บริษัท น้ำตาลขอนแกน จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

สารบัญ
04
06
08
09
10
14
26
29
31
38
57
70
72
74
76
79
82
84
91
96
98
99
104
188

ขอมูลทั่วไปของบร�ษัท
สารจากคณะกรรมการ
ขอมูลทางการเง�นโดยสรุป
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบร�ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปจจัยความเสี่ยง
ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
โครงสรางการจัดการ
การกำกับดูแลกิจการ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบร�หาร ผูมีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบร�ิษัท
หลักเกณฑ การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
การเปดเผยขอมูลการถือหุนของกรรมการ
และผูบร�หารระดับสูงสุด
รายชื่อกรรมการในบร�ษัทยอย และบร�ษัทรวม
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม
กิจกรรมกลุม เค เอส แอล และรางวัล ประจำป 2560
การควบคุมภายในและการบร�หารจัดการความเสี่ยง
รายการระหวางกัน
ขอมูลทางการเง�นที่สำคัญ
การว�เคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเง�น
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเง�นและหมายเหตุประกอบงบการเง�น
รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เรา

คือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ

พันธกิจ

สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพื้นฐานของการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
สร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนแห่งความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้นำ�ในการผลิตพลังงานทดแทน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

น้ำ�ตาล...ผลิตน้ำ�ตาล

เพื่อพลังงานของมนุษย์

เอทานอล...ผลิตเอทานอล
เพื่อพลังงานของรถยนต์

พลังงานไฟฟ้า...ผลิตไฟฟ้าชีวมวล
เพื่อพลังงานของการขับเคลื่อน
เครื่องจักรและแสงสว่าง

ปุ๋ยอินทรีย์... ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อพลังงานของอ้อย
และเกษตรอินทรีย์
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์หลัก
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ที่ตั้งโรงงาน

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์หลัก
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ที่ตั้งโรงงาน (สาขา1)

ที่ตั้งโรงงาน (สาขา2)

โฮมเพจ
ธุรกิจน้ำ�ตาล :
ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์หลัก
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ที่ตั้งโรงงาน

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์หลัก
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ที่ตั้งโรงงาน

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ
น้ำ�ตาลทรายดิบ น้ำ�ตาลทรายดิบคุณภาพสูง
น้ำ�ตาลทรายขาว น้ำ�ตาลทรายขาวบริสุทธิ์
บมจ.0107547000214
เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6191-9 โทรสาร 0-2642-6097
43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำ�พอง-กระนวน อำ�เภอน้ำ�พอง
จังหวัดขอนแก่น 40140
โทรศัพท์ (043)-432-902-6 โทรสาร (043)-441-056
255 หมู่ที่ 4 ตำ�บลหนองหญ้าปล้อง อำ�เภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ (042)-810-931 โทรสาร (042)-810-931
www.kslgroup.com

บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายน้�ำ ตาลทราย และผลพลอยได้อน่ื ๆ
น้�ำ ตาลทรายดิบ น้�ำ ตาลทรายขาว น้�ำ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิ์
เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6229-39 โทรสาร 0-2642-6228
14/1 หมู่ที่ 10 ถนนแสงชูโต ตำ�บลท่ามะกา
อำ�เภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ (034)-543-201-3 โทรสาร (034)-640-208
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายน้�ำ ตาลทราย และผลพลอยได้อน่ื ๆ
น้�ำ ตาลทรายดิบ น้�ำ ตาลทรายขาว น้�ำ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิ์
เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6229-39 โทรสาร 0-2642-6228
99 หมู่ที่ 6 ตำ�บลหลุมรัง อำ�เภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ (034)-615-350 โทรสาร (034)-615-399

บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทราย และผลพลอยได้อื่นๆ
น้�ำ ตาลทรายดิบ น้�ำ ตาลทรายดิบคุณภาพสูง
น้ำ�ตาลทรายขาว น้ำ�ตาลทรายขาวบริสุทธิ์
เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6229-39 โทรสาร 0-2642-6228
24 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านหนองบัว ตำ�บลหมอนนาง
อำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
โทรศัพท์ (038)-788-203-5 โทรสาร (038)-472-674-6

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์หลัก
ที่ตั้งสำ�นักงาน

Savannakhet Sugar Corporation
เพาะปลูกอ้อยและโรงงานผลิตน้�ำ ตาลทราย
น้ำ�ตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ
Road No. 9, KM. 81 Lianxay Village Atsapangthong
District Savannakhet Province, Lao P.D.R
โทรศัพท์ (856)-41-666-002-3 โทรสาร (856)-41-666-001

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงาน

Koh Kong Plantation Co., Ltd
เพาะปลูกอ้อย
Cham yeam Village, Paklong Commune,
Mondulseyma District, Koh Kong Province,
Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์ (855)-35-399-333

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์หลัก
ที่ตั้งสำ�นักงาน

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ผลิตน้ำ�ตาลทรายและบริการท่าเทียบเรือ
น้ำ�ตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ
Cham yeam Village, Paklong Commune,
Mondulseyma District, Koh Kong Province,
Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์ (855)-35-399-888

ธุรกิจสนับสนุน :
ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงาน
และคลังสินค้า

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงาน

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
ให้เช่าคลังเก็บสินค้า บริการขนถ่ายสินค้าขึน้ เรือเดินสมุทร
และบริการท่าเทียบเรือ
90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำ�บลสำ�โรงกลาง
อำ�เภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0-2394-2340-9
โทรสาร 0-2384-2261, 0-2384-2263
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัทรับอนุญาตส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำ�ตาล
เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 16
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6203-6 โทรสาร 0-2642-6207

รายงานประจำ�ปี 2560

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ที่ตั้งสำ�นักงาน

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงาน

บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ซือ้ มาขายไปน้�ำ ตาลทรายในประเทศและดำ�เนินกิจการ
ทางการการเกษตร
เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6191-9 โทรสาร 0-2642-6097
83 หมู่ที่ 2 ตำ�บลวัฒนานคร อำ�เภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว 27160
โทรศัพท์ (037)-262-236 โทรสาร (037)-262-235

ที่ตั้งโรงงาน (สาขา3)

255/1- 2 หมู่ 4 ตำ�บลหนองหญ้าปล้อง อำ�เภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ (042)-810-931 โทรสาร (042)-810-931

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงาน

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด
จัดหาและจำ�หน่าย วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6191-9 โทรสาร 0-2642-6294

Wyn In Trading Co.,Ltd.
ซื้อมา - ขายไประหว่างประเทศ ให้คำ�ปรึกษาและ
การลงทุนในต่างประเทศ
10th Floor, Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene,
Republic of Mauritius

ธุรกิจอื่นๆ :
ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจพลังงานและสารเคมี :
ข้อมูลบริษัท
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายแอลกอฮอล์เพื่อผสมกับน้ำ�มันเชื้อเพลิง
และผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่
เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6191-9 โทรสาร 0-2642-6738
ที่ตั้งโรงงาน (สาขา1) 88 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำ�พอง-กระนวน อำ�เภอน้ำ�พอง
จังหวัดขอนแก่น 40140
โทรศัพท์ (043)-441-141, 441-084 โทรสาร (043)-441-204
ที่ตั้งโรงงาน (สาขา2) 99/2 หมู่ที่ 6 ตำ�บลหลุมรัง อำ�เภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ (034)-615-351-3 โทรสาร (034)-615-354
ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ที่ตั้งโรงงาน (สาขา1)

ที่ตั้งโรงงาน (สาขา2)

บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด
บริษัท โฮลดิ้ง ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

ที่ตั้งสำ�นักงาน

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงาน

บุคคลอ้างอิง :
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
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บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
พัฒนา และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่า
และเป็นศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่ม
เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6221-3 โทรสาร 0-2642-6224
บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
ขนส่งน้ำ�ตาล และสินค้าอื่นๆ
เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำ�บลห้วยแห้ง อำ�เภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ (036)-358-309 โทรสาร (036)-358-307

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี :
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2676-5700 โทรสาร : 0-2676-5757

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า
เลขที่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6230-9 โทรสาร 0-2642-6294
43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำ�พอง-กระนวน อำ�เภอน้ำ�พอง
จังหวัดขอนแก่น 40140
โทรศัพท์ (043)-441-051-2 โทรสาร (043)-441-244
99/1 หมู่ที่ 6 ตำ�บลหลุมรัง อำ�เภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ (034)-615-356-7 โทรสาร (034)-615-359
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ

นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ

“ บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อเนื่อง เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปพร้อมกับการเอาใจใส่ต่อสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป ”
ในปี 2560 งบการเงินรวมของบริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น
จำ�กัด (มหาชน)และบริษทั ย่อยแสดงผลกำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรสุทธิ 1,952 ล้านบาทเมือ่ เทียบผลประกอบการ
ของงวดเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นที่ มี ผ ลกำ � ไรสุ ท ธิ
1,440 ล้านบาท หรือกำ�ไรเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 36
มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 42,991 ล้านบาท หนี้สิน
รวม 24,899 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น
18,092 ล้านบาท อัตราหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(D/E Ratio)ที่ 1.38 และอัตราหนีส้ นิ ทีม่ ดี อกเบีย้
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (IBD/Equity Ratio) ที่ 1.20
โดยสาเหตุหลักมาจากบริษัทได้นำ�บริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจเอทานอลควบรวมกับบริษัทย่อย
ของ บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
ทีป่ ระกอบธุรกิจเชือ้ เพลิงชีวภาพ ซึง่ ในทางบัญชี
การรวมกิ จ การดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด กำ � ไรจาก
การควบรวมกิจการก่อนหักภาษีจำ�นวน 2,370
ล้านบาท หรือ 1,896 ล้านบาทหลังหักภาษี

ซึ่งประโยชน์จากการควบรวมเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถและการสร้างความแข็งแกร่งใน
การดำ�เนินธุรกิจ อีกทัง้ สามารถกระจายความเสีย่ ง
จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักต่างๆ
พร้อมเป็นการสนับสนุนในด้านวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องกัน ช่วยเพิ่มโอกาสเติบโตในอนาคต
และส่งผลต่อการขยายธุรกิจในระยะยาว
สำ�หรับภาพรวมของธุรกิจในปี 2560 นัน้ ปัญหา
ภัยแล้งในประเทศไทย ปี 2559 ได้ส่งผลให้
ปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษทั ในปี 2560 ลดลง
จาก 7.61 ล้านตัน เหลือ 6.83 ล้านตัน หรือ
ลดลงร้อยละ 10 ทำ�ให้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นทั้งใน
ส่วนของต้นทุนอ้อย ต้นทุนกากน้�ำ ตาล ส่งผลให้ต่อ
ความสามารถในการทำ�กำ�ไรของธุรกิจน้ำ�ตาล
และธุรกิจเอทานอล อีกทั้งการที่ปริมาณอ้อย
ลดลง ทำ�ให้บริษัทมีปริมาณกากอ้อยที่จะนำ�

รายงานประจำ�ปี 2560

7

นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยลง บริษัทจำ�เป็นต้อง
จัดหาเชือ้ เพลิงอืน่ มาเสริม ส่งผลต่อต้นทุนเชือ้ เพลิง
ต่อหน่วยสูงขึ้น นอกจากนี้ภัยแล้งยังส่งผลให้
แปลงเพาะปลูกอ้อยของบริษัทที่ต่างประเทศ
เองเสียหาย (ลาวและกัมพูชา) ผลผลิตไม่เป็น
ไปตามคาด บริ ษั ท จึ ง ได้ตั้งสำ�รองการด้อยค่า
พื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่เสียหายขึ้น ในส่วนของ
ราคาน้�ำ ตาลตลาดโลกนัน้ ซึง่ มีความผันผวนมาก
โดยราคาน้�ำ ตาลปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในช่วงต้นปี 2560
ขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 20 เซนต์ต่อปอนด์ และลดลง
อย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี 2560 มาที่ระดับ
14 - 15 เซนต์ต่อปอนด์ เนื่องจากการเข้าเก็ง
กำ�ไรของกองทุน และผลผลิตน้ำ�ตาลในปี 2561
ทั่วโลกคาดว่าจะมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทบันทึก
ขาดทุ น จากการลดมู ล ค่ า ของสิ น ค้ า คงเหลื อ
อย่างไรก็ตามในปี 2561 นั้น คาดว่าปริมาณ
อ้อยกลับมาสู่ภาวะปกติและดีขึ้น ราคาน้ำ�ตาล

อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งจะทำ�ให้
ผลประกอบการของบริษัทกลับมาสู่ภาวะปกติ
ในส่วนของการกำ�กับดูแลกิจการนั้น เมื่อวันที่
28 มิถุนายน 2560 นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) เข้ารับ
ประกาศนียบัตรในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ ผ่านกระบวนการ
รับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector
Collective Action Coalition against Corruption
หรือ CAC) หลังจากที่บริษัทได้เคยประกาศ
เจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จริ ต
ไปก่อนหน้าที่นี้แล้ว และได้ปรับปรุงกับจัดให้มี
กระบวนงานต่างๆ ได้ครบถ้วนตามรายละเอียด
ทีก่ �ำ หนดไว้ในแบบประเมินตนเอง บริษทั มีความ

มุ่งมั่นจะปฏิบัติตามหลักการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นและตามคู่มือการต่อต้านการทุจริต
ของบริษัทอย่างจริงจัง
สุ ด ท้ า ยนี้ ในนามของคณะกรรมการบริ ษั ท
ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ท่ า น
ที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาบริษัทให้เจริญ
ก้าวหน้าอย่างมั่นคงเสมอมา และขอขอบคุณ
ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า รวมทั้งสถาบันการเงิน
พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ ให้การสนับสนุนบริษัท
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด บริษัทจะยังคงมุ่งมั่น
ที่ จ ะพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ควบคู่
ไปพร้อมกับการเอาใจใส่ ต่อสัง คมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมต่อไป
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
งบกำ�ไรขาดทุนโดยสรุป (ล้านบาท)

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

หน่วย : (ล้านบาท)
2560

15,623
(13,180)
2,443
3,416
5,859
(424)
(1,134)
(147)
(1,096)
(2,800)
3,059
(668)
121
(560)
19
1,970
0.45
15.6%
12.6%

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ล้านบาท)

2560

งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ล้านบาท)

2560

เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อทุน

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

153
1,292
1,569
3,100
112
64
3,747
405
393
4,917
26,354
884
42,991
14,818
10,080
24,898
18,092
17,650
1.38
1.20
2,185
(1,948)
236
(3,098)
(3,320)
3,149
71
153
1,182

2559

16,911
(13,279)
3,632
1,498
5,130
(542)
(834)
(141)
(1,150)
(2,666)
2,464
(710)
57
(371)
(14)
1,426
0.32
21.5%
8.4%

% เปลี่ยนแปลง

-8%
-1%
-33%
128%
14%
-22%
36%
4%
-5%
5%
24%
-6%
51%
38%
38%

2558

17,475
(13,783)
3,692
523
4,216
(618)
(659)
(140)
(1,157)
(2,575)
1,641
(817)
55
(39)
22
862
0.21
21.1%
4.9%

2559 (ปรับปรุง)

% เปลี่ยนแปลง

2558 (ปรับปรุง)

2559 (ปรับปรุง)

% เปลี่ยนแปลง

2558

85
1,407
1,273
2,551
251
85
387
371
358
4,496
26,186
925
38,375
10,591
11,134
21,724
16,650
16,166
1.30
1.13
2,462
1,575
4,038
(1,578)
(1,521)
(2,620)
(86)
82
1,247

80%
-8%
23%
21%
-55%
-25%
869%
9%
10%
9%
1%
-4%
12%
40%
-9%
15%
9%

-11%

-94%
96%
118%
-220%
-5%

175
2,119
1,097
3,394
342
92
357
374
480
3,355
24,934
800
37,517
8,028
15,047
23,075
14,442
13,991
1.60
1.47
2,785
(1,319)
1,466
(573)
(552)
(782)
0
168
1,139
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งตามมติของคณะกรรมการของ
บริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจำ�นวน 4 ท่าน ในรอบปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ สำ�นักตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชี จำ�นวน 5 ครั้ง ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้
ชื่อ-สกุล /ตำ�แหน่ง
1. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวรภัทร
โตธนะเกษม
กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
กรรมการ
4. นายการุณ
กิตติสถาพร
กรรมการ

จำ�นวนครั้งที่ร่วมประชุม
5/5
5/5
5/5
5/5

โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความชำ�นาญ และประสบการณ์
ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและด้านธุรกิจเป็นอย่างดี ทั้งนี้
นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลที่มี
ความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่
จะสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ในการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินตาม
ข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้
ความสำ�คัญกับการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน
และงานด้านตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ส่งเสริมและผลักดันให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ิ
ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิและประสิทธิผล เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาในรอบ
1 ปีที่ผ่านมา มีสาระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานงบการเงิ น รายไตรมาสและ
งบการเงินประจำ�ปี 2560 ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย โดยประชุม
หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและ
สำ�นักตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำ�รายงานทางการเงิน
ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึง
เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อ
เป็นประโยชน์ตอ่ นักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนีค้ ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการ เพือ่ ให้
เกิดความมัน่ ใจว่าผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั งิ านและแสดงความเห็นได้อย่าง
อิสระไม่ถูกจำ�กัดขอบเขต

2. สอบทานการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายกำ�กับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พบว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้
ปฎิบัติตามเป็นอย่างดี สำ�หรับรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมี
ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำ�หนดให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องรายงาน ให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มอบหมายให้สำ�นักตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทาน
การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่าง
เหมาะสม
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำ�หนดนโยบายและกระบวนการ
ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท สอบทาน
การดำ�เนินการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหาร
ความเสี่ ย งเป็ น ไปตามหลั ก การที่ เ ป็ นมาตรฐานสากล ครอบคลุ ม
ปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญทั้งภายในและภายนอก มีแผนงานและแนวทาง
การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สามารถควบคุ ม หรื อ ลด
ผลกระทบที่อาจมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดำ�เนินงานขององค์กร
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งพิจารณาสอบทานประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่ง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�
ทุกไตรมาส
4. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้
มั่นใจว่าการดำ�เนินกิจกรรมตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีอิสระและ
มีประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำ�ปีที่
จัดทำ�ขึน้ ตามความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญของบริษทั และได้ตดิ ตามความคืบหน้า
ของการปฏิบัติงานของสำ�นักตรวจสอบภายในเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
เพื่อสอบทานการปฏิบัติงาน และคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงเพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ มี
ประสิทธิผลและเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
5. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีคุณสมบัติ
และประสบการณ์ที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและ
เห็ น ควรที่ เ สนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯขออนุ มั ติ ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ง ตั้ ง
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็น
ผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2561

นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

3. นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย
กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ

2. นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

4. นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์
กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร

5. นายธวััทชัย โรจนะโชติกุล
กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร

รายงานประจำ�ปี 2560

6. นางอินทิรา สุขะนินทร์
กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร

7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร,
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

9. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร

10. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร
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8. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
และกรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

11. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

14. นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท

12. นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์
กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร

13. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท,
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

15. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์
กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร

16. พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง,
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

รายงานประจำ�ปี 2560

19. นายวรภัทร โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการกำ� กับดูแลกิจการ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการตรวจสอบ

17. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

18. นายการุณ กิตติสถาพร
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการ

20. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

21. นางสาวอัญชลี พิพัฒนเสริญ
กรรมการอิสระ

13
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบายดำ�เนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการดำ�เนินธุรกิจที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้นโยบายคุณภาพ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้ี

วิสัยทัศน์

เรา คือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ

พันธกิจ

1. สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพื้นฐานของการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. สร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนแห่งความสำ�เร็จ
4. พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งเพือ่ ให้สามารถใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์
สูงสุด

นโยบายคุณภาพ

ผลิตน้ำ�ตาลทรายคุณภาพด้วยประสิทธิภาพสูงสุดส่งมอบตรงเวลาลูกค้า
มั่นใจปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เป้าหมายระยะยาวในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท คือ การเป็นหนึ่งในผู้นำ�
ในการผลิตน้ำ�ตาล และผลพลอยได้อื่นจากการผลิตน้ำ�ตาล ซึ่งเห็นได้
จากนโยบายในส่วนธุรกิจน้ำ�ตาลของบริษัท ได้แก่ “ผลิตน้ำ�ตาลทราย
คุณภาพสูง ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ามัน่ ใจ ปลอดภัย
ผู้บริโภค” ทำ�ให้โรงงานน้ำ�ตาลทั้ง 5 โรงงานภายในกลุ่ม จัดได้ว่าเป็นกลุ่ม
โรงงานน้ำ�ตาลลำ�ดับต้นของกลุ่มผู้ผลิตน้ำ�ตาลทัง้ ประเทศทีม่ ีประสิทธิภาพ
การผลิตสูงและผลิตน้�ำ ตาลได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ อีกทัง้ ด้วยเป้าหมายการเป็น

หนึง่ ในผูผ้ ลิตผลพลอยได้อนื่ จากการผลิตน้�ำ ตาล และการเห็นศักยภาพของ
ธุรกิจต่อเนือ่ งจากธุรกิจน้�ำ ตาล เช่น ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า
ทำ�ให้บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องมาโดยตลอด
ในระยะสัน้ บริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะเป็นหนึง่ ในผูน้ �ำ ทางด้านการบริหารต้นทุน
และประสิทธิภาพทางด้านการผลิต โดยนำ�เอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มาประยุกต์ ใช้กับระบบการผลิตและการจัดการ นอกจากนี้ บริษัทเข้าใจ
ว่าความเสี่ยงหลักของบริษัท คือ ปริมาณอ้อย โรงงานน้ำ�ตาลและธุรกิจ
ต่อยอด ไม่สามารถอยู่รอดได้ถ้าขาดอ้อยเข้าหีบ บริษัทจึงมีเป้าหมาย
ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตอ้อย เพิ่มผลผลิตและประสิทธิการผลิตอ้อย
ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อให้ เกษตรกรชาวไร่สามารถอยู่รอด รวมถึง
การสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรชาวไร่

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2558-2559 เมื่อวันที่
30 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน) หรือชื่อ
เดิมบริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำ�กัด จำ�นวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุน
จดทะเบียนชำ�ระแล้วของบริษัท ต่อมาในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2559-2560 ได้มมี ติยกเลิกการนำ�บริษทั เคเอสแอล กรีน
อินโนเวชัน่ จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมติควบบริษทั ระหว่างบริษทั ย่อย
ของบริษทั ฯ ทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ทจี่ ะถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ในบริษทั เคเอสแอล
กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน) กับบริษัท บีบีพี โฮลดิ้ง จำ�กัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) โดยปัจจุบัน
บริษทั ใหม่ทเี่ กิดจากการควบรวมดังกล่าวจดทะเบียนจัดตัง้ แล้วเสร็จในเดือน
ตุลาคม ปี 2560 ในชื่อ บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด มีทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
2,532 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

รายงานประจำ�ปี 2560
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99.5%
เอทานอล (แอลกอฮอล์)
น้ำ�ตาล

KSL FACTORY

STAFF

อ้อย

Bio-Fertilizer

กากน้ำ�ตาล

โรงงานเอทานอล

ก๊าซชีวภาพ

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์

โรงงานน้ำ�ตาล

กากหม้อกรอง

กากอ้อย
โรงไฟฟ้าชีวมวล

กระแสไฟฟ้า

แผนภาพที่ 1 : แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของการผลิตน้ำ�ตาลและการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้กลุ่ม
เคเอสแอล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทรายใหญ่เป็นอันดับ
4 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทมีโรงงานน้ำ�ตาลที่อยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจ
ทั้งหมด 5 โรงงาน โดยแบ่งสายการผลิตออกเป็น 3 ภาค ดังนี้

น้ำ�ตาล (กากหม้อกรอง) และน้ำ�เสียที่มาจากกระบวนการผลิตก๊าช
ชีวภาพ และการผลิตเอทานอล
4. โรงไฟฟ้ า ใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น ของเสี ย จากกระบวนการผลิ ต น้ำ � ตาล
(กากอ้อย) และก๊าซชีวภาพที่ ได้จากโรงงานผลิตก๊าชชีวภาพเป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และพลังไอน้ำ�ขายให้กับโรงงานใน
เครือและการไฟฟ้า

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น
จำ�กัด (มหาชน) สาขา อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น และ สาขา
อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย
2. ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี มี 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท โรงงาน
น้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด และ บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
3. ภาคตะวันออกมี 1 โรงงาน คือ บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อยผลิต
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักทีเ่ ป็นน้�ำ ตาลทราย ซึง่ สามารถจำ�แนกประเภท
ได้ 4 ประเภท คือ น้�ำ ตาลทรายดิบ (Raw Sugar), น้�ำ ตาลทรายดิบคุณภาพ
สูง (High Pol Sugar), น้ำ�ตาลทรายขาว (White Sugar) และน้ำ�ตาลทราย
ขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) และผลิตภัณฑ์เสริมที่เกี่ยวเนื่องที่ได้จาก
กระบวนการผลิตน้ำ�ตาลทรายอีก เช่น กากน้ำ�ตาล (Molasses) กากอ้อย
(Bagasses) และกากหม้อกรอง (Filter Cake) โดยบริษัทได้ขยายการ
ลงทุนต่อยอดจากกระบวนการผลิตน้ำ�ตาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 1 ) คือ
1. โรงงานผลิตเอทานอล ซึง่ ใช้ผสมกับน้�ำ มัน เป็นเชือ้ เพลิงสำ�หรับรถยนต์
ใช้วัตถุดิบคือ กากน้ำ�ตาล และน้ำ�อ้อย
2. โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ใช้วัตถุดิบที่เป็นน้ำ�เสียที่มาจากกระบวนการ
ผลิตเอทานอล มาหมักให้ได้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงเสริมสำ�หรับ
โรงไฟฟ้า
3. โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิต
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มธุรกิจ/ชื่อบริษัท
ธุรกิจน้ำ�ตาล
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
Savannakhet Sugar Corporation
Koh Kong Plantation Co.,Ltd*
Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd
ธุรกิจสนับสนุน
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จำ�กัด (มหาชน)**
และบริษัทย่อย 5 แห่ง
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท Wynn In Trading จำ�กัด
ธุรกิจพลังงานและสารเคมี
บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด*** และบริษัทย่อย 3 แห่ง
บริษัทร่วม 1 แห่ง
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด

ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)
600.00
1,000.00
500.00
684.76
936.98
1,167.66

145.20
20.00
300.00
487.497

2,532.00
800.00
480.00

ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

840.00

บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด

0.25

สัดส่วน
การลงทุน
90.21%
95.78%
98.61%
98.49%
80.00%
80.00%

ประเภทของธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทราย
ผลิตและจำ�หน่ายน้�ำ ตาลทราย
ผลิตและจำ�หน่ายน้�ำ ตาลทราย
เพาะปลูกอ้อยและผลิตน้�ำ ตาลทีป่ ระเทศลาว
เพาะปลูกอ้อยทีเ่ กาะกง ประเทศกัมพูชา
ผลิตน้�ำ ตาลทีเ่ กาะกง ประเทศกัมพูชา

23.82% ท่าเรือ ให้เช่าคลังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์ ผลิต
จำ�หน่ายแป้งสาลี และน้ำ�มันปาล์ม
79.55% บริษัทรับอนุญาตส่งออกน้ำ�ตาล
100.00% ซื้อมาขายไปน้ำ�ตาลทรายในประเทศ และดำ�เนินกิจการ
ทางการเกษตร
100.00% ธุรกิจซื้อมาขายไปและให้คำ�ปรึกษา

40.00% บริษัทโฮลดิ้ง ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ
100.00% โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)
100.00% จัดหาวัตถุดิบสำ�หรับการเพาะปลูกอ้อย

91.02% พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่า
และเป็นศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่ม
100% ให้บริการขนส่ง

หมายเหตุ
สัดส่วนการลงทุนหมายรวมถึง อัตราการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกัน
* ถือทางอ้อมผ่าน บริษัท Wynn In Tradingจำ�กัด
** บริษัทร่วม : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 5 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำ�มัน จำ�กัด (2) บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท
จำ�กัด (3) บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำ�กัด (4) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำ�กัด (5) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำ�กัด (มหาชน)
*** บริษัทร่วม : บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด และบริษัทย่อย 3 แห่ง บริษัทร่วม 1 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จำ�กัด (2) บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด (3)
บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน) (4) บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำ�กัด (บริษัทร่วม) โดยในบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำ�กัด มีบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม ณ 31 ตุลาคม 2560 ดังนี้
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
(บริษัทจดทะเบียน : KSL)
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 2,205 ล้านบาท

ธุรกิจน้ำ�ตาล

ธุรกิจพลังงานและสารเคมี

ธุรกิจสนับสนุน

ธุรกิจอื่น ๆ

บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
600 ล้านบาท, 90.21%

บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด
2,532 ล้านบาท, 40.00%

บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน) บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทด จำ�กัด
145.2 ล้านบาท, 23.82%
840 ล้านบาท, 91.02%

บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
1,000 ล้านบาท, 95.78%

บริษทั โรงไฟฟ้าน้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด
800 ล้านบาท, 100.00%

บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด
20 ล้านบาท, 79.55%

บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
500 ล้านบาท, 98.61%

Wynn In Trading Co.,Ltd.
487 ล้านบาท, 100.00%

บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์
เทรดดิ้ง จำ�กัด
300 ล้านบาท, 100.00%

บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด
480 ล้านบาท, 100.00%

Savannakhet Sugar Corporation
685 ล้านบาท, 98.49%

บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
0.25 ล้านบาท, 100.00%

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. &
Kon Kong Plantation Co., Ltd
2,105 ล้านบาท, 80%

บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดสามารถจำ�แนกตามประเภทของธุรกิจได้ดังนี้

ธุรกิจน้ำ�ตาล
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
เเป็นบริษทั ผลิตและจำ�หน่ายน้�ำ ตาลและผลพลอยได้อนื่ ๆ สาขาที่ 1 โรงงาน
ตัง้ อยูท่ อี่ �ำ เภอน้�ำ พอง จังหวัดขอนแก่น สามารถหีบอ้อยได้สงู สุดที่ 35,000
ตันอ้อย/วัน และสาขาที่ 2 โรงงานตั้งอยู่ที่อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย
สามารถหีบอ้อยได้ที่ 18,000 ตันอ้อย/วัน โดยทั้งสองโรงงานสามารถผลิต
ได้ทั้งน้ำ�ตาลทรายดิบ น้ำ�ตาลไฮโพล น้ำ�ตาลทรายขาว และน้ำ�ตาลทราย
ขาวบริสุทธิ์
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
เป็นบริษัทผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทรายและผลพลอยได้อ่นื ๆ โรงงานตั้ง
อยูท่ ่ี อำ�เภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สามารถหีบอ้อยได้สงู สุดที่ 22,000
ตันอ้อย/วัน โรงงานสามารถผลิตได้ทง้ั น้�ำ ตาลทรายดิบ น้�ำ ตาลทรายขาว และ
น้�ำ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิ์

บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
เป็นบริษทั ผลิตและจำ�หน่ายน้�ำ ตาลทรายและผลพลอยได้อนื่ ๆเดิมโรงงานตัง้
อยูท่ อี่ �ำ เภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บริษทั ได้ยา้ ยไปยัง อำ�เภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี และขยายกำ�ลังการผลิต สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่
36,000 ตันอ้อย/วัน โดยในปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงงานสามารถ
ผลิตได้ทั้งน้ำ�ตาลทรายดิบ น้ำ�ตาลทรายขาว และน้ำ�ตาลทรายขาวบริสุทธิ์
บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
เป็นบริษัทผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาล และผลพลอยได้อื่นๆ มีโรงงานตั้งอยู่
ที่อ�ำ เภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สามารถหีบอ้อยได้สงู สุดที่ 4,000ตันอ้อย/วัน
ซึ่งกำ�ลังการหีบอ้อยลดลง เนื่องมาจาก บริษัทมีการขยายเครื่องจักรส่วน
หนึ่งไปที่ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา โรงงานสามารถผลิตได้ทั้ง
น้ำ�ตาลทรายดิบ น้ำ�ตาลไฮโพล น้ำ�ตาลทรายขาว และน้ำ�ตาลทรายขาว
บริสุทธิ์

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

Savannakhet Sugar Corporation
เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานพื้นที่สำ�หรับเพาะปลูกอ้อยประมาณ 10,000
เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จากรัฐบาลลาวโดยบริษัทจะเพาะปลูกอ้อยเอง และ
มีโรงงานน้�ำ ตาลทีส่ ะหวันนะเขด สามารถหีบอ้อยได้สงู สุดที่ 3,000 ตันอ้อย
ต่อวัน ผลผลิตจะเป็นน้ำ�ตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ
บริษทั Koh Kong Plantation จำ�กัดและบริษทั Koh Kong Sugar Industry จำ�กัด
เป็นบริษทั ที่ได้รบั สัมปทานพืน้ ทีส่ �ำ หรับเพาะปลูกอ้อยรวมประมาณ 19,100
เฮกเตอร์ (119,375 ไร่)จากรัฐบาลกัมพูชาโดยบริษัทจะเพาะปลูกอ้อยเอง
และมีโรงงานน้ำ�ตาลที่เกาะกง สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 6,000 ตันอ้อย
ต่อวัน ผลผลิตจะเป็นน้ำ�ตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ

ธุรกิจพลังงานและสารเคมี

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด
บริษัทจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดหา และจัดจำ�หน่าย วัตถุดิบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น จำ�หน่ายปุ๋ยอินทรีย์ และรวมถึงการให้
บริการทางการค้าต่าง ๆ

ธุรกิจสนับสนุน
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทส่งออกน้ำ�ตาลรับอนุญาตตามข้อ
กำ�หนดของ พรบ. อ้อยและน้ำ�ตาลทราย พ.ศ. 2527 ดำ�เนินธุรกิจเป็น
ตัวแทนของบริษัทน้ำ�ตาลในกลุ่มและบริษัทน้ำ�ตาลอื่นๆ ในการส่งออก
น้ำ�ตาลไปต่างประเทศ

