคุณกฤษฎ� พระแท่น  
แบ่งเป็นท่ีอยู่อ�ศัย 2 ไร่ รอบพ้ืนท่ีบ้�นมีก�รปลูกผัก เผ�ถ่�น  
เลี้ยงไส้เดือน ทำ�ปุ๋ยหมักชีวภ�พ และเป็นท่ีรวมกลุ่มสำ�หรับผลิต
สินค้�ของกลุ่มสตรีรีไซเคิล เช่น สบู่ก้อนสมุนไพร สบู่เหลวสมุนไพร  
ข้�วเกรยีบสมุนไพร และช�สมุนไพร พ้ืนท่ีเกษตร จำ�นวน  4 ไร ่มีก�รทำ�น�  
เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ และก�รอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทย ที่จะส�ม�รถเป็น
ตวัอย่�งให้กบัชมุชนอืน่ได ้ในปัจจบัุนเปิดรบัคณะศกึษ�ดงู�นเข้�ศกึษ�
ดูง�นปีละม�กกว่� 2,500 คน 

ศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้�นหนองไม้แก่น ตั้ งอยู่ 
หมู่ท่ี 8 ต.หนองล�น อ.ท่�มะก� จ.ก�ญจนบุรี เกิดข้ึนจ�กผู้นำ�ชุมชน  
ผู้ใหญ่วันชัย ญ�ติคำ� ได้เข้�ม�ศึกษ�เรียนรู้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว และนำ�คว�มรู้ไปพัฒน�
พ้ืนท่ีว่�งเปล่�ของตนเอง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยก�รขับเคลื่อน 
ร่วมกันระหว่�งชุมชน วัด โรงเรียน และกลุ่มบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น  
สร้�งฐ�นเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คือ ฐ�นเรียนรู้ฅนมีน้ำ�ย� ฐ�นเรียนรู้ 
ฅนรักษ์แม่ธรณี ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์สัตว์ ฐ�นเรียนรู้คลังเสบียงฅน ฐ�นเรียนรู้
ฅนรักษ์สมุนไพร และฐ�นเรียนรู้ฅนเอ�ถ่�น เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และ
สถ�นท่ีศึกษ�ดูง�นของผู้ท่ีสนใจด้�นก�รพ่ึงพ�ตนเอง นอกจ�กนี้ชุมชน
บ้�นหนองไม้แก่นยังเป็นสถ�นท่ีศึกษ�ดูง�นของชมรมผู้สูงอ�ยุ และ 
ด้�นสุขภ�วะด้วย ปัจจุบันส�ม�รถรับคณะศึกษ�ดูง�นได้ม�กกว่� 1,500 
คนต่อปี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านหนองไม้แก่น 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความรับผิดชอบ

“ การจัดต้ังศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีงสู่ชมุชน
บ้านหนองไม้แก่นน้ัน...เกิดจากความต้ังใจของ 
ชาวบ้าน ท่ีจะรวมกลุ่ ม กันทำา กิจกรรมด้าน 
การพ่ึงพาตนเอง ก็มีการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ 
เม่ือพบปัญหาก็ช่วยกันหาวิธีการแก้ ไข ต้อง 
ขอขอบคุณกลุ่มบริษัท น้ำาตาลขอนแก่น ท่ีคอย
ให้คำาแนะนำาและสนับสนุนกิจกรรรมของชุมชน 
บ้านหนองไม้แก่น.. ”

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

1. บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด



210      บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
วัดหมอเฒ่า
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษา

“ เดิมทีป้าทำาอาชีพปลูกผัก ทำาสวนกล้วยขายส่ง
ท่ีตลาดนครปฐม จนแม่ป้าเสียเม่ือ 10 ปีก่อน  
ได้เขา้ไปเรยีนรูท่ี้ศนูย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล 
ริเวอร์แคว เมื่อกลับมาก็เห็นว่าที่บ้านมีกล้วยเยอะ  
จึงได้ทดลองทำากล้วยฉาบขายแถวบ้านก่อน  
ต่อมากค็อ่ยๆเพิม่เติมเพือ่ขยายตลาดให้เพิม่มาก
ยิ่งขึ้น ”

ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงสูชุ่มชนวดัหมอเฒ�่ กลุม่กลว้ยฉ�บย�ยเคีย่ม 
ตัง้อยู่ ม.2 ต.ช่องสะเด� อ.เมือง จ.ก�ญจนบุร ีเป็นก�รรวมกลุม่ของคนใน
ชุมชนเพื่อแปรรูปกล้วย เป็นกล้วยฉ�บ 7 รส  คือ รสเบรกแตก รสเนย รส
ป�ปริก้� รสบ�ร์บีคิว รสใบเตย รสเค็ม และรสหว�น โดยในปีนี้ได้มีก�ร
เพ่ิมรสช�ติของน้ำ�อ้อยข้ึน โดยค้ันน้ำ�อ้อยจ�กแปลงอ้อยอินทรีย์ของศูนย์
กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ทดลองและปรับปรุงสูตรกล้วย
ฉ�บจนได้ได้รสช�ติใหม่ คือ กล้วยฉ�บน้ำ�อ้อย เป็นก�รเพิ่มคว�มหล�ก
หล�ยให้กับลูกค้�ท่ีแวะเข้�ม�อุดหนุนกล้วยฉ�บป้�เคี่ยม ซ่ึงในปัจจุบัน
ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้กับกลุ่มม�กกว่� 7,000 บ�ทต่อเดือน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้�นดอกรัก ตั้งอยู่ หมู่ท่ี 6 บ้�น
ดอนรัก ต.พระแท่น อ.ท่�มะก� จ.ก�ญจนบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเรื่อง 
ก�รเลี้ยงไส้เดือน เพ่ือขย�ยพันธุ์ ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยน้ำ�มูลไส้เดือน 
เพ่ือจำ�หน่�ย ในร�ค�ไม่แพง โดยคุณสุทน ม�ลัย (จ่�แมว)ได้น้อมนำ� 
พระร�ชปณธิ�นด�้นคว�มเสยีสละของพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูหั่วรชัก�ล
ที่ 9 ม�ปรับใช้โดยเปิดบ้�นของตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ เมื่อมีเวล�ว่�งจะ
เข้�ไปช่วยง�นกิจกรรมของชุมชนบ้�นสำ�นักเย็นอย่�งสม่ำ�เสมอ ปัจจุบัน
มีชุมชนผู้สนใจแวะเยี่ยมเยือนและเรียนรู้ด้�นก�รเลี้ยงไส้เดือน ม�กกว่� 
1,500 คนต่อปี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านดอนรัก 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความเสียสละ

“ ความฝันของจ่าแมวก็คือ การสร้างแหล่งเรียนรู ้
ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีสถานท่ีสำาหรับเรียนรู้ 
เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง 
ตามแนวทางของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ตอนน้ี 
พอมีเวลาวา่งก็ไปชว่ยพีบุ๋่ม (ชมุชนบ้านสำานกัเยน็)  
รับคณะศึกษาดูงาน ช่วยเป็นวิทยากรเรื่อง 
การเล้ียงไส้เดือน ซึ่งต้องขอขอบคุณทางกลุ่ม 
บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น ที่ในการสนับสนุนโรงเพาะ
เล้ียงไส้เดือนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน
ของผู้ที่สนใจด้วย ”
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ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษา 

โครงการศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีงสู่โรงเรยีน
ท่าเรือพิทยาคม ต้ังอยู่  ตำาบลท่าเรือ อำาเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

เป็นศูนย์เรียนรู้ด้�นเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเกิดขึ้นจ�กคว�มร่วมมือของ
โรงเรยีนท่�เรอืพิทย�คม และกลุม่บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ โดยนำ�นกัเรยีน
และคุณครเูข้�รบัก�รฝกึอบรมโครงก�รพัฒน�คณุภ�พชีวติชมุชนดว้ยหลกั
ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง และนำ�ฐ�นเรียนรู้เข้�ม�พัฒน�ท่ีโรงเรียน 
เช่น ก�รเลี้ยงปล�ดุก ก�รเผ�ถ่�น เก็บน้ำ�ส้มควันไม้ ก�รเพ�ะเห็ดน�งฟ้� 
ก�รทำ�ผลิตภัณฑ์ลดร�ยจ่�ยในครัวเรือน ซ่ึงท�งโรงเรียนจะมีจุดเด่นใน 
เรือ่งของ ผลติภณัฑจ์�กฟกัข�้ว ส�ม�รถสร�้งร�ยไดเ้สรมิให้กบัเดก็ๆ และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจอีกด้วย ในปัจจุบันส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้ให้
กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ ม�กกว่� 1,000 คนต่อปี

โครงก�รศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้�นไร่ ตั้งอยู่ บ้�นไร่
พัฒน� ตำ�บลหลุมรัง อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดก�ญจนบุรี เป็นพื้นที่ของ 
คณุส�หร�่ย ออละเอ่ียม มีเนือ้ท่ีท้ังหมด 40 ไร ่แบ่งเป็นไรอ้่อย ไรส่ปัปะรด  
ไร่ข้�วโพด แหล่งน้ำ� แปลงผักสวนครัว แปลงสมุนไพร และท่ีอยู่อ�ศัย 
โดยรอบบ้�นจะมีเต�เผ�ถ่�น ก�รทำ�ปุ๋ยหมักชีวภ�พและก�รเลี้ยงสัตว์ 
อีกด้วย ซ่ึงทำ�ให้ลุงส�หร่�ยส�ม�รถลดร�ยจ่�ยในก�รซ้ือวัตถุดิบม�
ประกอบอ�ห�รม�กกว่� 2,000 บ�ท/เดือน และยังมีร�ยได้หมุนเวียน
ตลอดทั้งปีและเป็นตัวอย่�งให้กับช�วบ้�นที่สนใจม�กกว่� 1,200 คนต่อปีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

บ้านไร่
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความประหยัด

“ ลงุมอีาชพีทำาอ้อยเป็นรายไดห้ลักของครอบครวั 
รอบๆ บ้านก็มีการปลูกผัก ปลูกสมุนไพรไว้
เก็บทำากับข้าวกินกันในครอบครัวบ้าง เน้นทำา
เกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี จากการแนะนำาของ 
ผู้ใหญ่วสันต์ ตระกูลโอสถ หลังจากได้เข้าร่วม
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
ของกลุ่มบริษัท น้ำาตาลขอนแก่น ได้รับการ
สนับสนุน เรื่องของ การทำาน้ำาหมักชีวภาพและ
การเล้ียงสัตว์ ต้องขอขอบคุณทางบริษัทที่ให้ 
การสนับสนุนด้วย ”

2. บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
บ้านจงเจริญ
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจ 
พอเพียง

ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง สู่ ชุ ม ช น 
บ้านจงเจรญิ ต้ังอยู่ ตำาบลหลุมรงั อำาเภอบ่อพลอย  
จังหวัดกาญจนบุรี นำาโดยผู้ใหญ่วสันต์ ตระกูลโอสถ 