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จำ�กัด (มหาชน) (TSTE ) และบริษัทย่อย
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจ
ให้เช่าคลังเก็บสินค้า บริการขนถ่ายสินค้าขึน้ เรือเดินสมุทร บริการท่าเทียบ
เรือและบริการสินค้าผ่านท่า โดยท่าเรือและคลังสินค้า ตัง้ อยูท่ พี่ ระประแดง
สมุทรปราการ ริมแม่น้ำ�เจ้าพระยา ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทน้ำ�ตาลใน
กลุ่ม KSL โรงงานน้ำ�ตาลอื่นที่ถือหุ้นโดยพันธมิตรทางการค้าอื่นๆ และ
ลูกค้าทั่วไป นอกจากนี้ทางบริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
เป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ซึ่งดำ�เนินธุรกิจหลัก ๆ คือ
• บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ธุรกิจซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้งสาลี ธุรกิจผลิตถุง
ผลิต และจำ�หน่ายเอทานอลจาก กากน้ำ�ตาล กำ�ลังการผลิตเอทานอล กระสอบพลาสติก โรงงานผลิตน้�ำ มันปาล์ม และธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์
350,000 ลิตร/วัน สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
(รายละเอียดดูได้จากข้อมูลบริษทั จดทะเบียน บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล้ จำ�กัด
• บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำ�กัด ประกอบธุรกิจผลิต (มหาชน)(TSTE) และ บริษัท ทีเอสฟลาวมิลล์ จำ�กัด (มหาชน) (TMILL))
และจำ�หน่ายเอทานอลจาก มันสำ�ปะหลัง กำ�ลังการผลิตเอทานอล
150,000 ลิตร/วัน สัดส่วนการถือหุ้น 85%
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
• บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำ�กัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำ�หน่ายเอ จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบนั ดำ�เนินธุรกิจ ซือ้ มาขายไปน้�ำ ตาลทราย
ทานอลจาก มันสำ�ปะหลัง ธุรกิจแป้งมัน และพลังงาน กำ�ลังการผลิต และผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง สำ�หรับลูกค้าภายในประเทศ นอกจากนีบ้ ริษทั ได้
เอทานอล 400,000 ลิตร/วัน สัดส่วนการถือหุ้น 21.28%
มีการเพาะปลูกอ้อยในที่ดินของบริษัทเอง
• บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำ�หน่าย
ไบโอดีเซล กำ�ลังการผลิต 810,000 ลิตร/วัน สัดส่วนการถือหุ้น 70% บริษัท Wynn In Trading จำ�กัด
เป็นบริษัทดำ�เนินธุรกิจซื้อมาขายไประหว่างประเทศ ให้คำ�ปรึกษา และ
ทำ�ให้บริษทั นีเ้ ป็นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเชือ้ เพลิงชีวภาพที่ การลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทเข้าไปถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 100
ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ โดยมีก�ำ ลังการผลิตของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมรวม
กัน 1,710,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็นกำ�ลังการผลิตเอทานอลรวม 900,000
ลิตรต่อวัน และกำ�ลังการผลิตไบโอดีเซล 810,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งบริษัทนี้ ธุรกิจอื่นๆ
จะเป็นบริษัทหลัก (flagship company)ในการขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
ชีวภาพต่อไปในอนาคต
เป็นบริษัทดำ�เนินธุรกิจทำ�สวนเกษตรและบ้านพักตากอากาศที่จังหวัด
กาญจนบุรีในชื่อ “ริเวอร์แควปาร์คแอนด์รีสอร์ท” โดยให้บริการบ้านพัก
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2546 เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อดำ�เนินธุรกิจผลิตกระแส และใช้เป็นที่จัดอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากรภายในกลุ่ม และลูกค้าทั่วไป
ไฟฟ้าและผลิตไอน้ำ�โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยจำ�หน่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารสำ�นักงาน ย่านใจกลางเขตธุรกิจ
พร้อมกับไอน้ำ�ให้โรงงานน้ำ�ตาล และโรงงานอื่นๆในกลุ่ม และมีไฟฟ้าที่ ในกรุงเทพมหานครโดยเป็นเจ้าของอาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ สีลมซึ่งเป็น
เกินความต้องการของกลุ่ม สามารถจำ�หน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อาคารสูง 22 ชั้น และชั้นใต้ดิน 6 ชั้น มีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 19,151
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปัจจุบันบริษัทมีสาขารวม 3 สาขาโดยสาขาที่ ตารางเมตร
หนึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงงานน้ำ�ตาลขอนแก่น อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น สาขา
ที่สองตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จ.กาญจนบุรี (โครงการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
พลังงานทดแทนบ่อพลอย) และสาขาที่สามตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงงานน้ำ�ตาล เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินธุรกิจขนส่งน้ำ�ตาล และ
ขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย (โครงการเลย) ทำ�ให้ปจั จุบนั บริษทั มีกำ�ลังการ สินค้าอื่นๆ ปัจจุบัน ยังไม่ได้เริ่มดำ�เนินการ
ผลิตไฟฟ้ารวม 195 MW
บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อตุลาคม 2560 ซึ่งเกิดจากการควบรวมบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจผลิต และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพของ บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(มหาชน) โดยบริษัทแห่งใหม่นี้ ดำ�เนินธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้งคอมปานี ที่
ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2560

สำ�หรับนโยบายการแบ่งการดำ�เนินงานของบริษัทในกลุ่มนั้น จะจัดบริษัท
ที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันอยู่ภายใต้บริหารงานคณะผู้บริหารเดียวกันเช่น
บริษัทในธุรกิจน้ำ�ตาลทั้ง4บริษัทจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารชุดเดียวกันส่วนบริษัทในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจพลังงาน
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และสารเคมีและธุรกิจอื่นๆ บริษัทจะจัดส่งบุคลากรของบริษัท เข้าไปร่วม
เป็นกรรมการบริษัท เพื่อร่วมในการกำ�หนดนโยบายและในบางบริษัทย่อย
บริษัทได้ส่งบุคลากรของบริษัทเอง เข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูง
ของบริษทั ย่อย เพือ่ ให้บริษทั ย่อยดังกล่าวดำ�เนินนโยบายบริหารสอดคล้อง
กับบริษัทใหญ่

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
% การถือหุ้น ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ของบริษัท
รายได้*
%
รายได้
%
รายได้
ปี 2560
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1. บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลัก
8,335.09 31%
9,864.34 37%
8,416.08
2. บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
90.21%
2,946.99 11%
2,498.79 9%
3,006.36
3. บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
95.78%
4,645.78 17%
3,285.37 12%
3,631.10
4. บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
98.61%
550.12 2%
534.04 2%
663.70
5. บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด
79.55%
20.59 0%
15.48 0%
12.52
6. บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน)* 100.00%
2,600.92 10%
2,143.92 8% 2,147.64
7. บริษทั โรงไฟฟ้าน้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด
100.00%
2,994.70 11%
2,524.71 10% 2,385.77
8. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด
100.00%
11.61 0%
29.18 0%
362.32
9. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
91.02%
154.96 1%
174.99 1%
187.92
10. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
100.00%
4,172.69 16%
4,169.19 16% 3,805.91
11. บริษัท Koh Kong Plantation จำ�กัด**
80.00%
116.70 0%
152.80 1%
76.78
12. บริษัท Koh Kong Sugar จำ�กัด
80.00%
136.92 1%
672.95 3%
264.23
13. Savannakhet Sugar Corporation
98.49%
219.54 1%
240.94 1%
418.66
14. บริษัท Wynn In Trading จำ�กัด
100.00%
0 0%
0 0%
0.00
รวม
26,906.64 100% 26,306.75 100% 25,378.98
หักรายการระหว่างกัน
-9,431.32
-9,395.58
-9,755.63
รวมรายได้
17,475.33
16,911.17
15,623.35
ชื่อบริษัท

%
33%
12%
14%
3%
0%
8%
9%
1%
1%
15%
0%
1%
2%
0%
100%

* ณ ตุลาคม ปี 2560 บริษัทได้ถือหุ้นทางอ้อมใน บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน)ผ่านบริษัทร่วม คือ บีบีจีไอ จำ�กัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ของหุ้น
ทั้งหมด
** ถือทางอ้อมผ่านบริษัท Wynn In Trading จำ�กัด

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั เป็นกลุม่ บริษทั น้�ำ ตาลในประเทศไทยที่ได้ผา่ นการตรวจรับรองระบบ
บริหารจัดการคุณภาพตาม “มาตรฐาน SQF 2000”, “มาตรฐาน ISO 9001
Version 2000” รวมทั้ง “มาตรฐานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุม” หรือ HACCP น้�ำ ตาลทรายที่ กลุม่ บริษทั ผลิตสามารถจำ�แนก
ได้ตามประเภทและเกรดของความบริสุทธิ์ของน้ำ�ตาลเป็น 4 ชนิด ได้แก่่
น้ำ�ตาลทรายดิบ (Raw Sugar) - เป็นน้ำ�ตาลทรายมีค่าสีสูงกว่า 1,500
ICUMSA สีจะมีลักษณะเป็นสีน้ำ�ตาลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง ความ
บริสทุ ธิต์ �่ำ การขนถ่ายจะขนถ่ายในลักษณะเป็น BULK ไม่ได้ใส่ในกระสอบ
น้�ำ ตาลชนิดนี้ไม่สามารถนำ�ไปบริโภคโดยตรงได้ ผูซ้ อื้ จะต้องนำ�น้�ำ ตาลไป
ผ่านกระบวนการรีไฟน์หรือทำ�ให้บริสทุ ธิก์ อ่ นเพือ่ ผลิตเป็นน้�ำ ตาลทรายขาว
หรือน้ำ�ตาลทรายขาวบริสุทธิ์
น้�ำ ตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar) - เป็นน้�ำ ตาลทรายมีคา่ สีอยูร่ ะหว่าง
1,000 - 1,500 ICUMSA สามารถนำ�ไปบริโภคได้โดยตรง การขนส่งนิยมบรรจุ
เป็นกระสอบ ราคาจะถูกกว่าน้�ำ ตาลทรายขาวและน้�ำ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิ์
น้ำ�ตาลทรายขาว (White Sugar) - เป็นน้ำ�ตาลทรายมีค่าสีประมาณ 46 200 ICUMSA มีค่าโพลาไรเซชั่นไม่น้อยกว่า 99.50 ดีกรี น้ำ�ตาลประเภท
นี้โดยทัว่ ไปเป็นน้�ำ ตาลทรายทีป่ ระชาชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้เป็นวัตถุดบิ
ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการความบริสุทธิ์ปานกลาง
น้ำ�ตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) - เป็นน้ำ�ตาลทรายมีค่าสีไม่
เกิน 45 ICUMSA มีลักษณะเด่นคือมีความบริสุทธิ์สูง เป็นน้ำ�ตาลที่นิยม
ใช้ในอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งใช้น�ำ้ ตาลทีม่ คี วามบริสทุ ธิม์ าก เช่น อุตสาหกรรมยา
เครื่องดื่มประเภทน้ำ�อัดลมและเครื่องดื่มบำ�รุงกำ�ลัง
ภายหลังจากที่มีการผ่านกระบวนการผลิตน้ำ�ตาลแล้วของเหลวที่เหลือที่
ไม่สามารถทำ�ให้เป็นเม็ดน้ำ�ตาลได้ หรือต่ำ�กว่าจุดคุ้มทุนที่จะไปทำ�เป็น
น้ำ�ตาลเรียกว่ากากน้ำ�ตาล กากน้ำ�ตาลจัดเป็นผลผลิตพลอยได้จากการ
ผลิตน้ำ�ตาลทรายที่ยังมีมูลค่าโดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบของสารต่างๆคือ
น้ำ� 20%น้ำ�ตาลซูโครส 30% น้ำ�ตาลอินเวอร์ท 32% อินทรีย์สารซึ่งไม่ใช่
น้ำ�ตาล12% และ เถ้า 6% และในปริมาณอ้อย 1 ตัน โรงงานน้ำ�ตาลจะได้
ผลผลิตกากน้ำ�ตาลประมาณ 45 - 50 กิโลกรัม ดังนั้นผลผลิตกากน้ำ�ตาล
ในแต่ละปีจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยเข้าหีบของโรงงาน
น้�ำ ตาลในแต่ละปี กากน้�ำ ตาลสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
ในอุตสาหกรรมชีวะ–เคมี (Biochemistry Industry) ซึง่ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้มกลั่นสุรา อุตสาหกรรมผลิตยีสต์ อุตสาหกรรม
ผลิตผงชูรส อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (โดยผสมกับมันสำ�ปะหลังและชาน
อ้อย) อุตสาหกรรมผลิตน้ำ�ส้มสายชู อุตสาหกรรมผลิตซีอิ๊วและซอสปรุง
รสต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำ�ของการผลิตน้ำ�ตาล

น้ำ�ตาล : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศ
ภาพรวมของตลาดน้�ำ ตาลโลกนัน้ ผลผลิตน้�ำ ตาลโลก ฤดูการผลิต 2559/2560
มีประมาณ 179.6 ล้านตัน (มูลค่าน้ำ�ตาลทรายดิบ) เพิ่มขึ้น 5.4 ล้านตัน
หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับฤดูการผลิต 2558/2559 ใน
ขณะเดียวกันความต้องการบริโภคโลกรวมเท่ากับ 180.6 ล้านตัน ขยาย
ตัวเพิ่มขึ้น 0.4 ล้านตัน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับฤดูการ
ผลิต 2558/2559 กอรปกับปริมาณน้ำ�ตาลคงเหลือปลายปีลดลงจากระดับ
71.7 ล้านตัน ในฤดูการผลิต 2558/2559 เป็น 67.4 ล้านตัน ในฤดูการผลิต
2559/2560 คิดเป็นอัตราร้อยละ 37 ของปริมาณความต้องการบริโภค หรือ
เพียงพอสำ�หรับการบริโภคประมาณ 4.4 เดือน โดยผลผลิตทั่วโลกยังถูก
คาดการณ์วา่ ยังผลิตได้ไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้ชว่ งต้นปี 2560 ราคาน้�ำ ตาล
ตลาดโลกปรับตัวขึ้นไปอยู่ในระดับที่ 20-23 เซนต์ต่อปอนด์ จากเดิมอยู่ที่
ระดับ 14-16 เซนต์ต่อปอนด์ ในปี 2559 (หมายเหตุในช่วงปี 2559 ราคา
น้ำ�ตาลปรับตัวขึ้นไม่มากนักเนื่องจากยังมี สต็อกน้ำ�ตาลเก่าอยู่)
แผนภาพที่ 2 ดุลน้ำ�ตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP)
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ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำ�ตาล

สำ�หรับของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำ�ตาลที่สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์
ได้จะมี กากอ้อย และกากหม้อกรอง กากอ้อย เป็นส่วนของชานอ้อยที่ได้
จากการขบวนการหีบอ้อยจากชุดลูกหีบชุดสุดท้าย โดยปัจจุบันบริษัทใช้
กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ�เพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิตน้ำ�ตาล และจำ�หน่ายให้กับการไฟฟ้า ส่วนกากหม้อกรอง เป็นกาก
ที่ได้จากกระบวนการกรองตะกอนในระบบสูญญากาศ กากหม้อกรองที่ได้
สามารถนำ�ไปเป็นวัตถุดบิ ในการผลิตปุย๋ เพือ่ การเกษตรทัว่ ไป ในอดีตบริษทั
ให้กากหม้อกรองดังกล่าวแก่ชาวไร่ออ้ ยทีน่ �ำ อ้อยมาส่งโรงงานเพือ่ เป็นการ
ส่งเสริมการผลิตปลูกอ้อยในพื้นที่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่
บริษทั ย่อยเริม่ ดำ�เนินกิจการผลิตแอลกอฮอล์และสารเคมีตอ่ เนือ่ ง น้�ำ เสีย
ที่ได้จากโรงงานจะสามารถนำ�ไปผสมกับกากหม้อกรอง ผ่านกระบวนการ
ย่อยสลาย (BIODECOMPOSE) ซึง่ จะได้ผลิตภัณฑ์ปยุ๋ อินทรียท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพ
เหมาะสมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการทำ�ธุรกิจที่ครบวงจร
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

World Sugar Balance, raw value
(1,000 Tons)
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รายงานประจำ�ปี 2560
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แผนภาพที่ 3 แสดงราคาน้ำ�ตาลตลาดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ปี

ในช่วงกลางปี 2560 ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่าผลผลิตอ้อยในปี 2560/61 จะ 3. ขายให้กับผู้ผลิตเพื่อการส่งออกที่ใช้น้ำ�ตาลเป็นวัตถุดิบ เนื่องจาก
กลับมาสู่สภาวะปกติจนถึงดีขึ้นมากกว่าเดิม โดยมาจากประเทศไทยและ
ในบางช่วงเวลา ราคาน้ำ�ตาลภายในประเทศสูงกว่าราคาน้ำ�ตาลต่าง
ประเทศอินเดียที่คาดว่าผลผลิตจะดีขึ้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบให้ราคาปรับตัว
ประเทศ ทำ�ให้ผู้ผลิตที่ใช้น้ำ�ตาลเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตสินค้าของตน
ลงอย่างรวดเร็วจากระดับราคาที่ 20-23 เซนต์ตอ่ ปอนด์ ช่วงต้นปี ลงมาที่
เพือ่ นำ�ไปส่งออกไม่สามารถแข่งขันกับผูผ้ ลิตอืน่ ในตลาดโลกได้ ดังนัน้
ระดับ13-15 เซนต์ต่อปอนด์ ในช่วงปลายปี โดยจากการประมาณการของ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอาหารและเพิ่มความ
F.O.Licht ณ 25 กันยายน 2560 คาดว่า ผลผลิตในปี 2560/61จะเพิ่มขึ้น
สามารถในการแข่งขัน ทางภาครัฐจึงเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตเพื่อการส่ง
ร้อยละ 7.3 จาก 178.5 ล้านตัน เป็น 191.4 ล้านตัน ส่วนการบริโภคจะ
ออกสามารถขออนุญาตซื้อน้ำ�ตาลได้ที่ราคาน้ำ�ตาลตลาดโลก โดยอยู่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 หรือเพิ่มขึ้นจาก 180.2 ล้านตัน เป็น 184.2 ล้านตัน
ภายใต้เงื่อนไขที่ทางภาครัฐกำ�หนด
ซึง่ จะทำ�ให้ปริมาณผลิตน้�ำ ตาลโลกเกินดุล ส่งผลให้ปริมาณน้�ำ ตาลคงเหลือ
ปลายงวดของโลก ปี 2560/61 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 67.9 ล้านตัน เป็น
การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดในประเทศ
73.2 ล้านตัน หรือมีสัดส่วนสต็อกน้ำ�ตาลต่อปริมาณการบริโภคอยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 39 ของการบริโภคซึ่งระดับปกติคือร้อยละ 45 ของการบริโภค
อุตสาหกรรมอ้อยและน้�ำ ตาลไทยอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน้�ำ ตาลทราย
พ.ศ.2527 ซึง่ กำ�หนดให้คณะกรรมการอ้อยและน้�ำ ตาล ควบคุมปริมาณน้�ำ ตาล
จะเห็นได้วา่ ราคาน้�ำ ตาลในช่วง 2-3 ปีทผ่ี า่ นมามีความผันผวนค่อนข้างมาก ให้มปี ริมาณเพียงพอกับปริมาณความต้องการน้�ำ ตาลภายในประเทศ โดย
เนือ่ งจากสภาพภูมอิ ากาศที่ไม่แน่นอน การเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง หรืออากาศ ทุกปี คณะกรรมการอ้อยและน้�ำ ตาล จะประมาณการปริมาณน้�ำ ตาลทีจ่ ะบริโภค
หนาวจัด ล้วนส่งผลกระทบต่อราคาน้ำ�ตาล นอกจากนี้ยังต้องคำ�นึงถึง ภายในประเทศ จากนัน้ กำ�หนดออกเป็นโควตา และกระจายโควตาตามสัดส่วน
ปริมาณสต็อกน้ำ�ตาลโลกว่าอยู่ที่ระดับเหมาะสมหรือไม่ ปริมาณการผลิต ปริมาณน้�ำ ตาลทีผ่ ลิตได้ให้แก่โรงงานน้�ำ ตาล ตามปริมาณน้�ำ ตาลทีแ่ ต่ละโรงงาน
และการใช้เอทานอล ปริมาณการเข้าเก็งกำ�ไรของกองทุน และนโยบาย ผลิต อีกทัง้ ราคาจำ�หน่ายน้�ำ ตาลภายในประเทศถูกควบคุมภายใต้ พรบ.ว่าด้วย
ภาครัฐในประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคที่สำ�คัญ ที่จะส่งผลต่อราคาน้ำ�ตาล สินค้าและบริการปี 2542 โดยภาครัฐได้ประกาศราคาจำ�หน่ายน้�ำ ตาลภายใน
ตลาดโลกเช่นกัน
ประเทศ เป็นดังนี้
1. ราคาน้ำ�ตาลทรายขาวธรรมดาจำ�หน่ายส่งมอบ ณโรงงานขายได้
สำ�หรับช่องทางการจำ�หน่ายในการส่งออกของโรงงานน้�ำ ตาลไทย สามารถ
ไม่เกิน 1,900 บาทต่อกระสอบ100 กิโลกรัมราคาน้ำ�ตาลทรายขาว
แบ่งเป็นดังนี้
บริสุทธิ์จำ�หน่ายส่งมอบ ณ โรงงานขายได้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อ
กระสอบ 100 กิโลกรัม
1. ขายผ่านเทรดเดอร์รายใหญ่ (Traders) เช่น บริษทั Cargill, บริษทั Tate 2. ราคาน้�ำ ตาลทรายขาวบริสทุ ธิจ์ �ำ หน่ายส่งมอบ ณโรงงานขายได้ไม่เกิน
& Lyle, บริษัท Kerry เป็นต้น จากนั้น เทรดเดอร์จะนำ�น้ำ�ตาลไทยไป
2,000 บาทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม
ขายต่อให้ผู้ซ้ืออื่นๆ ในต่างประเทศต่อไป การขายให้กับเทรดเดอร์จะ 3. ราคาจำ�หน่ายส่ง ส่งมอบ ณ สถานที่จำ�หน่ายส่งทุกท้องที่ทั่วราช
เป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องการเก็บเงินไม่ได้ และลดความยุ่งยากใน
อาณาจักร ของน้ำ�ตาลทรายขาวธรรมดาจะขายได้ไม่เกิน 1,965 บาท
การจัดการเรื่องการส่งออก โดยโรงงานน้ำ�ตาลไทยจะรับผิดชอบการ
ต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม ของน้ำ�ตาลทรายขาวบริสุทธิ์จะขายได้ไม่
ขนส่งถึงท่าเรือที่ส่งออกในประเทศไทยเท่านั้น เช่น FOB Ports @
เกิน 2,065 บาทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม
Bangkok หรือ FOB Ports @ Lamchabang เป็นต้น
4. ราคาจำ � หน่ า ยปลี ก ในเขตกรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี ปทุ ม ธานี
2. ส่งออกผ่านชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว และ
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร น้ำ�ตาลทรายขาวธรรมดา จะขายได้
ประเทศกัมพูชา โดยทยอยขายเป็นจำ�นวนน้อยให้กับผู้ค้าน้ำ�ตาล
ไม่เกิน 21.50 บาทต่อกิโลกรัม น้ำ�ตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จะขายได้ไม่
ชายแดน
เกิน 22.50 บาทต่อกิโลกรัม (รวม VAT)
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

โดยการควบคุมราคาดังกล่าวไม่บังคับกับน้ำ�ตาลทรายชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
บรรจุกล่องหรือที่บรรจุในซอง น้ำ�หนักไม่เกินซองละ 10 กรัม
อย่ า งไรก็ ตาม ในปี 2560 ภาครั ฐ อยู่ ร ะหว่ า งการปรั บ เปลี่ ย นระบบ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำ�ตาล ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่มีระบบโควตาและไม่มี
การกำ�หนดราคาจำ�หน่ายน้ำ�ตาลภายในประเทศ ซึ่งจะทำ�ให้บทบาทของ
ภาครัฐในอุตสาหกรรมน้�ำ ตาลน้อยลง ส่งผลให้ตลาดในประเทศเสรีมากขึน้
และราคาน้ำ�ตาลจะเสรีแปรผันตามราคาน้ำ�ตาลตลาดโลก

ปริมาณ และคุณภาพอ้อยเข้าหีบแต่ละปี) โดยมีระยะเวลาการหีบอ้อยใน
แต่ละปีประมาณ 4 - 5 เดือนเท่านั้น(นับจากวันแรกที่มีโรงงานเปิดหีบและ
จบที่โรงงานสุดท้ายปิดหีบ) ฤดูการหีบอ้อยจะเริม่ ประมาณเดือนพฤศจิกายน
ของแต่ละปีจนถึงประมาณต้นเดือนเมษายน จำ�นวนของโรงงานน้ำ�ตาล
ปัจจุบนั ถูกควบคุมจากทางภาครัฐโดยผูป้ ระกอบการโรงงานน้�ำ ตาลต้องได้รบั
อนุญาตจากคณะกรรมการอ้อยและน้�ำ ตาลทราย และกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรมก่อน ถึงจะขยายกำ�ลังการผลิต หรือย้ายฐานการผลิต หรือสร้าง
โรงงานน้�ำ ตาลแห่งใหม่ได้

สภาวะการแข่งขัน และคู่แข่งขัน

ในปี 2560 ประเทศไทยมีโรงงานน้ำ�ตาลที่เดินเครื่องผลิตจำ�นวน 54 โรง
สามารถแบ่งเป็นกลุม่ โรงงานน้�ำ ตาลซึง่ เป็นผูผ้ ลิตรายใหญ่ของประเทศไทยได้
ในปี 2560 ประเทศไทยมีโรงงานน้ำ�ตาลที่เดินเครื่องผลิตจำ�นวน 54 โรง เป็น 6 กลุม่ ใหญ่ ทีเ่ หลือเป็นผูผ้ ลิตรายย่อย โดยกลุม่ โรงงานน้�ำ ตาลขอนแก่น
(ไม่รวมโรงงานที่ ไม่ดำ�เนินงาน และใบอนุญาตใหม่ที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง ถือได้วา่ เป็นกลุม่ ผูผ้ ลิตทีม่ ปี ริมาณอ้อยเข้าหีบเป็นอันดับ 4 มีสว่ นแบ่งตลาด
โรงงาน) มีการหีบอ้อยรวมประมาณ 93 ล้านตันอ้อย/ปี ผลิตน้ำ�ตาล ประมาณร้อยละ 8 ปัจจุบนั มีโรงงานทัง้ หมด 5 โรง ตัง้ อยู่ใน 3 ภูมภิ าค คือ
ประมาณ 10 ล้านตันน้ำ�ตาลตัวเลขประมาณการ ณ ปิดหีบ ในส่วนของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2 โรง) ภาคตะวันตก (2 โรง) และ ภาคตะวันออก
การละลายนอกฤดู ทางราชการไม่ได้ประกาศตัวเลข แต่ปริมาณต้องลดลง (1 โรง) โดยตารางที่ 1 แสดงยอดขายของน้�ำ ตาล และสัดส่วนส่งออกต่อการ
เพราะมีการสูญเสียจากการแปรสภาพน้ำ�ตาลทรายดิบเป็นขาว (ขึ้นอยู่กับ ขายในประเทศ 3 ปียอ้ นหลัง
ตารางที่ 1 ยอดขายน้ำ�ตาล และสัดส่วนการส่งออกต่อการขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง
ยอดขายและราคาขาย
น้ำ�ตาล
น้ำ�ตาลภายในประเทศ
น้ำ�ตาลต่างประเทศ
% ปริมาณน้ำ�ตาลในประเทศ
/ ปริมาณขายน้ำ�ตาลรวม

2560
2559
ปริมาณ ราคาเฉลี
จำ�นวนเงิน ปริมาณ ราคาเฉลี
ย
่
หน่วย บาทต่อหน่วย ล้านบาท
หน่วย บาทต่อหน่่ยวย
687,046
17,362
11,928 875,841
14,939
199,091
19,526
3,887 219,304
19,532
487,955
16,479
8,041 656,537
13,405
29%

น้ำ�ตาล : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
นโยบายการจัดหาวัตถุดบิ เพือ่ ป้อนโรงงานจัดเป็นหัวใจสำ�คัญอันดับต้น ๆ
ของโรงงานน้ำ�ตาล เนื่องจากสภาวะในปัจจุบันที่อุตสาหกรรมน้ำ�ตาลมี
กำ�ลังการผลิตรวมมากกว่าปริมาณอ้อยที่มีในประเทศทำ�ให้ทุกโรงงาน
น้�ำ ตาลต้องหาอ้อยมาป้อนโรงงานให้ได้มากทีส่ ดุ เพือ่ ลดต้นทุนคงที่ (Fixed
cost) ต่อหน่วยลง ปัจจุบันวิธีหลักที่กลุ่มโรงงานน้ำ�ตาลใช้เพื่อการจัดหา
วัตถุดบิ คือระบบการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ชาวไร่ หรือเป็นทีร่ จู้ กั
กันในอุตสาหกรรมในระบบ “ เกี๊ยว ” ระบบการให้การสนับสนุนทางการ
เงินของโรงงานจะเป็นการทำ�สัญญาซื้ออ้อยล่วงหน้าจากเกษตรกรโดยที่
เกษตรกรจะสามารถขอเงินกูจ้ ากโรงงานน้�ำ ตาลเพือ่ นำ�ไปใช้ในการลงทุน
ปลูกอ้อย เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวไร่จะนำ�อ้อยมาส่งให้แก่โรงงานและ
โรงงานจะหักค่าอ้อยดังกล่าวจากเงินกู้ที่ได้ให้แก่เกษตรกรแต่ละรายไป
กลยุทธ์ที่ผ่านมาที่บริษัทใช้ในการจัดหาวัตถุดิบคือการทำ�ให้ชาวไร่อ้อยที่
ส่งอ้อยให้กับโรงงานได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวซึ่งจะทำ�ให้ชาวไร่
อ้อยมีแรงจูงใจที่จะปลูกอ้อยเพื่อป้อนโรงงานต่อไปและเป็นการเติบโต
ไปพร้อมกับโรงงาน นโยบายหลักของบริษัทที่ใช้โดยเฉพาะที่ภาคอีสาน

25%

จำ�นวนเงิน
ล้านบาท
13,084
4,284
8,801

2558
ปริมาณ ราคาเฉลี
จำ�นวนเงิน
หน่วย บาทต่อหน่่ยวย ล้านบาท
923,267
14,008
12,933
209,571
19,592
4,106
713,697
12,368
8,827
23%

คือ “ชาวไร่ร่ำ�รวย โรงงานรุ่งโรจน์” ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้าง
และส่งเสริมอาชีพระยะยาวให้แก่ชาวไร่อ้อยและเป็นระบบที่ตัดตัวกลาง
หรือ “หัวหน้าโควตา” ออกไปทำ�ให้บริษัทสามารถรู้ถึงปัญหาของชาวไร่
ได้โดยตรงและสามารถให้การช่วยเหลือชาวไร่ได้ อีกทั้งบริษัทยังให้การ
สนับสนุนทางด้านเครื่องมือ วิชาการและปัจจัยการผลิตเช่นให้เงินกู้เพื่อ
ซื้อรถขนอ้อยแก่ชาวไร่รายย่อยการให้กากหม้อกรองแก่ชาวไร่เพื่อนำ�ไป
ใช้เป็นปุ๋ยสำ�หรับการปลูกอ้อยโดยไม่คิดมูลค่า การส่งผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านเกษตรมาให้ความรู้ในเรื่องการปลูกอ้อย การป้องกันและการกำ�จัด
ศัตรูพืช การกระทำ�ดังกล่าวจัดเป็นกลยุทธ์ที่ทำ�ให้บริษัทมีความสัมพันธ์
ที่ดีกับชาวไร่และก่อให้เกิดการเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างเป็นระบบ
นโยบายการผลิต
บริษทั มุง่ เน้นการผลิตน้�ำ ตาลทรายขาวและ ขาวบริสทุ ธิ์ให้ได้มากทีส่ ดุ เท่า
ทีจ่ ะสามารถหาตลาดได้ เนือ่ งจากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้า ทีม่ รี าคาขายสูง
และให้ผลตอบแทนกำ�ไรมากกว่า นอกจากนี้ บริษัทยังคงนโยบายการ
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการทีบ่ ริษทั มีประสิทธิภาพ
การผลิตทีด่ ี สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม จะช่วยให้บริษทั มีตน้ ทุนต่อ
หน่วยลดลง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

รายงานประจำ�ปี 2560

นโยบายการตลาด

ผลิตภัณฑ์หลัก : เอทานอล

เนื่องจากราคาขายน้ำ�ตาลในประเทศที่มีการควบคุมโดยภาครัฐบริษัทจึง
มุ่งเน้นการขายตรงให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยบริษัทให้ความสำ�คัญกับ
คุณภาพของสินค้าและ การส่งมอบที่ตรงเวลา โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและขนมหวานเป็นหลัก

เอทานอล : ลักษณะผลิตภัณฑ์

นอกเหนือจากการกลยุทธ์การมุ่งเน้นการขายให้กับภาคอุตสาหกรรมแล้ว
บริษัทเองยังให้ความสำ�คัญกับการขายน้ำ�ตาลให้กับผู้ประกอบการที่เป็น
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก (re-exporter) เนื่องจากการขาย
น้ำ�ตาลให้กลุ่มผู้ผลิตดังกล่าวบริษัทจะสามารถขายน้ำ�ตาลในส่วนของ
โควตา ค. ได้ โดยสามารถขายได้โดยมีผลตอบแทนทีด่ กี ว่าการขายส่งออก
ทั่วๆไปเนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งที่ถูกกว่า
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำ�คัญของกระบวนการผลิตน้ำ�ตาลทรายจะเกิด
จากน้�ำ เสียที่ใช้ในกระบวนการผลิต และฝุน่ ขีเ้ ถ้าทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ของ
หม้อไอน้ำ� ซึ่งบริษัทได้คำ�นึงถึงและหามาตรการป้องกัน ต่าง ๆ เพื่อไม่
ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม
น้ำ�ตาล : งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
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บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน) หรือชื่อเดิม บริษัท
ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น
จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจ ผลิตและจำ�หน่ายเอทานอล โดยปัจจุบันนี้
จำ�หน่ายให้กบั บริษทั น้�ำ มัน เพือ่ ใช้ผสมในน้�ำ มันเชือ้ เพลิงในสัดส่วนร้อยละ
10, 20 หรือ 85 ที่เรียกโดยทั่วไปว่า น้ำ�มันแก๊สโซฮอล์

เอทานอล : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดในประเทศ
ตั้งแต่ไตรมาสแรกของ ปี พ.ศ. 2556 การบริโภคเอทานอลต่อวัน ปรับตัว
สูงขึน้ เนือ่ งจากทางรัฐบาลยกเลิกการใช้น�้ำ มันเบนซิน ออกเทน 91 ธรรมดา
เป็นน้ำ�มันแก็สโซฮอล์ ออกเทน 91 ทั้งหมด ตารางที่ 2 แสดงโครงสร้าง
ราคาจำ�หน่ายน้ำ�มันแก็สโซฮอล์ และการส่งเสริมการใช้น้ำ�มันแก็สโซฮอล์
ในรูปของพลังงานทดแทนผ่านกองทุนน้ำ�มัน ทำ�ให้ตลาดเอทานอลมี
การเติบโตโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เอทานอลผสมในน้ำ�มันเชื้อเพลิง
เฉลี่ยมากกว่า 4 ล้านลิตรต่อวัน ตามแผนภาพที่ 4 แสดงปริมาณการใช้เอ
ทานอลที่ใช้ผสมกับน้ำ�มันเชื้อเพลิงในรูปของน้ำ�มันแก็สโซฮอล์

- ไม่มี ตารางที่ 2 โครงสร้างราคาจำ�หน่ายน้ำ�มันแก๊สโซฮอล์
บาท/ลิตร
เบนซิน 95
แก๊สโซฮอล์ 95 E10
แก๊สโซฮอล์ 95 E20
แก๊สโซฮอล์ 91 E10
แก๊สโซฮอล์ E85

ราคา
หน้าโรงกลั่น
REFIN
16.30
17.25
18.19
17.02
22.65

ภาษี
6.50
5.85
5.20
5.85
0.98

กองทุน
น้ำ�มัน
6.31
0.35
3.00
0.35
9.35

กองทุน
อนุรักษ์ฯ
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

ราคาขายและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าการตลาด

32.11
25.98
22.64
25.74
15.65

2.66
1.74
2.52
1.72
4.66

ภาษี

ราคาขายปลีก
0.19
0.12
0.18
0.12
0.33

34.96
27.85
25.34
27.58
20.64

ที่มา: สำ�นักงานพลังงาน และแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

แผนภาพที่ 4 ปริมาณการใช้เอทานอลที่ใช้ผสมกับน้ำ�มันเชื้อเพลิงในรูปของน้ำ�มันแก๊สโซฮอล์

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน, กระทรวงพลังงาน

เอทานอล : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศ

สำ�หรับตลาดและภาวะอุตสาหกรรมของเอทานอลในต่างประเทศนัน้ ผูผ้ ลิต นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
เอทานอลรายใหญ่ ข องโลกคื อ ประเทศบราซิ ล เอทานอลส่ ว นใหญ่
ผลิตจากอ้อย ส่วนหนึง่ จะถูกนำ�ไปใช้ผสมกับน้�ำ มันเชือ้ เพลิงในสัดส่วนร้อยละ โรงงานเอทานอลของบริษทั ปัจจุบนั ซือ้ วัตถุดบิ คือ กากน้�ำ ตาล จาก โรงงาน
20 - 25 อีกส่วนหนึง่ จะถูกนำ�ไปใช้เป็นน้�ำ มันเชือ้ เพลิงในสัดส่วนร้อยละ 100 น้�ำ ตาลในกลุม่ บริษทั ในราคาตลาด โดยทำ�สัญญาล่วงหน้าทัง้ ปี ในกรณีท่ี
สำ�หรับรถยนต์ที่ออกแบบให้สามารถใช้งานได้นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ โรงงานน้�ำ ตาลในกลุม่ บริษทั มีกากน้�ำ ตาลไม่เพียงพอ ทางโรงงานเอทานอล
จะมาจากการส่งเสริมให้มีใช้รถยนต์ที่สามารถใช้เอทานอลร้อยละ 100 ให้ จะซือ้ กากน้�ำ ตาลจากโรงงานน้�ำ ตาลในบริเวณใกล้เคียงนอกจากนีเ้ พือ่ ให้เกิด
มีมากขึ้น การควบคุมปริมาณการผลิต และปริมาณความต้องการ ผ่าน ความคล่องตัวในเรื่องวัตถุดิบบริษัทได้ลงทุนในส่วนที่สามารถใช้แป้ง และ
การปรับเพิ่ม/ลดสัดส่วน ในการผสมกับน้ำ�มันเชื้อเพลิง ปัจจุบันประเทศ ผลิตภัณฑ์ตอ่ เนือ่ งจากมันสำ�ปะหลังได้ เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตเอทานอล ซึง่
จะช่วยให้สามารถจัดหาวัตถุดบิ รองรับการผลิต รวมถึงช่วยการบริหารต้นทุน
บราซิลถือได้ว่าเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก
ผลิตเอทานอลได้ และในกรณีทร่ี าคาน้�ำ ตาลตลาดโลกตกต่�ำ บริษทั สามารถ
สภาวะการแข่งขัน และคู่แข่งขัน
ทีจ่ ะใช้น�ำ้ อ้อยทีม่ าจากการหีบอ้อยของโรงงานน้�ำ ตาลมาเป็นวัตถุดบิ
ในปี 2560 ราคาเอทานอลในประเทศปรับตัวเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปีทผ่ี า่ นมา
เนื่องจากปริมาณการบริโภคที่สูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี
ปริมาณเอทานอลค่อนข้างตึงตัวเมื่อเทียบกับความต้องการ และไม่มีสต็
อกเพียงพอ และในปี 2561 คาดการณ์ว่าราคาขายโดยเฉลี่ยจะลดลงแต่ไม่
มาก เนือ่ งจากต้นทุนของผูผ้ ลิตเอทานอลจากมันสำ�ปะหลังมีแน้วโน้มปรับ
ตัวสูงขึน้ ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตส่วนทีช่ ว่ ยเติมเต็มปริมาณให้เพียงพอต่อการบริโภค
ตารางที่ 3 ยอดขาย และราคาขายเฉลี่ย ของเอทานอล ใน 3 ปีย้อนหลัง
2560
ยอดขาย (ลิตร)
ราคาขายเฉลี่ย (บาทต่อลิตร)

83,636,715
24.98

2559
85,443,140
23.56

2558
97,116,975
25.71

นโยบายการผลิต
บริษัทมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตให้ต่ำ�ที่สุด ผ่านการผลิตให้มี
Economics of Scale การสร้างความคล่องตัวในการเลือกใช้วตั ถุดบิ ทีม่ รี าคาถูก
การลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ เช่น การลดค่าใช้จ่ายในการบำ�บัดน้ำ�เสีย
โดยการนำ�ไปทำ�ปุ๋ยอินทรีย์แทน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ทรัพยากร
ด้านบุคลากรร่วมกับโรงงานน้�ำ ตาล การซือ้ พลังงานจากโรงไฟฟ้าของบริษทั
ทำ�ให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุน การเช่าถังเก็บโมลาส ช่วยลดเงิน
ลงทุนในถังเก็บ การซื้อกากน้ำ�ตาลที่หน้าโรงงาน ซึ่งจะประหยัดค่าขนส่ง
กากน้ำ�ตาล เป็นต้น ทำ�ให้ทางบริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ�กว่า
นอกจากนี้ ในการที่บริษัทมีวัตถุดิบ กากน้ำ�ตาลเป็นของตนเอง ทำ�ให้
สามารถควบคุมคุณภาพของกากน้�ำ ตาลให้เหมาะสมต่อการผลิตเอทานอลได้
ผ่านการลดปริมาณสิ่งเจือปนต่าง ๆ และการควบคุมอุณหภูมิของถังเก็บ
กากน้ำ�ตาลให้เหมาะสม ทำ�ให้บริษัทมีประสิทธิภาพการผลิตค่อนข้างสูง

รายงานประจำ�ปี 2560

นโยบายการตลาด

ไฟฟ้าและไอน้ำ� : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

เอทานอล เป็นสินค้าอุตสาหกรรม คือเป็นวัตถุดบิ สำ�หรับบริษทั น้�ำ มัน ไปผสม
ในน้�ำ มันเชือ้ เพลิงต่อ ดังนัน้ สิง่ ทีล่ กู ค้าต้องการ ก็คอื เรือ่ งคุณภาพสินค้าต้อง
สม่�ำ เสมอ ตรงตามมาตรฐานทีก่ �ำ หนดไว้ การทีส่ ามารถจำ�หน่ายได้สม่�ำ เสมอ
ทุกเดือน ทางบริษทั ได้ค�ำ นึงถึงสิง่ เหล่านีม้ าโดยตลอด จะเห็นได้จาก การมี
ระบบควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน การเก็บเอทานอลส่วนหนึง่ ไว้
ในถังเก็บ เพือ่ รอจำ�หน่ายในช่วงทีบ่ ริษทั หยุดผลิต เพือ่ ซ่อมแซม และบำ�รุง
รักษาเครือ่ งจักรประจำ�ปี เป็นต้น

นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีส่ �ำ คัญของกระบวนการผลิตเอทานอลจะเกิดจาก
น้ำ�เสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทนำ�น้ำ�เสียของบริษัทไปผสมกับกาก
หม้อกรองนำ�ผ่านกระบวนการผลิต เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลับมาจำ�หน่าย
ให้แก่เกษตรกร
เอทานอล : งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -

ผลิตภัณฑ์หลัก : ไฟฟ้าและไอน้ำ�
ไฟฟ้าและไอน้ำ� : ลักษณะผลิตภัณฑ์
โครงการนีอ้ ยูภ่ ายใต้ บริษทั โรงไฟฟ้าน้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด โดยจำ�หน่าย
ไฟฟ้า พร้อมกับไอน้ำ�ให้โรงงานน้ำ�ตาล และโรงงานอื่นๆในกลุ่ม และมี
ไฟฟ้าที่เกินความต้องการของกลุ่ม สามารถจำ�หน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ ปัจจุบันบริษัทมีสาขารวม 3 สาขา
โดยสาขาที่หนึ่งตั้งอยู่ ใกล้เคียงกับโรงงานน้ำ�ตาลขอนแก่น อ.น้ำ�พอง
จ.ขอนแก่น มีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้า 65MW โดยจำ�หน่ายให้กับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต จำ�นวน 20 MW สาขาที่สองตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน้ำ�ตาลนิ
วกรุงไทย อ.บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี (โครงการพลังงานทดแทนบ่อพลอย)
มีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้า 90 MW โดยจำ�หน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จำ�นวน 30 MW และสาขาทีส่ ามตัง้ อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน้�ำ ตาลขอนแก่น
อ.วังสะพุง จ.เลย มีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้า 40 MW

ไฟฟ้าและไอน้ำ� : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
เนือ่ งจากธุรกิจนีเ้ ป็นการจ่ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิ าคตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ดังนัน้ จึงมีผรู้ บั ซือ้ ทีแ่ น่นอน จึงไม่มกี าร
แข่งขันกันทางการตลาด ส่วนไฟฟ้าอีกส่วนหนึง่ และไอน้�ำ ทางบริษทั ได้ขาย
ให้แก่บริษทั ในเครือ เพือ่ ใช้ส�ำ หรับผลิตเอทานอลและน้�ำ ตาล โดย 100% จะ
เป็นการจำ�หน่ายภายในประเทศ
ตารางที่ 4 ยอดขาย และราคาขายเฉลี่ย ของไฟฟ้า ใน 3 ปีย้อนหลัง
ยอดขาย (MW- hour)
ราคาขายเฉลี่ย (THB/MW-hour)

2560

2559

2558

268,893
2,795

275,456
2,935

300,292
3,368
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การจัดหาวัตถุดบิ ถือได้วา่ เป็นส่วนสำ�คัญในการประกอบธุรกิจไฟฟ้า โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ โรงงานไฟฟ้าของบริษทั ที่ใช้เชือ้ เพลิงหลักคือกากอ้อย โดยในแต่ละปี
ปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษทั จะไม่แน่นอน ดังนัน้ ในปีทม่ี อี อ้ ยเข้าหีบในปริมาณ
น้อย ก็จะส่งผลกระทบต่อปริมาณเชือ้ เพลิงทีจ่ ะใช้ในโรงไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ตาม
บริษทั ได้มกี ารเตรียมความพร้อมโดยการจัดซือ้ เชือ้ เพลิงชีวมวลจากภายนอกมา
รองรับ เช่น จัดซือ้ กากอ้อยจากโรงงานน้�ำ ตาลข้างเคียง เป็นต้น
นโยบายการผลิต
1. การมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิต
บริษัทมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตให้ต่ำ�ที่สุด โดยต้นทุนของ
การผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ� ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนเชื้อเพลิง และ
ค่าเสือ่ มราคา ดังนัน้ การใช้เชือ้ เพลิงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิง่ จำ�เป็น
นอกจากนี้ การผลิตให้มี Economics of Scale ก็จะเป็นการช่วยลด
ค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วยลงมา
2. การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ในการที่บริษัทมีเชื้อเพลิงคือ กากอ้อยเป็นของตนเอง ดังนั้นการ
ควบคุมคุณภาพของเชือ้ เพลิงให้เหมาะสม เพือ่ เกิดประสิทธิภาพการใช้
เชื้อเพลิงให้ดีที่สุด เช่น การควบคุมความชื้นของกากอ้อย ผ่านระบบ
Bagasse Dryer หรือการสร้างหลังคาขึ้นปกคลุมเพื่อบังฝน เป็นต้น
นโยบายการตลาด
เนือ่ งจากการขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นไปตามสัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้าระยะยาว โดยมีสตู รการคำ�นวณราคาทีต่ ายตัว ตามราคาก๊าซธรรมชาติ
และอัตราแลกเปลีย่ น ดังนัน้ บริษทั จึงมีผซู้ อ้ื ทีแ่ น่นอน แต่อย่างไรก็ตามการ
จำ�หน่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาที่การไฟฟ้ามีความต้องการสูง ก็จะทำ�ให้บริษัท
ได้รบั ราคาขายต่อหน่วยทีส่ งู ขึน้ ส่วนราคาขายทีบ่ ริษทั ขายให้บริษทั ในเครือ
บริษทั จะกำ�หนดราคาให้เท่ากับราคาขายทีบ่ ริษทั ขายให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการดังกล่าวได้ผ่านการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว สำ�หรับโรงงานทีข่ อนแก่นได้รบั การขีน้ ทะเบียนกับCDM Executive Board เพือ่ รับการสนับสนุนให้เป็นโครงการ CDM (ตามอนุสญั ญาเกีย
วโต โปโตรคอล) ซึง่ จะมีสทิ ธิในการขาย Carbon Credit ได้ หากได้รบั การ
รับรองการตรวจนับจำ�นวน Carbon ทีล่ ดได้จาก UNFCCC
ไฟฟ้า และไอน้ำ� : งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อผล
ตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำ�คัญสามารถสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ - อ้อย
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตน้ำ�ตาล
ทรายเป็นหลักซึ่งใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักนอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุน
ในโครงการต่อยอดอื่นๆ ที่ ใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้และของเสียที่ ได้
จากกระบวนการผลิตน้ำ�ตาลมาเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น
ผลประกอบการบริษทั จะพึง่ พิงต่อปริมาณอ้อยซึง่ เป็นวัตถุดบิ ต้นทางเป็นสำ�คัญ
ความผันผวนของปริมาณอ้อยจะเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ (1)
ปริมาณพื้นที่ในการเพาะปลูกอ้อย (จำ�นวนไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจ
จะเกิดจากการที่เกษตรกรเปลี่ยนไปเพาะปลูกพืชไร่อื่นที่ให้ผลตอบแทน
สูงกว่า รวมถึงเกิดจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ (2) ผลผลิตอ้อย
ต่อพื้นที่เพาะปลูก (ตันอ้อยต่อไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น ภัยแล้ง และน้ำ�ท่วม อันเนื่องมาจาก
สภาวะโลกร้อน
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากปริมาณอ้อยลดลงทำ�ให้บริษทั มีปริมาณการผลิต
ที่ลดลง ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉพาะในส่วนของต้นทุนคงที่ต่อหน่วยสูง
ขึ้น กำ�ไรต่อหน่วยลดลง และสุดท้ายส่งผลให้กำ�ไรของบริษัทลดลง ยิ่งไป
กว่านั้นในปีที่มีปริมาณอ้อยต่ำ� จะเกิดภาวะในการแย่งซื้ออ้อยจากโรงงาน
น้ำ�ตาลบริเวณใกล้เคียงมากขึ้นเพื่อรักษาสัดส่วนปริมาณอ้อยเข้าหีบไว้
โรงงานน้ำ�ตาลจำ�เป็นต้องต่อสู้โดยการจ่ายเงินเพิ่มจากค่าอ้อยที่คำ�นวณ
ตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้ไปอีก ซึ่งทำ�ให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายใน
ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำ�ตาลเป็นอันดับต้น
ของโลก และเป็นผู้ส่งออกน้ำ�ตาลหลักที่จำ�หน่ายให้กับภูมิภาคเอเชีย
การที่ประเทศไทยมีปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ลดน้อยลง ทำ�ให้มีน้ำ�ตาลที่
สามารถส่งออกได้ลดน้อยลง ส่งผลต่อการปรับตัวของราคาขายน้ำ�ตาล
ต่างประเทศสูงขึ้น ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำ�ตาลต่างประเทศ เป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบจากปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ลดลงได้และ
ภาระต้นทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ได้ นอกจากนีบ้ ริษทั ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนของวัตถุดิบอ้อย บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือ
แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกู้ในการลงทุนเพาะปลูก
การสนับสนุนในส่วนของวัตถุดบิ ในการเพาะปลูก การทำ�ระบบชลประทาน
การนำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต การ
ลดบทบาทของพ่อค้าคนกลางซื้อขายอ้อย ซึ่งความช่วยเหลือทั้งหมดมี
เป้าหมายเพื่อสร้างฐานะให้ชาวไร่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำ�ตาลตลาดโลก
ในการซื้อขายน้ำ�ตาลในตลาดโลกนั้น น้ำ�ตาลจัดได้ว่าเป็นสินค้าหนึ่งที่มี
ความผันผวนทางด้านราคาสูงเมื่อเทียบกับสินค้าเกษตรอื่นๆ โดยราคา
น้ำ�ตาลตลาดโลกจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อุปสงค์ อุปทาน
ของประเทศผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ส่งออก และผู้นำ�เข้า การเก็งกำ�ไรจากนัก
เก็งกำ�ไร รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำ�นวยกับการเพาะปลูกในแต่ละ
ประเทศ นโยบายการส่งเสริม การแทรกแซง การส่งออก การนำ�เข้าของ
อุตสาหกรรมน้ำ�ตาลและภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
อีกทั้งในปัจจุบันราคาน้ำ�ตาลยังมีส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กับราคาน้ำ�มันเชื้อ
เพลิงด้วย เนือ่ งจากอ้อยและกากน้�ำ ตาล สามารถนำ�ไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์
หรือที่เรียกว่า “เอทานอล” สำ�หรับผสมกับน้ำ�มันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
รถยนต์ ได้ ด้วยปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ราคาซื้อขายน้ำ�ตาลในตลาดโลก
ค่อนข้างผันผวนสูง

รายงานประจำ�ปี 2560

โดยทัว่ ไปโรงงานน้�ำ ตาลในประเทศไทยมีภาระผูกพันในการจำ�หน่ายน้�ำ ตาล
ให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศก่อน ส่วนน้ำ�ตาลที่เหลือนั้น
โรงงานจึงจะสามารถนำ�ไปขายส่งออกได้ โดยแต่ละปีส�ำ นักอ้อยและน้�ำ ตาลทราย
จะประมาณการปริมาณความต้องการบริโภคภายในประเทศ ที่เรียกว่า
โควตา ก และจะจัดสรรโควตาดังกล่าวให้แก่โรงงานน้ำ�ตาลแต่ละแห่งตาม
สัดส่วนของปริมาณน้ำ�ตาลที่ผลิตได้ ส่งผลให้สัดส่วนของน้ำ�ตาลภายใน
ประเทศ และน้ำ�ตาลส่งออกของแต่ละโรงงานจะค่อนข้างใกล้เคียงกัน ซึ่ง
จะอยูร่ ะหว่าง 20:80 ถึง 30:70 ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณอ้อยเข้าหีบทัว่ ทัง้ ประเทศ
ดังนั้นยอดขายของธุรกิจน้ำ�ตาลจะมีความผันผวนตามราคาน้ำ�ตาลตลาด
โลกอยู่ประมาณ 70 - 80% อย่างไรก็ตามในแง่ของต้นทุนการผลิตน้ำ�ตาล
ค่าอ้อยซึ่งเป็นต้นทุนหลักจะเป็นไปตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30
นั้นหมายความว่าในกรณีที่ราคาน้ำ�ตาลปรับตัวลดลง 100 บาทชาวไร่จะ
ได้รับผลกระทบต่อค่าอ้อยที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 70 ส่วนโรงงานจะได้รับ
ผลกระทบร้อยละ 30
สืบเนื่องจากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ราคาน้ำ�ตาลตลาดโลกมีความผันผวน
มากโดยมีการปรับราคาจาก 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ ขึ้นไปสูงสุดที่ 32 เซ็นต์
ต่อปอนด์ และมีการปรับระดับลงมาที่ 25,20,15 เซ็นต์ตอ่ ปอนด์ และลงมา
ต่ำ�สุดช่วงกลางปี 2560 อยู่ที่ 12-13 เซ็นต์ต่อปอนด์ ณ ปัจจุบันราคาได้ตี
กลับมาอยู่ที่ประมาณ 13-15 เซ็นต์ต่อปอนด์การที่ราคาผันผวนค่อนข้าง
รุนแรงเช่นนี้ ถ้าบริษัทไม่สามารถกำ�หนดราคาขายให้ได้อย่างน้อยเท่ากับ
ระดับราคาที่ใช้ส�ำ หรับกำ�หนดราคาอ้อยได้ จะส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรง
ต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัทได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง
จากการผันผวนของน้�ำ ตาลตลาดโลก บริษทั ได้มกี ารป้องกันความเสีย่ งจาก
การทำ�สัญญาซื้อขายน้ำ�ตาลล่วงหน้าผ่านสถาบันการเงิน ซึ่งการป้องกัน
ความเสี่ยงดังกล่าวจะทำ�ให้บริษัทสามารถคงรักษาความสามารถในการ
ทำ�กำ�ไรไม่ให้ขน้ึ อยูก่ บั ความเสีย่ งจากการผันผวนของราคาตลาดโลกมากเกินไป
อย่างไรก็ตามการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลต่อการบันทึกบัญชี
กำ�ไร ขาดทุน นอกจากนีบ้ ริษทั อาจมีความเสีย่ งเรือ่ งปริมาณการทำ�สัญญา
ซือ้ ขายน้�ำ ตาลล่วงหน้ามากกว่าปริมาณน้�ำ ตาลจริงทีส่ ามารถส่งออกได้ ส่ง
ผลให้เกิดภาวะขายเกิน(Oversold) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนขึ้นได้
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อก่อนผลประกอบการของบริษัทพึ่งพิงเฉพาะธุรกิจ
น้�ำ ตาลและกากน้�ำ ตาลเท่านัน้ ความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาน้�ำ ตาล
ตลาดโลกจึงส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษัทค่อนข้างมาก แต่ใน
ปัจจุบนั บริษทั มีโครงการลงทุนต่อยอด อาทิเช่น โครงการโรงงานผลิตเอทา
นอล โครงการโรงงานผลิตปุย๋ อินทรียแ์ ละโครงการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
ดังนัน้ ผลประกอบการของบริษทั จึงพึง่ พิงกับราคาน้�ำ ตาลตลาดโลกน้อยลง
ผลกระทบของความผันผวนของราคาน้ำ�ตาลตลาดโลกจึงน้อยลงเช่นกัน

ความเสี่ยงเรื่องนโยบายภาครัฐ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำ�ตาลในประเทศไทยถูกควบคุมและกำ�กับดูแลโดย
คณะกรรมการอ้อยและน้�ำ ตาลภายใต้พระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน้�ำ ตาลทราย
พ.ศ. 2527 ซึง่ มีสาระสำ�คัญของการควบคุม ในการกำ�หนดการจัดสรรช่อง
ทางการจำ�หน่ายน้ำ�ตาลออกเป็นระบบโควตา (โควตา ก สำ�หรับน้ำ�ตาล
ภายในประเทศ และโควตา ข และ ค สำ�หรับน้ำ�ตาลขายต่างประเทศ)
ควบคุมราคาจำ�หน่ายน้�ำ ตาลทรายภายในประเทศ การจัดสรรส่วนแบ่งรายได้
ของระบบระหว่างโรงงานน้�ำ ตาลและเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยภายใต้ระบบแบ่ง
ปันผลประโยชน์ 70:30 และการควบคุมการเข้ามาทำ�ธุรกิจของผู้ประกอบ
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การรายใหม่ เป็นต้น จะเห็นได้ว่านโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ออกโดย
คณะกรรมการอ้อยและน้ำ�ตาลทราย ล้วนมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
และผลประกอบการของบริษัท เช่น ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 จะ
เป็นทีม่ าของการคำ�นวณราคาอ้อยที่โรงงานน้�ำ ตาลจะต้องจ่ายให้กบั ชาวไร่
กรณีนโยบายการปรับราคาขายน้ำ�ตาลภายในประเทศ หรือกรณีนโยบาย
การเปิดเสรีของธุรกิจน้ำ�ตาล
นอกจากนี้นโยบายของภาครัฐในภาพรวม ส่งผลต่อผลประกอบการของ
บริษัท เช่น นโยบายการสนับสนุนพลังงานทดแทน เอทานอล ส่งผลต่อ
ปริมาณการขายเอทานอลภายในประเทศ หรือนโยบายการส่งเสริมการปลูก
ต้นปาล์ม หรือการประกันราคามันสำ�ปะหลัง จะส่งผลในแง่ลบต่อบริษัท
เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยลดน้อยลง เพราะเกษตรกรชาวไร่หันไปเพาะ
ปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เป็นต้นรวมทั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม
2559 เป็นต้นมา รัฐบาลบราซิลได้ยนื่ คำ�ร้องต่อองค์การการค้าโลก ( WTO)
กล่าวหาว่า รัฐบาลไทยมีมาตรการอุดหนุนให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้�ำ ตาลจนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้�ำ ตาลของบราซิล ล่าสุดรัฐบาลไทย
อยูร่ ะหว่างการเจรจาและทำ�ความเข้าใจกับรัฐบาลบราซิลเกีย่ วกับมาตรการ
แก้ไขการอุดหนุน ส่วนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำ�ตาลทั้ง
ระบบ ทางรัฐบาลไทยมีนโยบายเร่งด่วนให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเดิน
หน้าปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้�ำ ตาลทราย โดยกรอบสำ�คัญ คือ
การปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยฯ แต่ดว้ ยข้อจำ�กัดเวลาทีต่ อ้ งใช้เวลามากกว่า 1 ปี
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเลือกปรับโครงสร้างประเด็นที่สำ�คัญอย่างราคา
น้ำ�ตาลและโควต้าน้ำ�ตาลทรายก่อน มีผลบังคับใช้ปลายปี 2560 เพื่อใช้
กับฤดูการผลิต 2560/2561 โดยแนวทางนี้จะเป็นข้อมูลชี้แจงต่อองค์การ
การค้าโลก (WTO) และในวันที่ 16 กันยายน 2560 รัฐบาลไทย มีการ
ปรับเปลี่ยนมาตรการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณความหวานโดย
กรมสรรพสามิ ต สิ่ ง ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น หลั ง ใช้ ม าตรการการเพิ่ ม ภาษี
ความหวานในเครือ่ งดืม่ คือ ผูป้ ระกอบบางราย อาจทำ�การปรับเปลีย่ นสูตรใหม่
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ ขณะที่ผู้ผลิตบางรายอาจหันไปใช้สารความ
หวานทดแทนน้ำ�ตาล ส่วนผู้บริโภคอาจลดปริมาณบริโภคเครื่องดื่มที่มี
น้ำ�ตาลสูงได้และจะหันไปบริโภคของหวานประเภทอื่นๆทดแทน
อย่างไรก็ดี กฎระเบียบและแนวทางปฏิบตั ติ ามโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ำ�ตาลทรายใหม่นี้ ยังอยู่ระหว่างดำ�เนินการจึงยังไม่มีความชัดเจน
ทั้งนี้ บริษัทจะได้ติดตามความเสี่ยงนี้อย่างใกล้ชิดและจะกำ�หนดแผนงาน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสียจากระบบการให้สินเชื่อชาวไร่อ้อย
(เงินเกี๊ยว)
ในการประกอบกิจการโรงงานน้�ำ ตาลจะมีการปล่อยเงินกู้ หรือเงินสนับสนุนอืน่ ๆ
ให้กับชาวไร่เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูกอ้อย หรือที่
เรียกว่า “การเกี๊ยวอ้อย” ซึ่งเป็นเสมือนกับการจองอ้อยสำ�หรับเข้าหีบใน
โรงงาน ภายหลังจากทีอ่ อ้ ยโตขึน้ พร้อมตัด จะเป็นช่วงเดียวกับช่วงโรงงาน
น้ำ�ตาลเริ่มเปิดหีบอ้อย เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะตัดอ้อยและส่งอ้อยให้กับ
โรงงานและรับเงินค่าอ้อย โดยมีการหักเงินกู้ยืมหรือเงินสนับสนุนอื่นๆ
ออก ความเสี่ยงที่เกิดจากการเกี๊ยวอ้อยคือ ชาวไร่ไม่สามารถส่งอ้อยหรือ
จ่ายชำ�ระเงินส่งเสริม(เงินเกีย๊ ว)คืนตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนดซึง่ อาจมีสาเหตุ
มาจากภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ หรือความแห้งแล้งที่ทำ�ให้ผลผลิต
อ้อยลดน้อยลง หรือเกิดความเสียหายจากโรคระบาด ส่งผลให้หนี้ที่เกิด
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติวาระที่เสนอ
ตระกูลชินธรรมมิตร์และบริษัทของตระกูลชินธรรมมิตร์ ได้ถือหุ้นในบริษัท
มากกว่า ร้อยละ 60 ของจำ�นวนทุนเรียกชำ�ระแล้วทั้งหมด ซึ่งสัดส่วนดัง
กล่าวทำ�ให้กลุ่มตระกูลชินธรรมมิตร์ สามารถควบคุมเสียงของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการ
ขอมติในเรือ่ งอืน่ ทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นเรือ่ ง
ที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ สามารถจัดการความเสีย่ งจากการทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
จะไม่เห็นชอบวาระที่คณะกรรมการเสนอเพื่อพิจารณาได้ตามสมควรแล้ว
อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสของการบริหารจัดการและเพื่อให้มีระบบ
ที่สามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระจำ�นวน 7 ท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
และมีคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกำ�หนด ดังนั้นจึงมีการถ่วงดุลอำ�นาจ
ในการบริหารจัดการในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีฝ่าย
ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระตามความเหมาะสมและขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน

ความเสี่ยงจากโครงการลงทุนในประเทศลาวและกัมพูชา
จากการเกี๊ยวอ้อยกลายเป็นหนี้เสีย จึงทำ�ให้บริษัทต้องตั้งสำ�รองหนี้สงสัย
จะสูญเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ค�ำ นึงถึงปัจจัยความเสีย่ งดังกล่าวจึงได้มกี ารพัฒนา
ระบบการเกีย๊ วอ้อยให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยนำ�ระบบดาวเทียม (GPS)
ในการตรวจสอบและสำ�รวจพื้นที่ปลูกอ้อยมาช่วยในการลดปัญหาการอ้าง
สิทธิความเป็นเจ้าของไร่ออ้ ยและยังใช้ส�ำ หรับการวางแผนการจัดหาอ้อยอีก
ทั้งบริษัทมีมาตรการเพิ่มเติมในการวิเคราะห์การให้สินเชื่อโดยการร้องขอ
ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยนำ�ทรัพย์สินเข้ามาค้ำ�ประกันเงินเกี๊ยวที่ได้รับไป
ส่งผลให้ปัจจุบันหนี้เสียของบริษัทค่อนข้างต่ำ� และหนี้เงินเกี๊ยวส่วนใหญ่
ของบริษัทมีทรัพย์สินค้ำ�ประกันอยู่

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังคงส่งผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินงานของบริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญ เนือ่ งจากบริษทั มีการส่งออก
น้ำ�ตาลประมาณ ร้อยละ 70-80 ของยอดขาย รวมถึงการนำ�เข้าเครื่องจักร
อุปกรณ์ และการดำ�เนินธุรกิจในต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัท
ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการทำ�สัญญาซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศล่วงหน้า(ForwardContract) หรือการบริหารอัตราแลกเปลีย่ นแบบ
NaturalHedge อีกทั้งจากการกำ�หนดราคาอ้อยผ่านระบบแบ่งปันผล
ประโยชน์ 70:30 ทำ�ให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อย
เนื่ อ งจากต้ น ทุ น ค่ า อ้ อ ยของบริ ษั ท ผั น ผวนตามอั ต ราแลกเปลี่ ย นเช่ น
เดียวกัน จึงทำ�ให้รายได้และต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษัทสัมพันธ์ตามอัตรา
แลกเปลีย่ นในทิศทางเดียวกัน นอกจากนีย้ งั มีการติดตามความเคลือ่ นไหว
ของอัตราแลกเปลีย่ นอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้ด�ำ เนินการได้ทนั ต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป

โครงการทั้งสองประเทศเป็นโครงการที่ริเริ่มธุรกิจน้ำ�ตาลในต่างประเทศ
ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้รับพื้นที่สัมปทานจากภาครัฐในการเพาะปลูกอ้อย
และได้รบั อนุญาตในการก่อสร้างโรงงานน้�ำ ตาล อย่างไรก็ตาม สืบเนือ่ งจาก
สภาพพืน้ ดินที่ได้รบั สัมปทานเสือ่ มโทรม รวมถึงยังคงมีปญั หาในการบริหาร
จัดการ เช่น การขาดเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยในพื้นที่ขนาดใหญ่
การขาดโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน ระบบขนส่ง รวมถึงขาดแคลน
แรงงานและบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งปัญหาดังกล่าวต้องใช้เวลาใน
การพัฒนามากกว่าที่วางแผนไว้ จึงส่งผลให้ผลผลิตต่อพื้นที่มีไม่มาก
พอที่จะถึงจุดคุ้มทุน ทำ�ให้ผลประกอบการในปี 2560 โครงการในประเทศ
กัมพูชายังประสบภาวะขาดทุน ในขณะที่โครงการในสปป.ลาวเริ่มมีกำ�ไร
จากการดำ�เนินงาน อย่างไรก็ตามบริษทั ได้เล็งเห็นและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
มาโดยตลอด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่บริษัทเข้าไปลงทุน ได้มีการ
ว่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูก การจัดการ
การควบคุมงบประมาณ มีการให้เงินกู้แก่ชาวไร่ คู่ค้า เพื่อขยายพื้นที่การ
เพาะปลูก การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม และการพัฒนาสภาพ
ดินที่เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้โครงการมีการพัฒนาขึ้นตาม
ลำ�ดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ดีที่โครงการ จะเริ่มสร้างผลตอบแทน
จากการลงทุนในอนาคต
นอกจากนี้ สืบเนื่องจากเป็นโครงการลงทุนต่างประเทศ โครงการจะมี
ความเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเมืองปัญหาข้อพิพาทกับชุมชน รวมถึง
ความไม่ชัดเจนเรื่องกฏเกณฑ์ กฎระเบียบทางราชการของประเทศนั้น ๆ
ที่มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวยังคง
เป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำ�คัญและพร้อมที่จะบริหารจัดการหรือแก้ไขให้
ถูกต้องและเหมาะสม

รายงานประจำ�ปี 2560
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษทั มีทนุ จดทะเบียนจำ�นวน 2,205,121,824 บาท เป็นทุนชำ�ระแล้ว 2,205,116,309.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน
4,410,243,648 หุ้น เป็นหุ้นที่เรียกชำ�ระแล้ว 4,410,232,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

หุ้นกู้

ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน

ชื่อย่อ
KSL185A
KSL189A
KSL192A
KSL198A
KSL199A
KSL202A
KSL203A
KSL206A
รวมหุ้นกู้ระยะยาว

อายุ

ครบกำ�หนด

มูลค่ารวม (ล้านบาท)