เกษตรกรช�วไร่อ้อยของโรงง�น จุดเริ่มต้นของก�รทำ�ศูนย์เรียนรู้คือ 
เมื่อประม�ณ ปี พ.ศ.2555 ผู้ใหญ่วสันต์ ได้เข้�ม�ศึกษ�เรียนรู้แนวท�ง 
หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล  
ริเวอร์แคว หลังจ�กนั้นได้นำ�กลับไปพัฒน�พ้ืนท่ีบ้�นของตนเองให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยก�รสนับสนุนของกลุ่มบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น 
บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด ในพ้ืนท่ีมีก�รทำ�อ้อยลดต้นทุน 
โดยใช้มูลสัตว์แทนปุ๋ยเคมี ก�รเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก และมีก�รจัดตั้งกลุ่ม
เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ลดร�ยจ่�ยในครัวเรือน โดยชุมชนบ้�นจงเจริญนับว่�
เป็นชุมชนต้นแบบของก�รพ่ึงตนเองได้เป็นอย่�งดี ในปัจจุบันมีผู้สนใจ 
เข้�ศึกษ�ดูง�นม�กกว่� 2,000 คนต่อปี และผู้ใหญ่วสันต์ยังเป็นวิทย�กร
ให้กับหน่วยง�นภ�ยนอกบรรย�ยนอกสถ�นที่อีกด้วย

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้�นวังทอง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย 
จ.ก�ญจนบุร ีนำ�โดยคณุชชู�ต ิ กล�้ห�ญ เป็นพ้ืนท่ีท่ีส�ม�รถพ่ึงพ�ตนเองได ้ 
มีก�รทำ�ไรอ่อ้ยลดส�รเคมเีช่นเดยีวกบัลงุส�หร�่ย มีแหลง่น้ำ� ก�รทำ�น�ข�้ว  
มีก�รปลูกผักสวนครัวไว้รับประท�นและจำ�หน่�ย ได้รับก�รสนับสนุนจ�ก
บริษัท ด้�นก�รเลี้ยงสัตว์ เพ่ือสร้�งร�ยได้เสริม ใช้ประโยชน์จ�กมูลสัตว์ 
ก�รผลิตน้ำ�หมักชีวภ�พ ลดก�รใช้ส�รเคมีท�งก�รเกษตร ซ่ึงส่งผลดีต่อ
สุขภ�พและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านวังทอง 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการประกอบ 
อาชีพเกษตรกรรม

“ การทำาอาชีพเกษตรกรรมน้ัน เป็นอาชีพหลัก 
ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน ที่บ้านทำาทุกอย่างเลย 
ท้ังทำานา ทำาไร่  และปลูกผัก อย่างน้อยท่ีสุด 
เรากมี็อาหารไวร้บัประทานในครวัเรอืน เหลือกข็าย
มีรายได้ตลอดทั้งปี ”
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่
โรงเรียนบ้านหนองหอย 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

โรงเรียนบ้านหนองหอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำาบลผักขะ 
อำาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

เป็นโรงเรียนขน�ดเล็ก จัดก�รศึกษ�ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงช้ันประถม
ศึกษ�ปีที่ 6 จำ�นวนนักเรียนทั้งสิ้น 63 คน บริห�รง�นโดยน�งจิร�วัฒน์  
คุณเวียน ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน มีข้�ร�ชก�รครู 3 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน 
ครูพี่เลี้ยงจ้�งสอน 1 คน และช่�งไฟฟ้� ระดับ 4 จำ�นวน 1 คน จัดก�ร
เรียนก�รสอนแบบคละชั้น และใช้ทีวีท�งไกลผ่�นด�วเทียมวังไกลกังวล
เข้�ม�ช่วยในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน และนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเข้�ม�บริห�รจัดก�รและใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนโดยบูรณ�ก�ร 
เข้�ทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ จัดหลักสูตรท้องถ่ินให้สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน และพัฒน�ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้�นหนองหอย  
ได้นำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ในก�รสอนโดยปลูกฝัง
แนวคิดหลักก�ร และก�รดำ�เนินชีวิตต�มแนวท�งเศรษฐกิจพอเพียง  
ให้นกัเรยีนรูจ้กัคว�มพอประม�ณ หม�ยถงึ รูจ้กัคว�มพอด ีคว�มเหม�ะสม 
มีเหตผุล หม�ยถงึ รูจ้กัคดิวเิคร�ะห์ใชเ้หตแุละผลในก�รทำ�ง�น และเรยีนรู ้
มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หม�ยถึง รู้จักว�งแผน และป้องกันในก�รเรียนรู้  
ก�รใช้ชีวิต และก�รทำ�ง�น ควบคู่ไปกับ 2 เงื่อนไขคว�มรู้และคุณธรรม 
คือต้องเรียนรู้ ศึกษ�ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
ในตัวที่ดีด้วย

ก�รดำ�เนินง�นโรงเรียนปลูกฝัง ส่งเสริม โดยก�รบูรณ�ก�รกิจกรรม
ก�รเรียนก�รสอนทุกกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกษตรพอ
เพียงเพ่ือสนับสนุนอ�ห�รกล�งวันนักเรียน โดยก�รปลูกผักก�งมุ้ง
ปลอดส�รพิษ โดยก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รรับประท�นอ�ห�รกล�ง
วันจ�กนักเรียนและนำ�เพ�ะปลูก ก�รปรับปรุงดินสำ�หรับแปลงเกษตร  
ก�รเพ�ะเห็ดน�งฟ้� ก�รเลีย้งปล�ดกุ ก�รปลกูป่� 3 อย่�งประโยชน ์4 อย่�ง  
ซึ่งกิจกรรมเหล่�นี้ได้นำ�ผลผลิตส่งเข้�โรงครัวเพื่อประกอบอ�ห�รกล�งวัน
ให้นักเรียน ในก�รจัดกิจกรรมเหล่�นี้โรงเรียนขน�ดเล็กซ่ึงประสบปัญห�
ด้�นงบประม�ณไม่เพียงพอ ท�งโรงเรียนได้ประส�นง�นกับหน่วยง�น 
ท้ังภ�ครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุน และได้รับก�รสนับสนุนจ�ก 
บริษัท น้ำ�ต�ลนวิกว้�งสุน้หล ีจำ�กดั (KSL) ไดส้นบัสนนุงบประม�ณเบ้ืองตน้  
จำ�นวน 32,000 บ�ท และได้ส่งบุคล�กรม�ช่วยในก�รจัดทำ�โครงก�ร  
และอบรมให้คว�มรู้นักเรียนในครั้งนี้ นอกจ�กนี้ท�งโรงเรียนก็ได้นำ�
บุคล�กรไปศึกษ�ดูง�นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือนำ�ม�พัฒน�
ตนเองและพัฒน�ง�นต่อไปด้วย

ผลก�รดำ�เนินง�นกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้�นหนองหอย 
เพ่ืออ�ห�รกล�งวันนักเรียน ทำ�ให้นักเรียนได้รับประท�นอ�ห�รท่ีสะอ�ด 
ปลอดภยั ทุกหลกัโภชน�กรและอ่ิมท้องเพียงพอตอ่คว�มตอ้งก�ร สง่ผลให้
นักเรียนมีสุขภ�พพล�น�มัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปต�มเป้�หม�ยของโรงเรียน โรงเรียน
ได้ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินสถ�นศึกษ�แบบอย่�งก�รจัดกิจกรรมก�รเรียน
รู้และก�รบริห�รจัดก�รต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำ�ปี 
2559 “สถ�นศกึษ�พอเพียง 2559” จ�กรฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงศกึษ�ธกิ�ร 

3.  บรษิทั น้ำ�ต�ลนวิกว้�งสุน้หล ีจำ�กัด
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
บ้านหัวช้าง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

“ การสร้างพ้ืนท่ีตัวอย่างความสำาเร็จให้เป็นรูปธรรม  
บนพ้ืนฐานการอยู่ร่วมกันของพนักงานในหน่วยงาน  
ให้มีความพอเพียง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตามกำาลังและความสามารถทำาจะให้หน่วยงาน 
โ ด ย ร ว ม เ กิ ด ค ว า ม พ อ เ พี ย ง ใ น วิ ถี ป ฏิ บั ติ  
อย่างแท้จริง ” 

คณุลงุสมพิศ  เส�ตรง หนึง่ในพนกัง�น บรษัิท อะโกร แอนเทรดดิง้ จำ�กดั  
ผู้ดูแลกิจกรรมในพ้ืนท่ีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้�นหัวช้�ง
(KSL AGRO)ตั้งอยู่ 83 ม.2 ต.วัฒน�นคร อ.วัฒน�นคร จ.สระแก้ว  
หลังจ�กมีโอก�สไปศึกษ�เรียนรู้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ  
ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ได้ดำ�เนินต�มแนวท�ง
เศรษฐกิจพอเพียงก�รทำ�พ้ืนท่ีเป็นตัวอย่�งให้กับพนักง�น และกลุ่ม
เกษตรกร โดยใช้พ้ืนท่ีบ�งสว่นแบ่งเป็นบ่อน้ำ�สำ�หรบักกัเกบ็น้ำ�ไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง จำ�นวน 2 บ่อ ปล่อยปล� ใช้เป็นแหล่งอ�ห�ร มีฐ�นเรียนรู้ ได้แก่ 
ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์สัตว์ ฐ�นเรียนรู้คลังเสบียงฅนฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์ป่�  
ฐ�นเรียนรู้ฅนเอ�ถ่�น ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์แม่ธรณี ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์พันธุ์ 
ซ่ึงภ�ยในฐ�นเรียนรู้จะมีกิจกรรมย่อยก�รทำ�น้ำ�หมักชีวภ�พ และปุ๋ยจ�ก
ก�รเลีย้งสตัว์เพ่ือสนบัสนนุกจิกรรมหลกัในพ้ืนท่ี คอืแปลงอ้อย ส�ม�รถช่วย
ลดต้นทุนก�รผลติ ก�รใช้น้ำ�สม้ควนัไม้ลดก�รใช้ส�รเคมีไดพ้อสมควร ทำ�ให้
คุณภ�พชีวิตพนักง�นดีข้ึนอย่�งเป็นรูปธรรม ท่ีสำ�คัญยังมีก�รขย�ยผล 
กิจกรรมไปสู่บ้�นพนักง�น น�ยสุช�ติ แสงทอง ก�รต่อยอดจ�กก�รท่ี
ได้ร่วมกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ฯ KSL AGRO ในพ้ืนท่ีบ้�นของตนโดย 
ก�รใช้พ้ืนท่ีว่�งให้เกดิประโยชน ์มีก�รเลีย้งปล�ดกุในบ่อพส�ตกิบรเิวณหลงั
บ้�น ก�รเลี้ยงไก่ไข่ ก�รเพ�ะเห็ดน�งฟ้�ภูฐ�น ก�รเผ�ถ่�น หลังจ�กได้
ผลผลิตส�ม�รถนำ�ม�บริโภคในครัวเรือน นำ�ออกจำ�หน่�ยและแจกจ่�ยให้
กับช�วบ้�น สร้�งคว�มสุขพอเพียงภ�ยในครอบครัว จนสร้�งแรงบันด�ล
ใจให้กบัช�วบ้�นเริม่ทำ�ต�ม เกดิก�รแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในหมูบ้่�นกล�ยเป็น
แหล่งเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งในชุมชน