3 ปี
3 ปี
2 ปี
5 ปี
5 ปี
3 ปี
5 ปี
3 ปี

7-พ.ค.-61
25-ก.ย.-61
24-ก.พ.-62
5-ส.ค.-62
18-ก.ย.-62
24-ก.พ.-63
13-มี.ค.-63
20-มิ.ย.-63

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
500
9,500

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผู้ถือหุ้น
บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์
น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์
นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์
นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
CREDIT SUISSE AG. SINGAPORE BRANCH
นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์
รวม
ผู้ถือหุ้นอื่น
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนหุ้น
1,466,916,928
126,550,166
115,355,499
99,683,643
99,599,954
99,022,448
96,796,331
96,225,726
95,563,336
92,647,024
2,388,361,055
2,021,871,564
4,410,232,619

สัดส่วน (ร้อยละ)
33.262
2.869
2.616
2.260
2.258
2.245
2.195
2.182
2.167
2.101
54.155
45.845
100.00

หมายเหตุ
บริษัท เคเอสแอลชูการ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด มีผู้ถือหุ้นหลักคือกลุ่มครอบครัวชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นร้อยละ 33 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฎนี้ มิได้แสดงว่าผู้ถือหุ้นในกลุ่ม
ตระกูลชินธรรมมิตร์จะมีการออกเสียงในเรื่องใดๆ ไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทเคเอสแอลชูการ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว 100 ล้านหุ้น คิดเป็น 1,000 ล้านบาท
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

30

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

ชื่อ - นามสกุล

จำ�นวนหุ้น

นางนารีรัตน์
ชินธรรมมิตร์
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
นายจำ�รูญ
ชินธรรมมิตร์
นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
นายศรัณย์
ชินธรรมมิตร์
นายกมนดนัย
ชินธรรมมิตร์
นายพิริย์พล
ชินธรรมมิตร์
นางเยาวนุช
เดชวิทักษ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์
รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

สัดส่วน

12,105,268
7,847,944
7,764,650
6,971,788
5,370,580
5,169,890
4,246,828
2,906,000
2,906,000
2,900,000
2,900,000
61,088,948
38,911,052
100,000,000

12.11
7.85
7.76
6.97
5.37
5.17
4.25
2.91
2.91
2.90
2.90
61.09
38.91
100.00

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นลำ�ดับที่ 10 คือ นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ และนางสาวเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ ถือหุ้นจำ�นวนเท่ากัน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีและสำ�รองตามกฎหมายแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ
หากไม่มีเหตุจำ�เป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำ�ปัจจัย
ต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำ�เนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
ข้างต้นต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ และ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั สำ�หรับการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้แก่
บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) บริษทั จะขึน้ อยูก่ บั กระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละ
บริษัทโดยที่ไม่ได้มีการกำ�หนดอัตราขั้นต่ำ�แต่อย่างใด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ปี
เงินสด (บาทต่อหุ้น)
หุ้นปันผล (บาทต่อหุ้น)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (ร้อยละ)

2555

2556
0.50
34

2557

2558

0.35 0.0811111111 0.0555555556
0.10
0.05
35
37
51.90

2559
0.10
30.92

รายงานประจำ�ปี 2560
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
สำ�นักตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงาน
กลุ่มการผลิต

สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำ�นักงานเลขานุการบริษัท
และกฎหมาย

สำ�นักบริหารความเสี่ยง

สำ�นักนวัตกรรม

สายงาน
จัดหาวัตถุดิบ

สายงาน
พัฒนาธุรกิจ

สายงาน
บัญชีและการเงิน

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

สายงาน
บริหารและสำ�นักงาน

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
1) นายมนู
2) นายจำ�รูญ
3) (นายประภาส
นายชนะชัย
4) นายพรศิลป์
5) นายสุขุม
6) นายธวัทชัย
7) นางอินทิรา
8) นางสาวดวงดาว
9) นายสมชาย
10) นางสาวดวงแข
11) นายชลัช
12) นายชาตรี
13) นายสมชาติ
14) นายธัชพงษ์
15) (นายประมูล
นางสาวอัญชลี
16) พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ
17) นายสิทธิ
18) นายการุณ
19) นายวรภัทร
20) นางสาวนงลักษณ์
21) นายตระการ

เลียวไพโรจน์
ชินธรรมมิตร์
ชุตมิ าวรพันธ์
ชุตมิ าวรพันธ์
แต้มศิริชัย
โตการัณยเศรษฐ์
โรจนะโชติกุล
สุขะนินทร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ภากรศิริวงศ์
วิเชียรสินธุ์
พิพัฒนเสริญ
บำ�เพ็ญบุญ
ลีละเกษมฤกษ์
กิตติสถาพร
โตธนะเกษม
พินัยนิติศาสตร์
ชุณหโรจน์ฤทธิ์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ (ลาออกมีผล 1 เมษายน 2560))
กรรมการ (เป็นกรรมการ 1 เมษายน 2560)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ (ลาออกมีผล 1 มิถุนายน 2560 ))
กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการ 29 กันยายน 2560)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ประธานกรรมการบริษทั ฯมีบทบาทเป็นผูน้ �ำ ของคณะกรรมการและมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. กำ�กับติดตามและดูแลให้มนั่ ใจได้วา่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักขององค์กร
2. ดู แ ลให้ มั่ น ใจว่ า กรรมการทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
3. กำ�หนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำ�คัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระ
การประชุม

4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำ�คัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกันการ
ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบการให้ความสนใจกับ
ประเด็นทุกเรื่องที่นำ�สู่ที่ประชุมรวมทั้งประเด็นการกำ�กับดูแลกิจการ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

รายงานประจำ�ปี 2560
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

นายจำ�รูญ
นายพรศิลป์
นายสุขมุ
นายธวัทชัย
นางอินทิรา
นางสาวดวงดาว
นายชลัช
นายชนะชัย
นายธีระ
นายธัชชัย

11) นายธนภัทร

ชินธรรมมิตร์
แต้มศิริชัย
โตการัณยเศรษฐ์
โรจนะโชติกุล
สุขะนินทร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชุติมาวรพันธ์
สงวนดีกุล
ศุภผลศิริ
ณ เชียงใหม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำ�นักนวัตกรรม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารและสำ�นักงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มการผลิตธุรกิจน้ำ�ตาล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
เลขานุการบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารและสำ�นักงาน

หมายเหตุ บุคคลลำ�ดับที่ 1-5 คือ ผู้บริหารของบริษัทฯตามประกาศคณะกรรมการกลต.

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำ�คัญของบริษัท กำ�หนดภารกิจ วัตถุประสงค์ 4. มีอำ�นาจกระทำ�การและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอก
แนวทาง นโยบายของบริษทั รวมถึงการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานโดยรวม
ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินงาน
2. มีอ�ำ นาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย บุคคลตามจำ�นวนทีจ่ �ำ เป็นและเห็นสมควร 6. ดำ�เนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำ�แหน่ง
รวมถึงการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทน ทัง้ นี้ อำ�นาจหน้าทีข่ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ที่เหมาะสม และมีอำ�นาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออก พนักงาน ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
บริษทั ดังนัน้ การอนุมตั ริ ายการของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ตามความเหมาะสม
3. มีอ�ำ นาจในการกำ�หนดเงือ่ นไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลา ผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว จะไม่รวมถึง การอนุมัติรายการที่ทำ�ให้ประธาน
การชำ�ระเงิน การทำ�สัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้า เจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
เป็นต้น
ตารางสรุปวงเงินอนุมัติของรายการที่สำ�คัญ

สรุปวงเงินอนุมัติรายการที่สำ�คัญตามคู่มืออำ�นาจดำ�เนินการ

BOD

EXB

PSD

1. การอนุมัติวงเงินงบประมาณประจำ�ปี

มากกว่า 500 ล้านบาท

ไม่เกิน 500 ล้านบาท

ไม่เกิน 100 ล้านบาท

2. งบประมาณที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงิน

มากกว่า 100 ล้านบาท มากกว่า 100 ล้านบาท

ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หมายเหตุ:
1. อำ�นาจในการอนุมัติดังกล่าว อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. BOD: คณะกรรมการบริษัท, EXB: คณะกรรมการบริหาร, PSD: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

34

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัททำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�
แก่กรรมการในการปฎิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่างๆของกรรมการ การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุม
ผู้ถือหุ้น และการทำ�รายงาน ตลอดจนหน้าที่ต่างๆตามที่กฎหมายกำ�หนด
นอกจากนี้ บริษทั ได้สง่ เสริมให้เลขานุการบริษทั ได้รบั การอบรมและพัฒนา
ความรู้เพิ่มเติมด้านกฎหมาย หรือการปฎิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท คือ นายธัชชัย ศุภผลศิริ ซึ่งจบการศึกษาและ
ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายมาเป็นเวลานาน และผ่านการอบรมหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทและหลักสูตรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทกำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ชัดเจน และมีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ใน
ระดับทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ยังพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคณะสำ�หรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำ�แหน่ง
ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออก
เป็น 3 ส่วน คือ
1) ค่าตอบแทนประจำ� ซึ่งจะจ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน
2) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
เท่านั้น
3) โบนัสกรรมการเป็นค่าตอบแทนพิเศษทีจ่ า่ ยให้กบั กรรมการปีละครัง้
โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี
บริษัทได้กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
ปีละไม่เกิน
1. ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ
540,000 บาท
2. ค่าตอบแทน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 540,000 บาท
3. ค่าตอบแทน - กรรมการ 19 คน
8,550,000 บาท
รายเดือนๆ ละ 25,000 บาท + โบนัส
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ ที่เข้าประชุม
ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละ
ไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม ครั้งละไม่เกิน
6,000 บาทต่อคน
5. ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห าร 1,200 บาทต่ อ ครั้ ง
กรรมการบริ ห าร 1,000 บาทต่ อ ครั้ ง นอกจากนี้ แ ล้ ว ไม่ มี
ค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะอื่นอีก
•

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบริษัทย่อย

2. ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทกำ�หนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับ
การจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อืน่ ในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันและใน
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผลการดำ�เนินงานและขนาดของธุรกิจ เพือ่
ทำ�ให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายทีบ่ ริษทั กำ�หนด
โดยจะเชื่อมโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทและผลปฏิบัติงาน
ของแต่ละคนทั้งนี้ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในระดับที่จูงใจ
และรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ

รายงานประจำ�ปี 2560
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
ปี 2559
ลำ�ดับ
ที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำ�แหน่งในคณะ
กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
รายปี
โบนัส

ปี 2560

เบี้ย
ประชุม

รวม
(บาท)

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
รายปี
โบนัส

เบี้ย
ประชุม

รวม
(บาท)

1
2

นายมนู
นายจำ�รูญ

เลียวไพโรจน์
ชินธรรมมิตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร

360,000
300,000

124,500
103,750

11,800

484,500
414,550

360,000
300,000

129,000
107,500

14,400

489,000
421,900

3

นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
(ลาออกวันที่ 1 เมษายน 2560)

กรรมการบริหาร

300,000

103,750

11,000

414,750

125,000

-

6,000

131,000

กรรมการบริหาร

-

-

-

-

175,000

62,708

6,000

243,708

300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

103,750
103,750
103,750
103,750
103,750

11,000
11,000
11,000
11,000
23,000

414,750
414,750
414,750
414,750
426,750

300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

107,500
107,500
107,500
107,500
107,500

12,000
12,000
12,000
12,000
35,000

419,500
419,500
419,500
419,500
442,500

300,000

103,750

35,000

438,750

300,000

107,500

28,000

435,500

300,000

103,750

11,000

414,750

300,000

107,500

12,000

419,500

3
4
5
6
7
8

นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
(กรรมการใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560)
นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย
นายสุขุม
โตการัณยเศรษฐ์
นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
นางอินทิรา
สุขะนินทร์
นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์

9

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

10

นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน
กรรมการบริหาร / กรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร

11

นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร

300,000

103,750

11,000

414,750

300,000

107,500

12,000

419,500

12

นายธัชพงษ์

ภากรศิริวงศ์

กรรมการบริหาร

300,000

103,750

10,000

413,750

300,000

107,500

12,000

419,500

13

นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

300,000

103,750

12,000

415,750

300,000

107,500

24,000

431,500

14
15
16

นายชาตรี
นายตระการ
นายสิทธิ

ชินธรรมมิตร์
ชุณหโรจน์ฤทธิ์
ลีละเกษมฤกษ์

300,000
300,000
360,000

103,750
103,750
124,500

10,000
52,800

403,750
413,750
537,300

300,000
300,000
360,000

107,500
107,500
129,000

12,000
60,000

407,500
419,500
549,000

17

พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ

300,000

103,750

46,800

450,550

300,000

107,500

40,800

448,300

18

นายการุณ

กิตติสถาพร

300,000

103,750

36,000

439,750

300,000

107,500

67,200

474,700

19

นายวรภัทร

โตธนะเกษม

300,000

103,750

57,600

461,350

300,000

107,500

75,600

483,100

20

นางสาวนงลักษณ์

พินัยนิติศาสตร์

300,000

103,750

30,000

433,750

300,000

107,500

48,000

455,500

21

นายประมูล
วิเชียรสินธุ์
(ลาออกวันที่ 1 มิถุนายน 2560)

กรรมการ/ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ /กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง /ประธาน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ /ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

300,000

103,750

14,400

418,150

175,000

-

21,600

196,600

-

-

-

-

26,667

-

-

26,667

6,420,000

2,220,250

416,900

9,057,150

6,321,667

2,148,208

522,600

8,992,475

21

นางสาวอัญชลี
พิพัฒนเสริญ
(กรรมการใหม่ตง้ั แต่วนั ที่ 29 กันยายน 2560)
รวม

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทย่อย

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

36
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหารในปีที่ผ่านมา
ค่าตอบแทนผู้บริหาร รวมจำ�นวน 11 คน (ตามรายชื่อคณะผู้บริหาร
ระดับสูง) มีค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือนและโบนัส รวมเป็นเงิน
41.42 ล้านบาท

บุคลากร

ค่าตอบแทนอื่น
บริษทั ฯ มีระเบียบกำ�หนดผลประโยชน์ตอบแทนอืน่ แก่ผบู้ ริหารระดับสูงใน
ลักษณะอืน่ เช่น รถยนต์ประจำ�ตำ�แหน่ง ค่าน้�ำ มันเชือ้ เพลิง ค่าใช้จา่ ยบำ�รุง
รักษา และสวัสดิการอื่นๆ ในสถานะพนักงานบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของบริษัทมีดังนี้
งบรวม
ปี

2560

งบเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

จำ�นวนพนักงานถัวเฉลี่ย (คน)
ช่วงฤดูการผลิต
6,609
6,722
2,375
2,316
ช่วงปกติ
5,160
5,213
1,943
1,912
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาท)
1,550.80
1,462.41
569.76
557.94
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงานทีม่ นี ยั สำ�คัญ ในส่วนของผู้บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคลมีนโยบายทางด้านบุคลากร
อันมีผลกระทบทางด้านลบต่อบริษัท
และผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กล่าวคือ
นโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
มีประสิทธิภาพต่อการทำ�งานและการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และ
มีนโยบายสืบทอดตำ�แหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession Policy) ซึ่ง
ในส่วนของกรรมการนั้น นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการกำ�หนดว่าบริษัทฯ มีเป้าหมายลดปัญหาการขาดพนักงานในตำ�แหน่งที่สำ�คัญ โดยมีการวาง
สนับสนุนให้กรรมการบริษทั ฯได้รบั การอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ขั้นตอนงานในการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นระยะ มี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยองค์กรภายนอก การสรรหา พัฒนา และเตรียมคนไว้ทดแทนตลอดเวลา
เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการบริษัทฯสามารถทำ�หน้าที่และ ในระหว่างปี 2560 สายงานทรัพยากรบุคคลได้จดั หลักสูตรการอบรมสำ�หรับ
กำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางภายใต้นโยบายข้างต้นหลายครั้ง เช่น
• ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูท้ มี่ ศี กั ยภาพ หลักสูตร KSDP (Key Successor
บริษัทส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับหลาย
Development Program) ปีที่2 จำ�นวน 25 คน ระยะเวลา 7 วัน เมื่อ
สถาบัน อาทิเช่น หลักสูตร Chairman, หลักสูตร Director Accreditation
วันที่ 1-3 มิถนุ ายน 2560 / 18-19 สิงหาคม 2560/ 11-12 ตุลาคม 2560
Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของ • ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลาง (ระดั บ 8-10) หลั ก สู ต ร MDP (Manager
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตรพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็น
Development Program) ต่อเนือ่ ง 1 รุน่ เน้นเรือ่ ง Innovation จำ�นวน
สำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรต่าง ๆ ทีเ่ ป็นความรู้ใหม่ทจี่ ดั ขึน้
40 คน ระยะเวลา 4 วัน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม -2 สิงหาคม และ
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่างๆ ในปี 2560
31 สิงหาคม 2560
มีกรรมการเข้ารับการอบรมสัมมนาหลายหลักสูตร เช่น นางสาวดวงดาว • ผูบ้ ริหารระดับต้น (ระดับ 6-7) หลักสูตร SDP (Supervisor Development
ชินธรรมมิตร์ (กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่) เข้าร่วมสัมมนา
Program) 1 รุ่น จำ�นวน 38 คน ระยะเวลา 6 วัน เมื่อวันที่ 6-8
SET SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint for
กันยายน 2560 และ 20-22 กันยายน 2560
Business Growth โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Business… • จัด Workshop พิเศษ สำ�หรับสายงานผลิต พัฒนาเพิ่มเติมสิ่งที่อบรม
Transformation : Reinventing The Company for Digital Disruption
มาปฏิบัติ และการ Coaching จากผู้บริหารของสายงานกับวิทยากร
โดยสมาคมการจัดการธุรกิจ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ (กรรมการและ
ร่วมกัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่) เข้ารับการอบรม Orientation Course - CFO
Focus on Financial จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
แผนการสืบทอดงาน
พร้อมกันนี้ กรณีที่บริษัทมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทกำ�หนดเป็นนโยบาย
ที่จะต้องมีการอบรมและปฐมนิเทศสำ�หรับกรรมการใหม่ ตลอดจนมอบ
คู่มือกรรมการ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทที่จำ�เป็นและมี
ประโยชน์ต่อการทำ�หน้าที่กรรมการของบริษัท นอกจากนี้ กรณีที่บริษัทมี
การขยายการดำ�เนินธุรกิจและโครงการลงทุนต่างๆ บริษทั เชิญกรรมการเข้า
มามีส่วนร่วมในการเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ
อย่างสม่ำ�เสมอ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า องค์กรจะเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปขึ้น
อยู่กับการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม เพื่อสืบทอด
เจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง จึงมอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความสำ�คัญกับ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษทั ฯ มีการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะรับผิดชอบในตำ�แหน่งงานบริหารทีส่ �ำ คัญ
ทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อให้ม่ันใจว่าได้ผู้บริหารที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะกับตำ�แหน่งและทำ�ให้การบริหารงานของบริษทั ดำ�เนิน
ต่อไปได้อย่างราบรื่น และมีผู้ที่สามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้ตาม
ความเหมาะสม พร้ อ มกั น นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ศึกษาหาข้อมูลและติดต่อ
กับบริษัทและสถาบันที่มีความเป็นมืออาชีพมาให้คำ�ปรึกษาในการดำ�เนิน
โครงการแผนการสืบทอดงานให้ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำ�หนด
แผนสืบทอดงาน ดังนี้
1. การกำ�หนดตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญหรือตำ�แหน่งงานหลัก
2. การกำ�หนดศักยภาพหรือสมรรถนะของตำ�แหน่งงานหลัก
3. กระบวนการวิเคราะห์หาผู้สืบทอดตำ�แหน่ง
4. จัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคล
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นอกจากนี้บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและ
บุคลากร มีการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในที่ทำ�งาน โดยมีการจัดอบรม
เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและการปฎิบัติตนในโรงงานอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาพนักงาน ความปลอดภัย
และในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยครอบคลุมอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ
อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน อัตราการหยุดงานจากอุบตั เิ หตุ อัตรา
การขาดงาน อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ให้ความสำ�คัญกับพนักงานขององค์กรมาโดยตลอด และมีการกำ�หนด
นโยบายเรือ่ งการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนือ่ งและ
สม่ำ�เสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายงานของตนโดยกำ�หนด
เป้าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับทิศทางและ
กลยุทธ์ของบริษทั มีการจัดอบรมทัง้ ในบริษทั โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย
และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการทำ�งานรวมทั้งเรื่อง
จริยธรรม และให้พนักงานเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพือ่ เพิม่ พูนความรูก้ บั
บริษทั อืน่ ๆ ภายนอกบริษทั ด้วย นอกจากนี้ บริษทั มีการวางแผนการอบรม
และสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มี
การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management)
ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร
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การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ฯได้อนุมตั ิให้ใช้นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ฉบับแรก
ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 หลังจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 26 มิถนุ ายน 2558 มีมติเห็นชอบนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 27 มิถุนายน 2558 ต่อมา สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงานก.ล.ต.) ได้ประกาศใช้หลักการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึง่
มีความแตกต่างจากหลักการเดิมทีบ่ ริษทั ฯใช้เป็นฐานในการจัดทำ�นโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) คณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการจึงเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) นี้ให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีที่
สำ�นักงาน ก.ล.ต. ประกาศใช้และจัดทำ�ร่างเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมครั้งที่ 7/2559-2560 วันที่ 29
กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวน
ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2560) ให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
หลักการสำ�คัญในหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 ที่บริษัทนำ�มาเพิ่มเติมในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการฉบับ
ทบทวนครั้งที่ 2 (นโยบายฯ)และกฎบัตรคณะกรรมการ ที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบแล้ว ได้แก่
1. หลักปฏิบัติที่พึงใช้ในการกำ�หนดความสำ�เร็จของการดำ�เนินกิจการ
โดยได้นำ�มาเพิ่มเติมในนโยบายฯหมวดที่ 5. ว่าด้วยบทบทบาทและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯว่าคณะกรรมการควรคำ�นึง
ถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญนอกเหนือ
จากผลกระทบทางการเงิน
2. หลักปฏิบัติ 3.2.3 ที่กำ�หนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการทั้ง
5 ประการ โดยได้นำ�มาเพิ่มเติมในนโยบายฯหมวดที่ 5. หัวข้อที่ 6.
ประธานกรรมการบริษัทฯและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคล
เดียวกัน
3. หลักปฏิบัติข้อ 3.5.2 ที่แนะนำ�ว่ากรรมการแต่ละคนควรดำ�รงตำ�แหน่ง
ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท โดยกำ�หนดเป็นคุณสมบัติ
ประการหนึ่งของกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการว่า กรรมการ
ต้องมีเวลาอย่างเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ฯได้ดี และการ
เป็นกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการไม่ควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน”
4. หลักปฏิบัติข้อ 5.4 ที่เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้กำ�หนดเป็นหน้าที่ประการหนึ่งของคณะ
กรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ข้อ 4.6 ว่า “ดูแลให้มีระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนอง
ต่อการทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว
รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำ�คัญซึ่งอาจกระทำ�ได้ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ........”
ทั้งนี้ ในส่วนของหลักการและแนวปฏิบัติข้ออื่นๆ นั้น บริษัทฯได้พิจารณา
และนำ�มาใช้ในรูปแบบอื่นๆตามสมควร เช่น การเปิดเผยข้อมูล การลง
มติของคณะกรรมการบริษัท การกำ�หนดวิธีปฏิบัติระหว่างสายงานใน
บริษัท เป็นต้น

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดที่ 1. สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น,หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน,หมวด
ที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย,หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส,หมวดที่ 5. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ,หมวด
ที่ 6. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ หมวดที่ 7. การให้ข้อมูลการกระทำ�
ผิดและการทุจริต
นอกเหนือจากนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการแล้ว บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�จรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) พ.ศ. 2558 ซึ่งกำ�หนดให้มี
ความสอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)
พ.ศ. 2558 หมวดต่างๆ และยังคงสอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 2) พ.ศ. 2560 จรรยาบรรณฯนีใ้ ช้กบั บุคลากรของ
บริษทั ฯ ทุกกลุม่ กล่าวคือ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกประเภทของ
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ในปัจจุบัน บริษัทฯได้เผยแพร่นโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจทั้งในเว็บไซต์ของบริษัท
และเว็บไซต์ภายใน (Intranet)โดยในส่วนที่เผยแพร่ต่อบุคลากร บริษัทฯ
ได้จัดทำ�แนวปฏิบัติสำ�หรับจรรยาบรรณแต่ละข้อประกอบเพื่อให้บุคลากร
มีความเข้าใจง่ายขึน้ อันจะส่งผลเป็นการส่งเสริมให้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณฯ
ตลอดจนการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่ชักนำ�ให้บุคลากรได้รับรู้และปฏิบัติ
ตามในช่วงเวลาที่สมควร
การดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีส่วนที่ครอบคลุมเรื่องเหล่านี้ คือ
สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. บริษัทนำ�เสนอหนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบ
การประชุมล่วงหน้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารประกอบทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีการจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน กรณีวาระปกติ และ
จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน กรณี
วาระพิเศษ
2. ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆของบริษทั ได้ท่ ี www.kslgroup.com
ซึ่งจะมีข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปของบริษัทรวมถึงข้อมูลการ
ประชุ ม ซึ่ ง จะอำ � นวยความสะดวกให้ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ที่ ส นใจศึ ก ษา
สารสนเทศของบริษัทได้ อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
ผ่านทาง Email: ir@kslgroup.com และ secretary@kslgroup.com
3. บริษัทมีนโยบายที่จะอำ�นวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่ อย่างเช่น การแยกปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุน้ เป็น 2 ครัง้ โดยกำ�หนดการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้
เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมี
มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี ก่อนที่จะมีการปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ ในการรับเงินปันผลอีกครั้ง เพื่อเป็นการ
รักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเลือกทีจ่ ะถือหุน้ เพือ่ รับเงินปันผลหรือไม่ การ
เลือกสถานทีจ่ ดั การประชุมซึง่ มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพือ่ ให้
ผูถ้ อื หุน้ เดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวกและมิได้กีดกันหรือ
สร้างอุปสรรค ซึ่งบริษัทเลือกจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โรงแรม
ซึ่งอยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ และอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำ�นักงานใหญ่
ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลง
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ทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลา
ในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุมและบริษัทจัดช่องทางการลง
ทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำ�หรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและ
นักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทได้นำ�ระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ใน
การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพือ่ ช่วยให้ขนั้ ตอนการลงทะเบียน
และการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้ และ
ได้จดั เตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในการมอบฉันทะ และมีการระบุ
ถึงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน การประกาศ
ผ่านทางหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งเรื่องการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ

9. บริษัทรายงานงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรอบปีบัญชี

5. บริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (แสดง
รายละเอียดในหัวข้อ เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

4.

5.

6.

7.

8.

2. บริษทั กำ�หนดนโยบายป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั รวมถึงการ
งดการซื้อขายหลักทรัพย์ ในระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนเปิดเผยงบการ
เงินหรือผลการดำ�เนินงานรายไตรมาสจนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูล
นั้นต่อสาธารณชนไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการบริษัท (หมวด
ที่ 2 - การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน) โดยได้เผยแพร่ให้พนักงาน
ผู้ บ ริ ห ารและกรรมการบริ ษั ท ทราบถึ ง ข้ อ จำ � กั ด การห้ า มใช้ ข้ อ มู ล
บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ครั้งที่ 1/ 2560
ภายในผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆภายในบริษัท เช่น อีเมล์และintranet
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
นอกจากนั้น บริษัทฯใช้มาตรการแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารล่วง
ข้อสงสัยต่างๆ จากกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการย่อยต่างๆ
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสว่า
ทัง้ นีบ้ ริษทั ไม่มนี โยบายลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการรับรูส้ ารสนเทศ
ให้งดซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ตั้งแต่วันใดถึงวันใดอย่างแจ้งชัดและ
ของบริษัท เช่น ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำ�คัญเพิ่มเติมอย่าง
กำ�หนดเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กะทันหัน ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
และกรรมการบริษัทถึงการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมการและ
หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสำ�คัญใดๆโดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
ผูบ้ ริหาร (หากมี)เพือ่ ความโปร่งใส กับแจ้งข่าวจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
ไม่จำ�กัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้นบริษัทมี
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีมีการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับ
การถ่ายวีดิทัศน์ บันทึกภาพและเสียงการประชุม
การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารใช้ความระมัดระวัง
เกี่ยวกับการใช้หรืออาจถูกมองว่าใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่
ในหนังสือเชิญประชุมบริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วม
เปิดเผยต่อสาธารณะ
ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมถึงการเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ ได้แก่
นายมนู เลียวไพโรจน์ และ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ เป็นผู้รับมอบ 3. นอกจากนี้ บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็น
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ยังจัดเตรียมแบบมอบฉันทะแบบ ก.
วาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธี
ข. และ ค. แนบด้วย
การ กล่าวคือ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายทีถ่ อื หุน้ ณ วันทีเ่ สนอ
วาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจำ�นวนหุ้นที่
ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 มี
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบ
วาระงบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนวาระจัดสรรเงินกำ�ไรเพือ่
การพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระ/ ไม่บรรจุวาระที่ชดั เจน
จ่ายปันผลและสำ�รองตามกฎหมาย วาระการเลือกตั้งกรรมการแทน
มีชอ่ งทางรับเรือ่ งและช่วงเวลาทีเ่ ปิดรับเรือ่ ง ซึง่ ภายหลังทีร่ บั เรือ่ ง ทีป่ ระชุม
กรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ วาระการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองและจะแจ้งผลการพิจารณา
กรรมการ วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชี
พร้ อ มเหตุ ผ ลให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท โดย
รายละเอียดดังกล่าว สามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งที่ผ่าน
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 ประธาน
มาไม่มผี ู้ใดเสนอวาระการประชุมเป็นการเพิม่ เติม นอกจากนี้ บริษทั
กรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์สำ�หรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลง
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึง
มติให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและ
คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์อีกด้วย
ซักถามได้ ส่วนในวาระแต่งตัง้ กรรมการ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายคน โดยใช้บัตรลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ เช่น ช่องทางรับเรื่องผ่าน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ครั้งที่ 1/2560 แสดง
ไปรษณียล์ งทะเบียนมาทีส่ �ำ นักเลขานุการบริษทั ช่วงเวลาทีเ่ ปิด แบบฟอร์ม
รายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้า/ ไม่เข้าร่วมประชุม มีค�ำ ชีแ้ จงทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ
ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ การแสดง
มีคำ�ถามและคำ�ตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป วิธีลงคะแนนและวิธีนับ
ความยินยอมของผู้ที่ ได้รับการเสนอชื่อ โดยรายละเอียดดังกล่าว
คะแนน และในกรณีทไ่ี ม่เห็นด้วย จะมีมติทป่ี ระชุมทีเ่ ป็นคะแนนทีเ่ ห็นด้วย
สามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งภายหลังที่รับเรื่อง ที่ประชุม
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งทางบริษัทได้เผยแพร่รายงานการ
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการต่อไป
ประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาไม่มีการเสนอชื่อแต่อย่างใด
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6. บริษัทกำ�หนดข้อบังคับของบริษัทว่า กรรมการบริษัทจะประกอบ
กิจการ หรือเข้าเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือหุน้ ส่วนไม่จ�ำ กัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำ�กัด
หรือบริษทั มหาชนจำ�กัดอืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้
บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้าหากมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ทำ�ขึน้ ในระหว่างรอบปีบญั ชี หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้
หรือลดลงในระหว่างรอบปีบญั ชีในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ โดยบริษทั
ส่งเสริมให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
ผูเ้ กีย่ วข้องต่อคณะกรรมการ ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษทั
นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
7. ในปีที่ผ่านมา ไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อ
ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และบริษัทไม่มีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การทำ�รายการระหว่างกัน
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากการคำ�นึงถึงการรักษาผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว ยัง
มีกลุ่มต่าง ๆ ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงิน
และความยั่งยืนของกิจการ เช่น กลุ่มลูกค้า พนักงานของบริษัท คู่ค้า
เจ้าหนี้ และชุมชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่ ในอดีตทีผ่ า่ นมา บริษทั ดำ�เนินนโยบาย
ต่าง ๆ ในการสร้างจริยธรรมการดำ�เนินธุรกิจมาโดยตลอด เช่น
สิทธิของผู้ถือหุ้น : บริษัทมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและ
กำ�หนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน
สิทธิของพนักงาน : บริษัทมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานในหมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
และกำ�หนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกันนอกจากการเคารพใน
สิทธิของพนักงานตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติแรงงานและ
กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญต่อพนักงานของบริษทั
ทุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ โดยพนักงานทุกคน
ต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และมีสิทธิได้
รับสวัสดิการตามตำ�แหน่งหน้าที่ที่พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการเสริมสร้างความรู้ ผ่านการอบรมภายใน และ
ภายนอกบริษทั เพื่อรองรับการเติบโตของบริษทั ในอนาคต อีกทัง้ บริษทั
ยังมีการจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน
ภายในบริษทั มีการประกาศ นโยบาย มรท.8001-2553 มาตรฐานแรงงาน
ไทย พร้อมกับได้ใบรับรอง มรท. 8001-2553 ระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุดจาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ในแต่ละเดือน สายงานทรัพยากรบุคคลจะรายงานข้อมูลด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล อัตรากำ�ลัง อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ค่าใช้จ่าย
บุคลากร สถิติการอบรม การจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่พนักงานซึ่ง
ครอบคลุม กองทุนเงินทดแทน เจ็บป่วย คลอดบุตร ทันตกรรม สงเคราะห์
บุตร ชราภาพ ตาย ทุพพลภาพ และสิทธิประโยช์จากค่าสินไหมทดแทนที่
พนักงานได้รับจากการประกันภัยที่บริษัทฯ ทำ�ให้กับพนักงาน