ก�รสืบทอดแนวคิดก�รทำ�ก�รเกษตรแบบพอเพียง ต�มแนวพระร�ชดำ�ริใน
พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช ของลุงประทิน มีรักธรรม  
นั้นได้รับก�รสนับสนุนโดย บริษัทน้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด สร้�ง 
ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงสูชุ่มชนบ้�นกดุม่วง ตัง้อยู่ 98 หมู่ท่ี 6 ต.บ้�นด�่น 
อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้ มีสม�ชกิท้ังหมด 30 คน ไดน้อ้มนำ�คว�มรูข้อง
เศรษฐกจิพอเพียงสูก่�รปฏบัิต ิโดยก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจำ�วันได้  
ก�รทำ�บัญชีพอเพียงให้รู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย เพ่ือสร้�งภูมิคุ้มกันให้
กับตนเอง และสอนให้รู้จักรอบคอบในก�รดำ�เนินชีวิต ก�รปลูกผักในท่ี
ของตนเอง เลี้ยงสัตว์ อยู่แบบพอเพียง ทำ�แบบพอเพียง ให้เดินทีละก้�ว  
กินข้�วทีละคำ� ให้บริห�รจัดก�รพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ปลูกทุกอย่�งที่กิน 
กินทุกอย่�งท่ีปลูก ลุงประทินได้เริ่มทำ�จึงเข้�ใจ ว่�ท่ีท่�นสอนคือ 
ดีท่ีสุดแล้ว ก�รว�งแผนท่ีดี ก�รจัดก�รท่ีดี จะทำ�ให้ประสบคว�มสำ�เร็จ  
เกิดคว�มผิดพล�ดน้อย ปัจจุบันลุงทำ�แบบพอเพียง ปลูกทุกอย่�งท่ีกิน  
ข�ยเอง แปรรปูเอง จดัก�รเอง เกดิข้อผดิพล�ดบ้�ง แตเ่ร�กแ็กไ้ข ปรบัปรงุ
ให้ดท่ีีสดุ ส�ม�รถเป็นสถ�นท่ีศกึษ�ดงู�นของชุมชนและหนว่ยง�นภ�ยนอก 
สร้�งร�ยได้เพ่ิมให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่�งดี ท้ังนี้โดยจัดสรร พ้ืนท่ี 
ก�รเรียนรู้ของชุมชน เป็น 2 ส่วน คือ
1. พ้ืนท่ีสวนปลูกกล้วย และแปรรูปเป็นกล้วยฉ�บ
2. ก�รเล้ียงสัตว์ เช่น ก�รเล้ียงแมลงจ้ิงหรีด ก�รเล้ียงไก่พ้ืนเมือง ก�รเล้ียงปล�

เบญจพรรณ ก�รเล้ียงนกเข�สวยง�ม
3. ก�รปลูกผักสวนครัว และไม้ผล เช่น ชะอม พริก มะเขือ ข่� ตะไคร้ มะละกอ 

มะม่วง ฝร่ัง น้อยหน่�

ภ�ยในศนูย์เรยีนรูฯ้ คอื ทุกอย่�งส�ม�รถกนิเอง ทำ�เอง ข�ยเองได ้ไมต่อ้ง
มองห�ตล�ด ปลกูไม่ตอ้งเยอะ ร�ค�เร�กก็ำ�หนดเองได ้อย�กให้คนท่ีสนใจ
ท่ีจะทำ�เกษตรเดนิต�มรอยเท้�พ่อนัน้จะไม่จนและไม่อดต�ยถ�้ทำ�แบบท่ีพ่อ
ไดส้อนไวล้งุได้กล�่วท้ิงท้�ย……..ปัจจบัุนส�ม�รถเป็นแหลง่เรยีนรูชุ้มชนให้
กับผู้สนใจม�กกว่� 1,000 คนต่อปี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านกุดม่วง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยพ่อ  
ชีวิตพอเพียง เพ่ือสุขเพียงพอ

“ หลายคนมักเข้าใจว่า การใช้ชีวิตพอเพียง  
มี ค ว า ม ห ม า ย แ ค่ ก า ร อ ยู่ อ ย่ า ง ป ร ะ ห ยั ด  
ไม่ใช้เงินเยอะ และไม่ใช้เงินในส่ิงท่ีไม่จำาเป็น ท้ังท่ี
ในความเป็นจริงแล้ว การใช้ชีวิตพอเพียงน้ัน
อาจครอบคลุมไปถึงวิธีคิด วิธีตัดสินใจเลือก
ส่ิงต่างๆ ใ ห้ เหมาะสมกับตัวเรา โดยไม่ ได้  
มุ่งหวังความร่ำารวยในบ้ันปลาย แต่มีเป้าหมาย 
คือ ความสุขที่ยั่งยืนที่ไม่มีวันสูญหาย ”
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

น�งทองยุ่น  จันทร์ศักดิ์ อ�ยุ 61 ปี ตั้งอยู่ 97 หมู่ท่ี4 ต.ช่องกุ่ม 
อ.วฒัน�นคร จ.สระแกว้ เป็นเกษตรกรมีอ�ชีพทำ�ไรอ้่อย กล�่วว�่หลงัจ�ก
ประสบปัญห�จ�กก�รทำ�ไรอ้่อย เนือ่งจ�กมีร�ยไดจ้�กก�รข�ยออ้ยเพียงปี
ละครั้ง ทำ�ให้บ�งช่วงร�ยรับไม่เพียงพอกับร�ยจ่�ยที่ต้องใช้ในแต่ละเดือน 
จึงได้มีแนวคิดจะใช้ชีวิตแบบพอเพียง ต�มแนวพระร�ชดำ�ริในพระบ�ท 
สมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช น�งทองยุ่นได้ทำ�บัญชีครัวเรือน 
จึงทำ�ให้ช่วยเห็นภ�พรวมว่� ตนเองและครอบครัวมีร�ยได้เท่�ไร มีร�ยจ่�ยเท่�ไร  
คงเหลอืเท่�ใด เงนิไม่พอใช้เท่�ใด และสำ�รวจว�่ร�ยก�รใดจ�่ยนอ้ยจ�่ยม�ก  
ร�ยจ่�ยไหนท่ีจำ�เป็นบ้�ง ห�กจำ�เป็นน้อยหรือไม่จำ�เป็นเลยก็อ�จจะลด
ทอนแล้วเลือกจ่�ยเฉพ�ะท่ีจำ�เป็นเสียก่อน และได้น้อมนำ�คว�มรู้ของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติ โดยก�รนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ได้ก�รทำ�เกษตรแบบผสมผส�นปลูกพืชหล�กหล�ยชนิด และเลี้ยงสัตว์
เพ่ือสร้�งร�ยได้เสริมให้กับครอบครัวในช่วงระหว่�งรอก�รเก็บเกี่ยวอ้อย 
ในช่วงนั้นได้มีโครงก�รสร้�งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของบริษัท  
น้ำ�ต�ลนวิกว้�งสุน้หล ีจำ�กดั จงึได้รว่มโครงก�รดังกล�่ว โดยแบ่งพ้ืนท่ีปลกู
อ้อยบ�งสว่นขุดสระน้ำ�เลีย้งพ้ืนท่ีรอบบ่อปลกูพืชแบบผสมผส�น ท้ังมะม่วง 
ขนนุ ไผ ่มะน�ว มะละกอ กลว้ยน้ำ�ว�้ และเลีย้งหมูหลมุ เลีย้งไก ่เป็นแหลง่
อ�ห�รสำ�หรบัครอบครวั สร�้งร�ยไดพ้รอ้มแจกจ�่ยให้กบัช�วบ้�นและเป็น 
ศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้�นก�รน้อมนำ�คำ�สอนในเร่ืองก�รเกษตรของในหลวง ร.9  
ท่ีรับสั่งให้แบ่งสรรท่ีดินเป็นหล�ยๆ ส่วน ปลูกไม้หล�ยอย่�ง ท้ังไม้กิน  
ไม้ประโยชน์ใช้สอย ทุกอย่�งผสมผส�นกัน เร�ก็นำ�ม�ใช้ในไร่ ชีวิตทุกวัน
นี้มีคว�มสุขกับคุณภ�พที่ดีขึ้นซึ่งเป็นคว�มสุขในชีวิตที่แท้จริงเลยทีเดียว

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านหนองหัวช้าง
KSL สบืสานพระราชปณธิาน ประหยดั อดออม  
สู่วิถีพอเพียงและเพียงพอ

“ การดำาเนินชีวิตแบบอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอ  
การอยู่อย่างพอควรและควรพอ เม่ือเรามีการอยู่ 
การใช้พอดีแล้ว เราก็จะมีชีวิตและฐานะท่ีดีพอ  
ไม่ฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือย ความพอเพียงไม่ได้สอน
ให้เราเกียจคร้าน แต่สอนให้เรารู้จักประมาณตน ”
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ ช่วยให้
ชุมชนเข้มแข็ง และธรรมชาติคืนมาด้วย ปรัชญา
ของในหลวง

“  ค ว า ม พ ย า ย า ม ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น เ รื่ อ ง 
การปฏิรูปการศึกษาท่ีเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหน 
ในสังคมไทย กล่าวไดว้า่มีความเก่ียวเนือ่งเชือ่มโยง 
กับความเปล่ียนแปลงทางสังคมไทยมาตลอด 
โดยการเปล่ียนแปลง ทางสังคม ต่างก็ ต้ัง
ความมุ่งหวังเอาไว้ว่า การปฏิรูปการศึกษา 
การปฏิรูปการเรียนรู้  การเปลี่ยนแปลงคน
หรือพัฒนาคนโดยผ่านกระบวนการศึกษา
ท้ังในระบบและนอกระบบจะเป็นฐานของการ
ปฏิรูปสังคม แก้ปัญหาวิกฤติความเหล่ือมล้ำา  
สู่การพัฒนาประเทศชาติ ที่สมดุลและยั่งยืน ”

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นคุณค่�และคว�มสำ�คัญปรัชญ�เศรษฐกิจ
พอเพียง ของแนวคิดและปรัชญ�อ่ืนท่ีนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�แบบย่ังยืน รวมท้ัง
เพ่ือให้ภ�รกิจก�รบริก�รวิช�ก�รแก่สังคม เป็นรูปธรรมม�กข้ึน มห�วิทย�ลัย 
จึงขย�ยผลของหลักคิดดังกล่�วไปสู่ก�รสร้�งกระบวนก�รคว�มร่วมมือ  
แบบภ�คีเครือข่�ยหรือเบญจภ�คี โดยเร่ิมโครงก�รโพธิวิชช�ลัยท่ีจังหวัด
สระแก้ว อันประกอบด้วย ภ�คี ภ�ควิช�ก�ร ภ�คีภ�คร�ชก�รและ 
คว�มม่ันคง ภ�คีภ�คเอกชน ภ�คีภ�คประช�สังคมและส่ือ ภ�คีภ�ค ประช�ชน  
ได้บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือโครงก�รเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพลังง�น
ทดแทนและป่�ต้นน้ำ� จังหวัดสระแก้วข้ึนเม่ือวันท่ี 30 มีน�คม 2550  
ณ ศูนย์ร�ชก�รจังหวัดสระแก้ว โดยคว�มร่วมมือประก�ร หน่ึงก็คือ  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโครงก�รจัดต้ังวิทย�ลัยโพธิวิชช�ลัย มห�วิทย�ลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้วข้ึน