สิทธิของลูกค้า : บริษัทมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับลูกค้าในหมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัท
ใช้ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2008, FSSC
22000, GMP, HACCP, HALAL, KOSHER เป็นต้น เพื่อสร้างความพึง
พอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้า
การส่งมอบ ที่ตรงเวลา และบริการในระดับโลก ตลอดจนรักษาความลับ
ของลูกค้าโดยเคร่งครัดและกำ�หนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน
ภายใต้ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
บริษัทสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำ�เสมอผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งการ
เยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้าและการให้ข้อมูล
ข่าวสารใดๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ลกู ค้า ในทางกลับกัน บริษทั ฯได้เชิญลูกค้า
เยีย่ มชมกิจการและตรวจสอบระบบงานของบริษทั ฯและโรงงานเพือ่ ให้ลกู ค้า
ได้พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของบริษัทฯในการเป็นผู้ขายสินค้า
ตามมาตรฐานของลูกค้า บริษัทได้สำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้าอันเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 เป็นประจำ�ทุกปีและ
นำ � ข้ อ ติชมของลูกค้ามาปรับปรุงการบริการและการผลิตของบริษัท เช่น
การส่งมอบ คุณภาพสินค้า บริการหลังการขาย เป็นต้น นอกจากนัน้ บริษทั ฯ
ได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะสำ�หรับลูกค้าในเรื่องใดๆ
ตามความประสงค์ของลูกค้า โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทฯจะได้รับข้อร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะประมาณ 40-50 ครั้งต่อปีสำ�หรับการดำ�เนินการของ
โรงงานน้ำ�ตาลทราย 5 แห่ง
บริษทั ให้ความร่วมมือกับลูกค้าอย่างเต็มที่ในกรณีทลี่ กู ค้าต้องการคำ�รับรอง
จากบริษัทว่าได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานที่
สำ�คัญ ในทางกลับกัน บริษัทก็ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการถือปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าว
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำ�ธุรกิจกับบริษัทฯจะไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ กับ
มาตรฐานที่ลูกค้ายึดถืออยู่ บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกมาประเมิน
การดำ � เนิ น การและให้ การรั บ รองในส่ ว นของมาตรฐานแรงงานตาม
มาตรฐานของลูกค้าด้วย
สิทธิของคู่ค้า : คู่ค้าของบริษัทนั้น นอกจากหมายถึงคู่สัญญาในการซื้อ
ขายและการจ้างระหว่างกันแล้ว ยังรวมไปถึงผู้ร่วมลงทุนกับบริษัทในบาง
กิจการด้วย บริษัทคำ�นึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญาร่วมทุน
มาโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต ความเท่าเทียมกัน และสิทธิที่จะได้รับ
ผลประโยชน์จากเงินที่ลงทุน
บริษทั มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคูค่ า้ ในหมวด
ที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าสนับสนุนการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรีและเป็นธรรม ความเสมอภาคในการดำ�เนินธุรกิจและผลประโยชน์
ร่วมกัน การจัดซือ้ จัดจ้างอย่างโปร่งใสและยุตธิ รรม บริษทั กำ�หนดคุณสมบัติ
ของคูค่ า้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทัว่ กันซึง่ ข้อมูลและ
เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้าที่มีสิทธิเสนอราคาโดย
วิธีที่เปิดเผยและเท่าเทียมกัน รักษาข้อมูลการเสนอราคาที่ได้รับจากคู่ค้า
ไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่คคู่ า้ ทีเ่ สนอราคารายอืน่ ไม่เรียกไม่รบั ผลประโยชน์
ใดๆ จากคู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้ทำ�สัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท
และได้ก�ำ หนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกันสำ�หรับ

รายงานประจำ�ปี 2560

การทำ�งานของผู้รับจ้างในสถานประกอบการต่างๆนั้น บริษัทจะจัดเตรียม
สภาพการทำ�งานที่ปลอดภัยแก่ผู้รับจ้างและกำ�ชับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตาม
กฎความปลอดภัยของบริษทั อย่างเคร่งครัดด้วย เมือ่ งานแล้วเสร็จ บริษทั
มีขั้นตอนการตรวจรับงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมและชำ�ระค่าสินค้าหรือ
ค่าจ้างภายในเวลาที่เหมาะสม
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ช่วยพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน และ
สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจและพัฒนาชุมชน
ให้ยั่งยืน เช่น
1. บริษัท ฯ ได้ลงทุนในกองทุนลงทุนสุนทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด
ของสถาบันไทยพัฒน์ในการสร้างการลงทุนทีน่ �ำ ผลตอบแทนมาใช้เพือ่
สาธารณประโยชน์ และเป็นทางเลือกการลงทุนให้กบั บริษทั จดทะเบียน
มูลนิธิ ธุรกิจครอบครัว ที่จะสามารถวางแผนการจัดสรรทุนสำ�หรับ
การให้ความช่วยเหลือสังคมได้อย่างต่อเนื่อง กองทุนนี้บริษัทจัดการ
หลักทรัพย์ทิสโก้เป็นผู้จัดการกองทุน บริษัทฯได้ดำ�รงเงินลงทุนไว้
เป็นเวลากว่าสองปีแล้ว อย่างไรก็ดี กองทุนฯมีข้อแนะนำ�ว่าควรสะสม
ผลประโยชน์ ไว้ระยะเวลาหนึ่งก่อน ที่จะนำ�ออกมาใช้เพื่อกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ได้จัดและมีส่วนร่วมในกิจการเพื่อสังคมหลายประการ และ
ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม” ในส่วน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทโดยฝ่ายจัดซื้อได้สื่อสารกับคู่ค้า (supplier) ด้วยช่องทางต่างๆ ใน
เรื่องที่สำ�คัญ และจัดช่องทางร้องเรียนและแจ้งข้อมูลแก่บริษัทโดยแจ้งให้
คูค่ า้ ทราบ นอกจากนัน้ ในระหว่างปี 2559 บริษทั ได้จดั ประชุมคูค่ า้ รายใหญ่เพื่อ
ชี้แจงถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและนโยบายการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ทั้งช่วงเช้า
และช่วงบ่าย โดยมีคู่ค้ามาเข้าร่วมประชุมจำ�นวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ
94 ของจำ�นวนที่เชิญไป (50 ราย) นอกจากนั้น ในระหว่างเดือนเมษายน
ถึงสิ้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งคู่ค้ารายใหญ่และรายย่อยถึง
นโยบายฯของบริษัทฯพร้อมด้วยเอกสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้
คู่ค้าได้ลงนามรับทราบ โดยมีคู่ค้าลงนามรับทราบ จำ�นวน 141 ราย และ
ได้ตดิ ประกาศให้ทราบหน้าสำ�นักงานสำ�หรับผูม้ าติดต่องานได้มองเห็นและ
รับทราบ ทัง้ นี้ หน่วยจัดซือ้ ส่วนกลางขอให้หวั หน้าแผนกพัสดุทกุ โรงงานที่ ด้านสิทธิมนุษยชน : บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะไม่เกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมษุ ยชน
มีการจัดซือ้ ท้องถิน่ ส่งหนังสือรับทราบนโยบายการต่อต้านการคอรัปชัน่ ให้ โดยบริษัทกำ�หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 - บทบาท
ของผูม้ สี ว่ นได้เสียว่าบริษทั สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน และดำ�เนิน
ผู้ขายท้องถิ่นรับทราบด้วย
ธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของปฎิญญาและอนุสัญญา
สิทธิของเจ้าหนี้ : บริษัทมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติ ของสหประชาชาติ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆที่ประเทศไทยเป็น
เกี่ยวกับเจ้าหนี้ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัท ภาคี และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำ�ใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีม่ กี บั เจ้าหนีท้ งั้ ในแก่การชำ�ระหนีต้ รงตามกำ�หนดเวลา
การใช้บริการทางการเงินที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของบริษัท การให้และรักษา สถานประกอบการแต่ละแห่งของบริษัทในกลุ่มได้แสดงเจตนารมณ์ ให้
หลักประกัน และเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีก่ �ำ หนด เช่น รายงานข้อมูลทางการเงินของ ปรากฏเด่นชัดว่าบริษัทฯไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยประกาศ
บริษัทที่ถูกต้องแก่เจ้าหนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ การรักษา ให้ชุมชนทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางต่างๆ
อัตราส่วนหนี้สินและทุน เป็นต้น ในการดำ�เนินงาน บริษัทได้สร้างความไว้
วางใจให้กบั เจ้าหนีผ้ า่ นการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และอำ�นวยความ ด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติ
สะดวกด้านข้อมูล ข่าวสาร เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับบริษทั ผ่านทางรายงาน เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในหมวดที่ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัท
ประจำ�ปีและรายงาน 56-1 กับสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างเปิดเผย ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด บริษัทสนับสนุนการนำ�
ผ่านทางงบการเงินที่ได้จัดทำ�และรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทีเ่ ป็น วัสดุกลับมาใช้ ใหม่บริษัทให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับการใช้วัตถุดิบและ
ทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไป และได้ก�ำ หนดวิธปี ฎิบตั ไิ ว้ในจรรยาบรรณในการดำ�เนิน ของเหลือใช้ให้คุ้มค่าที่สุดโดยหมุนเวียนไปใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ
เช่น กากอ้อยที่ ได้จากการหีบอ้อยจะเป็นเชื้อเพลิงของหม้อต้มไอน้ำ�
ธุรกิจให้สอดคล้องกัน
ที่ใช้ทั้งในการผลิตน้ำ�ตาลทรายและการปั่นเทอร์ ไบน์ผลิตกระแสไฟฟ้า
สิทธิของคูแ่ ข่ง : บริษทั มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 บทบาท ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทเี่ กิดขึน้ จากการเผาไหม้จะนำ�มาใช้ในกระบวนการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย ว่าบริษัทสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและ ตกตะกอนของน้ำ�อ้อย น้ำ�จากกระบวนการผลิตเอทานอลจะใช้ในการผลิต
เป็นธรรม และได้กำ�หนดจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจว่าบุคลากรต้อง ก๊าซชีวภาพที่สามารถนำ�ไปใช้ในโรงงานได้อีก เป็นต้นส่วนที่โรงงานจะ
ไม่ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทโดยทำ�ลายหรือกีดกันคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ เน้นการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียหรือมลภาวะสู่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้วิธีการใดๆให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่าง ชุมชน บริษัทได้มีการนำ�เครื่องดักจับฝุ่นละอองที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อรักษา
ผิดกฎหมาย ในทางปฏิบัติ คู่แข่งในอุตสาหกรรมจะเป็นสมาชิกในสมาคม สภาพแวดล้อมโดยรอบบริษทั พัฒนาระบบบำ�บัดน้�ำ เสียจากกระบวนการผลิต
เดียวกันซึ่งได้ประชุมปรึกษาหารือและแบ่งปันข้อมูลกันอยู่เป็นประจำ� จึง ให้สะอาดพอที่จะนำ�กลับมาใช้หรือปล่อยกลับสู่แหล่งน้ำ�ธรรมชาติได้และ
ได้สร้างระบบบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสทจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์
ไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรม
(โครงการต้นแบบ Submerged Aerated Fixed Film - SAF) ขึ้นที่โรงงาน
สิทธิของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทมีนโยบายความรับผิด ในอำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สำ�หรับโครงการใดที่อาจสร้าง
ชอบต่อสังคม กับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยว ผลกระทบให้กับชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจะศึกษาและสอบถาม
กั บ ชุ ม ชนในหมวดที่ 3 ว่ า ด้ ว ยบทบาทของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ว่ า บริ ษั ท ความคิดเห็นของผู้อาจได้รับผลกระทบ และเตรียมการลดผลกระทบที่จะ
ให้การสนับสนุนและการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม เกิดต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อมบริเวณโดยรอบ รวมถึงบริษทั ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการกุศลหรือการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ที่จะต้องมีการศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและกระบวนการลด
ที่ดีกับชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ ผลกระทบ พร้อมไปกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทีจ่ ะเกิดขึน้ ใหม่
บริษัทประกอบกิจการให้ความร่วมมือต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทได้ปฎิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา : คณะกรรมการได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการในเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นว่า บริษัทฯ
เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและใช้ความระมัดระวังมิ
ให้เกิดข้อกล่าวหาหรือเสี่ยงต่อข้อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น อนึ่ง เนื่องจากความเสี่ยงทางกฎหมายในเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ที่ต้องระมัดระวังเพราะความไม่คุ้นเคยกับประเด็นกฎหมายของบุคลากร
บริษทั ฯ จึงได้ก�ำ หนดรายละเอียดเพิม่ เติมในจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ว่า บุคลากรต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของบุคคลอืน่ โดยไม่ใช้งานสร้างสรรค์หรือทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการกระทำ�ใด
ของหน่วยงานของตนจะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
หรือไม่ ควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯก่อน ส่วนในกรณีที่พบเห็น
ว่าการกระทำ�ของหน่วยงานอืน่ อาจเป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของ
บุคคลอืน่ ควรแนะให้ผเู้ กีย่ วข้องนัน้ ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษทั ฯ ทัง้ นี้
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจได้ให้ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา
ไว้ครอบคลุมเพียงพอว่า รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
ข้อมูลคู่ค้า ข้อมูลลูกค้า สูตรการผลิต ตลอดจนข้อมูลหรือสิ่งอื่นๆ ที่ถือ
เป็นความลับทางการค้า ในทางปฏิบตั ิ ปรากฏว่ามีการปรึกษาหารือเรือ่ งนี้
บ่อยครัง้ และสามารถป้องกันการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ โดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ได้หลายกรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ / หน่วยงานของรัฐ : บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ที่ใช้ควบคุมกิจการของบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่ก�ำ กับดูแล
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการส่วนกลาง ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐในการพัฒนาท้องถิ่นตามความเหมาะสม กลุ่มบริษัท
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้แน่ใจว่ากลุม่ บริษทั ได้ปฏิบตั ิ
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของทางราชการโดยไม่บกพร่อง
เช่น การติดต่อประสานกับเทศบาลตำ�บล สำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สำ�นักงานทรัพยากรน้�ำ บาดาล
สำ�นักงานทรัพยากรน้ำ� สำ�นักชลประทาน สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่
สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำ�นักงานประกันสังคม สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น
กลุ่มบริษัทให้ความสำ�คัญกับการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
หน่วยงานของรัฐทีข่ อความร่วมมือหรือขอรับการสนับสนุนเพือ่ การพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทได้ประกอบกิจการอย่างสม่ำ�เสมอ เช่น เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตำ�บล โรงพยาบาล สาธารณสุขอำ�เภอ/จังหวัด โรงเรียน
สถานีตำ�รวจภูธร เป็นต้น โดยได้แสดงข้อมูลไว้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคม” ในส่วนรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นอกจากทีบ่ ริษทั ให้ความสำ�คัญกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
นัน้ บริษทั ยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ที่
ทำ�ให้บริษทั สามารถพัฒนา หรือปรับปรุง แก้ไข การดำ�เนินงานของบริษทั โดย
บริษัทจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับบริษัทได้ ในกรณี
ทีม่ เี หตุการณ์ท่ไี ม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้องเกิดขึน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียต้องการ
ที่จะให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้ข้อ
เสนอแนะต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถทำ�ได้โดยแจ้งต่อผู้บริหารของ
บริษัท หรือหัวหน้าสำ�นักงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าส่วนงาน
ทรัพยากรบุคคล หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทางโทรศัพท์หรือ
ทาง email ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำ�ความผิด
แต่ อ ย่ า งใด ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ กำ � หนดรายละเอี ย ดเหล่ า นี้ ไ ว้ ใ นนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการว่าด้วยการให้ข้อมูลการกระทำ�ผิดและการทุจริตและ
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทได้คำ�นึงถึงการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกัน และความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทได้
ดำ�เนินการ
1. เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ภายใน
3 เดือนและรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชี ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และผ่านช่อง
ทางเว็บไซต์ ของบริษัท www.kslgroup.com นอกจากนี้ในเว็บไซต์
ของบริษัท ยังมีการนำ�เสนอข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ
อุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
2. ในรอบปีทผ่ี า่ นมา บริษทั มิได้ถกู สำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดำ�เนินการเนือ่ งมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนด ทัง้ นี้
บริษทั ได้มกี ารประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
การสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก
3. บริษัทเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของหน้าที่ของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร นโยบายการกำ�กับดูแลโดยสรุป นโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
และสังคม และการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ �ำ หนด จรรยาบรรณธุรกิจโดย
สรุป ประวัติการอบรมกรรมการ
4. จัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำ�ปี ซึ่งมี
เนือ้ หารับรองการปฏิบตั ติ ามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินทีม่ ี
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงาน
ดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วย ข้อมูลองค์กร โครงสร้าง
การถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ วิสัยทัศน์ / ภารกิจ ธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ทีก่ �ำ หนด จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อมูลนักลงทุน นโยบายเกีย่ วกับสิ่งแวดล้อม
และสังคม รายงานประจำ�ปี งบการเงิน และข่าวสารที่บริษัทเผยแพร่
โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. บริษัทกำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อ
เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และ
รายงานทุกครัง้ ทีเ่ มือ่ มีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลการมีสว่ นได้เสีย รวมถึง
รายงานเป็นประจำ�ทุกสิน้ ปี ทัง้ นี้ สำ�นักเลขานุการบริษทั และกฎหมาย
จะจัดส่งสำ�เนารายงานการมีสว่ นได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ
ตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่
ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง
บริษัทจึงจัดทีมงานเพื่อรับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ลงทุนและ
ผูถ้ อื หุน้ โดยสามารถติดต่อได้ที่ email: ir@kslgroup.com หรือติดต่อที่
1. นายมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230
Email: meechai@kslgroup.com
2. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230
Email: chanachai@kslgroup.com
3. นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ์หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230
Email: chalush@kslgroup.com
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เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษทั ได้ดขี นึ้ และสามารถนำ�ไปถ่ายทอด
ต่อนักลงทุนทีส่ นใจได้ บริษทั จึงจัดทำ�แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำ�ปี โดย
มีการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส ณ ห้องประชุม
ของบริษัทฯ
สำ�หรับนักลงทุนต่างประเทศ บริษัทประสานงานร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์
และบริษทั วิเคราะห์หลักทรัพย์ในการจัดทำ�แผน เพือ่ ร่วมเดินทางในการนำ�
เสนอผลการดำ�เนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าของโครงการของ
บริษทั โดยในปีทผี่ า่ นมา บริษทั เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงผลการดำ�เนินงานและ
ความก้าวหน้าทีป่ ระเทศสิงคโปร์และสหราชอาจักร ร่วมกับบริษทั หลักทรัพย์
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สามารถเข้าพบเพือ่ ขอข้อมูลรายละเอียดและเยีย่ มชมกิจการของบริษทั ซึง่
สามารถทำ�ตารางนัดหมายล่วงหน้า ผ่านทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 21 คน
โดยเป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 7 คนที่ปราศจากความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่าง
เป็นอิสระหนึ่งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่
เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มี
ความหลากหลายในความรูค้ วามสามารถ เช่น ความรูค้ วามเชีย่ วชาญ
ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย การปกครอง เทคโนโลยีการผลิต บุคคล
จัดซื้อ การตลาด อสังหาริมทรัพย์ ตรวจสอบภายใน เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น รายละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์
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การถือหุ้น แสดงในข้อมูลเอกสาร 56-1และจะต้องมีกรรมการที่ไม่ได้
เป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารอย่างน้อยหนึง่ คนทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัทฯ
กรรมการมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละสามปี และสามารถได้
รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัทฯไม่มีข้อห้ามการแต่งตั้ง
กรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่
รวมทั้งไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องอายุของกรรมการ แต่คำ�นึงถึงความ
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอิสระมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำ�นวนกรรมการ
ทัง้ หมดและมีจ�ำ นวนอย่างน้อยสามคน มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อ
กันได้ไม่เกินสามวาระหรือไม่เกินเก้าปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
แต่หากคณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรให้กรรมการอิสระรายใดที่ดำ�รง
ตำ�แหน่งติดต่อกันมาครบสามวาระหรือเก้าปีดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป ก็ให้
คณะกรรมการบริษทั ฯขยายระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระ
ออกไปได้ตามที่เห็นสมควร
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดว่าเพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่าง
เพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ฯได้ดี และการเป็นกรรมการ
ในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของ
บริษทั ฯ กรรมการไม่ควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกิน 5
บริษทั ในเวลาเดียวกัน ปัจจุบนั นี้ ไม่มกี รรมการทีร่ ายงานว่าเป็นกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนมากกว่าห้าแห่งในเวลาเดียวกัน

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ตารางแสดงประเภทของกรรมการ
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นายมนู
เลียวไพโรจน์
2 นายจำ�รูญ
ชินธรรมมิตร์
3 นายประภาส
ชุตมิ าวรพันธ์
(ลาออก 1 เมษายน 2560)
นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
(ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560)
4 นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย
5 นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
6 นางอินทิรา
สุขะนินทร์
7 นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ์
8 นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
9 นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
10 นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์
11 นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์
12 นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
13 นายสุขุม
โตการัณยเศรษฐ์
14 นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
15 นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์
16 นายประมูล
วิเชียรสินธุ์
(ลาออก 1 มิถุนายน 2560)
นางสาวอัญชลี
พิพัฒนเสริญ
(ตั้งแต่ 29 กันยายน 2560)
17 พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ
18 นายสิทธิ
สีละเกษมฤกษ์
19 นายการุณ
กิตติสถาพร
20 นายวรภัทร
โตธนะเกษม
21 นางสาวนงลักษณ์
พินัยนิติศาสตร์
รวม

ประเภทของกรรมการ
ตัวแทนผู้ถือหุ้น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
/
/
/

/
/

/

/

/

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

/
/
/

14

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

/

/
/
/
/
/
11

/
/
/
/
/
7

หมายเหตุ ยอดรวมไม่นับกรรมการที่ลาออกระหว่างปี ได้แก่ นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ และนายประมูล วิเชียรสินธุ์

10

รายงานประจำ�ปี 2560

2.

3.

4.

5.

.
6.
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หน้าที่ของคณะกรรมการ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการเป็น
ไปตามหลักการที่กำ�หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ หมวด
บริหารระดับสูงในบริษัทฯตั้งแต่ตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ถึง
ที่ 5 กล่าวคือภารกิจการกำ�กับดูแลให้บริษัทฯมีการบริหารจัดการที่ดี
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ปัจจุบันนี้ ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารรายงานว่า
และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรม
เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่นอกกลุ่มบริษัทมากกว่าสอง
การบริษทั ฯจึงไม่ได้กา้ วล่วงการดำ�เนินกิจการตามปกติของฝ่ายจัดการ
บริษัทขึ้นไป
แม้กฎบัตรคณะกรรมการจะระบุอ�ำ นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเห็นชอบหรือ
อนุมัติเรื่องต่างๆไว้ แต่อำ�นาจดังกล่าวก็มีขอบเขตตามที่คู่มืออำ�นาจ
บริษัทฯมีกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำ�งานที่
ดำ�เนินการของบริษัทฯระบุไว้ในแต่ละกรณี ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็น
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (ปัจจุบันคือนายสมชาติ ชินธรรมมิตร์)
ผู้อนุมัติคู่มืออำ�นาจดำ�เนินการนี้ นอกจากนั้น นโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการยังได้กำ�หนดสถานะและอำ�นาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 7. บริษัทได้กำ�หนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและ
บริษัทกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้แตกต่างกันชัดเจน อีกทั้งประธาน
งบประมาณของบริษัท โดยทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจทุกปีก่อนที่
กรรมการบริษัทฯต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
จะเริ่มจัดทำ�กลยุทธ์และแผนดำ�เนินงานตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝ่าย
ด้วย
จัดการดำ�เนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณทีก่ �ำ หนดไว้
รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
ตามข้อบังคับของบริษทั ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการ
บริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษทั ได้มกี าร
จำ�นวนหนึง่ ในสามออกจากตำ�แหน่ง ถ้าจำ�นวนกรรมการแบ่งเป็นสาม
กำ�หนดแผนกลยุทธ์ระยะสัน้ และระยะยาวในการพัฒนาโครงการและมี
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ทสี่ ดุ กับหนึง่ ในสาม ดังนัน้ กรรมการ
การลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาสังคมโดยเป็น
มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการทั้งชุดครบวาระ
ผูป้ ระกอบการทีม่ จี รรยาบรรณ ตามวิสยั ทัศน์ทวี่ างไว้คณะกรรมการจะ
หากยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคง
ได้รบั ทราบและติดตามผลการดำ�เนินงานตามกลยุทธ์ในแต่ละไตรมาส
ทำ�หน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน
เมื่อฝ่ายจัดการนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานรายไตรมาสและรายงาน
การเงิน
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มคี ณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ ได้แก่คณะกรรมการ
บริหารคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 8. คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดทำ�คู่มือนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
และคูม่ อื จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ
กำ�กับดูแลกิจการ โดยกำ�หนดคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบและ
ที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทาง
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่งไว้ในกฎบัตรหรือประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ดำ�เนินการใดๆด้วย
ชุดย่อยแต่ละชุด
ความเป็นธรรมและคำ�นึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และยึดมัน่ ใน
หลักการดำ�เนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีการกำ�หนด
นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดำ�เนินงาน และการประเมินผล ตลอดจน
เพือ่ ความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ กรรมการส่วนใหญ่ใน
การดำ�เนินงานและการกำ�กับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่าง
คณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพื่อให้การทำ�หน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการ
จะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้ นี้ คณะกรรมการ 9. คณะกรรมการบริษทั ให้มกี ารจัดทำ�คูม่ อื นโยบายการให้ขอ้ มูลการกระทำ�ผิด
และการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสวนการ
ชุดย่อยมีวาระ 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มี
กระทำ�ผิดและทุจริต การให้ข้อมูลการกระทำ�ผิดและทุจริต การลงโทษ
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทำ�
ผู้กระทำ�ผิด การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
หน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน
และในกรณีที่กรรมการหมดวาระในคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทอีก จะทำ�ให้วาระ 10. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จัดทำ�นโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ
ของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลงตาม ทั้งนี้หากมี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบับปัจจุบันได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2
กรรมการเพิม่ ใหม่ระหว่างปีในกรรมการชุดย่อย ให้กรรมการนัน้ มีวาระ
มกราคม พ.ศ. 2557 และจัดให้มรี ะบบควบคุมภายในและระบบบริหาร
การดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับ วาระของคณะกรรมการชุดย่อยเดิม
ความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงหลัก (Key Risk) และความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่ง
บริษัทฯได้เปิดเผยในรายงานประจำ�ปี
คณะกรรมการกำ�หนดนโยบายการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
ของกรรมการ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั ทีว่ า่ กรรมการบริษทั จะ
ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือหุน้ ส่วน 11. หน้าทีป่ ระการหนึง่ ของคณะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ฯ
คือดูแลและปฏิบัติไม่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ไม่จ�ำ กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมการของบริษทั
กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯคณะกรรมการได้ดูแล
จำ�กัดหรือบริษัทมหาชนจำ�กัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
อย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้ง
โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อที่เป็น
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง โดยนโยบายดังกล่าว
รายการระหว่างกัน ตามข้อกำ�หนด และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์
ทางคณะกรรมการได้กำ�หนดให้ใช้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย
แห่งประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามขนาดของรายการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีจำ�นวน 10 คน ดำ�รงตำ�แหน่งพนักงาน
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียในรายการทีจ่ ะทำ�
จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้องและ
ครบถ้วนในรายงานประจำ�ปีและแบบ 56-1 ทัง้ นี้ หน้าทีแ่ ละการปฏิบตั ิ
ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ หมวดที่ 4 การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส และแนวปฏิบัติตามนโยบายฯที่กำ�หนดไว้
12. การบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิผล เพื่อให้
การดำ�เนินงานของบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ มีขอ้ มูล
ทีส่ มบูรณ์และเชือ่ ถือได้ มีการปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของบริษัทเป็นไปอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั
โดยบริษทั มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพือ่ ทำ�หน้าทีว่ เิ คราะห์ ตรวจสอบ
ประเมินผลให้คำ�ปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการดำ�เนิน
กิจการต่างๆ ของบริษัท และมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำ�หน้าที่
สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอ
ของระบบปีละ1 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็น
เรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำ�ปี
13. การบริหารความเสีย่ ง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้ง
องค์กร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางระบบการบริหารความเสี่ยง
โดยจะมีการทบทวนความเพียงพอของระบบและประสิทธิผลของการจัดการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงการจัดให้มีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
และรายการผิดปกติ
14. การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดให้มกี ารประชุม
คณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปีโดยกำ�หนดวันประชุมไว้เป็น
การล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ
และทำ�เป็นตารางประจำ�ปีอย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ในแต่ละเดือน บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุม
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำ�หน้าที่ตัดสินใจตามอำ�นาจหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุม
กรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารได้มกี ารนำ�สิง่ ทีผ่ า่ นการพิจารณา
กลับมาแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถ
กำ�กับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2560 บริษทั มีการประชุมคณะกรรมการทัง้ หมด 8 ครัง้ และ
มีการประชุมของกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร (โดยไม่มฝี า่ ยจัดการ) เพิม่ อีก
1 ครัง้ เพือ่ ให้กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องการทำ�งานและการบริหารงานได้อย่างอิสระในการประชุม
คณะกรรมการทั้ง 8 ครั้งในปี 2560 กรรมการเข้าประชุมครบทุกคน
21 คน จำ�นวน 2 ครั้ง เข้าประชุมจำ�นวน 20 คน 3 ครั้ง เข้าประชุม
จำ�นวน 19 คน 2 ครั้ง และเข้าประชุมจำ�นวน 18 คน 1 ครั้งตามลำ�ดับ
และกรรมการแต่ละคนเข้าประชุมคณะกรรมการเป็นจำ�นวนครัง้ คำ�นวณ
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
15. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

บริหาร และเลขานุการบริษัท ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรือ่ งทีส่ �ำ คัญได้น�ำ เข้ารวม
ไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็น
ประโยชน์เข้าสู่วาระการประชุม
16. สำ�นักเลขานุการบริษทั และกฎหมาย จัดส่งเอกสารประกอบการประชุม
ให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้
ศึกษามาก่อนล่วงหน้า ซึง่ เอกสารดังกล่าว ได้ให้ขอ้ มูลและรายละเอียด
อย่างเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณา
17. องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษทั กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ว่า
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัย
ชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก นอกจากนั้น
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าในการลงมติ
ในวาระที่สำ�คัญ ควรมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
18. ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่
ฝ่ายจัดการจะเสนอเรือ่ งและมากพอทีก่ รรมการจะอภิปรายปัญหาสำ�คัญ
กันอย่างรอบคอบโดยทัว่ กัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมให้มกี ารใช้
ดุลยพินจิ ตัดสินใจ กรรมการให้ความสนใจกับทุกวาระทีน่ �ำ เข้าสูท่ ปี่ ระชุม
รวมถึงเรือ่ งการกำ�กับดูแลกิจการ นอกจากนี้ การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั มีการเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพือ่ นำ�
เสนอข้อมูล ปัญหาและชีแ้ จงรายละเอียด เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ ซึง่
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้ง
ยังเป็นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่จำ�เป็นเพิ่มเติมผ่านการสอบถาม
ผูบ้ ริหารระดับสูง อีกทัง้ ในบางประเด็นทีม่ ขี อ้ มูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษทั
สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านเลขานุการของบริษัท
19.รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย วัน
เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและขาด
ประชุม สรุปสาระสำ�คัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปราย
และข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็น
ด้วย ชื่อผู้จดรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน บริษัทได้มีการจัด
เก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเล่มและในรูป
แบบไฟล์ PDF ซึ่งสามารถสืบค้นง่าย แต่แก้ไขไม่ได้ มีการบันทึกและ
เปิดเผยจำ�นวนครัง้ การเข้าประชุมคณะกรรมการ เนือ่ งจากการประชุม
คณะกรรมการบริษทั จะจัดขึน้ ทุกไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการ
บริหารซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั จะจัดขึน้ ทุกเดือน
จึงมีการรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารนำ�เสนอให้คณะ
กรรมการบริษัททราบด้วย
20. คณะกรรมการบริษทั ฯกำ�หนดให้มกี ารจัดทำ�แบบประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานตนเอง (Self Assessment) โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางเพื่อใช้เป็น
กรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ
อย่างสม่ำ�เสมอโดยคณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่าการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯเป็ น ขั้ น ตอนที่ สำ � คั ญ ขั้ น ตอน
หนึ่งของการพัฒนาสู่การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีท้งั นี้ ในการประเมินผล
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะเปรียบเทียบว่าได้ดำ�เนินการตามนโยบาย
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ได้อนุมตั ไิ ว้ และ/หรือ ตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Good
Practices) หรือไม่ เพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำ�หนดไว้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำ�งาน โดยจัดให้มกี ารประเมินผลปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ทัง้ คณะเป็นประจำ�ทุกปี เมือ่ สิน้ รอบบัญชีของแต่ละปี ทัง้ นีเ้ ป็น
การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯโดยรวม และรายบุคคล

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 โดย
มีระยะเวลาการรับรองสามปี บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้ส�ำ นักบริหารความเสีย่ ง
และพัฒนาระบบ เป็นหน่วยงานที่ประเมินและติดตามความเสี่ยงจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่นตามเกณฑ์การประเมินตนเองที่เคยรับการประเมิน
โดยประสานงานกับผู้ปฏิบัติของทุกหน่วยงานภายในบริษัท และปรับปรุง
ประเด็นต่างๆ ร่วมกับสำ�นักตรวจสอบภายใน รวมทั้งทางบริษัทมีแนวทาง
ขยายผลไปยังผูม้ สี ว่ นได้เสีย ให้เข้ามาอยู่ในแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
นอกจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะแล้ว ไทยในการต่อต้านการทุจริตให้มากขึ้นเป็นลำ�ดับ
คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกคณะด้วย โดยประเด็นการประเมินนัน้ จะนำ�มาจากแบบประเมินผล ในด้านการดำ�เนินการในระบบงานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้
การปฏิบตั งิ านตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพิม่ เติมด้วย สำ�นักบริหารความเสีย่ งฯจัดทำ�ประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทุกปี
หน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆเพื่อให้ได้รับ โดยใช้หลักเกณฑ์ของ COSO-ERM และเริ่มปฏิบัติตามกระบวนการแล้ว
ข้อมูลที่ตรงกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการชุดนั้นๆมากขึ้น
และได้จัดทำ�คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตาม
ในการประเมินตนเองนี้ สำ�นักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะส่ง ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
แบบประเมินทีเ่ ห็นชอบโดยคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการแก่กรรมการ
ทุกท่านหนึ่งเดือนก่อนสิ้นรอบปีบัญชี เมื่อประมวลผลการประเมิน นอกจากนั้น บริษัทฯ มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
คณะกรรมการและกรรมการรายบุ ค คลเสร็ จ แล้ ว จะนำ � เสนอ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยกำ�หนดให้สำ�นักบริหาร
คณะกรรมการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การพิ จ ารณาให้ ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ ความเสี่ยงฯ ติดตามและสรุปผลการติดตามงานทุกไตรมาส ส่วนผล
ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความเหมาะสมขององค์ประกอบ การสอบทานการปฏิบัติงานดังกล่าวว่า มีระบบการควบคุมภายในและ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯกำ�หนดให้อยู่ในแผนการสอบทานประจำ�
ปีของสำ�นักตรวจสอบภายในทุกปี

การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ในด้านการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนว
ปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั นัน้ ในปี 2560 บริษทั ฯ
ได้ดำ�เนินการดังนี้
1. สำ�นักบริหารความเสี่ยงฯได้ร่วมงานกับฝ่ายจัดซื้อ ให้ความรู้ด้านการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ พร้อมเชิญชวนคูค่ า้ ให้เข้าร่วมโครงการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ในวันที่ 1 เมษายน 2560
2. สำ�นักบริหารความเสี่ยงฯ ให้การอบรมพนักงานภายในองค์กรเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม
แนวปฎิบัติ คือ บริษัทนำ�นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเผยแพร่และ
ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 และให้พนักงานทีเ่ ข้ารับการอบรมปฏิญาณ
ทำ�ความเข้าใจแก่พนักงานเพื่อให้มีการปฎิบัติ โดยจัดทำ�จรรยาบรรณ
ตนพร้อมทำ�สัญลักษณ์มือไขว้ อันเป็นการยืนยันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น คู่มือปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
การทุจริตคอร์รัปชั่น
ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายนี้ เพื่อใช้อบรม ปฎิบัติ และให้พนักงานเรียนรู้
ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทให้ความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเหตุหรือเบาะแส การให้ข้อมูลการกระทำ�ผิดและการทุจริต
การคอร์รัปชั่นภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีกำ�หนดไว้ ผู้กระทำ�การคอร์รัปชั่นถือ ตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส
เป็นผูก้ ระทำ�ผิดวินยั อันจะถูกลงโทษทางวินยั ตามข้อบังคับการทำ�งานของ หรือข้อมูลการกระทำ�ผิดและการทุจริตหรือการร้องเรียนที่หลากหลาย
บริษัท และอาจถูกดำ�เนินการตามกฎหมายทางแพ่ง/อาญา
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ
การระงับยับยัง้ และการป้องกันการกระทำ�ผิดหรือทุจริต หรือการร้องเรียน
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ประธานกรรมการบริษัทฯได้ร่วมลงนามใน เพื่อได้รับการเยียวยาแก้ไข
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต รับทราบข้อตกลงคำ�ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบตั ิ (Collective ช่องทางการให้ข้อมูลและกระบวนการ
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 1. เมือ่ พนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอนั ควรเชือ่ โดยสุจริตว่ามีการกระทำ�ผิด
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ�คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นซึ่งมี
หรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทฯหรือบริษัทในกลุ่ม ต้องแจ้ง
ผลใช้บังคับในเดือนกรกฎาคม 2559 และดำ�เนินการปรับปรุงเอกสารและ
ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทราบโดยทันที ไม่ว่า
กระบวนการต่างๆให้สอดคล้องกับคำ�ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวและ
ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้รับการพิจารณาให้แจ้งต่อ
หลักเกณฑ์ของแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงขึน้ ไป ตามแบบการให้ขอ้ มูลพบเห็นการกระทำ�
และจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ผิดและการทุจริต ทั้งนี้ พนักงานไม่ควรที่จะดำ�เนินการสอบสวน หรือ
ต้านการทุจริต เพื่อขอรับการรับรอง
ซักถามใดๆ เกี่ยวกับการกระทำ�ที่สงสัยด้วยตนเอง
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและ
พนั ก งานกระทำ � การคอร์ รั ป ชั่ น และให้ มี การประเมิ น ความเสี่ ย งจาก
การคอร์รปั ชัน่ กับการสอบทานการปฎิบตั ติ ามนโยบายอย่างสม่�ำ เสมอ และ
ทบทวนแนวทางการปฎิบัติและข้อกำ�หนดในการดำ�เนินการแต่ละส่วนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานที่
ยอมรับกันโดยทั่วไป ตลอดจนธุรกิจของบริษัท

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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2. หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อผู้ 6. การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษทางวินยั และการดำ�เนิน
คดีทางกฎหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้นๆ
บังคับบัญชาดังกล่าว หรือสงสัยว่าผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารของ
บริษัทฯเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจ้ง 7. เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้น ให้หน่วยงานที่เป็นผู้ดำ�เนิน
การแจ้งผลการดำ�เนินการต่อสำ�นักตรวจสอบภายในเพื่อรายงาน
ผ่านช่องทาง ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งต่อไป
2.1 หัวหน้าสำ�นักตรวจสอบภายใน โทร 02-642-6092 ต่อ 127
หรือ e-mail: ia@kslgroup.com หรือ chartchai@kslgroup.com
การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
2.2 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-642-6092ต่อ 969
1. บริษัทฯ จะไม่เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำ�เนินการ
หรือ e-mail: ampaporn@kslgroup.com
ต่างๆ จากการทีพ่ นักงานให้ข้อมูลการกระทำ�ผิด หากผู้ใดกระทำ�การ
2.3 ส่ง e-mail มาที่ ia@kslgroup.com ใน Intranet ของบริษัทฯ
ฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัย
2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการของ
2. บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานผู้ให้ข้อมูลการก
บริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้
ระทำ�ผิด รวมถึงผูท้ ี่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวน
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่นจำ�กัด (มหาชน)
ด้วยเจตนาสุจริต
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนศรีอยุธยา
3. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและความสำ�คัญของเรื่องร้อง
หรือ e-mail: sitti@kslgroup.com
เรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อกรรมการผู้
3. เมือ่ บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ข้างต้นได้รบั แจ้งว่ามีการกระทำ�ผิดหรือ
จัดการใหญ่ เพือ่ สัง่ การให้สายงานทรัพยากรบุคคลจัดหามาตรการการ
การทุจริตต้องรายงานต่อสำ�นักตรวจสอบภายในทันที
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่กรณี
4. สำ � นั ก ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดทำ� ทะเบียนรับเรื่อ งร้ อ งเรี ย น
และต้องจัดทำ�รายงานสรุปการรับเรื่องการแจ้งข้อมูลการกระทำ�ผิด 4. กรณีพนักงานแจ้งเรือ่ งร้องเรียนหรือให้ขอ้ มูลการกระทำ�ผิดด้วยเจตนา
สุจริต แม้วา่ บริษทั ฯจะไม่พบการกระทำ�ผิดตามที่ได้รอ้ งเรียน บริษทั ฯ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป
จะไม่ดำ�เนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม
5. สำ�นักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบื้องต้นว่าการกระทำ�ผิดเกิดขึ้นใน
หากผลการสอบสวนพบว่าเรื่องร้องเรียนไม่มีมูลความจริง และได้ทำ�
หน่วยงานใด และให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อดำ�เนิน
ด้วยเจตนาหรือจงใจให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลเท็จ
การสอบข้อเท็จจริงต่อไปและติดตามผลการดำ�เนินการของหน่วยงาน
บริษทั ฯจะพิจารณาดำ�เนินการลงโทษพนักงานที่ให้ขอ้ มูลตามข้อบังคับ
ที่รับเรื่องไปนั้นเป็นระยะ
เกี่ยวกับการทำ�งาน รวมทั้งพิจารณาดำ�เนินคดีตามกฎหมาย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานประจำ�ปี 2560

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
1) นายมนู
เลียวไพโรจน์
2) นายจำ�รูญ
ชินธรรมมิตร์
3) (นายประภาส
ชุตมิ าวรพันธ์
นายชนะชัย
ชุตมิ าวรพันธ์
4) นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย
5) นายสุขุม
โตการัณยเศรษฐ์
6) นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
7) นางอินทิรา
สุขะนินทร์
8) นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
9) นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
10) นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
11) นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
12) นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์
13) นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์
14) นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์
15) (นายประมูล
วิเชียรสินธุ์
นางสาวอัญชลี
พิพัฒนเสริญ
16) พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ
17) นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
18) นายการุณ
กิตติสถาพร
19) นายวรภัทร
โตธนะเกษม
20) นางสาวนงลักษณ์
พินัยนิติศาสตร์
21) นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ์
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ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ (ลาออกวันที่ 1 เมษายน 2560))
กรรมการ (แทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ (ลาออกวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ))
กรรมการอิสระ (แทนตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

กรรมการของบริษัทจำ�นวน 21 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารจำ�นวน 11คน (ร้อยละ 52) ในจำ�นวนนี้มีกรรมการอิสระจำ�นวน
7 คน (ร้อยละ 33)โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 คน คณะกรรมการ
บริษัทมีหน้าที่ดำ�เนินการจัดการและกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะ
กรรมการกำ�กับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
และปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เดิมอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำ�หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการ หมวดที่ 5 ต่อมา คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 7/2559-2560
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติให้มีและเห็นชอบกฎบัตรคณะ
กรรมการ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กฎบัตรนี้ได้
กำ�หนดหน้าทีข่ องคณะกรรมการที่ได้ทบทวนให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมาจากการแต่งตั้งของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ 1. บริหารกิจการโดยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ให้
บริษทั มีผลประกอบการทีด่ ี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบ
บริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ขจัดหรือลดการสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและ
คณะกรรมการบริษทั ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่
สิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ตามปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
เกี่ยวข้อง และเพื่อทำ�หน้าที่เกี่ยวกับ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การกำ�กับดูแลกิจการเป็นไป
ตามบรรษัทภิบาลที่ดี
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

2. กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการบนพืน้ ฐานการ
สร้างกิจการอย่างยั่งยืน โดยคำ�นึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และกำ�กับให้การดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และ
แผนงานประจำ�ปีตอบสนองความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของกิจการ
3. ดู แ ลให้ กิ จ การมี ค ณะกรรมการมี อ งค์ ป ระกอบและคุ ณ สมบั ติ ที่
สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการที่ดีท่ีมีการสรรหาที่โปร่งใสและ
มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่
อย่างรับผิดชอบ กำ�หนดให้มกี รอบและกลไกในการกำ�กับดูแลนโยบาย
และการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยและกิจการทีบ่ ริษทั ไปลงทุน แต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยที่จำ�เป็นและสมควร
4. ดูแลให้บริษทั ฯมีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ หมาะสมต่อ
การดำ�เนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท และมีการพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูงตลอดจนการสืบทอดงานที่เป็นระบบ
5. ส่งเสริมนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดมูลค่าแก่ธรุ กิจและการประกอบธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. ดู แ ลให้ มี ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ มี
มาตรฐานและตอบสนองต่อการทำ�ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
ของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำ�คัญ
ซึ่งอาจกระทำ�ได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีนโยบายและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำ�
ธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน การต่อต้านคอร์รัปชั่น ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนเบาะแสการกระทำ�ทุจริตและคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1) นายจำ�รูญ
ชินธรรมมิตร์ ประธานกรรมการบริหาร
2) [นายประภาส
ชุตมิ าวรพันธ์
กรรมการ
(ลาออกวันที่ 1 เมษายน 2560)]
นายชนะชัย
ชุตมิ าวรพันธ์
กรรมการ
(แทนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560)
3) นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย
กรรมการบริหาร
4) นายสุขุม
โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริหาร
5) นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล กรรมการบริหาร
6) นางอินทิรา
สุขะนินทร์
กรรมการบริหาร
7) นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร
8) นายชลัช
ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร
9) นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร
10) นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร
11) นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมการบริหาร
12) นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์
กรรมการบริหาร
โดยประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผูเ้ ลือกเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

7. ดูแลให้มีการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการจัดทำ�รายงาน
ทางการเงินและการเปิดเผยสารสนเทศให้โปร่งใสและเป็นไปตาม 1. กำ�หนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลัก
ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้
กฎหมาย
ความเห็นชอบ
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในเรื่องสำ�คัญและรักษาสิทธิใน
การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของ ผูถ้ อื หุน้ ผ่านช่องทางทีเ่ หมาะสมและทันเวลา 2. กำ�หนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำ�นาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯให้ความเห็นชอบ
บทบาทหน้าที่ทั้ง 8 ประการข้างต้นสามารถแยกแยะเป็นหลักปฏิบัติและ
แนวทางปฏิบตั อิ กี หลายประการ โดยอ้างอิงถึง “หลักการบริหารกิจการทีด่ ี : 3. กำ�หนดโครงสร้างองค์กรและกำ�หนดนโยบายด้านบุคคล
หลั ก ปฏิ บั ติ สำ � หรั บ คณะกรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น” ที่ สำ � นั ก งาน
4. ติดตามและกำ�กับการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบริษทั
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดทำ�ขึ้น
ในปี 2560 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 8 ครั้ง และมี 5. พิจารณาและอนุมัติกิจการต่างๆ ที่อยู่ ในขอบเขตอำ�นาจตามคู่มือ
อำ�นาจดำ�เนินการ
การประชุมของกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร (โดยไม่มฝี า่ ยจัดการ) เพิม่ อีก 1 ครัง้
เพือ่ ให้กรรมการบริษทั ที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถแสดงความคิดเห็นในเรือ่ ง
6. ดำ�เนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย
การทำ�งานและการบริหารงานได้อย่างอิสระ
ทั้งนี้ การมอบอำ�นาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น อยู่
ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั และในกรณี
ทีก่ ารดำ�เนินการใดทีม่ หี รืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการ
บริหารคนใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารนำ�เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหาร

รายงานประจำ�ปี 2560
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ผู้นั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน 7. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำ�ปีของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธาน
การประชุมในเรื่องดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดัง
ต่อไปนี้
ปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 ครั้ง มีการรายงานผล
7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ขอ
การปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสม่�ำ เสมอต่อคณะกรมการบริษทั สำ�หรับสถิตกิ ารเข้า
รายงานทางการเงินของบริษัท
ประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละคนเปิดเผยตามตารางสรุปจำ�นวนครัง้ ใน
7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
1) นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
7.5 ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) นายการุณ
กิตติสถาพร
กรรมการตรวจสอบ
7.6 จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วม
3) นายสุขุม
โตธนะเกษม กรรมการตรวจสอบ
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
4) นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ
7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้
รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตร (Charter)
7.8 รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้
โดยหัวหน้าสำ�นักตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
โดยตำ�แหน่ง (ปัจจุบัน คือนายชาติชาย ภูวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ)
คณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผย
อย่างเพียงพอ
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อ
สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ� ดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง
2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ
มีนยั สำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะ
การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
กรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำ�เนิน
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
การปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ายความดีความชอบ และ
9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดที่
9.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความ บกพร่องที่สำ�คัญใน
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ระบบควบคุมภายใน
9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผล
กำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่
กระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงป้องกันมิให้เกิด
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
การทุจริตและคอร์รัปชั่น
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำ�เนินการให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใด
4. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ�ตามวรรคหนึ่งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ตลาดหลักทรัพย์
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ เพือ่ ทำ�หน้าที่
เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวม : องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คือประกอบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ด้วยกรรมการอิสระจำ�นวนสี่คน คือ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีก
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผล สามคนซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเงิน ระบบควบคุมและ
ประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ตรวจสอบภายใน ประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบระบุใน
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ เอกสารแนบ โดยนายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ จบ
การศึกษาด้านบัญชี เป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน
สูงสุดต่อบริษัท
รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกำ�หนดให้ประชุมอย่างน้อยปีละ 4
ครัง้ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครัง้ มีการรายงาน
ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งสม่ำ � เสมอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท รวมถึ ง
การรายงานการทำ � หน้ า ที่ ใ นรอบปี ที่ ผ่ า นมา (โปรดดู หั ว ข้ อ รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ) สำ�หรับสถิตกิ ารเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละคนเปิดเผยตามตารางสรุปจำ�นวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประกอบด้วย
1) นายประมูล
วิเชียรสินธุ์
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
(ลาออกจากตำ�แหน่งประธานชุดย่อย 1 พฤษภาคม 2560)
2) นายการุณ
กิตติสถาพร
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
(ประธานฯ แทนนายประมูล วิเชียรสินธุ์ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560)
3) นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
4) นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
(หมายเหตุ : นายประมูล วิเชียรสินธุ์ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนและลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2560 และวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ตามลำ�ดับ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง
นายการุณ กิตติสถาพร เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ แทนตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560)

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เลือกเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปัจจุบันคือ นายอานนท์
ศรีชาญกิจ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ด้านการสรรหา
(1) กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตาม
โครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดไว้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและ
เพื่อให้แน่ ใจว่าจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง
โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวม
ถึงความเป็นอิสระและการมีเวลามาปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่จะทำ�
หน้าที่กรรมการ
(2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอชื่อต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ให้กำ�หนดวิธีการสรรหา
เปิดรับการเสนอชือ่ รวมถ่งการตรวจสอบคุณสมบัตทิ างกฎหมาย
และข้อกำ�หนดหน่วยงานทางการ และความยินดีในการมาเป็น
กรรมการ
(3) สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมมาดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ

2. ด้านค่าตอบแทน
(1) พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณา
ค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็น
ธรรมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยประธานคณะกรรมการแต่ละ
คณะจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่ากรรมการในคณะประมาณ
ร้อยละ 20
(2) พิ จ ารณาข้ อ มู ล การจ่ า ยค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท อื่ น ที่ อ ยู่ ใ น
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี
(3) เปิดเผยรายชือ่ กรรมการ จำ�นวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม และค่าตอบแทน
ในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ รวมถึง
เนื้อหาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
บริษัทกำ�หนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการ
สรรหา เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนสี่คน
คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและ
กรรมการอีกอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการอิสระ (ร้อยละ 75) กรรมการ
ที่ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะ
ต้องมีคุณสมบัติที่กำ�หนดในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และมีวาระดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเวลา 3 ปี
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำ�หนดให้มี
การประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือเมื่อต้องสรรหากรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อย หรือเมื่อต้องพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนโดยกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 4 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างสม่ำ�เสมอ สำ�หรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนของแต่ละคนเปิดเผยตามตารางสรุปจำ�นวนครั้ง
ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย
1) พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2) นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นายวรภัทร
โตธนะเกษม กรรมการบริหารความเสี่ยง
4) นายชลัช
ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยหัวหน้าสำ�นักบริหารความเสีย่ ง ทำ�หน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งโดยตำ�แหน่งปัจจุบนั คือ นายสินชัย สิรริ ตั นพลกุล ผูช้ ว่ ย
ผู้จัดการใหญ่ สำ�นักบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำ�หนดนโยบาย เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ พิจารณาใน
เรือ่ งของการบริหารความเสีย่ งโดยรวมซึง่ ต้องครอบคลุมถึงความเสีย่ ง
ทีส่ �ำ คัญของบริษทั เช่น ความเสีย่ งจากตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านการจัดการ ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี 2560

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถ
ประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
ที่กำ�หนด
4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั
กำ�หนด
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการกำ�หนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย งว่ า ประกอบด้วยกรรมการจำ� นวนสี่คน คื อ ประธาน
กรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีก
อย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการอิสระ (ร้อยละ 75) กรรมการทีด่ �ำ รงตำ�แหน่ง
ในคณะกรรมการ จะมีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดในกฎบัตรคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และมีวาระดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเวลา 3 ปี
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำ�หนดให้มีการประชุมอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2560คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม
4 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำ�เสมอ สำ�หรับสถิติการ
เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของแต่ละคนเปิดเผยตามตาราง
สรุปจำ�นวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ ประกอบด้วย
1) นายวรภัทร
โตธนะเกษม
ประธานคณะกรรม
การกำ�กับดูแลกิจการ
2) พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ
3) นายการุณ
กิตติสถาพร
กรรมการอิสระ
4) นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์์ กรรมการอิสระ
โดยคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ เป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ ปัจจุบนั คือ นายธัชชัย ศุภผลศิริ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สำ�นักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแล
กิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร
พนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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3. กำ � กั บ ดู แ ลและให้ คำ � แนะนำ � ตลอดจนสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจแก่
คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของ
การกำ�กับดูแลกิจการ
4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฎิบัติการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือ
มาตรฐานอื่นที่เหมาะสม
5. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำ�งานกำ�กับดูแลกิจการให้มีอำ�นาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควร
6. ปฎิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการกำ�หนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการว่าประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนสี่คน คือประธานกรรมการ
และกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่าง
น้อยสองคนเป็นกรรมการอิสระ (ร้อยละ 75)กรรมการที่ดำ�รงตำ�แหน่งใน
คณะกรรมการ จะมีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ และมีวาระดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเวลา 3 ปี
กฎบัตรของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการกำ�หนดให้มีการประชุมอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2560 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการมีการประชุม
3 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำ�เสมอ สำ�หรับสถิติการ
เข้าประชุมคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการของแต่ละคนเปิดเผยตามตาราง
สรุปจำ�นวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
การสรรหากรรมการ
ในการสรรหากรรมการใหม่ที่เป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ ไม่ ใช่
ผูบ้ ริหาร ในเบือ้ งต้นคณะกรรมการสรรหาฯจะพิจารณารายชือ่ ในฐานข้อมูล
รายชื่อกรรมการอาชีพในทำ�เนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) และเชิญชวนให้คณะกรรมการบริษัทเสนอรายชื่อ เมื่อ
ได้รายชื่อทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯจะตรวจสอบคุณสมบัติขั้น
ต่ำ�ตามที่กำ�หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการกฎบัตรคณะกรรมการ
และข้อบังคับของบริษัทฯ พิจารณาความรู้ความสามารถเฉพาะทางตาม
ที่บริษัทฯมีความต้องการในเวลานั้นๆที่ได้กำ�หนดไว้ก่อนโดยนำ�วิสัยทัศน์
พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯมาพิจารณาประกอบ
กฎบัตรคณะกรรมการ ได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการไว้ดังนี้
1. มีคุณสมบัติที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
3. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
4. มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯได้ดี และการ
เป็นกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการไม่ควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

54

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯได้ กำ � หนดคุ ณ สมบั ติ ข อง
กรรมการอิสระไว้ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละศูนย์จดุ ห้าของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ ได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำ�คัญ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่
มีนัยสำ�คัญ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการ
เป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกิน
กว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำ�คัญ
ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวัน
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย
กับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั สำ�คัญ
ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง
ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยว
กับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
การเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการ
ในกรณีปกติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยที่ข้อบังคับของ
บริษัทฯกำ�หนดว่า ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
จำ�นวนหนึ่งในสามออกจากตำ�แหน่ง ถ้าจำ�นวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
ดังนั้น บริษัทฯจะจัดวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญ
ประจำ�ปีผถู้ อื หุน้ ทุกปี และนำ�เสนอรายชือ่ กรรมการทีผ่ า่ นการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท
ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก
และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ลงคะแนนเสี ย งเลื อ กบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ
เป็น กรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน
บุคคลแต่ละคนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ออกเสียงเลือกตัง้ จะได้รบั คะแนนเสียง
จากผู้ถือหุ้นไม่เกินจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (ก) โดย
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียง
สูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จำ�นวนกรรมการที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนที่จะมี ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระ และยังมีวาระเหลือมากกว่าสองเดือน กฎหมายบริษทั
มหาชนและข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดว่ากรณีเช่นนี้ให้เป็นอำ�นาจของ
คณะกรรมการบริษทั ในการแต่งตัง้ กรรมการทดแทน ฉะนัน้ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะใช้กระบวนการสรรหาตามที่กล่าวมา
ข้างต้น และนำ�เสนอผู้ที่ ได้รับการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ และให้อยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลือ
อยู่ของกรรมการที่กรรมการใหม่นั้นแทน
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เลื อ กตั้ ง กรรมการหรื อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
แต่งตั้งกรรมการตามแต่กรณีนี้แล้ว บริษัทฯจะแจ้งรายชื่อกรรมการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ภายในกำ�หนดเวลา

รายงานประจำ�ปี 2560

การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำ�กับดูแลที่ทำ�ให้สามารถควบคุมดูแล
การจัดการและรับผิดชอบการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม และ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ส่ง
บุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของบริษัทซึ่งได้รับ
มติเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ตัวแทนของบริษัทที่ ไปเป็น
กรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าว จะมีสว่ นร่วมในการกำ�หนด
นโยบายสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่นๆ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ป้องกันมิให้กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงาน ใช้ขอ้ มูลภายในทีม่ สี าระสำ�คัญ
ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องในธุรกรรม
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทและวิธีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยดำ�เนินการตามนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการ ดังนี้
บริษัทกำ�หนดจรรยาบรรณ : แนวปฏิบัติที่ดีในการดำ�เนินธุรกิจ ในส่วนที่
เกี่ยวกับ การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท
การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน
1. ดำ�เนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ ในการ
รายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำ�หนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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4. ข้อมูลภายในหรือเอกสารที่มีสาระสำ�คัญของบริษัท ทั้งในรูปแบบ
เอกสารและ Soft File จะถูกเก็บรักษาไว้ในที่รัดกุมและจำ�กัดให้รับรู้
ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงตามความจำ�เป็นเท่านั้น โดยเฉพาะข้อมูล
ภายในทีเ่ ป็นความลับ ในกรณีทจี่ �ำ เป็นต้องเปิดเผยต่อพนักงาน บริษทั
จะให้พนักงานทราบถึงข้อจำ�กัดในการนำ�ข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง ใน
กรณีทพี่ นักงานนำ�ข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของบริษทั ไปเปิดเผยต่อบุคคล
ภายนอก จะถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
5. การติดตามผลการปฏิบัติงาน จะดำ�เนินการสุ่มตรวจกรณีที่มีการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ รวมถึง การตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศ
ของบริษัทและข่าวสารจากภายนอก
ตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ซึง่ ประกาศให้ทราบทัว่ กันว่า
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน (Inside Information)
ของกลุ่มบริษัท ที่มีสาระสำ�คัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ น่ื กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน จะงดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2560 บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อยจ่าย
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee) เป็นจำ�นวนเงิน 8,650,000 บาท
และค่าบริการอืน่ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (non-audit fee) เป็นจำ�นวนเงิน
1,920,000 บาท อันได้แก่ ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำ�นวนเงิน รวม 320,000 บาท และ
ค่าที่ปรึกษาและการให้บริการอื่น จำ�นวนเงิน 1,600,000 บาท

2. ดำ�เนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบว่า
หากได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ขอให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายใน
นั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระ
สำ�คัญนั้นต่อบุคคลอื่น
3. ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูงจะต้องจัดทำ�และนำ�ส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์และ
การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ต่ อ สำ � นั ก เลขานุ การบริ ษั ท และ
กฎหมาย เพือ่ นำ�ส่งต่อไปยังสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำ�หนดไว้ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
และสำ�นักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั เป็นรายไตรมาสและต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารเป็นรายเดือน

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ตารางสรุปจำ�นวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริษัท
ลำ�ดับ
ที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำ�แหน่งใน
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหาร

เข้า จำ�นวน เข้า จำ�นวน
ประชุม การเข้า ประชุม การเข้า
ประชุม
ประชุม
ทั้งปี
ทั้งปี
8
8

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ประชุม
ตรวจสอบ สรรหาพิจารณา บริหารความ
กำ�กับดูแล
สามัญ
ค่าตอบแทน
เสี่ยง
กิจการ
ผู้ถือหุ้น
เข้า จำ�นวน เข้า จำ�นวน เข้า จำ�นวน เข้า จำ�นวน เข้า จำ�นวน
ประชุม การเข้า ประชุม การเข้า ประชุม การเข้า ประชุม การเข้า ประชุม การเข้า
ประชุม
ประชุม
ประชุม
ประชุม
ประชุม
ทั้งปี
ทั้งปี
ทั้งปี
ทั้งปี
ทั้งปี
1
1

1 นายมนู

เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ

2 นายจำ�รูญ

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร

8

8

12

12

1

1

3 นายประภาส *

ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริหาร

4

4*

5

5*

1

1

นายชนะชัย *

ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริหาร

4

4*

7

7*

4 นายพรศิลป์

แต้มศิริชัย

กรรมการบริหาร

7

8

12

12

1

1

5 นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร

8

8

11

12

1

1

6 นายตระการ

ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมการบริหาร

8

8

12

12

1

1

7 นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร

8

8

12

12

1

1

8 นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

8

8

11

12

1

1

9 นายธัชพงษ์

ภากรศิริวงศ์

กรรมการบริหาร /กรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร

8

8

12

12

1

1

10 นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

8

8

1

1

11 นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

7

8

10

12

1

1

12 นายสุขุม

กรรมการบริหาร /กรรมการ
บริหารความเสี่ยง
โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริหาร

8

8

12

12

1

1

13 นายธวัทชัย

โรจนะโชติกุล

กรรมการบริหาร

7

8

11

12

1

1

14 นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

7

8

4

4

1

1

15 นายประมูล **

วิเชียรสินธุ์

กรรมการ /กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ /ประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

4

4 **

3

4 **

-

1

1

1 **

16 พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ

8

8

-

1

17 นายสิทธิ

กรรมการอิสระ /ประธาน
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง / กรรมการกำ�กับดูแล
กิจการ
ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ /ประธาน
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กิตติสถาพร กรรมการอิสระ / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน /กรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการ
โตธนะเกษม กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ /กรรมการ
บริหารความเสีย่ ง/ ประธาน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
พินัยนิติศาสตร์ กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการ
สุขะนินทร์
กรรมการบริหาร

7

8

5

5

1

1

5

8

5

5

7

8

5

5

7

8

5

5

8

8

นางสาวอัญชลี **

18 นายการุณ

19 นายวรภัทร

20 นางสาวนงลักษณ์
21 นางอินทิรา

พิพัฒนเสริญ

12

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

12

หมายเหตุ * นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ ลาออกมีผลวันที่ 1 เมษายน 2560 นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ เป็นกรรมการวันที่ 1 เมษายน 2560
** นายประมูล วิเชียรสินธ์ุ ลาออกมีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นางสาวอัญชลี พิพัฒนเสริญ เป็นกรรมการวันที่ 29 กันยายน 2560

4

4

2

3

2

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

1

1

รายงานประจำ�ปี 2560
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

นายมนู เลียวไพโรจน์

1. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

อายุ (ปี)

กรรมการอิสระ

นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์

2. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 18 มีนาคม 2547

(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)

74

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547
อายุ (ปี)

67

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•

• ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•

• วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• วุฒิบัตร วปอ.รุ่นที่ 34

•

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004

•

หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 30/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2554 - ปัจจุบัน

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)
การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
2539 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่

ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอ็มซี จำ�กัด (มหาชน)

- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

2553 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ ไอพี จำ�กัด (มหาชน)

- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

2553 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำ�กัด (มหาชน)

- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด

2547 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกรแอนด์เทรดดิ้ง จำ�กัด

(ตลาดหลักทรัพย์สิงค์โปร์)

2549 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2549 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ Savannakhet Sugar Corporation

2547 - ปัจจุบัน

บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน)

- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

2546 - มิถุนายน 2559

ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพลายส์ จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

2546 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด

2545 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด

ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

2544 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำ�กัด

ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2543 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด

ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม

2540 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำ�กัด

2545 - 2549
2542 - 2547

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

2540 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำ�กัด

• ของตนเอง (ไม่มี)

2539 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำ�กัด

• คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

2539 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำ�กัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่มี)

2532 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
• ของตนเอง 96,796,331 หุ้น (2.195%)
• คู่สมรส ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์ 52,775,901 หุ้น (1.197%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
• เป็นน้องเขยของบุคคลในลำ�ดับที่ 3 และ 4
• เป็นน้องของบุคคลในลำ�ดับที่ 7
• เป็นพี่ของบุคคลในลำ�ดับที่ 8, 11 และ 12
• เป็นอาของบุคคลในลำ�ดับที่ 9, 10 และ 15

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

นายประภาส ชุติมาวรพันธ์

3. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

อายุ (ปี)

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย

4. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สำ�นักนวัตกรรม

(ลาออกมีผล 1 เมษายน 2560)

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

79

อายุ (ปี)

73

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

• มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ โรงเรียนประจำ�จังหวัดชลบุรี

• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

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

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

• ปริญญาตรี สาขาโครงสร้างโยธาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

2546 - ปัจจุบัน

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน)

2543 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอสฟลาวมิลล์ จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
2547 - เมษายน 2560

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

2556 - ปัจจุบัน

- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่

2546 - 2559

กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด

- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

2539 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด

• ของตนเอง 19,885,088 หุ้น (0.451%)

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation

• คู่สมรส นางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์ 23,074,000 หุ้น (0.523%)

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีนอินโนเวชัน่ จำ�กัด (มหาชน)

• พี่เขยของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด

2546 - มิถุนายน 2559

กรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด

2526 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
• ของตนเอง 29,390,196 หุ้น (0.666%)
• คู่สมรส นางมนทนัฐ แต้มศิริชัย 30,688,231 หุ้น (0.696%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
• พี่เขยของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

รายงานประจำ�ปี 2560

นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์

5. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

อายุ (ปี)

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)

นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล

6. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานบัญชีและการเงินบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานบริหารและสำ�นักงาน

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547
อายุ (ปี)
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• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีวะ คณะพาณิชย์ - การบัญชี โรงเรียนกิตติพาณิชย์

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Auckland Technical Institute, New Zealand

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)

การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2547 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่
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กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด

2551 - มีนาคม 2558

กรรมการผู้จัดการ บริษัท จันทบุรี สตาร์ท แอนด์ พาวเวอร์ จำ�กัด

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จำ�กัด

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำ�กัด

2547 - มีนาคม 2558

กรรมการ บริษัท จันทบุรี สตาร์ท จำ�กัด

2543 - ปัจจุบัน

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด

2545 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จำ�กัด

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท เค เอส แอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

2532 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด

2532 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เค เอส แอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำ�กัด

2530 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำ�กัด

2543 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท ราชาปอร์ซเลน จำ�กัด

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

2543 - ปัจจุบัน

กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด

• ของตนเอง 55,937,112 หุ้น (1.268%)

2541 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำ�กัด

• คู่สมรส นางกรกช โรจนะโชติกุล 3,166,748 หุ้น (0.072 %)

2532 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท ราชาโปรดักส์ จำ�กัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
• ของตนเอง 1,000,000 หุ้น (0.023 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

60

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

นางอินทิรา สุขะนินทร์

7. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

อายุ (ปี)

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

8. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานพัฒนาธุรกิจ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 25 มิถุนายน 2553

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานทรัพยากรบุคคล
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วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547
อายุ (ปี)
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• อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia

• Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA.