อ�จ�รย์เชษฎ์ เล็กรัง พนักง�นท่ัวไปวิทย�ลัยโพธิวิชช�ลัย ผู้ดูแลเปิดเผยว่� ได้ใช้
เวล�สร้�งศูนย์ศึกษ�พัฒน�จิตอ�ส�และกิจก�รเพ่ือสังคม “เกษตรทฤษฎีใหม่”  
วิทย�ลัยโพธิวิชช�ลัย มศว สระแก้วแห่งน้ีข้ึนม�น�นเกือบ 2 ปีแล้ว โดยเร่ิม
ต้นในวันท่ี 25 พฤศจิก�ยน 2559 คณบดีโพธิวิชช�ลัย มศว เข้�ห�รือกับ 
คุณจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ขอบริจ�คท่ีดินเพ่ิมอีก 18 ไร่  

(เดิม บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่นจำ�กัด (มห�ชน) เคยบริจ�คให้เม่ือปี 2551 จำ�นวน 
81 ไร่) รวมท้ังหมดเป็นจำ�นวน 99 ไร่ และงบประม�ณอีก 1,500,000 บ�ท  
โดยภ�ยในศูนย์ฯ ถูกจัดสัดส่วนเพ่ือใช้ประโยชน์อย่�งคุ้มค่� มีก�รขุดสระน้ำ�
ใช้เล้ียงปล�ด้วยระบบธรรมช�ติ พร้อมกับมีทำ�โรงเรือนเล้ียงไก่ ริมขอบสระ
ใช้ปลูกผักสวนครัวหล�กชนิด ท้ังพริก ขิง ข่� ตะไคร้ ใบมะกรูด มะน�วและ 
ผักผลไม้ชนิดต่�งๆ พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงใช้ขุดบ่อขน�ดเล็กเพ่ือใช้เล้ียงและขย�ย
พันธ์ุเบญจพรรณ โรงเรือนเล้ียงวัวโรงเรือนเล้ียงแพะ และสัตว์หล�กหล�ยชนิด 
มีพ้ืนท่ีแปลงน�ข้�วอินทรีย์ แปลงอ้อย มันสำ�ปะหลังตัวอย่�ง และพ้ืนท่ีส�ธิต
ก�รสร้�งบ้�นดิน มีแปลงผักสวนครัวปลอดส�รพิษ รวมไปถึงก�รทำ�เต�ถ่�น
เพ่ือผลิตถ่�นหุงต้มไว้ใช้เองด้วย ซ่ึงผลผลิตท้ังหมดน้ีท�งวิทย�ลัยฯ จะนำ�ไป
ใช้ทำ�อ�ห�รกล�งให้ไว้รองรับโครงก�รค่�ยของนิสิตทุกคร้ัง จนแทบไม่ต้องมี
ก�รใช้จ่�ยเงินในส่วนน้ีเลย จึงทำ�ให้ส�ม�รถนำ�เงินท่ีท�งรัฐสนับสนุนให้ในส่วน
น้ีไปพัฒน�ต่อยอดศูนย์เรียนรู้ให้ดีและมีประสิทธิภ�พม�กข้ึนไปอีก

ศูนย์ศึกษ�พัฒน�จิตอ�ส�ฯแห่งนี้ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีรองรับค่�ยจิตอ�ส�
สร้�งเเรงบันด�ลใจรับใช้สังคมของฝ่�ยบริก�รวิช�ก�รแก่สังคม มศว ปีละ 
5 ค่�ย เเละของฝ่�ยพัฒน�ศักยภ�พนิสิต มศว ปีละ 5 ค่�ย(เป็นนิสิตจ�ก 
19 คณะ จำ�นวนค่�ยละ 250 คน) ไว้รองรับหลักสูตรวิช�ศึกษ�ทั่วไปของ
มห�วทิย�ลยัวิช�“ปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพียง” ไวเ้ป็นแหลง่เรยีนรูต้ลอด
ชีวิตแก่ชุมชนภ�ยใต้นโยบ�ย“ลดเวล�เรียน เพ่ิมเวล�เรียนรู้” จ.สระแก้ว  
ไวร้องรบัโครงก�ร“กจิก�รเพ่ือสงัคม”ของโพธวิชิช�ลยั สูก่�รบรกิ�รแกน่สิติ
จ�กทุกมห�วิทย�ลัยท่ีสนใจ รวมท้ังเป็นเเหล่งเรียนรู้ของประช�ชนท่ัวไป
โดยร�ยได้ที่เกิดขึ้น จะจัดเป็นทุนก�รศึกษ�ให้นิสิตโพธิฯที่ข�ดเเคลนฯลฯ
ก�รขับเคลื่อนง�นก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�เพ่ือพัฒน�ให้สอดคล้องกับ
พ้ืนท่ีและก�รบริก�รท�งวิช�ก�รแก่ชุมชนโดยน้อมนำ�หลักปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ก�รพัฒน�หมู่บ้�น/ชุมชนอย่�งยั่งยืน ณ วิทย�ลัย
โพธิวิชช�ลัย มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.วัฒน�นคร จ.สระแก้ว ได้
ขับเคลื่อนง�นก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�เพ่ือพัฒน�ให้สอดคล้องกับพ้ืนท่ี
และก�รบรกิ�รท�งวิช�ก�รแกชุ่มชนโดยนอ้มนำ�หลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปสูก่�รพัฒน�หมู่บ้�น/ชุมชนอย่�งย่ังยืน ณ วทิย�ลยัโพธวิชิช�ลยั  
มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.วัฒน�นคร จ.สระแก้วอ�จ�รย์เชษฎ์
ยังกล่�วอีกว่� ทุกส่ิงทุกอย่�งท่ีทำ�ข้ึนน้ี เป็นไปต�มแนวท�งหลักปรัชญ�
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีองค์พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช 
พระร�ชท�นไว้ให้ปวงชนช�วไทยได้นำ�ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน พระองค์
ทรงหน่อยเหน่ือยตร�กตรำ�พระวรก�ย ศึกษ�ทดลองจนประสบผลสำ�เร็จและ
นำ�ม�เผยแผ่ให้พสกนิกรของพระองค์ด้วยคว�มรักและอย�กท่ีจะให้ประช�ชน
ของพระองค์อยู่ดีกินดี ซ่ึงตนเองยืนยันว่� “ในย�มท่ีพระองค์เสด็จสวรรคต
ไปแล้ว ย่ิงเป็นวันท่ีเร�ควรจะต้องทำ�ง�นให้หนักข้ึน เพร�ะคร้ังก่อนพระองค์
เคยนำ� เม่ือวันน้ีไม่มีพระองค์แล้ว เร�ก็ยังต้องเดินต่อ เพ่ือท่ีน้อมนำ�แนว 
พระร�ชดำ�ริของพระองค์ท่�นให้อยู่คู่กับคนไทยสืบไป” ในปัจจุบันส�ม�รถ
เผยแผ่คว�มรู้ให้กับ นักเรียน นักศึกษ� ผู้สนใจม�กกว่� 4,000 คนต่อปี 
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคำาบอน 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความเพียร

โครงการศูน ย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง สู่
ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคำาบอน ต้ังอยู่  
บ้านคำาบอน ตำาบลบัว เงิน  อำา เภอน้ำาพอง  
จังหวัดขอนแก่น 

โดยมีน�งจดิ�พ� พินจิมนตร ี พรอ้มกบัช�วบ้�นชุมชนบ้�นคำ�บอนจำ�นวน 
10 คน ท่ีนอ้มนำ�พระร�ชปณธิ�นด้�นคว�มเพียร ม�ปรบัใช้ในชีวิตประจำ�วนั  
โดยสม�ชิกของกลุ่มได้หมั่นศึกษ�ห�คว�มรู้ในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ม เช่น ช�ใบหม่อน สบู่รังไหม น้ำ�หม่อน ฯลฯ นอกจ�กนี้ยังเป็นพื้นที่
ก�รเรยีนรู้ให้กบัชมุชน โดยก�รสนบัสนนุของกลุม่ บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ 
จำ�กัด (มห�ชน) ในปัจจุบันกลุ่มวิส�หกิจชุมชนบ้�นคำ�บอน มีร�ยได้ของ
กลุม่ม�กกว�่ 10,000 บ�ทตอ่เดือน และส�ม�รถเผยแผค่ว�มรู้ให้กบัผูส้นใจ
ม�กกว่� 500 คนต่อปีอีกด้วย

4. บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษา

“  ในนามของ ผู้บริหาร คณะครู  นัก เรียน
โ ร ง เ รี ย น โ ค ก สู ง ป ร ะ ช า ส ร ร พ์ ข อ ข อ บ คุ ณ 
บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) ท่ีให้ 
การสนับสนุน องค์ความรู้และกำาลังแรงกาย  
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนแห่งนี้ขึ้น ”

โครงก�รศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ ชุมชุมชนโรงเรียนโคกสูง 
ประช�สรรพ์ตัง้อยู่ท่ี บ้�นโคกสงู ตำ�บลน้ำ�พอง อำ�เภอน้ำ�พอง จงัหวัดขอนแกน่  
จัดตั้งข้ัน ในโรงเรียนโคกสูงประช�สรรพ์ โดยมี น�งวิบูลรัตน์ บุศร�คำ�  
เป็นผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน คุณพินิจ มีทองคำ� รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน
และคุณครูสุรชัย เพชรแสน และคณะครูอีก 5 ท่�นและ เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงก�รโดยร่วมกับบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่นจำ�กัด (มห�ชน) มีก�รสร้�ง
ฐ�นเรียนรู้ให้กับท�งโรงเรียนท้ังหมด 5 ฐ�น เพ่ือพัฒน�พ้ืนท่ีให้เป็น
แหล่งเรียนรู้สำ�หรับชุมชนและผู้สนใจได้เข้�ม�ศึกษ�ห�คว�มรู้ในหลัก
ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงและยังแปลงอ้อยอินทรีย์ จำ�นวน 4 ไร่ ที่ดำ�เนิน
กิจกรรมม�จนครบอ�ยุของก�รตัดซ่ึงอ้อยแปลงนี้ส�ม�รถขย�ยพันธุ์ไปสู่
ศูนย์เรียนรู้ฯต่�งๆภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�น เค.เอส.แอล.น้ำ�พอง พ้ืนท่ีของ 
ศนูยเ์รยีนรูฯ้แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื1.ตวัศนูย์เรยีนรูฯ้ ภ�ยในตวัศนูย์เรยีนรูฯ้  
มีก�รเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงหมูป่� ปลูกผัก ปลูกป่� ใช้พลังง�นแสงอ�ทิตย์ 
2.แปลงอ้อยอินทรีย์ เพ่ือเป็นตัวอย่�งให้กับช�วไร่อ้อย ท่ีส�ม�รถนำ� 
องค์คว�มรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนท่ีของตน และภ�ยในศูนย์เรียนรู้ฯ ได้นำ�เอ� 
หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงเข้�บรรจุให้เป็นหลักสูตรของก�รเรียนก�รสอน  
เพ่ือให้นกัเรยีนไดมี้คว�มรูแ้ละส�ม�รถนำ�กลบัไปประยุกต์ใช้กบัครอบครวั
ของตนเอง และภ�ยในศูนย์เรียนรู้ฯ มีฐ�นเรียนรู้ต่�งๆ เพ่ือสำ�หรับเป็น
แหลง่เรยีนรู ้เป็นสถ�นท่ีศกึษ�ดงู�นของชุมชนและหนว่ยง�นภ�ยนอกและ
ผูท่ี้สนใจในหลกัปรชัญ�เศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือสร�้งคว�มรกั คว�มส�มัคคี
ของนักเรียน ปัจจุบันส�ม�รถเผยแผ่คว�มรู้ให้กับครู นักเรียนและผู้สนใจ
ม�กกว่� 500 คนต่อปี
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เป็นศูนย์เรียนรู้ด้�นเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุ่ม บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น 
จำ�กดั (มห�ชน) นำ�โดยคณะครแูละนกัเรยีนมีคว�มสนใจในก�รทำ�กจิกรรม
ด้�นก�รพ่ึงพ�ตนเองต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
เพ่ือเป็นแหลง่เรยีนรูข้องให้นกัเรยีนไดศ้กึษ� เช่น ก�รเลีย้งเห็ดน�งฟ�้ภฐู�น  
ก�รปลูกต้นกล้วยเพื่อประโยชน์ในง�นฝีมือ เช่น ก�รทำ�บ�ยศรี ก�รปลูก
ผักสวนครัวเพ่ือสร้�งแหล่งอ�ห�รปลอดภัยและสร้�งร�ยได้ให้กับนักเรียน  
ก�รทำ�ผลติภณัฑล์ดร�ยจ�่ยในครวัเรอืนเพ่ือใชภ้�ยในโรงเรยีน ผลผลติจ�ก
โรงเพ�ะเห็ดส�ม�รถนำ�ม�เป็นอ�ห�รกล�งวัน ปลูกสมุนไพรเพ่ือเป็นสื่อ
เรียนรู้ ทั้งหมดนี้นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ทักษะของน้องนักเรียน และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับผู้ปกครองอีกด้วย ปัจจุบันส�ม�รถให้คว�มรู้แก่นักเรียนและ 
ผู้สนใจม�กกว่� 200 คนต่อปี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
โรงเรียนบ้านจำาปาหัวบึง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษา

โครงการศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่
โรงเรียนบ้านจำาปาหัวบึง  ตั้งอยู่ บ้านจำาปาหัวบึง  
ตำาบลทรายมูล อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น  

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านโคกสูง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง สู่
ชุมชุมชนบ้านโคกสูง ต้ังอยู่ที่  บ้านโคกสูง   
ตำาบลโคกสูง อำาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

คุณสุช�ด� หนองโยธ� เป็นเกษตรกรช�วไร่ของโรงง�นท่ีผ่�นก�รอบรม
โครงก�รพัฒน�คณุภ�พชวีติชุมชนดว้ยหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพียง 
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนรักษ์ดิน รักษ์น้ำ� ดำ�เนินกิจกรรม
ในพ้ืนท่ี ท้ังหมด 20 ไร่ โดยแบ่งเป็นก�รทำ�ก�รเกษตรแบบผสมผส�น 
พื้นที่ไร่อ้อยอินทรีย์ และ พื้นที่น�ข้�ว ส่วนที่เหลือเป็นศูนย์เรียนรู้ฯได้รับ 
ก�รสนบัสนนุจ�ก บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั (มห�ชน) ซ่ึงภ�ยในพ้ืนท่ี
ได้ดำ�เนินกิจกรรมต่�งมีฐ�นเรียนรู้ม�กม�ย เช่นฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์สัตว์ 
ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์แม่ธรณี ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์ป่� ฐ�นเรียนรู้คลังเสบียง
ฅนฐ�นเรียนรู้ข้�วของพ่อและฐ�นเรียนรู้ฅนทำ�ไร่ เป็นสถ�นท่ีให้คว�มรู้
กับชุมชนและบุคคลที่สนใจม�กกว่� 500 คนต่อปี

โดยคุณสมคิตย์ เค้�เม้� เกษตรกรช�วไร่อ้อยของโรงง�น ดำ�เนินก�รใน
พื้นที่ทั้งหมด 30 ไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่ไร่อ้อย และ พื้นที่น�ข้�ว แปลง 
มันสำ�ปะหลัง ส่วนท่ีเหลือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยก�ร
สนบัสนนุของ บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั (มห�ชน) ซ่ึงภ�ยในศนูย์เรยีนรูฯ้ 
บ้�นม่วงหว�น ได้ดำ�เนินกิจกรรมด้�นก�รพึ่งพ�ตนเอง เช่น ฅนรักษ์สัตว์  
ฅนรักษ์แม่ธรณี ฅนรักษ์ป่� คลังเสบียงฅนและฅนทำ�ไร่ เป็นสถ�นท่ีให้
คว�มรู้กับชุมชนและบุคคลท่ีสนใจในปีนี้คุณสมคิตย์ เค้�เม้� ได้เข้�รับ 
ก�รอบรม โครงก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของชุมชนด้วยหลักปรัชญ�
เศรษฐกจิพอเพียง ณ ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงสูชุ่มชุมชนศนูย์รกัษ์ดนิ  
รักษ์น้ำ� ซ่ึงส�ม�รถแลกปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรท่�นอ่ืนท่ีเข้�รับก�รอบรม
และนำ�ไปพัฒน�พ้ืนท่ีของตนเองอีกดว้ย ปัจจบัุนพ้ืนท่ีส�ม�รถเผยแผค่ว�ม
รู้ในกับชุมชนและผู้สนใจม�กกว่� 600 คนต่อปี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านม่วงหวาน
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจพอ
เพียง

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 
บ้านม่วงหวาน ต้ังอยู่ท่ี บ้านม่วงหวาน ตำาบลม่วงหวาน 
อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น 
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านสร้างแซ่ง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจพอ
เพียง

โครงการศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชนบ้านสร้างแซ่ง ต้ังอยู่ท่ี บ้านสร้างแซ่ง   
ตำาบลวังชัย อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น

 โดยคณุย�ยเคน สพุรรณพุทธ� เป็นผูด้ำ�เนนิกจิกรรมในพ้ืนท่ี ท้ังหมด 10 ไร ่ 
เดิมคุณย�ยทำ�เกษตรเชิงเดี่ยวม�โดยตลอด ต่อม�ได้รับก�รส่งเสริม
จ�ก บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) จึงหันม�ทำ�เกษตรแบบ 
ผสมผส�นสร้�งร�ยได้หมุนเวียนตลอดท้ังปี โดยปัจจุบันพ้ืนท่ีแบ่งเป็น 
พื้นที่ไร่อ้อย น�ข้�ว ที่อยู่อ�ศัย และพื้นที่สำ�หรับก�รทำ�เกษตรผสมผส�น 
เช่น ก�รเลี้ยงสัตว์ ก�รปลูกผักสวนครัว ก�รทำ�ปุ๋ยหมักชีวภ�พ ก�รทำ�น� 
ทำ�ไรอ้่อย และก�รใช้พลงัง�นทดแทนเพ่ือป๊ัมน้ำ�ในก�รเกษตร ซ่ึงส�ม�รถ
เป็นตวัอย�่งให้กบัคนชุมชนได้เป็นอย่�งดี และเป็นแหลง่เรยีนรูชุ้มชนท่ีเผย
แพร่ด้�นก�รพึ่งพ�ตนเองให้กับผู้สนใจม�กกว่� 500 คนต่อปี

ดำ�เนินก�รโดยคุณบุญหล�ย อัดโดดดร เกษตรกรช�วไร่อ้อยท่ีเข้�ร่วม
โครงก�รเปลีย่นน�เป็นออ้ยกบัท�งโรงง�นพรอ้มกบัครอบครวัท้ังหมด 4 คน  
ได้น้อมนำ�พระร�ชปณิธ�นด้�นก�รเกษตรและสิ่งแวดล้อม ม�ใช้ใน 
ก�รดำ�เนนิชีวิต เป็นพ้ืนท่ีตน้แบบแห่งก�รอยูร่อดแบบพอเพียงไดเ้ป็นอย่�งด ี 
เดิมในพ้ืนท่ีมีก�รทำ�น�เพียงอย่�งเดียว หลังจ�กได้รับก�รส่งเสริมจ�ก
โรงง�นประกอบก�รกับเข้�ร่วมกิจกรรมโครงก�รศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 
พอเพียงสูชุ่มชน จงึไดจ้ดัก�รพ้ืนท่ีแบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื ปลกูอ้อยสง่เข้�
โรงง�น สวนพรกิและสวนเกษตรผสมผส�น ท้ังหมดนีท้ำ�ให้ช�วไรมี่ร�ยได ้
ร�ยวันร�ยเดือน ร�ยปี เกิดร�ยได้หมุนเวียนตลอดท้ังปีเพียงพอต่อก�ร 
ใช้จ่�ยภ�ยในครัวเรือน และเหลือเป็นเงินออมในอน�คต ปัจจุบันบ้�นของ
คุณบุญหล�ย ส�ม�รถเป็นตัวอย่�งให้ชุมชนและผู้สนใจม�กกว่� 500 คน
ต่อปี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านหนองแสง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเกษตรและ 
ส่ิงแวดล้อม

ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง สู่ ชุ ม ช น 
บ้ า น ห น อ ง แ ส ง  ต้ั ง อ ยู่  บ้ า น ห น อ ง แ ส ง  
ตำ า บ ล ท่ า ก ร ะ เ ส ริ ม  อำ า เ ภ อ น้ำ า พ อ ง  
จังหวัดขอนแก่น 
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
ศูนย์รักษ์ดิน รักษ์น้ำา
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความสามัคคี

โครงการศูน ย์ เ รี ยนรู้ เ ศรษฐกิจพอเพียง
สู่ชุมชุมชนศูนย์รักษ์ดิน  รักษ์ น้ำ า  ต้ั งอ ยู่ ท่ี   
บ้านหัวบึ งจำ าปา  ห มู่ที่  11  ตำ าบลพั ง ทุย  
อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น 

เป็นศูนย์เรียนรู้ของช�วชุมชนบ้�นหัวบึงจำ�ป� นำ�โดยคุณสุวิมล มูลสระดู่  
หรอืครนู�ง ผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์รกัษ์ดนิ รกัษ์น้ำ� อดตีข�้ร�ชก�รครหูลงัเกษียณ
อ�ยุร�ชก�รได้ร่วมกับช�วบ้�นในชุมชน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ โดยครูน�ง  
ได้สละพ้ืนท่ีของตนจำ�นวน 5 ไร่เพ่ือทำ�เป็นแหล่งเรียนรู้ (เดิมคือคอกวัว  
จึงให้ช่ือห้องประชุมของศูนย์เรียนรู้ว่�มห�ลัยคอกวัว) น้อมนำ�แนวท�ง 
หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงม�ปรับใช้ โดยแบ่งพ้ืนท่ีให้กับช�วบ้�นใน
ชุมชนบ้�นหัวบึงได้เข้�ม�ใช้ประโยชน์ในก�รปลูกผักต�มฤดูก�ล ต่อม�
ศูนย์ได้ข�ดก�รดูแลกิจกรรมเป็นเวล�น�นและข�ดถังกักเก็บน้ำ�สำ�หรับ
ก�รเกษตร จึงขอรับก�รสนับสนุนจ�กบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 
(มห�ชน) จึงเป็นจุดเริ่มต้นของก�รฟื้นฟูศูนย์รักษ์ดิน รักษ์น้ำ� ให้กลับม�
มีชีวติอกีครัง้หนึง่ ผ�่นโครงก�รศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงสูชุ่มชน ท้ังนี้
ศนูย์รกัษ์ดนิ รกัษ์น้ำ� ได้เป็นสถ�นท่ีในก�รตอ้นรบันกัวชิ�ก�รในก�รประชุม
อ้อยโลก ปี 2559 อีกด้วย ในปัจจุบันศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรักษ์ดิน 
รกัษน์้ำ� ไดม้กี�รพฒัน�องคค์ว�มรู้ด�้นก�รเผ�ถ่�นประยกุต ์ก�รปลูกออ้ย
ลดต้นทุน ก�รเลี้ยงไก่ไข่ ก�รทำ�ปุ๋ยหมักชีวภ�พ ผลิตภัณฑ์ลดร�ยจ่�ยใน
ครัวเรอืน และก�รปลกูผกัต�มฤดกู�ลส�ม�รถเป็นตวัอย่�งให้กบัชุมชนและ
ผู้ที่สนใจม�กกว่� 1,000 คนต่อปี