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่
- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

• SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint for Business Growth,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด

2548 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด

การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2550 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด

2547 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด

- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

กรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด

• ของตนเอง 25,471,699 หุ้น (0.578%)

2549 - มิถุนายน 2559

กรรมการบริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด

• พี่สาวของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

2542 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

2539 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำ�กัด

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
• ของตนเอง 99,599,954 หุ้น (2.258%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
• น้องสาวของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

รายงานประจำ�ปี 2560

9. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)

10. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)

กรรมการบริหารความเสี่ยง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 1 เมษายน 2560

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547
อายุ (ปี)
49
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร Mercer University, USA
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10
• หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 3
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มัดแมน จำ�กัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มาสเตอร์แอด จำ�กัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำ�กัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มเิ นิล้ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่
- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
31 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนสินทรัพย์ จำ�กัด
2550 - ปัจจุบัน
เลขาธิการ บริษัท สมาคมผู้ผลิตน้ำ�ตาลไทยและชีวพลังงานไทย
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการคณะกรรมการน้ำ�ตาลทรายภาคใต้
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
2546 - มิถุนายน 2559
กรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำ�ตาลทราย ปี 2527
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด
2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำ�กัด
2540 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำ�กัด
2540 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
2540 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ็ม พี แพ็คเกจจิ้งกรุ๊พ จำ�กัด
2539 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอส แอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
• ของตนเอง 43,279,926 หุ้น (0.981%)
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- 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%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• หลานของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

อายุ (ปี)
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• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ, University of Tennessee, Knoxvil e, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2005)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• Orientation Course - CFO Focus on Financial สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• CFA Charter holder, Association for Investment Management and Research (AIMR)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
2547 - ปัจจุบัน
บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่
- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสตกิส์ จำ�กัด
มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั เค.เอส.แอล. เรียลเอสเทต จำ�กัด
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
2546 - มิถุนายน 2559 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำ�กัด
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำ�กัด
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำ�มัน จำ�กัด
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำ�กัด
2539 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำ�กัด
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
• ของตนเอง115,355,499 หุ้น (2.616%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• หลานของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

11. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

อายุ (ปี)

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์

12. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547
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• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Diploma from KATINKA School, United Kingdom

• อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน Computer College, Germany

• หลักสูตร MMP รุ่น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน)

2548 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
2553 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่

กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด

• ของตนเอง 99,683,643 หุ้น (2.260%)

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

2524 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด

• น้องสาวของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
• ของตนเอง 96,225,726 หุ้น (2.182 %)
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ 17,583,759 หุ้น (0.399 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
• น้องชายของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

รายงานประจำ�ปี 2560

นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์

13. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

อายุ (ปี)

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์

14. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547
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อายุ (ปี)
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

• วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004

• ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)
การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่
- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด

63

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2552 - พฤษภาคม 2553

ผู้จัดการทั่วไป Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ชูการ์โฮลดิ้ง จำ�กัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.

การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น : (ไม่ม)ี

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

• ของตนเอง 158,162 หุ้น (0.004 %)

• ของตนเอง 22,907,921 หุ้น (0.519%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

64

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

นายชาตรี ชินธรรมมิตร์

15. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์

16. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547
อายุ (ปี)

44

กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

อายุ (ปี)

77

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

• Master of Science, Computer Science, Bellevue University, USA.

• ประกาศนียบัตร พาณิชยการ สาขาบัญชี

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)
การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
2547 - ปัจจุบัน

• หลักสูตร Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010

กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่
- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่ม)ี

- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด

การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด

- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

2546 - มิถุนายน 2559

กรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

2546 - 2559

กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน)

- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด

2540 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำ�กัด

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ

2535 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำ�กัด

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ชูการ์โฮลดิ้ง จำ�กัด

2543 - ปัจจุบัน

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

• ของตนเอง 57,467,546 หุ้น (1.303%)

• ของตนเอง 13,621,766 หุ้น (0.309%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

• คู่สมรส นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 4,944,720 หุ้น (0.112%)

• หลานของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี

รายงานประจำ�ปี 2560

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ

17. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

อายุ (ปี)

กรรมการอิสระ

นายประมูล วิเชียรสินธุ์

18. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกมีผล 1 พฤษภาคม 2560)

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 18 มีนาคม 2547

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547
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(ลาออกมีผล 1 มิถุนายน 2560)
อายุ (ปี)
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)

• หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 54 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/ 2004

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)
การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
2549 - ปัจจุบัน

65

กรรมการกฤษฎีกา สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 10/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Improving the quality of financial reporting (GFR) รุ่นที่ 4/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) : (ไม่ม)ี

การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี

2541 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย กรุงเทพมหานคร
2545 - 2546

ที่ปรึกษาประธาน ศาลรัฐธรรมนูญ

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) : (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

66

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

19. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

อายุ (ปี)

กรรมการอิสระ

นายการุณ กิตติสถาพร

20. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 18 มีนาคม 2547

กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

64

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(1 พฤษภาคม 2560 แทนนายประมูล วิเชียรสินธุ์)
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2553
อายุ (ปี)

70

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท MA (การค้าระหว่าง ประเทศ),Syracuse University, USA. (ทุน USAID)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• ปริญญาตรี BCA, New Zealand. (ทุน Colombo Plan)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Audit Committee Forum 2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2552

2557 - ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

• ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva

2537 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

• วปรอ.รุ่นที่ 8 (วปรอ.388)

2534 - 2557

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน

• Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี2554

บริษัท โนเบิลดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556

การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
2556 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี พร๊อพเพอร์ตี้ แมนเนจเมนท์ จำ�กัด

• Anti-Corruption for Executive Program ( ACEP) ปี 2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอ็น เค. เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำ�กัด

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บ้านสุขสบาย จำ�กัด

เมษายน 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

2538 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำ�กัด

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) : (ไม่ม)ี

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี

2552 - มีนาคม 2558

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
2551 - ตุลาคม 2560

ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

2550 - กันยายน 2557

กรรมการ คณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) : (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี

รายงานประจำ�ปี 2560

นายวรภัทร โตธนะเกษม

21. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

กรรมการอิสระ

อายุ (ปี)

นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

22. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ/

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2553

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2553
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อายุ (ปี)
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คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

• ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University of Illinois Urbana - Champaign สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois Urbana - Champaign สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Northwestern University Evanston Illinois, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71

• Directors Certification Program DCP 0/2000
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• The Executive Director Course EDC 1/2012
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Certificate of International Corporate Governance, Yale University, U.S.A.

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรสำ�หรับผู้บริหาร Harvard University, สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรสำ�หรับผู้บริหาร Stanford Executive Program 2013
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2550 - มีนาคม 2557

• Director Certificate Program, Australian Institute of Corporate Directors
(รุ่น Train the Trainers), Bangkok
• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5

บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
ธันวาคม 2555 - กรกฎาคม 2557

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด/กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารออมสิน

มกราคม 2552 - กรกฎาคม 2557

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด

28 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) : (ไม่ม)ี

สิงหาคม 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี

2552 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัท ปริญสิริ จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
มิถุนายน 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการผูจ้ ดั การ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

ปัจจุบัน

อนุญาโตตุลาการ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

มิถุนายน 2555 - ปัจจุบัน

ประธานบริหารหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมประจำ�กรมสรรพากร

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) : (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

68

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวอัญชลี พิพัฒนเสริญ

23. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

กรรมการอิสระ

24. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2560
อายุ (ปี)

65

นายธีระ สงวนดีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มการผลิต ธุรกิจน้ำ�ตาล
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ กุมภาพันธ์ 2547

อายุ (ปี)
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• ศึกษาเพิม่ เติม (Accounting Information System) University of Texas at Austin, TX, USA

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท MS. (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี University of Wisconsin, Madison, USA

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำ�หรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : (ไม่มี)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)รุ่นที่ 124/2552

2546 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ของสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553
ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP) รุ่นที่ 2/2553
ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD

2546 - มิ.ย. 2559 กรรมการบริษัท บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท น้ำ�ตาลเกาะกง จำ�กัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Savannakhet Sugar Corporation
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รอยัลเพลสเรียลตี้ จำ�กัด
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญลาภพัฒนา จำ�กัด

• หลักสูตร Role of Chairman รุ่นที่ 25/2554 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รอยัลเพลสซิเด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ของตนเอง 1,650,000 หุ้น (0.0374%)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จำ�กัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั ปริญสิริ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
2547 - 2550

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551 - 2553

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จำ�กัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ�ตามสัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 - ปัจจุบัน คณะกรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) : (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี

รายงานประจำ�ปี 2560

นายธัชชัย ศุภผลศิริ

25. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

26. ชื่อ
ตำ�แหน่ง

เลขานุการบริษัท
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 28 มีนาคม 2557
อายุ (ปี)

69

นายธนภัทร ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบริหารและสำ�นักงาน
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 9 พฤษภาคม 2559

อายุ (ปี)
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• ปริญญาโท นิติศาสตร์, Harvard University, USA

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน, Wharton School, University of Pennsylvania, USA

• เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2559 - ปัจจุบัน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

• Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 133/2017)

2534 - 2541

กรรมการบริหาร, บริษัท แกล็กโช เวลคัม ประเทศไทย (จำ�กัด)

2527 - 2541

ผูอ้ �ำ นวยการสายงานปฏิบตั กิ าร, บริษทั แกล็กโช เวลคัม ประเทศไทย (จำ�กัด)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผู้อำ�นวยการสำ�นักลอจิสติกส์และบริหาร, บริษัท ไทยคม (จำ�กัด) มหาชน

การอบรมหลักสูตรกรรมการหลักสูตรอื่นๆ

จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) : (ไม่ม)ี

• Ethical Leadership Program (ELP 6/2016)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี

• ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS)
รุ่น 29/2014
• Corporate Governance for Executives (CGE) 2014
• Company Secretary Program (CSP 59/2014)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำ�กัด (มหาชน)

2544 - 2557

SVP ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น : (ไม่ม)ี
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) : (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : (ไม่ม)ี

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ 31 ตุลาคม 2559 เปรียบเทียบกับสิ้นสุด 31 ตุลาคม 2560
ลำ�ดับ

รายชื่อกรรมการ

1 นายมนู

เลียวไพโรจน์ *

2 นายจำ�รูญ
ชินธรรมมิตร์ 1
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
3 นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์ 2
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
4 นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย 3
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
5 นายสุขุม
โตการัณยเศรษฐ์
6
7
8
9
10
11
12

ตำ�แหน่ง

ณ 31 ต.ค.
ณ 31 ต.ค.
จำ�นวนหุ้น
ร้อยละ
2559
2560
เพิม่ ขึน้ / ลดลง
จำ�นวนหุ้น
Par 0.50 บาท Par 0.50 บาท ในปี 2560 ที่มีสิทธิออกเสียง
(หุ้น)
-

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
กรรมการ/
146,909,132
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ

ไม่มีหุ้น KSL

149,572,232

2,663,100

3.39 ซื้อ หุ้น เพิ่ม จำ � นวน
2,663,100 หุน้
0.88 ขาย 7,829,500 หุน้
-

กรรมการ

46,536,188

38,706,688

7,829,500

กรรมการ/ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส

60,078,427

60,078,427

-

กรรมการ/ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส
นางอินทิรา
สุขะนินทร์
กรรมการ/ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กรรมการ/ รองกรรมการ
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์ 4
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ผู้จัดการใหญ่
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
กรรมการ/รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
5
กรรมการ/ รองกรรมการ
นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กรรมการ/ ผู้ช่วย
นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์ 6
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) กรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
กรรมการ/ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์
กรรมการ

484,600

1,000,000

515,400

25,471,699

25,471,699

-

65,829,926

65,829,926

-

1.49
-

-

99,599,954

99,599,954

-

2.26

-

60,252,382

59,103,860

1,148,522

113,809,485

113,809,485

-

2.58
-

-

99,683,643

99,683,643

-

2.26

-

158,162

158,162

-

0.00

-

1.36
-

-

0.02 ซื้อ หุ้น เพิ่ม จำ � นวน
515,400 หุน้
0.58
-

1.34 ขาย 1,148,522 หุน้
-

13 นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

57,467,546

57,467,546

-

1.30

-

14 นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

22,907,921

22,907,921

-

0.52

-

15 นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์ *

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

ไม่มีหุ้น KSL

16 พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ *

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

ไม่มีหุ้น KSL

17 นายประมูล

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

ไม่มีหุ้น KSL

18 นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ *

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

ไม่มีหุ้น KSL

19 นายวรภัทร

โตธนะเกษม *

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

ไม่มีหุ้น KSL

20 นายการุณ

กิตติสถาพร *

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

ไม่มีหุ้น KSL

21 นายตระการ

ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 7

กรรมการ

18,612,158

18,566,486

45,672

0.42
-

ขาย 45,672 หุน้

115,355,499

115,355,499

0.00

2.62

-

-

-

-

-

วิเชียรสินธุ์ *

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
22 นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการ/ รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
23 นายธัชชัย
ศุภผลศิริ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/
เลขานุการบริษทั

ไม่มีหุ้น KSL

รายงานประจำ�ปี 2560

หมายเหตุ
1
2
3
4

* กรรมการอิสระ
นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์
ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
นางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์
นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย
นางมนทนัฐ แต้มศิริชัย
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์

ด.ช.ชยพัทธ์
ด.ช.ชัชพีร์
ด.ญ.ชลพิมพ์
5 นายธวัทชัย
นางกรกช
6 นายสมชาย
ด.ญ.ณฐมณฐ์
7 นายตระการ
นางรัตนา

ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
โรจนะโชติกุล
โรจนะโชติกุล
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชุณหโรจน์ฤทธิ์
ชุณหโรจน์ฤทธิ์

จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น

96,796,331
52,775,901 149,572,232
17,132,688
21,574,000 38,706,688
29,390,196
30,688,231 60,078,427
43,279,926

(บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) จำ�นวนหุ้น
(บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) จำ�นวนหุ้น
(บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
(ภรรยา)
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
(บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
(ภรรยา)
จำ�นวนหุ้น

11,088,000
11,088,000
374,000 65,829,926
55,937,112
3,166,748 59,103,860
96,225,726
17,583,759 113,809,485
13,621,766
4,944,720 18,566,486

(ภรรยา)
(ภรรยา)
(ภรรยา)
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปี 2560
ลำ�ดับ

1 นายมนู
2 นายจำ�รูญ

รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

หุ้นสามัญ
(จำ�นวนหุน้ )
ณ 31 ต.ค. 2559
Par 0.50 บาท

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2560
ซื้อ

หุ้นสามัญ
(จำ�นวนหุน้ )
(ขาย) รับโอน / (โอน) รับหุ้นปันผล ณ 31 ต.ค. 2560
Par 0.50 บาท
Par 0.50 บาท

เลียวไพโรจน์ * ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
ชินธรรมมิตร์ 1 กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร 94,133,231 2,663,100
(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
52,775,901
2
24,962,188
(7,829,500)
3 นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์ กรรมการ
(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
21,574,000
กรรมการและรองกรรมการ
29,390,196
4 นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย 3
(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ผู้จัดการใหญ่อาวุโส
30,688,231
5 นายสุขุม
โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการและรองกรรมการ
484,600 515,400
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
6 นางอินทิรา
สุขะนินทร์
กรรมการและรองกรรมการ
25,471,699
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
4
43,279,926
7 นายชลัช
ชินธรรมมิตร์ กรรมการและรองกรรมการ
(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ผู้จัดการใหญ่
22,550,000
8 นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการ/ รองกรรมการ
99,599,954
ผู้จัดการใหญ่
5
55,937,112
9 นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล กรรมการและรองกรรมการ
(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ผู้จัดการใหญ่อาวุโส
4,315,270
(1,148,522)
6
96,225,726
10 นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ
(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ผู้จัดการใหญ่
17,583,759
11 นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการ
99,683,643
ผู้จัดการใหญ่
12 นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์
กรรมการ
158,162
13 นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
57,467,546
14 นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
22,907,921
15 นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์ * กรรมการอิสระ
16 พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ * กรรมการอิสระ
17 นายประมูล
วิเชียรสินธุ์ *
กรรมการอิสระ
18 ดร. นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ * กรรมการอิสระ
19 ดร. รภัทร
โตธนะเกษม * กรรมการอิสระ
20 นายการุณ
กิตติสถาพร * กรรมการอิสระ
7
21 นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมการ
13,621,766
(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
4,990,392
(45,672)
22 นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์ กรรมการ/ รองกรรมการ
115,355,499
ผู้จัดการใหญ่
23 นายธัชชัย
ศุภผลศิริ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
เลขานุการบริษัท

ร้อยละ
จำ�นวนหุ้น
ที่มีสิทธิ
ออกเสียง

96,796,331
52,775,901
17,132,688
21,574,000
29,390,196
30,688,231
1,000,000
25,471,699
43,279,926
22,550,000
99,599,954

2.195
1.197
0.388
0.489
0.666
0.696
0.023
0.578
0.981
0.511
2.258

55,937,112
3,166,748
96,225,726
17,583,759
99,683,643

1.268
0.072
2.182
0.399
2.260

158,162
57,467,546
22,907,921
13,621,766
4,944,720
115,355,499

0.004
1.303
0.519
0.309
0.112
2.616

-

-

รายงานประจำ�ปี 2560

หมายเหตุ
1
2
3
4

* กรรมการอิสระ
นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์
ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
นางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์
นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย
นางมนทนัฐ แต้มศิริชัย
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์

ด.ช.ชยพัทธ์
ด.ช.ชัชพีร์
ด.ญ.ชลพิมพ์
5 นายธวัทชัย
นางกรกช
6 นายสมชาย
ด.ญ.ณฐมณฐ์
7 นายตระการ
นางรัตนา

ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
โรจนะโชติกุล
โรจนะโชติกุล
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชุณหโรจน์ฤทธิ์
ชุณหโรจน์ฤทธิ์

จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น

96,796,331
52,775,901 149,572,232
17,132,688
21,574,000 38,706,688
29,390,196
30,688,231 60,078,427
43,279,926

(บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) จำ�นวนหุ้น
(บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) จำ�นวนหุ้น
(บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
(ภรรยา)
จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
(บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ) จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
(ภรรยา)
จำ�นวนหุ้น

11,088,000
11,088,000
374,000 65,829,926
55,937,112
3,166,748 59,103,860
96,225,726
17,583,759 113,809,485
13,621,766
4,944,720 18,566,486

(ภรรยา)
(ภรรยา)
(ภรรยา)
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
รายชื่อการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ตำ�แหน่ง
ชื่อ - นามสกุล
1. นายมนู

เลียวไพโรจน์

2. นายจำ�รูญ

ชินธรรมมิตร์

3.
4.
5.
6.
7.

นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
(ลาออกมีผล 1 เมษายน 2560)
นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย
นายสุขุม
โตการัณยเศรษฐ์
นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
นางอินทิรา
สุขะนินทร์

8. นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

9. นายสมชาย
10. นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์

11. นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

12. นายธัชพงษ์

ภากรศิริวงศ์

13. นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

14. นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์
15. นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ์
นายประมูล
วิเชียรสินธุ์
16.
(ลาออกมีผล 1 มิถุนายน 2560)
17. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ
18. นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

19. นายการุณ

กิตติสถาพร

20. นายวรภัทร

โตธนะเกษม

21. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
22.
23.
24.
25.
26.

นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
(เป็นกรรมการ 1 เมษายน 2560)
นายธีระ
สงวนดีกุล
นายวิรัช
ชุนฟ้ง
นายณรงค์
จิตร์น้อมรัตน์
นายพิริย์พล
ชินธรรมมิตร์

27. นายธีระพงษ์
28.

นาคะศักดิ์เสวี

นางสาวอัญชลี พิพัฒนเสริญ
(เป็นกรรมการ 29 กันยายน 2560)

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
X X X
// // //

กรรมการและกรรมการบริหาร

// // //

กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
/กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
/กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการและกรรมการบริหาร/
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ /
กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย
กรรมการอิสระ

//
//
//
//

//
//
//
//

X X /
//

//
//
//
//

/

/

/
/

/

/ X
/
/

/

/
/
/

/

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

X

/

// // //

/

X X X X

/

/
/
/

/
/

/

/
/

/

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

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /

/

/
/

/

/ //

/

/

/

/
/
/
/ /

/

/

/

/

/

/

รายงานประจำ�ปี 2560

** หมายเหตุ
1. เครื่องหมายและตำ�แหน่ง
x ประธานกรรมการ, / กรรมการ, // กรรมการบริหาร
2. รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1. บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
2. บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
3. บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
4. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จำ�กัด (มหาชน)
5. บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด
6. บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด จำ�กัด
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำ�กัด
บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท Savannakhet Sugar Corporation
บริษัท Koh Kong Plantation จำ�กัด
บริษัท Koh Kong Sugar Industry จำ�กัด
บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายดำ�เนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility:
CSR) ที่ ค รอบคลุ ม ด้ า นต่ า งๆ ที่ สำ � คั ญ และเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ มี ส่ ว น
ได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนสังคมโดยรวม โดยการ
กำ�หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ ได้ครอบคลุมประเด็นหลัก
(core subjects) 7 ประการในมาตรฐาน ISO 26000 กับได้กำ�หนดหัวข้อ
เพิ่มเติมตามที่บริษัทฯเห็นสมควร รวมเป็นนโยบาย 9 ประการ ดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการภายใต้จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจและ
หลักธรรมาภิบาล

1.1 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจตามกฎหมาย
จริยธรรมในการประกอบการค้า และหลักการแข่งขันทางการค้าทีเ่ ป็นธรรม
ชำ�ระภาษีอากรอย่างถูกต้องตรงต่อเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและ
ปลูกจิตสำ�นึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นเห็นความสำ�คัญของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
1.2 บริษัทฯ ดำ�เนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลหรือการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance) ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กัน ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือที่เกี่ยวกับ
การเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯ และจะไม่น�ำ ข้อมูลภายในไปเปิดเผย
กับบุคคลใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสียเปรียบต่อผูถ้ อื หุน้
มีการจัดการและการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีการจัดทำ�และเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูล
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามรูปแบบ
ที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ บริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม และ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อันไม่สมควรกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน บริษัทฯ ได้กำ�หนดโครงสร้างองค์กรให้
มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำ�งาน และสายการบังคับ
บัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มคี วามชัดเจน เพือ่ ให้มกี ารถ่วงดุลอำ�นาจและมี
ความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ในการนี้ บริษัทฯ
ได้จดั ทำ�คูม่ อื มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ทีป่ ระมวลนโยบาย
จรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบิติ

บริษัทฯ ได้แสดงเจตน์จำ�นงแน่วแน่ ในการการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นโดยได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตในปี พ.ศ. 2557 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม
พ.ศ. 2560

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดย
การปฏิบัติต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคม
รอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำ�นึงถึงความ
เสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่
เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว
เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงการ
ดูแลไม่ให้บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น
การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
ด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มกี ารมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
ช่องทางในการร้องเรียนสำ�หรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิด
สิทธิอันเกิดจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำ�เนินการเยียวยาแก่
ผู้ได้รับความเสียหาย
บริษัทฯ ได้อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและ
ปลูกจิตสำ�นึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของ
กิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติ ดังนี้
4.1 เคารพสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิ
มนุษยชน
4.2 จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม
รวมถึงการกำ�หนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบ
ภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำ�งานที่เป็นธรรม
4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา
ฝึ ก อบรม รวมถึ ง ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มสั ม มนา และฝึ ก อบรมวิ ช าการ
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของ
บุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำ�งาน
เป็นทีมแก่บุคลากร
4.4 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำ�หรับพนักงานตามที่กฎหมาย
กำ�หนด เช่น ประกันสังคม กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และนอกเหนือ
จากที่กฎหมายกำ�หนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษา
แก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
5.5 บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้
4.5 จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำ�ปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้น ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ
ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานของแต่ละบุคคล
6. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง
4.6 ดำ�เนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมี
บริษัทฯ จะยึดถือข้อปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมกับคู่ค้า ปฏิบัติ
สุขอนามัยในสถานที่ทำ�งานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิด ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่กำ�หนดไว้ เคารพต่อสิทธิใน
อุบัตเิ หตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัย รวมถึง ทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่ค้า และส่งเสริม
จัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ ให้คู่ค้าดำ�เนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับบริษัทฯ
ทำ�งานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
4.7 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียน
บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ในด้านต่างๆ ในกรณีที่
เกีย่ วกับปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำ�ที่ไม่ถกู ต้องในบริษทั ฯ รวม บริษัทฯไม่สามารถชำ�ระหนี้ตามกำ�หนดได้ บริษัทฯจะแจ้งเจ้าหนี้เพื่อร่วม
ถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว
กันหาทางแก้ไข

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจและ
ประโยชน์สงู สุดของลูกค้าและยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ
และความซื่อสัตย์ ภายใต้นโยบายดังนี้
5.1 บริษัทฯ คำ�นึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นสำ�คัญ
โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่มีมาตรฐาน
และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่
มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
5.2 บริษัทฯ คำ�นึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะ
ให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและ
กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล
5.3 บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยการดำ�เนินการ
ให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน
คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพือ่ ให้ลกู ค้ามีขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและเพียงพอ
ในการตัดสินใจ
5.4 บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อ
กับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

บริษทั ฯ ดำ�เนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วธิ กี ลัน่ แกล้ง
กีดกัน หรือดำ�เนินการใดๆทีต่ อ้ งห้ามตามกฎหมายเพือ่ มิให้เกิดการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการทำ�ลายสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำ�เนินการ
และควบคุมให้การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ยังดำ�เนิน
กิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นดูแลและ
พั ฒ นากระบวนการผลิ ต และเลื อ กใช้ วั ส ดุ ที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ ธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม สร้างมาตรการป้องกันไว้ก่อนในการดำ�เนินงานที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ ยังให้ความสำ�คัญต่อการใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลด (reduce) การใช้เพียงเท่าทีจ่ �ำ เป็น
การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (reuse) และการหมุนเวียน (recycle) ในส่วนของ
ของเสีย (waste) บริษัทฯ ลดหรือขจัดหรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ซึ่งของเสียที่
ออกจากกระบวนการผลิตอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพื่อเสริม
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดย
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้า
ดำ�เนินธุรกิจตามควรแก่กรณี ส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในการ
ทำ�งานในองค์กร เปิดเผยข้อมูลการดำ�เนินงานทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชุมชน
ที่องค์กรตั้งอยู่ รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน
สังคมและสิง่ แวดล้อมอันเนือ่ งมาจากการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ด้วยความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พนักงาน
ของบริษทั ฯ มีจติ สำ�นึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม และ
บริษทั ฯจะร่วมมือระหว่างกลุม่ หรือเครือข่ายอืน่ ๆ ในการพัฒนาชุมชนหรือ
สังคมที่เป็นเป้าหมายในแต่ละปี

9. การส่งเสริมนวัตกรรมที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานค้นคิดนวัตกรรมที่สามารถตอบสนอง
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ ข้างต้น เช่น การประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การจัดการของเสีย การควบคุมการ
ปลดปล่อยของเสีย เป็นต้น ทั้งนี้ นวัตกรรมที่นำ�มาใช้อาจมีได้หลาย
ระดับ ทั้งที่เป็นการทำ�ขึ้นใหม่ (novelty) การปรับปรุง (improvement)
การปรับแต่ง (adjustment/modification) การเปลีย่ น (alteration) เพือ่ ให้เกิด
ผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากกว่าเดิม และจะเปิดเผยนวัตกรรม
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมตามความเหมาะสม เพือ่ กระตุน้ ให้
ผู้ประกอบการรายอื่นพิจารณาดำ�เนินการหรือพัฒนาต่อไป

การติดตามและทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของการดำ � เนิ น การโดยคำ � นึ ง ถึ ง
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะดำ�เนินการติดตาม
ประเมิน และทบทวนโครงการต่างๆ ที่ได้สนับสนุนทั้งในปัจจุบัน และ
จะพิจารณาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต อย่างรอบคอบ
ต่อเนื่อง และสม่ำ�เสมอ
บริษัทฯ ได้จัดทำ�รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบของ Global
Reporting Initiative (GRI) ระดับ 4 โดยเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในระดับ Core
ซึ่งมีมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบุคลากร โดยได้
จัดทำ�เป็นส่วนหนึง่ ในเล่มรายงานประจำ�ปีมาตัง้ แต่ปี 2559 รายงานดังกล่าว
จะแสดงถึงข้อมูลการรายงานตามหัวข้อต่างๆและหน่วยวัดตาม GRI และ
รายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานประจำ�ปี 2560
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กิจกรรมกลุ่มเคเอสแอล ประจำ�ปี 2560
KSL จัดกิจกรรมพา
คณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
ประจำ�ปี พ.ศ.2560
เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2560 บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด
(มหาชน) ได้จดั โครงการเชิญผูถ้ อื หุน้ เยีย่ มชมกิจการประจำ�ปี
2560 โดยบริษทั ฯ ได้น�ำ คณะผูถ้ อื หุน้ จำ�นวน 72 คน เข้ารับฟัง
การบรรยายสรุปและเยีย่ มชมกิจการทีโ่ รงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย
อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (Bo Ploy Bio-Refinery
Complex) รวมทัง้ การรับฟังการบรรยายสรุปในโครงการของ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เค.เอส.แอล.ริเวอร์แคว เพื่อทราบ
ถึงภาพรวมของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน
การดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ ผ่าน
การเผยแพร่และฝึกอบรมตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัทในเครือ
ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรม
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด
(มหาชน) และบริษทั ในเครือร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลา
ถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อม
รำ�ลึกถึง พระมหากรุณาธิคณ
ุ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี
คุณจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานบริษทั
น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ ร่วมใน
พระพิธี ณ พระทีน่ ง่ั ดุสติ มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

รางวัลความภาคภูมิใจ
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
รับประกาศนียบัตรในฐานะที่ผ่าน
กระบวนการรับรองและเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริตโครงการ CAC
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 คุณจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท
น้ำ � ตาลขอนแก่ น จำ � กั ด (มหาชน) รั บ ประกาศนี ย บั ต ร
ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต(Collective
Action Coalition against Corruption หรือ CAC) ซึ่ง
KSLได้รับการรับรองในไตรมาสที่ 4 ปี 2559

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่
ธำ�รงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย
ต่อเนื่อง 10 ปี จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน
เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน จั ด พิ ธีม อบรางวั ล Thailand Labour
Management Excellence Award 2017 และรางวัลสถาน
ประกอบกิจการด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ยกย่องและเชิดชูเกียรติ
สถานประกอบที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็น
มาตรฐานสากลตามเกณฑ์ท่ีกำ�หนด โดยมีนายกรัฐ มนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นประธานในพิธี ซึ่งบริษัท
น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่สามารถรักษา
ระบบมาตรฐานแรงงานไทยได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้รับรางวัล
สถานประกอบกิจการที่ธำ�รงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย
ต่อเนือ่ งปีท่ี 10 (รางวัลเกียรติยศ)

รายงานประจำ�ปี 2560
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
KSL ติด 1 ใน 100 บริษทั จดทะเบียนที่
มีความโดดเด่นในการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน หรือ ESG100 จาก
สถาบันไทยพัฒน์ ประจำ�ปี 2560

บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
ได้รับรางวัล 3Rs Award ประจำ�ปี 2560
เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2560 คุณกรัณย์ชยั ทักษิณ ผูจ้ ดั การคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้แทน บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
เข้ารับรางวัล 3Rs Award 2017 จากคุณสมชาย หาญหิรัญ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์” ประจำ�ปี 2560 จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ดำ�เนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร(กลุ่มที่1) กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษทั น้�ำ ตาลท่ามะกา จำ�กัด
ได้คิดค้ นนวั ตกรรมด้านสิ่ง แวดล้อ ม ด้วยการนำ�ชานอ้ อ ยมา
ทำ�เป็นภาชนะรองแก้ว โดยใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักการ 3Rs เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิต

ตามทีห่ น่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธบิ รู ณะ
ชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนาฐาน
ข้อมูลความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการประเมิน
ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล(Environmental,
Social and Governance: ESG) ของบริษัทจดทะเบียน โดย
ริเริม่ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.2558 เป็นปีแรก และดำ�เนินต่อเนือ่ งมาเป็น
ปีที่สามแล้วนั้น จากการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2560 รวม 656
บริษทั (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) โดยอ้างอิงจาก
เอกสารรายงานที่บริษัทเผยแพร่ต่อสาธารณะในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) รวมทัง้ ในรายงานประจำ�ปี
รายงานแห่งความยัง่ ยืน และข้อมูลผลการดำ�เนินงานทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับการพัฒนาความยัง่ ยืนของบริษทั ข้อมูลผลสํารวจการกำ�กับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CG Scoring)
สถาบั น ไทยพั ฒ น์ องค์ กรร่ ว มดำ � เนิ น งานในความริ เ ริ่ ม สากลด้ า น
การประเมินความยัง่ ยืน หรือ Global Initiative for Sustainability Rating
(GISR)ได้คัดเลือกให้บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) (KSL)
เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
ต่อไปเป็นปีที่ 3

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

82

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม
ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง
ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ รวม
ทั้งประเมินการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance : GCG) และในปี 2560 บริษัทฯ ผ่านกระบวน
การรับรองเข้าร่วมมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตามหลักเกณฑ์ของ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดย
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ
และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ โดยกำ�หนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
ในการถ่วงดุลอำ�นาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทัง้ กำ�หนด
เป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชวี้ ดั ผลสำ�เร็จ (Key Performance Indicator:
KPI) เพือ่ ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านและติดตามผล
การดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำ�เสมอ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ เพือ่ ให้สามารถระบุและประเมินความเสีย่ งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้ร่วมกับสำ�นักบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบของบริษัทฯ
พิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่
อาจจะมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสำ�นักบริหาร
ความเสี่ยงและพัฒนาระบบได้ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท
รวมทั้งความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และจัดระดับความเสี่ยงที่
สำ�คัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ
เพื่อกำ�หนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยง
เป็นประจำ�ทุกปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ�ทุกปี ตามแนวทางของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามกรอบ
การควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ซึ่งคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องว่าบริษทั ฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร
บริ ษั ท ฯ มี การกำ � หนดเป้ า หมายการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ และการปฏิ บั ติ ง าน
ที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบ
ผลการดำ�เนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มีโครงสร้างสายงาน
จัดทำ�ผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกำ�หนดอำ�นาจในการ
สั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้
การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการบริษทั และกำ�หนดเกีย่ วกับเรือ่ งจรรยาบรรณ
นโยบายในเรื่องการกำ�กับดูแลกิจการ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และ
การขั ดแย้ ง เกี่ ย วกั บผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมั่นในคุณ ค่ า ของ
ความซือ่ ตรงและจริยธรรม รวมทัง้ จัดทำ�อำ�นาจดำ�เนินการเป็นลายลักษณ์อกั ษร
และมี คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านหลั ก ที่ สำ � คั ญ ซึ่ ง มี ก ารทบทวนเพิ่ ม เติ ม ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ
คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำ�หน้าที่กำ�กับ
ดูแลและพัฒนาด้านการควบคุมภายใน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
บริหารและรับผิดชอบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิผล
ในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภท
ธุรกิจ ซึ่งได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำ�แหน่งงาน
อย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำ�และทบทวนคูม่ อื อำ�นาจดำ�เนินการ และคูม่ อื /
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบตั งิ าน
ในปัจจุบันอย่างสม่ำ�เสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำ�นาจหรือ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติงาน
ในส่วนที่มีความเสี่ยงสำ�คัญ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรม
ด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำ�เนินการ
สอบทานผลการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คูม่ อื อำ�นาจ
ดำ�เนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมี
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการ และการนำ�ระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั งิ านอย่างเป็นระบบเพือ่ ช่วยให้การปฏิบตั งิ าน
มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพือ่ ให้การตัดสินใจ
ทางธุรกิจ รวมทั้งการกำ�หนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้ข้อมูล สามารถกระทำ�ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง
ในเวลาที่เหมาะสม
บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่มีความเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าที่
และความรับผิดชอบรวมทั้งเรื่องต่างๆให้พนักงานรับทราบ และกำ�หนด
ช่องทางทีป่ ลอดภัยสำ�หรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริต
และคอร์รปั ชัน่ มีการสือ่ สารระหว่างหน่วยงานภายในบริษทั ฯและกับบุคคล
ภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