โดยน�ยส�ธิต แต่งด้วง และครอบครัวจำ�นวน 5 คน เป็นครอบครัว
ท่ีน้อมนำ�พระร�ชปณิธ�นด้�นก�รออม และคว�มพอเพียง ม�ใช้ใน
ก�รดำ�เนินชีวิต เป็นพ้ืนท่ีต้นแบบแห่งก�รอยู่รอดแบบพอเพียงได้เป็น
อย่�งดีเป็นพ้ืนท่ีก�รเรียนรู้ ให้กับชุมชน โดยก�รสนับสนุนของกลุ่ม  
บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั (มห�ชน) พ้ืนท่ีดำ�เนนิก�รจำ�นวน 12 ไรเ่ป็น
พื้นที่ก�รเกษตร กิจกรรมที่ทำ� ปลูกอ้อย ปลูกป่� ปลูกหม่อน(เลี้ยงไหม)  
ผลไม้ ปลูกผักฤดูหน�ว ปลูกผักสวนครัวต�มรั้วกินตลอดปี เลี้ยงเป็ดเลี้ยง
ไก่ ปล� กบ เผ�ถ่�นเต� 200 ลิตร ทำ�น้ำ�หมักชีวภ�พ ทำ�ให้มีร�ยได้ร�ย
ปีจ�กก�รปลูกอ้อย ร�ยได้ร�ยเดือนจ�กก�รปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ร�ยวัน
จ�กก�รข�ย เป็ด ไก่ กบ ปล� ผัก ถ่�น ครอบครัวซำ�เจริญจึงมีร�ยได้
ตลอดปี มีกิน มีใช้ มีเงินเก็บ มีคว�มสุขและสุขภ�พแข็งแรงและมีร�ยได้
ม�กกว่� 15,000 บ�ทต่อเดือน 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านซำาเจริญ
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการออม

ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง สู่ ชุ ม ช น 
บ้านซำา เจริญ ตั้ งอยู่ บ้ าน เลข ท่ี  48  ห มู่  6  
ตำาบลผาขาว อำาเภอผาขาว จังหวัดเลย  

5. บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่นจำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�วังสะพุง
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนป่ารักษ์น้ำา  
ต้ังบ้านเลขท่ี 55 บ้านหนองหินต้ัง หมู่ 10 ตำาบลนาเหล่า  
อำาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำาภู 

นำ�โดยน�ยวุฒิชัย แสงพิทักษ์ มีสม�ชิกจำ�นวน 6 คนและทีมวิทย�กรฐ�น
เรียนรู้จำ�นวน 6 คนน้อมนำ�พระร�ชปณิธ�นด้�นคว�มขยันและส�มัคคี 
ม�ขับเคลื่อนพัฒน�พ้ืนท่ีศูนย์ป่�รักษ์น้ำ� ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดย
ก�รสนับสนุนเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 
ได้แก่ ฐ�นเรียนรู้ฅนเอ�ถ่�น ฐ�นเรียนรู้ฅนมีน้ำ�ย� ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์
แม่ธรณี ฐ�นเรียนรู้คลังเสบียงฅน ฐ�นเรียนรู้ก�รแปรรูปข้�ว ฐ�นเรียนรู้ 
ฅนรักษ์สัตว์ และก�รปลูกอ้อยลดต้นทุน ซ่ึงส�ม�รถเป็นตัวอย่�งให้กับ
ผู้ท่ีสนใจและคนในชุมชนได้ ในปัจจุบันเปิดรับคณะดูง�นและอบรมปีละ 
ม�กกว่� 1,500 คน

เป็นศูนย์เรียนรู้ด้�นเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุ่ม บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น  
จำ�กัด (มห�ชน) นำ�โดยคณะครูหล�ยท่�นและนักเรียนมีคว�มสนใจใน 
ก�รดำ�เนนิกจิกรรมเรือ่งเศรษฐกจิพอเพียงในโรงเรยีน เพ่ือเป็นแหลง่เรยีนรู ้
ของโรงเรียนให้นักเรียนได้ศึกษ� เช่น ก�รปลูกดอกไม้เพื่อง�นร้อยม�ลัย 
ปลกูกลว้ยเพ่ือง�นฝมืีอ ก�รปลกูผกัสวนครวัเพ่ือเป็นอ�ชีพและสร�้งร�ยได ้ 
ก�รทำ�ผลิตภัณฑ์จักส�นฝึกสม�ธิและสร้�งร�ยได้ ปลูกสมุนไพรเพ่ือเป็น
ตวัอย�่ง ท้ังหมดนีน้ำ�ไปสูก่�รพัฒน�ทักษะของนอ้งนกัเรยีน และเป็นแหลง่
เรียนรู้ให้กับผู้ปกครองอีกด้วย ปัจจุบันโรงเรียนบ้�นเหมืองแบ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับ ครู นักเรียน และผู้ปกครองม�กกว่� 500 คนต่อปี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษา

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
ป่ารักษ์น้ำา
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความขยันและ
ความสามัคคี

โครงการศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีงสู่โรงเรยีน
บ้านเหมืองแบ่ง ต้ังอยู ่ม.18 ตำาบลหนองหญา้ปล้อง 
อำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านโนนสว่าง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเกษตรและ 
สิ่งแวดล้อม

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้านโนนสว่าง  
ต้ังอยู่ หมู่ 3 ตำาบลศรีสงคราม อำาเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย 

โดยพ่อเม็ก พรมศรี และครอบครัวจำ�นวน 4 คน เป็นครอบครัวที่น้อมนำ�
พระร�ชปณิธ�นด้�นก�รเกษตรและสิ่งแวดล้อม ม�ใช้ในก�รดำ�เนินชีวิต 
เป็นพ้ืนท่ีตน้แบบแห่งก�รอยู่รอดแบบพอเพียงไดเ้ป็นอย่�งดพ้ืีนท่ีแบ่งออก
เป็น  3 สว่น คอื ปลกูอ้อยโรงง�น ปลกูย�งพ�ร� ปลกูข้�วโพด ซ่ึงเป็นพืชไร ่
ท้ังหมดทำ�ให้ช�วไร่มีร�ยได้เฉพ�ะร�ยปี ได้มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง  
โดยก�รสนับสนุนของกลุ่ม บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)  
แปลงอ้อยคงเดิม ข้�วโพดเปลี่ยนเป็นอ้อย แปลงย�ง จ�กพื้นที่ที่ยังไม่ได้
ผลผลติ ยนืตน้ต�ย ปัจจุบันเป็นพ้ืนท่ีปลกูผลไม้ ผกัสวนครวั เลีย้งปล� เป็ด ไก ่ 
ทำ�ให้มีร�ยได้ร�ยวันเพ่ิมขึ้นจ�กเดิม มีผักกินตลอดปี โดยศูนย์เรียนรู้ฯ
บ้�นโนนสว่�งนับว่�เป็นบ้�นต้นแบบท่ีส�ม�รถพ่ึงตนเองได้และมีร�ยได้
หมุนเวียนตลอดทั้งปี เป็นตัวอย่�งให้กับผู้สนใจม�กกว่� 300 คนต่อปี

โดยน�งรุง่ทิพย์ ทันข� และครอบครวัจำ�นวน 4 คน เป็นครอบครวัท่ีนอ้มนำ�
พระร�ชปณธิ�นด�้นก�รพัฒน� ม�ใช้ในก�รดำ�เนนิชีวติ เป็นพ้ืนท่ีตน้แบบ
แห่งก�รพัฒน�เป็นอย่�งดี ปัจจุบันเช�วไร่มักไม่มีเวล�เข้�ศึกษ�เรียนรู้ 
วิธีก�รทำ�ไร่ทำ�สวนต�มแหล่งเรียนรู้ต่�งๆ จึงศึกษ�เรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่�นสื่อออนไลน์ ทลองผิด ลองถูกด้วยตนเอง เป็นคว�มชอบอย่�งหนึ่ง
ท่ีทำ�ให้ช�วไร่เกิดก�รเรียนรู้เป็นประสบก�รณ์ส�ม�รถแนะนำ�ผู้อ่ืนได้เป็น
อย่�งดีและเป็นพ้ืนท่ีก�รเรียนรู้ให้กับชุมชน โดยก�รสนับสนุนของกลุ่ม  
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ในพ้ืนท่ีมีอ้อยลดต้นทุน  
โดยใช้มูลสัตว์แทนก�รใช้ปุ๋ยเคมี ก�รเลี้ยงสัตว์เพ�ะพันธุ์สัตว์เอง ปลูกผัก
ลดต้นทุน เป็นก�รพึ่งตนเองได้เป็นอย่�งดี ในปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษ�ดูง�น
ปีละม�กกว่� 200 คน 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
สวนรุ่งทิพย์
KSL สืบสานพระราชปณธิาน ด้านการพฒันา

ศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีงสูช่มุชนสวนรุง่ทิพย์  
ต้ังอยู่ท่ีหมู่ 6 ตำาบลปากปวน อำาเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย  
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
ไร่วิเศษยา
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความเพียร

ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง สู่ ชุ ม ช น 
ไร่วิเศษยา ตั้งอยู่หมู่ 18 ตำาบลหนองหญ้าปล้อง  
อำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

โดยน�ยทับ วิเศษย� และครอบครวัจำ�นวน 5 คน  เป็นครอบครวัท่ีนอ้มนำ�
พระร�ชปณิธ�นด้�นคว�มเพียร ม�ปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน มีคว�ม 
พออยู่ พอกนิ พอใช้ เหลอืกนิจงึแจก เหลอืแจกจงึข�ยเป็นพ้ืนท่ีก�รเรยีนรู ้
ให้กับชุมชน โดยก�รสนับสนุนของกลุ่ม บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 
(มห�ชน) ในพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นไร่อ้อยส่งเข้�โรงง�น 30 ไร่ สวนผลไม้มี
ทุกฤดกู�ล  ป่�ไผ่ใชก้นิหนอ่และข�ยลำ�ไผ ่มีแปลงผกัต�มฤดกู�ล เต�ถ�่น 
ก�รทำ�น้ำ�หมักชีวภ�พใช้รดผัก จ�กพื้นที่ทั้งหมด 43 ไร่ พ่อทับได้ใช้ที่ดิน
ให้เกิดประโยชน์ทุกพื้นที่ ซึ่งนับว่�ต้องใช้คว�มขยันหมั่นเพียรในก�รดูแล 
ประกอบกับพ่อทับเป็นคนขยัน ทำ�ง�นทุกวัน มีน้ำ�ใจ ในปัจจุบันมีผู้คน
แวะเวียนเข้�ม�ขอแบ่งปันผัก ดอกไม้ และมีนักเรียน ชุมชนข้�งเคียงเข้�
ศึกษ�เรียนรู้ม�กกว่� 200-300 คนต่อปี

โครงก�รอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภ�พด้วยศ�สตร์พระร�ช�จัดข้ึน ณ  
ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ระหว่�งเดือนกรกฎ�คม-
พฤศจิก�ยน 2560 เป็นหลักสูตรท่ีพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นใน 
ด้�นก�รปฏิบัติง�นโดย น้อมนำ�หลักก�รทรงง�น ของพระบ�ทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช บรมน�ถบพิตร ม�ปรบัใช้ และก�รเรยีนรู ้
หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือก�รพ่ึงพ�ตนเองของพนักง�น  
ท่ีจะส�ม�รถทำ�ให้พนักง�นได้ลดร�ยจ่�ย เพ่ิมร�ยได้ภ�ยในครอบครัวได้  
โดยผ่�นกิจกรรมโครงก�รศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงง�น (บ้�นพนักง�น)

โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พด้วยศ�สตร์พระร�ช� โดยดำ�เนินก�รผ่�น 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงง�น ดังนี้

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้วยศาสตร์พระราชา  
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ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
โรงงาน (บ้านพนักงาน) 
บริษัท น้ำาตาลท่ามะกา จำากัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพึ่ง
ตนเอง

“ครอบครัวของจีรพงศ์ (ท้อป) อยู่กันสามคนมีแม่  
จพีงศแ์ละหลานอีก 1 คน แต่กอ่นเลีย้งปลากัดขาย
พอมีรายได้บ้างเล็กน้อย เน่ืองจากท้อปทำางานใน
โรงงานมีเวลาไม่มากนักเลยเลิกทำา เพราะทำาไม่ไหว  
หลังจากได้ไปอบรมเศรษฐกิจพอเพียงกลับมา
ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องการจัดการพื้นท่ีขนาดเล็ก  
และเข้าร่วมโครงการศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่โรงงาน (บ้านพักพนักงาน) ได้รับ
สนับสนุนไก่พันธ์ุไข่ และเร่ิมกลับมาเล้ียงกบเพ่ิมเติม  
โดยมีคุณแม่เป็นผู้ดูแล ทำาให้ครอบครัวมีอาหาร 
ที่ผลิตเอง ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้”

โครงก�รศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ โรงง�น (บ้�นพนักง�น)  
บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด เป็นกิจกรรมท่ีท�งบริษัท ได้ส่งเสริมให้
พนักง�นท่ีผ่�นก�รอบรมเศรษฐกิจพอเพียงได้เลือกกิจกรรมท่ีตนเองมี
คว�มสนใจ โดย น�ยจรีพงศ ์ประสงคส์ขุ มีคว�มสนใจในก�รเลีย้งไกพั่นธุ์ไข ่ 
โดยเริ่มจ�กจำ�นวนน้อยก่อน มีก�รปลูกผักสวนครัวไว้รอบๆบ้�น และ 
ก�รเลี้ยงกบ โดยมีคุณแมช่ว่ยใหอ้�ห�รและเก็บไขไ่ก่ ทำ�ใหท้ีบ่้�นส�ม�รถ
ลดร�ยจ่�ยค่�กับข้�วม�กกว่� 1,200 บ�ทต่อเดือน

1. บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 

“ จากการเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ทำาให้ผมได้เห็น 
ประโยชน์ของการเล้ียงสัตว์ เพื่อการเกษตร 
มากย่ิงข้ึน แต่เดิมเราเล้ียงห่านไว้เฝ้าไร่เพียงอย่างเดียว 
ผมจงึมีแนวคดิทีจ่ะเล้ียงเพือ่ให้ห่านเขา้ไปกินหญา้
ในไร่อ้อยของผม ลดการใช้ยาฆ่าหญ้า  และขยาย
พนัธ์ุห่านสรา้งรายไดเ้พิม่อีกดว้ย ต้องขอขอบคณุ
บรษัิทท่ีเล็งเห็นประโยชน์การสรา้งรายไดเ้พิม่ให้กับ
ครอบครัวพนักงานด้วย ”

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
บริษัท โรงงานน้ำาตาลนิวกรุงไทย จำากัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพ่ึงตนเอง
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
บริษัท โรงงานน้ำาตาลนิวกรุงไทย จำากัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพ่ึงตนเอง

“ โครงการไก่ ไข่ออมเงิน เป็นโครงการที่ นุ๊ก
และเพื่อนๆในกลุ่มสนใจ เพื่อทดลองเล้ียงไก่ไข่
ก่อน จำานวน 10 ตัว ที่บ้านของนุ๊กเป็นศูนย์รวม  
เ ม่ื อ ไ ด้ ผ ล ผ ลิ ต ม า แ ล้ ว ก็ เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ไ ว้  
แบ่งปันกันรับประทานในกลุ่ม มีการเก็บออมเงิน 
ไ ว้ สำ า ห รั บ ซื้ อ อ า ห า ร สำ า ห รั บ ไ ก่ ไ ข่ อี ก ด้ ว ย  
ตอนนีก้ำาลังเรยีนรูก้ารเพาะเห็ดนางฟ้าในตระกรา้ 
และปลกูผกัสวนครวัเพิม่เติมเพือ่สรา้งคลังอาหาร
ปลอดภัยให้กับครอบครัวด้วย ”

2. บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
บริษัท โรงงานน้ำาตาลนิวกรุงไทย จำากัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพ่ึงตนเอง

“ ผมสนใจการเพาะเห็ดนางฟ้ามานานแล้วครับ  
ต้ั ง ใ จ ว่ า จ ะ ทำ า โ ร ง เ รื อ น เ พ า ะ เ ห็ ด น า ง ฟ้ า 
เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้กับครอบครัว จนได้ไปอบรม
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 
เคเอสแอล ริเวอร์แคว และปรึกษากับเพื่อนๆ 
ท่ี อ ยู่ บ้ า น ใ ก ล้ กั น ว่ า จ ะ ป รั บ เ ล้ า ไ ก่ ร้ า ง เ ป็ น 
โรงเพาะเห็ดนางฟ้า จึงเกิดการร่วมกลุ่มเพื่อเพาะ 
เห็ดนางฟ้า เก็บผลผลิตแบ่งปันกันรับประทาน 
และจำาหน่ายในราคากันเอง ”
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
บริษัท โรงงานน้ำาตาลนิวกรุงไทย จำากัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพ่ึงตนเอง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
บริษัท โรงงานน้ำาตาลนิวกรุงไทย จำากัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพ่ึงตนเอง

“ ผักสวนครวัหลังสำานกังานของพนักงานส่งเสรมิ
โซนช่องด่าน บริษัท โรงงานน้ำาตาลนิวกรุงไทย  
จำากัด เป็นการจัดสรรพื้นท่ีจากพื้นที่ เ ล็กๆ  
หลังสำานักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างคลัง
อาหารปลอดภัยไว้กับเพื่อนพนักงานแบ่งปันกัน
รับประทาน ”

“ แปลงเกษตรบ้านพักพนักงาน บริษัท โรงงาน
น้ำาตาลนิวกรุงไทย จำากัด มีการจัดสรรพื้นท่ี
สำาหรับพนักงานได้ เข้ามาปลูกผักสวนครัว 
เ ล้ียง ไ ก่ ไข่  เผาถ่าน ท้ังนี้ เ พ่ือลดรายจ่าย 
ในครัวเรือนให้กับพนักงานที่เข้ามาร่วมกิจกรรม  
ปัจจบัุนมีพนักงานเขา้รว่มกิจกรรมทัง้หมด 20 คน 
สามารถลดรายจา่ยในครวัเรอืนจาก ผักปลอดภัย 
และไข่ ไก่สดๆจากแปลง มากกว่าครอบครัว  
ละ 1,000 บาท ต่อเดือน ”
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3.บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

“ ไ ม่ว่า โลกนี้จะหมุนไปในระบบใดพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ได้พระราชทาน
ความม่ังคั่ง ท่ีมีชื่อว่า “ความพอเพียง” ไว้เป็น 
ต้นแบบให้ประชาชนทกุระดบัให้อยู่ในทาง สายกลาง  
ไม่มุ่งหวงัให้ทกุคนจนหรอืทุกคนรวยแต่มุ่งเยียวยา
ประเทศนีห้รอื โลกน้ีให้มคีวามพอเพยีงอย่างนอ้ย
ในขั้นพื้นฐาน คือ พอที่จะกิน พอที่จะอยู่ และพอที่
จะช่วยเหลือกัน รวมทั้งเผ่ือแผ่ความพอเพียงน้ัน
สู่สังคมท้ังความ พอเพียงด้านจิตใจ พอเพียง 
ด้านสังคม พอเพียงด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และ ส่ิ งแวดล้อม พอเพียง ด้าน เทคโนโลยี   
และพอเพียงด้านเศรษฐกิจเพราะเหตุน้ี แนวทางของ 
“ความพอเพียง” ที่  “ในหลวงรัชกาลท่ี 9”  
ได้พระราชทานให้ไว้ จึงเป็นระบบท่ีให้ความสุข 
อย่างแท้จริงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ”

น�ยธนัง ไชยวงษ์ เจ้�หน้�ที่สิ่งแวดล้อมหนึ่งในพนักง�น บริษัท น้ำ�ต�ล 
นวิกว้�งสุน้หล ีจำ�กดั ผูดู้แลกจิกรรมในพ้ืนท่ีศูนย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียงสู่
ชุมชนโรงง�น บรษัิท น้ำ�ต�ลนวิกว�้งสุน้หล ีจำ�กดั  ตัง้อยู่  24 ม.1 ต.หมอนน�ง  
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี หลังจ�กมีโอก�สไปศึกษ�เรียนรู้หลักปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว  
ได้ดำ�เนินก�รจัดตั้งกลุ่มเพ่ือทำ�กิจกรรมต�มแนวท�งเศรษฐกิจพอเพียง
ในพ้ืนท่ีรอบโรงง�น โดยมีกรอบก�รทำ�ง�น คือ ก�รปลูกจิตสำ�นึก และ 
จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้อง ให้พนักง�นได้ รู้บทบ�ทหน้�ท่ีของตัวเอง  
เอ้ือก�รทำ�ง�นซ่ึงกันและกัน มีคว�มรักคว�มส�มัคคี ท่ีสำ�คัญเน้นให้
พนกัง�น ใช้ของให้คุม้ค�่ ให้เหลอืท่ีใช้ประโยชนน์อ้ยท่ีสดุ โดยเฉพ�ะเรือ่ง
สิ่งแวดล้อมก�รรวมกลุ่มทำ�น้ำ�ย�อเนกประสงค์ใช้ในโรงง�น และจำ�หน่�ย
ในร�ค�ถกู ทำ�พนกัง�นให้มจีติสำ�นกึ รูบ้ทบ�ทหน�้ท่ีตวัเอง รูจ้กัออม รูจ้กั
ก�รเลอืกซ้ืออ�ห�รก�รกนิ โดยปัจจบัุนใช้พ้ืนท่ีภ�ยในโรงง�นถกูจดัสดัสว่น
เพ่ือใช้ประโยชน์อย่�งคุ้มค่� มีบ่อน้ำ�ขน�ดเล็กใช้เลี้ยงปล�ด้วยระบบ
ธรรมช�ติ เพ่ือสร้�งร�ยได้ พร้อมกับมีแปลงผักในแต่ละจุดท่ีมีพ้ืนท่ีว่�ง  
ปลูกผักครัวหล�กชนิด ทั้งกว�งตุ้ง คะน้� ผักบุ้ง พริก ขิง ข่� ตะไคร้ และ
ผักผลไม้ชนิดต่�งๆ พ้ืนท่ี ทำ�ให้พนักง�นส�ม�รถลดร�ยจ่�ยจนแทบไม่
ต้องมีก�รใช้จ่�ยเงินในส่วนนี้เลย จึงทำ�ให้ส�ม�รถนำ�เงินที่ได้ไปใช้จ่�ยใน
ครอบครัว และไปพัฒน�ต่อยอดศูนย์เรียนรู้ให้ดีและมีประสิทธิภ�พม�ก
ขึ้นไปอีก

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
บรษัิท น้ำาตาลนวิกวา้งสุน้หลี จำากัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความพอเพียง
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4.  บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
บ้านพนักงาน 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีงสู่บ้านพกั 
พนักงาน ต้ังอยู่ท่ี บ้านโคกสูง ตำาบลน้ำาพอง 
อำาเภอน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น 

โดยคุณสมบัติ วงษ์พล เป็นผู้ดำ�เนินกิจกรรมในพื้นที่ ทั้งหมด 1 ไร่ โดย
แบ่งเป็นก�รทำ�ก�รเกษตรแบบผสมผส�นและตัวบ้�นพักอ�ศัย โดยก�ร
สนับสนุนของ บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งภ�ยในศูนย์
เรียนรู้ฯบ้�นพักพนักง�น มีฐ�นเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ฐ�นเรียนรู้ 
ฅนรักษ์สัตว์ ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์แม่ธรณี ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์ป่� และ 
ฐ�นเรยีนรูค้ลงัเสบียงฅน เป็นสถ�นท่ีให้คว�มรูก้บัชุมชนและบุคคลท่ีสนใจ  
คุณสมบัติ วงษ์พล ได้เข้�รับก�รอบรม โครงก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของ
พนักง�นด้วยหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ  
เคเอสแอล รเิวอรแ์คว  หลงัจ�กไดร้บัก�รอบรมแลว้ ไดน้ำ�คว�มรูม้�พัฒน�
ในพื้นที่ของตนเองเช่น ก�รนำ�มูลสัตว์ปล�ในบ่อม�รดน้ำ�ใส่ในผักสวนครัว 
ส�ม�รถลดร�ยจ�่ยในก�รก�รเกษตรไดม้�กกว�่ 2,000 บ�ท ตอ่เดอืน และ
ครอบครัวบ้�นของคุณสมบัติยังมีอ�ห�รปลอดภัยไว้รับประท�นอีกด้วย

ดำ�เนนิก�รโดยเจ�้หน�้ท่ีเขตสง่เสรมิออ้ยท่ี 10 ซ่ึงผ�่นก�รอบรมเศรษฐกจิ
พอเพียง จ�กศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว โดยแบ่ง 
พื้นที่ศูนย์ขนถ่�ย จำ�นวน 1 ง�นเป็นสถ�นที่ดำ�เนินก�ร โดยก�รสนับสนุน
ของบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด(มห�ชน)มีก�รดำ�เนินกิจกรรม 
ด�้นเศรษฐกจิพอเพียง เช่นฐ�นเรยีนรูฅ้นรกัษ์สตัว ์ฐ�นเรยีนรูฅ้นรกัษ์แม่ธรณ ี 
ฐ�นเรียนรู้ฅนเพร�ะเห็ดฐ�นเรียนรู้คลังเสบียงฅน และฐ�นเรียนรู้ฅนทำ�ไร่ 
เป็นสถ�นที่ให้คว�มรู้กับชุมชน ช�วไร่อ้อยและบุคคลที่สนใจ 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
ศูนย์ขนถ่ายศรีบุญเรือง 
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้าน ความสามัคคี

โครงการศูนย์ เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง สู่  
ชุมชุมชนบ้านโคกสูง ต้ังอยู่ท่ีศูนย์ขนถ่ายอ้อย
ศรบุีญเรอืง เขตส่งเสรมิอ้อยท่ี 10 ตำาบลปา่ไม้งาม  
อำาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำาภู 
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5.  บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�วังสะพุง

ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง สู่ โ ร ง ง า น  
(บา้นพกัพนักงาน) ต้ังอยู่ ตำาบลหนองหญา้ปลอ้ง  
อำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

โดยพนักง�นผู้เคยผ่�นก�รอบรมหลักสูตร “โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พ
ด้วยศ�สตร์พระร�ช� ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว” 
ซ่ึงจะแบ่งเป็นกลุม่บ้�นพักพนกัง�น และกลุม่พนกัง�นท่ีพักบ้�นของตนเอง 
จัดสรรกิจกรรมต�มคว�มสนใจ ดังนี้ ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์สัตว์ (เลี้ยงกบ 
เลี้ยงปล� เลี้ยงไก่บ้�น) ฐ�นเรียนรู้คลังเสบียงฅน ฐ�นเรียนรู้ฅนเพ�ะเห็ด 
ฐ�นเรียนรู้ฅนรักษ์แม่ธรณี ซึ่งเป็นที่สนใจแก่เพื่อพนักง�น อีกทั้งยังทำ�ให้
พนกัง�นมคีณุภ�พชวิีตท่ีดขีึน้ มีร�ยได ้มีอ�ห�รรบัประท�นเอง หล�ยคน
ได้นำ�ม�ปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน ใช้ชีวิตอย่�งพอดี พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย 
ได้พัฒน�ตนเองเพิ่มม�กขึ้น

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
บริ ษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด 
(มหาชน) สาขาวังสะพุง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความพอดี

โ ค ร ง ก า ร ธุ ร กิ จ ยั่ ง ยื น กั บ โ ค ค า - โ ค ล า 
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรสตรี
ชาวไร่อ้อย 

กลุม่บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ รว่มกบับรษัิท โคค�-โคล� (ประเทศไทย) จำ�กดั  
ในโครงก�รธุรกิจย่ังยืนกับโคค�-โคล�เพ่ือพัฒน�ศักยภ�พกลุ่มเกษตรกร
สตรีช�วไร่อ้อย 

ก�รจั ดกิ จกรรม เ พ่ิม ทักษะก�ร เ ป็นวิทย�กร ใ ห้กั บนั กส่ ง เสริ ม 
บรษัิท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กดั และบรษัิท โรงง�นน้ำ�ต�ลนวิกรงุไทย จำ�กดั 
เจ�้หน�้ท่ีบรษัิท เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จำ�กดั เจ�้หน�้ท่ีกจิกรรม 
เพ่ือสงัคม และบ้�นตวัอย่�งในโครงก�รศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือ
สร้�งทีมวิทย�กรในก�รเผยแผ่คว�มรู้ด้�นก�รทำ�บัญชีร�ยรับ-ร�ยจ่�ยให้
กับเกษตรกรช�วไร่รอบโรงง�นในหลักสูตรก�รบริห�รก�รเงินส่วนบุคคล
ของเกษตรกร ช�วไร่อ้อย

กจิกรรมเผยแผค่ว�มรู ้หลกัสตูรก�รบรหิ�รก�รเงนิสว่นบุคคล ในโครงก�ร
ธุรกิจยั่งยืนกับโคค�โคล� มีเกษตรกร เข้�ร่วมโครงก�ร ดังนี้
• บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด จำ�นวน  4 รุ่น ทั้งหมด  222 คน
• บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด จำ�นวน ทั้งหมด 204 คน
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โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว จัดโครงก�รอบรมพัฒน�
คณุภ�พชีวิตผูพิ้ก�รดว้ยหลกัปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพียง หลกัสตูรเรยีนรู ้
ศ�สตร์พระร�ช�เพ่ือก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน จ�กกิจกรรมอบรมมีผู้พิก�ร
และผู้ดูแลในจังหวัดก�ญจนบุรี เข้�ร่วมอบรมจำ�นวน 30 คน

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
กับชาวไร่ ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560

ในว�ระครบรอบ 1 ปี ก�รเสด็จสู่สวรรค�ลัยของพระบ�ทสมเด็จ 
พระปรมินทรมห�ภมิูพลอดลุยเดช บรมน�ถบพิตร วนัท่ี 13 ตลุ�คม 2560 
นั้นกลุ่มบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น ได้น้อมนำ�หลักก�รทรงง�น 23 ประก�ร 
ของพระองค์ฯโดยเน้นประก�รที่ 19 คือ เศรษฐกิจพอเพียง เปิดโครงก�ร
อบรมพัฒน�คุณภ�พชีวิตชุมชนด้วยหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับช�วไร่ ระหว่�งวันที่ 9-12 ตุล�คม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชนป่�รักษ์น้ำ� บ้�นหนองหินตั้ง ตำ�บลน�เหล่� อำ�เภอน�วัง
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนรักษ์ดิน 
รักษ์น้ำ� บ้�นหัวบึง ตำ�บลพังทุย อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่นมีคณะ
ทำ�ง�นและช�วไร่เข้�ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 304 คน
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GERNERAL STANDARD DISCLOSURES

General Standard Disclosures Page External Assurance

Strategy and analysis
G4-1 No External Assurance

Organizational profile
G4-3 4

G4-4 4

G4-5 4

G4-6 4-5

G4-7 4

G4-8 24-25

G4-9 24-25, 104-106

G4-10 192

G4-11 Not applicable

G4-12 15, 181

G4-13 Not applicable

G4-14 26-28, 82

G4-15 40-41

G4-16 Not applicable

Identified Material Aspects and Boundaries
G4-17 4,178

G4-18 177

G4-19 179

G4-20 179

G4-21 179

G4-22 Not applicable

G4-23 Not applicable

Stakeholder Engagement
G4-24 180

G4-25 180

G4-26 180

G4-27 180

GRI CONTENT INDEX
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GERNERAL STANDARD DISCLOSURES

General Standard Disclosures Page External Assurance

Report Profile
G4-28 177

G4-29 Not applicable

G4-30 177

G4-31 48

G4-32 176

G4-33 Not applicable

Governance
G4-34 53

Ethics and Integrity
G4-56 3

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Material Aspects DMA and Indicators Page Omissions External Assurance
Economic Performance G4-EC1 99-175 No External Assurance

G4-EC3 160-162

Energy G4-EN3 183

Water G4-EN8 184

Emissions G4-EN21 185

Waste G4-EN23 186

Employment G4-LA2 189-191

Occupational Health and Safety G4-LA6 187-188

Training and Education G4-LA9 192-193
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