รายงานประจำ�ปี 2560

5. ระบบการติดตาม
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โดยหากปั จ จั ย เสี่ ย งใดมี โ อกาสหรื อ เป็ น ความเสี่ ย งที่ มี นั ย สำ � คั ญ
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงดังกล่าว ต้องจัดทำ�แผนการควบคุมป้องกัน
หรือแก้ไข เพือ่ มิให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว รวมทัง้ กำ�หนดประสานงานให้
ผู้รับผิดชอบทำ�การติดตามผลการประเมิน และให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทเป็นผู้สอบทานข้อมูลว่า ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงได้ปฏิบัติ
ตามแผนการและหลักการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชั่น

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านสำ�นัก
ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ข้ อ ตรวจพบจากการตรวจสอบหรื อ สอบทานได้ รั บ
การปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที นอกจากนี้ ในส่วนของการ
ประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตและนำ�เสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
เป็นประจำ�ทุกไตรมาสและทุกปี ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ 6. อบรมคู่ ค้ า และลู ก ค้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ มาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และ
อนุญาตและสำ�นักตรวจสอบภายในไม่พบประเด็น ที่เป็นข้อบกพร่องที่
คอร์รปั ชัน่ ในงานประชุมมาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ ว
เป็นสาระสำ�คัญ
กับคูค่ า้ และลูกค้าของกลุม่ บริษทั เคเอสแอล ในวันที่ 1 เมษายน 2560
ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเน้นย้ำ�ว่า
การบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษทั มีการดำ�เนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทัง้ รณรงค์ให้คคู่ า้
และลูกค้าเข้าใจและเข้าร่วมโครงการการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน่
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ กําหนดนโยบาย
เช่นเดียวกับบริษัทในโอกาสต่อไป
การจัดการความเสีย่ ง ปัจจัยความเสีย่ ง และกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ให้ฝ่ายจัดการนําไปปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบ 7. กําหนดสาเหตุความเสี่ยงขององค์กรและผู้รับผิดชอบความเสี่ยงตาม
ที่มีจุดควบคุม เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
สายงาน สําหรับแต่ละปัจจัยเสีย่ ง ประจําปี 2560/2561 ทีผ่ า่ นพิจารณา
ฝ่ า ยจั ด การเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการการวางแผนการดําเนิ น ธุ ร กิ จ หรื อ
และอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การปฏิบตั งิ าน กําหนด วิเคราะห์ ประเมินผล และออกแบบระบบงาน โดย
คึงนึงปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
8. จัดทําแผนสนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงใหม่ ประจํา
ปี 2560/2561 พร้อมทัง้ จัดหาแนวทางและมาตรการในการตอบสนอง
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสํานักบริหาร
ต่อความเสี่ยงเบื้องต้น
ความเสีย่ งและพัฒนาระบบได้จดั ให้มกี ารดําเนินการตามแผนพัฒนากิจกรรม
การบริหารความเสี่ยง ดังนี้
9. ประชุ ม เตรี ย มการให้ สํานั ก บริ ห ารความเสี่ ย งลงพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ตามแผนสนับสนุนข้างต้น
1. จัดทําคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านคลังพัสดุ คลังน้ำ�ตาล
ห้องชั่ง บุคคลและยามรักษาความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานทราบ 10. สนับสนุนจัดทํารายงานสรุปสถานะความเสีย่ งประจําปี 2560 รวม 4 ครัง้
ถึงการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ที่รับผิดชอบ และเป็นพื้นฐานให้แต่ละ
ให้ กั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบความเสี่ ย งตามสายงานของกลุ่ ม บริ ษั ท ทั้ ง 7
ส่วนงานของบริษทั ในเครือ ดำ�เนินการและพัฒนาขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
สถานประกอบการพร้อมสำ�นักงานใหญ่
อย่างต่อเนื่อง
11. สรุปรายงานสถานะความเสี่ยงประจําปี 2560 ของกลุ่มบริษัทต่อ
2. ทบทวนกฎบัตรกรรมการบริหารความเสี่ยง วัตถุประสงค์ ขอบเขต
คณะกรรมการของบริ ษั ท โดยแสดงข้ อ มู ล รายการความเสี่ ย งที่
อำ�นาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คูม่ อื การบริหารความเสีย่ งและคูม่ อื การ
คงที่ ความเสี่ยงที่ลดลง และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุ
ปฏิบัติงานของสำ�นักบริหารความเสี่ยงประจำ�ปี 2560/2561
อย่างละเอียดเพื่อให้ฝ่ายจัดการนําไปดําเนินการและวางแผนให้
เหมาะสมต่อไป
3. จั ด ทำ � เนื้ อ หาเพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการให้ การอบรม เรื่ อ ง คู่ มื อ
การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตประจำ�ปี 2559/ 2560 และระบบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ISO 9001 Version 2015
ของกลุ่มบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้ และยังสามารถพัฒนา
การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการกำ�หนดวัตถุประสงค์ขององค์กร
4. อบรมผูบ้ ริหารและพนักงานทัง้ 7 สถานประกอบการพร้อมสำ�นักงานใหญ่ และส่วนงานต่างๆ อีกด้วย
ตามเนื้อหาที่กล่าวถึงข้างต้นพร้อมทั้งให้การสนับสนุนการจัดทำ�
ข้อมูล เพื่อขอปรับเปลี่ยนระบบ ISO 9001 Version 2008 เป็นระบบ
ISO 9001 Version 2015
5. จั ด ทำ � กระบวนการในการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นการทุ จ ริ ต และ
คอร์รัปชั่นประจำ�ปี 2560/2561 ตามแบบเครื่องมือการประเมิน
ความเสี่ยงเรื่องทุจริต (FRA Tool : Fraud Risk Assessment Tool)
และกำ�หนดแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลและการควบคุมดูแล
เพื่ อ ป้ อ งกั น และติ ด ตามความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เปิดเผยในส่วนนี้เป็นรายการระหว่างกันในระหว่างปี 2560 และ 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปี ประกอบด้วย รายการ
ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังต่อไปนี้ี

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560
บริษัทย่อย
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายน้�ำ ตาลทรายและ
กากน้ำ�ตาล

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทถือหุ้นในบริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด ในอัตราส่วนร้อยละ 90.21 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 9.79
ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้อง
เปิดเผยในรายการระหว่างกัน

บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายน้�ำ ตาลทรายและ
กากน้ำ�ตาล

บริษัทถือหุ้นในบริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด ในอัตราส่วนร้อยละ 95.78 ทั้งนี้ มี
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 4.22 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยไม่ถือว่า
เป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน

บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายน้�ำ ตาลทรายและ
กากน้ำ�ตาล

บริษัทถือหุ้นในบริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.61 ทั้งนี้ มีบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งของบริษทั ถือหุน้ อยู่ ซึง่ ได้แก่ผเู้ กีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ
1.39 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการ
ที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทั้ง
จัดสรรทีด่ นิ เพือ่ การเกษตรและเป็นศูนย์ฝกึ อบรม
สัมมนา และอาคารสำ�นักงานให้เช่า

บริษทั ถือหุน้ ในบริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด ในอัตราส่วนร้อยละ 40.77 บริษัท น้ำ�ตาล
ท่ามะกา จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 50.25 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่
ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 8.98 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น
รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน

บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำ�กัด
ประกอบธุรกิจตัวแทนในการส่งออกน้ำ�ตาลทราย

เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 33.87 บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ
20.85 บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 15.36 และบริษัท น้ำ�ตาลนิว
กว้างสุ้นหลี จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 9.47 ทั้งนี้มีกรรมการร่วมกันคือ นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์
นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์

Savannakhet Sugar Corporation
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายน้�ำ ตาลทรายและ
กากน้ำ�ตาล และดำ�เนินกิจการทางการเกษตร

บริษัทถือหุ้นใน บริษัท น้ำ�ตาลสะหวันนะเขด จำ�กัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.49 ไม่มีผู้ถือหุ้น
ใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย
ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายน้�ำ ตาลทรายและ
กากน้ำ�ตาล

บริษัทถือหุ้นใน Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่
และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่
ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน

Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจเพาะปลูกอ้อย

บริษัทถือหุ้นทางอ้อมใน Koh Kong Plantation Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้น
ใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย
ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน

รายงานประจำ�ปี 2560
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บริษัทร่วม
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังสินค้า รวมทัง้
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษทั ร่วม โดยบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 23.82 ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการซึง่ ถือเป็นบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 17.42 และมีกรรมการร่วมกับบริษทั คือ นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ และนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเอทานอลหรือเชือ้
เพลิงจากผลิตผลทางการเกษตร

เป็นบริษทั ร่วม โดยบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40 ทัง้ นีม้ กี รรมการร่วมกับบริษทั คือ นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ และนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำ�กัด
เป็นผูส้ นับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ให้แก่บริษทั และบริษทั ในกลุม่

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัทราชาเซรามิค จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท ราชาชูรส
จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 50 ทั้งนี้ มีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ นายชาตรี ชินธรรมมิตร์

บริษัท ราชาเซรามิค จำ�กัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิค

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49.10 และมีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ
นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์

บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผงชูรส

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 42.76 และมีกรรมการร่วมกับบริษัท
คือ นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล และ
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำ�กัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70.38 และมีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ
นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ และนางสาว
ดวงดาว ชินธรรมมิตร์

บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จำ�กัด *
ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าแปรรูป

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 88.75 ไม่มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท อมาโก้ จำ�กัด *
ประกอบธุรกิจจำ�หน่ายยากำ�จัดศัตรูพืช

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ไม่มีกรรมการร่วมกัน

บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแอลกอฮอล์หรือ
เชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร

มีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย และนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

* บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จำ�กัด และบริษัท อมาโก้ จำ�กัด ได้ดำ�เนินการจดเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในไตรมาสที่ 1 ปี 2560

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

86

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

1. รายละเอียดรายการระหว่างกัน
1.1 รายการซือ้ -ขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ รวมถึงปริมาณรายการคงค้าง (สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ 2559)
ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ

บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ

ลักษณะรายการ /
เงื่อนไขที่สำ�คัญ

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น • ขายกากน้ำ�ตาล
จำ�กัด (มหาชน)
• กำ�ไรจากการขายเงิน
ลงทุน
• ลูกหนี้อื่น
บริ ษั ท น้ำ � ตาลท่ า มะกา • ขายกากน้ำ�ตาล
จำ�กัด
• ลูกหนี้อื่น

บริษทั เค เค วูด้ อินดัสตรี จำ�กัด

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น • ค่าสินค้าอื่นๆ เช่น
จำ�กัด (มหาชน)
ค่าพัสดุ อะไหล่
• ลูกหนี้การค้า ได้แก่
ค่าขายพัสดุ
บริ ษั ท น้ำ � ตาลขอนแก่ น จำ � กั ด บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด • ค่าเคมีภัณฑ์ และ
(มหาชน)
ค่าน้ำ�ดื่ม
• เจ้าหนี้อื่น ได้แก่
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย
จำ�กัด
บริษทั น้�ำ ตาลนิวกว้างสุน้ หลี จำ�กัด

• ค่าเคมีภัณฑ์ และ
ค่าน้ำ�ดื่ม
• ค่าเคมีภัณฑ์ และ
ค่าน้ำ�ดื่ม
• ค่าเคมีภัณฑ์ และ
ค่าน้ำ�ดื่ม

บริ ษั ท น้ำ � ตาลขอนแก่ น จำ � กั ด บริษทั เค เค วูด้ อินดัสตรี
(มหาชน)
จำ�กัด

• ซื้อทรัพย์สิน

บริ ษั ท น้ำ � ตาลขอนแก่ น จำ � กั ด บริษัท เค.เอส.แอล
(มหาชน)
เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง
จำ�กัด

มูลค่าของรายการ
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
(พันบาท)
31 ต.ค. 60 31 ต.ค. 59
588 บริษทั และบริษทั ย่อยขายกากน้�ำ ตาลให้บริษทั ราชาชูรส
10,700 จำ�กัด เพือ่ นำ�ไปใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิต ซึง่ การขาย
3 สินค้าดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท
ราคาที่ คิ ด ระหว่ า งกั น เป็ น ราคาตลาดซึ่ ง มี เ งื่ อ นไข
เป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป และบริษัทย่อยรับจ้าง
15 ปรับปรุงเครื่องจักรให้บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด ราคาที่
- คิดระหว่างกันเป็นราคาต้นทุน รวมกับค่าบริหารจัดการ
2,241
115
8
7
67

439 บริษทั ขายสินค้าอืน่ ๆ ได้แก่ พัสดุ อะไหล่ ให้แก่ บริษทั
เค เค วูด้ อินดัสตรี จำ�กัด เพือ่ นำ�ไปใช้ในการผลิต โดยราคา
11 ทีข่ ายเป็นไปตามราคาต้นทุน รวมกับค่าบริหารจัดการ
963 กลุ่มบริษัทซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์ ได้แก่ โซดาไฟ และ
กรดเกลือ จากบริษทั ราชาชูรส จำ�กัด เพือ่ ใช้ส�ำ หรับ
140 ล้างเครื่องจักรภายในโรงงานน้ำ�ตาล โดยบริษัทได้มี
การเปรียบเทียบราคาขายกับคู่ค้ารายอื่น ผลปรากฏ
ว่าราคาขายของบริษัท ราชาชูรส จำ�กัด ต่ำ�กว่า
12 เนื่องจากเคมีภัณฑ์เป็นผลพลอยได้จากการผลิตของ
บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด
13
48

-

54,185 ทางบริษทั เค เค วูด้ อินดัสตรี จำ�กัด ซึง่ ประกอบกิจการ
ร่อนน้ำ�ตาลขนาดเม็ดพิเศษให้กับบริษัท มอนเดลีซ
อินเตอร์เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จำ�กัด ตัง้ แต่ปี 2546
มีแผนการเลิกกิจการ ทางบริษทั จึงมีความประสงค์จะซื้อ
เครื่องจักรเพื่อมาใช้ในการผลิต

• ค่าบริการเพื่อส่งออก

5,120

บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย
จำ�กัด
บริษทั น้�ำ ตาลนิวกว้างสุน้ หลี จำ�กัด

• ค่าบริการเพื่อส่งออก
• ค่าบริการเพื่อส่งออก

1,221
2,243

7,743 ตามพรบ.อ้อยและน้ำ�ตาล การส่งออกน้ำ�ตาลต้อง
ทำ � ผ่ า นบริ ษั ท ที่ สำ � นั ก งานคณะกรรมการอ้ อ ยและ
น้ำ�ตาลทราย (กอน.) อนุญาตเท่านั้น กลุ่มบริษัท
และบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำ�กัด จึงได้ตั้ง
บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำ�กัด ขึ้น
มา เพื่อเป็นตัวแทนจัดการสินค้าและดำ�เนินการเรื่อง
เอกสารการส่งออกเท่านั้น โดยบริษัท เค เอส แอล
เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำ�กัด คิดค่าบริการกับบริษัทใน
กลุ่มตามปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นไปตามราคาทุน รวม
ค่าบริหารจัดการ
1,606
2,320

• ค่าบริการเพื่อส่งออก

683

803

Savannakhet Sugar Corporation

• ค่าบริการเพื่อส่งออก

360

304

รายงานประจำ�ปี 2560
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ลักษณะรายการ /
เงื่อนไขที่สำ�คัญ

มูลค่าของรายการ
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
(พันบาท)
31 ต.ค. 60 31 ต.ค. 59
• ค่าฝากสินค้าและขน
บริ ษั ท น้ำ � ตาลขอนแก่ น จำ � กั ด บริษัท ไทยชูการ์
178
40,798 บริษัทมีความจำ�เป็นที่ต้องใช้ท่าเทียบเรือ และบริการ
ถ่
า
ยน้
�
ำ
ตาลเพื
อ
่
ส่
ง
ออก
ขนถ่ า ยน้ำ � ตาลเพื่ อ ส่ ง ออกให้ ก ลุ่ ม โรงงานน้ำ � ตาล
เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด
(มหาชน)
• รายได้อื่น ได้แก่
320
2,164 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล้ จำ�กัด (มหาชน) กำ�หนด
(มหาชน) และบริษัทย่อย ค่าส่วนลด
ค่าบริการฝากสินค้าและค่าขนถ่ายน้ำ�ตาลเพื่อส่งออก
• ลูกหนี้อื่น
1,264 จากปริมาณสินค้าและระยะเวลาการฝาก ซึ่งเป็นไป
• เจ้าหนี้อื่น
2,377 ตามราคาตลาดและมีเงือ่ นไขเป็นไปตามการค้าปกติทว่ั ไป
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

• ค่าฝากสินค้าและขน
ถ่ายน้ำ�ตาลเพื่อส่งออก
• รายได้อื่น ได้แก่
ค่าส่วนลด
• ลูกหนี้อื่น
• เจ้าหนี้อื่น
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย
• ค่าฝากสินค้าและขน
จำ�กัด
ถ่ายน้ำ�ตาลเพื่อส่งออก
• รายได้อื่น ได้แก่
ค่าส่วนลด
• ลูกหนี้อื่น
• เจ้าหนี้อื่น
บริ ษั ท น้ำ � ตาลขอนแก่ น จำ � กั ด บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที • ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
(มหาชน)
เซ็นเตอร์ จำ�กัด
• ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย
จำ�กัด
บริษทั น้�ำ ตาลนิวกว้างสุน้ หลี จำ�กัด
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
บริษัท เค.เอส.แอล
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด
Savannakhet Sugar Corporation
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
Koh Kong Plantation Co., Ltd.

•
•
•
•
•
•
•
•

12,706

12,663

704

1,325

1,050
7,500

21
105
8,599

-

140

3,586
5,302
175

ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

2,012
56
2,815
133
1,662
49
172
167

• ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
• ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
• ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

635
461
143

9
1,059
6,471 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำ�กัด ได้จดั ตัง้ ขึน้
665 เพือ่ เป็นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ให้บริการภายในกลุม่
บริษทั บริษทั มีการกำ�หนดราคาค่าบริการระหว่างกัน
โดยคำ�นวณจากต้นทุนเงินลงทุนและการดำ�เนินงาน
ของบริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำ�กัด และนำ�
ตัวเลขที่ได้มาจัดสรรเพือ่ คิดค่าบริการตามปริมาณการ
ใช้งานจริงของแต่ละบริษทั
2,710
36
3,001
120
1,690
45
140
164
558
519
143

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

1.2 ค่าเช่าพืน้ ที่ (สำ�หรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ 2559)
ผู้ให้เช่า

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
(มหาชน)

ผู้เช่า

บริษัท อ่อนนุช
ก่อสร้าง จำ�กัด

ลักษณะรายการที่สำ�คัญ

มูลค่าของรายการ
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
(พันบาท)
31 ต.ค. 60 31 ต.ค. 59
เช่าพืน้ ทีส่ �ำ นักงาน 202.84 ตารางเมตร
727
730 บริษัทให้พ้นื ที่เช่าแก่บริษัทในกลุ่มเป็นระยะเวลา
และทีจ่ อดรถ ตารางเมตรละ 300บาท
นานแล้ว เนื่องจากต้องการให้บริษัทในกลุ่มตั้ง
ต่ อ สั ญ ญาทุ ก 1 ปี (01/11/59 สำ�นักงานในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในการ
31/10/61) เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2560 มี
บริหารจัดการ โดยคิดค่าเช่าตามราคาตลาดและ
ความประสงค์ขอเช่าพืน้ ทีล่ ดลงเหลือ
มีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติท่ัวไป ณ วันที่
196.69 ตารางเมตร ตารางเมตรละ
เริ่มทำ�สัญญาเช่าครั้งแรก โดยเงื่อนไขต่างๆ ที่
300 บาท (01/09/60 - 31/10/61)
เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่และทรัพย์สินได้กำ�หนดให้
เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันโดยคำ�นึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษทั เป็นสำ�คัญ

บริษัท ราชาเซรามิค เช่าพืน้ ทีส่ �ำ นักงาน 495.54 ตารางเมตร
จำ�กัด
และที่จอดรถ ตารางเมตรละ 300
บาทและ 242 บาท ตามลำ�ดับต่อ
สัญญาทุก 1 ปี (01/01/60 - 31/12/60)

1,784

1,784

บริษัท เค.เอส.แอล. เ ช่ า พื้ น ที่ สำ � นั ก ง า น 4 3 2 . 6 2
ไอทีเซ็นเตอร์ จำ�กัด และที่จอดรถ ตารางเมตรละ 300
บาท ต่อสัญญาทุก 1 ปี (01/08/60
- 31/07/61)

1,557

1,557

บริษัท อมาโก้ จำ�กัด เช่าที่ดิน 536 ตารางเมตร ราคา
1,996 บาทต่อเดือน อายุสัญญา 20
ปี (01/02/47-31/01/67) ราคาปรับขึน้
10 % ทุกๆ 3 ปี และได้ยกเลิกการเช่า
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
บริษัท เค เค วู้ด อิน เช่ า ที่ ดิ น 1,728 ตารางวา ราคา
ดัสตรี จำ�กัด
99,220 บาทต่อปี ต่อสัญญาทุก 3 ปี
(15/01/57 - 14/01/60) ราคาปรับขึ้น
10 % ทุกๆ 3 ปี และได้ยกเลิกการเช่า
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
บริษัท เค.เอส.แอล เช่าพื้นที่สำ�นักงาน 33.48 ตาราง
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง เมตร ตารางเมตรละ 300 บาท
จำ�กัด
ต่อสัญญา ทุก 3 ปี (01/10/60 30/09/63)

-

21

-

79

121

121

200

200 บริษทั น้�ำ ตาลท่ามะกา จำ�กัด เช่าทีด่ นิ ของบริษทั
แชมเปีย้ นฟอร์เมนเตชัน่ จำ�กัด เพือ่ ใช้เป็นแปลง
ทดลองปลูกและวิจัยพันธุ์อ้อยซึ่งค่าเช่าเป็นไป
ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา ค่าเช่าที่ดิน 270 ไร่ ราคาไร่ละ 740
จำ�กัด
จำ�กัด
บาท ต่อสัญญาทุก 3 ปี (04/08/59 03/08/62) และได้ยกเลิกการเช่าเมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายงานประจำ�ปี 2560
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1.3 เงินกูย้ มื / เงินให้กยู้ มื ระหว่างบริษทั บริษทั ย่อยจากบริษทั ย่อย บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (สำ�หรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ 2559)
หน่วย : พันบาท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ผู้กู้

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น
จำ�กัด (มหาชน)

ผู้ให้กู้

ยอดยกมา กู้เพิ่ม
ชำ�ระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
1 พ.ย. 59 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค. 60
นิติบุคคลอาคารชุด
6,900
- (1,900)
5,000
112 บริ ษั ท ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์
จาก นิติบุคคลอาหารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่าน
ทางเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น ในรู ป ตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น ประเภท
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นภายในบริ ษั ท โดยคิ ด อั ต ราดอกเบี้ ย
ร้อยละ 1.97 - 2.05 ต่อปี และจ่ายชำ�ระดอกเบีย้ ทุกสิน้ เดือน

หน่วย : พันบาท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ผู้กู้

ผู้ให้กู้

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น
จำ�กัด (มหาชน)

นิติบุคคลอาคารชุด
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์

ยอดยกมา กู้เพิ่ม
ชำ�ระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
1 พ.ย. 58 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค. 59
6,100
900
(100)
6,900
127 บริ ษั ท ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น
จาก นิติบุคคลอาหารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่าน
ทางเงินกู้ยืมระยะสั้น ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภท
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1.25-2.55 ต่อปี และจ่ายชำ�ระดอกเบีย้ ทุกสิน้ เดือน

หน่วย : พันบาท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ผู้กู้

บริษัท ประจวบ
อุตสาหกรรม จำ�กัด

ผู้ให้กู้

บริษัท เค.เอส.แอล.
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง
จำ�กัด์

ยอดยกมา กู้เพิ่ม
ชำ�ระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
1 พ.ย. 59 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค. 60
59 552,339 (552,339)
60
3,248 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำ�กัดได้รับการสนับสนุน
ทางการเงินผ่านบริษทั เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด
ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบข้อบังคับของราชการ
ในเรื่อ งการส่ ง ออกน้ำ� ตาล โดยบริ ษัท เค เอส แอล
เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด ทำ�หน้าที่เป็นบริษัทตัวกลาง (ผู้กู้)
ในการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกรรมการส่งออกกับทาง
ธนาคาร และปล่อยกู้ต่อให้แก่โรงงานบริษัท ประจวบ
อุตสาหกรรม จำ�กัด โดยบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม
จำ�กัด จะวางค้ำ�ประกันเงินกู้กับธนาคารด้วยน้ำ�ตาลที่จะ
ส่งออก และนำ�ตัว๋ สัญญาใช้เงินมาวางเพือ่ เป็นหลักประกัน
ทีบ่ ริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จำ�กัด ทัง้ นี้
หลักประกันดังกล่าวครอบคลุมวงเงินสินเชือ่ และไม่มกี ารคิด
ค่าธรรมเนียมในการค้�ำ ประกันวงสินเชือ่ ระหว่างกัน

หน่วย : พันบาท

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ผู้กู้

บริษัท ประจวบ
อุตสาหกรรม จำ�กัด

ผู้ให้กู้

บริษัท เค.เอส.แอล.
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง
จำ�กัด

ยอดยกมา กู้เพิ่ม
ชำ�ระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย
1 พ.ย. 58 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค. 59

-

659,471 (659,471)

-

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล

3,518 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำ�กัดได้รับการสนับสนุน
ทางการเงินผ่านบริษทั เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด
ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบข้อบังคับของราชการ
ในเรื่อ งการส่ ง ออกน้ำ� ตาล โดยบริ ษัท เค เอส แอล
เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด ทำ�หน้าที่เป็นบริษัทตัวกลาง (ผู้กู้)
ในการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกรรมการส่งออกกับทาง
ธนาคาร และปล่อยกู้ต่อให้แก่โรงงานบริษัท ประจวบ
อุตสาหกรรม จำ�กัด โดย บริษัทประจวบอุตสาหกรรม
จำ�กัด จะวางค้ำ�ประกันเงินกู้กับธนาคารด้วยน้ำ�ตาลที่จะ
ส่งออก และนำ�ตัว๋ สัญญาใช้เงินมาวางเพือ่ เป็นหลักประกัน
ทีบ่ ริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จำ�กัด ทัง้ นี้
หลักประกันดังกล่าวครอบคลุมวงเงินสินเชื่อ และไม่มี
การคิดค่าธรรมเนียมในการค้�ำ ประกันวงสินเชือ่ ระหว่างกัน

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

90

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

โครงสร้างการถือหุน้ ทีม่ บี คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 10

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน จากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันที่บริษัทย่อย
และบริษัทร่วมบางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ดังนี้
กรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการระหว่างกันของบริษทั ในช่วงทีผ่ า่ นมา
และได้ให้ความเห็นว่า เป็นรายการทีม่ คี วามจำ�เป็นและสมเหตุสมผลในการ
ทำ�รายการ ซึ่งรายการที่เป็นรายการค้าตามปกติของการดำ�เนินธุรกิจนั้น
บริษัทได้กำ�หนดราคาตามราคาตลาด
นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
1. รายการค้าตามปกติของการดำ�เนินธุรกิจ เช่น การใช้ท่าเรือและคลัง
สินค้าของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน) และการซื้อ
ขายน้�ำ ตาลระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย รายการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่
ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะดำ�เนินการโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท
เป็นสำ�คัญ และราคาที่คิดต้องเป็นไปตามราคาตลาด
2. รายการเช่าพืน้ ทีแ่ ละทรัพย์สนิ จะเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นราคา
ค่าเช่าที่เท่ากับการให้บุคคลอื่นเช่า
3. รายการซื้อขายทรัพย์สินและเงินลงทุน รายการซื้อขายทรัพย์สินและ
เงินลงทุนของบริษัท เป็นรายการเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น
และการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจปัจจุบันที่มีอยู่และธุรกิจในอนาคตซึ่ง
นโยบายทีซ่ อื้ ขายทรัพย์สนิ ระหว่างกันและการซือ้ ขายเงินลงทุนระหว่าง
กัน จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญและจะกระทำ�เท่าที่
จำ�เป็นและเหมาะสม

เกินกว่าร้อยละ 10 นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน) มีบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จำ�นวนร้อยละ 17.42 และบริษัท
น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล้
จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวนร้อยละ 23.82 และไม่มนี โยบายทีจ่ ะลงทุนเพิม่
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นและกรรมการไม่มีแรงจูงใจที่จะกระทำ�การใดๆ
เพื่อถ่ายเทผลประโยชน์ ไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง นอกจากนี้ในบริษัท
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ลจำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังมีกรรมการอีกหลายท่านที่มา
จากบริษัทน้ำ�ตาลอื่นๆ ดังนั้น จึงมีการคานอำ�นาจกันภายในอยู่แล้ว
ในทั้ง 2 บริษทั ทำ�ให้การทำ�รายการระหว่างบริษทั และบริษทั ไทยชูการ์
เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน) เป็นไปตามราคาและกลไกทางการตลาด
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองบริษัท
2. บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ของบริษัทถือหุ้นอยู่จำ�นวนร้อยละ 18.00 ผู้ถือหุ้นใหญ่อื่น ได้แก่กลุ่ม
นักธุรกิจชาวไต้หวัน ทั้งนี้ บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด
เดิมมิได้มีธุรกรรมอะไรยกเว้นมีที่ดินให้เช่า ต่อมาในปลายปี 2547
บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด ได้เข้าลงทุนในธุรกิจแป้งมัน
ซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ น้ำ � ตาล โดยลงทุ น เพื่ อ หวั ง
ผลตอบแทนให้รูปเงินปันผลในอนาคต และในปี 2559 บริษัทได้
ขายเงินลงทุนในบริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด ให้แก่บริษัท
ราชาชูรส จำ�กัด ทั้งหมด

จะเห็นได้ว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันที่
บางบริษทั ยังมีการถือหุน้ โดยบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งเกินกว่าร้อยละ 10
นัน้ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ ในปัจจุบนั บริษทั พยายามทีจ่ ะปรับ
โครงสร้างให้มีความขัดแย้งกันน้อยที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับ
การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต โดยบริษัทจะเข้าลงทุน
5. รายการพิเศษอื่นๆ เป็นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1-4
โดยตรงด้วยตัวเอง และไม่ ให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเข้าถือหุ้นใน
รายการระหว่างกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าที่กำ�หนดเว้นแต่จะกระทำ�เท่าที่จำ�เป็น
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง และเหมาะสม และคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ นอกจากนี้
ผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งจะไม่เข้าถือหุน้ หรือลงทุนในธุรกิจทีจ่ ะทำ�ให้เกิด
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำ�เป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ความขัดแย้งกับทางบริษทั หรือธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเป็นการแข่งขันกับบริษทั
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชำ�นาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ
นำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
4. รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง การกู้ยืมเงินกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะกระทำ�เท่าที่จำ�เป็นและเหมาะสม โดย
คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัท
จะปฏิบัติ ให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้ อ บั ง คั บ ประกาศ คำ� สั่ง หรือ ข้อ กำ� หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการเปิดเผย
ข้อมูลการทำ�รายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำ�หน่ายทรัพย์สิน
ที่สำ�คัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยนอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันในหมายเหตุงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของ
บริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (56-1) ในปีต่อๆไป

รายงานประจำ�ปี 2560
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
รอบบัญชีของบริษัทเริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน และสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม
ของทุกปี

1. รายงานของผู้สอบบัญชี

1) ผู้สอบบัญชี
ปี 2558 นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
ปี 2559 นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3809
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
ปี 2560 นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3809
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปี
ที่ผ่านมา
ปี 2558 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็น
โดยไม่มีเงื่อนไข
ปี 2559 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็น
โดยไม่มีเงื่อนไข
ปี 2560 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็น
โดยไม่มีเงื่อนไข

2. สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย และหลั ก เกณฑ์ ใ นการทำ �
งบการเงินรวม
งบการเงินปีระหว่างปี 2558 - 2560 ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำ�นวน
ทั้งสิ้น 14 แห่ง
ตารางที่ 1: แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททางตรงและทางอ้อม

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2558 2559 2560
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
90.21 90.21 90.21
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
95.78 95.78 95.78
บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี 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 ซัพพลายส์ จำ�กัด 100.00 100.00 100.00
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
100.00 100.00 100.00
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำ�กัด (มหาชน)*** 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�ตาลสะหวันนะเขด 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

หมายเหตุ
* ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
** ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน บริษทั โรงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด บริษทั น้�ำ ตาลท่ามะกา
จำ�กัด และบริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
*** บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำ�กัด (มหาชน) เดิมเป็นบริษทั ย่อย ปัจจุบนั
ถือหุ้นผ่านบริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
**** บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด เป็นบริษัทก่อตั้งใหม่ในปี 2559 ยังไม่มี
การดำ�เนินกิจการ วัตถุประสงค์เพื่อทำ�ธุรกิจด้านบริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
***** ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.

3. งบกำ�ไรขาดทุน

ปี 2560 บริษทั มีรายได้จากการดำ�เนินงานรวมทัง้ สิน้ 15,623 ล้านบาท
ลดลงจากปีทผี่ า่ นมา ร้อยละ 8 โดยรายได้จะมาจากรายได้จากการขาย
15,371 ล้านบาทและรายได้จากการบริการ 252 ล้านบาท โดยในปี
2560 ราคาน้ำ�ตาลตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้น ทำ�ให้ราคาขายส่ง
ออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16-20 แต่บริษัทมีปริมาณการขายน้ำ�ตาลลดลง
ร้อยละ 27 จากปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลง รวมถึงรายได้จากการขาย
เอทานอลและรายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง ส่งผลให้ในภาพรวม
รายได้จากการดำ�เนินงานรวมลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
บริษทั มีตน้ ทุนรวมทัง้ สิน้ 13,180 ล้านบาท ลดลงจากปีทผ่ี า่ นมาร้อยละ
1 ส่งผลให้บริษัทมีกำ�ไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 33 จาก 3,632 ล้านบาท
เหลือ 2,443 ล้านบาท
ในส่วนของรายได้อื่น ๆ ในปี 2560 เท่ากับ 3,416 ล้านบาท เทียบกับ
ปี 2559 ที่ 1,498 ล้านบาท มาจาก
ปี 2560

ปี 2559
(1) กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
- 21 ล้านบาท
(2) กำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ 426 ล้านบาท 1,138 ล้านบาท
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(3) กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
(4) กำ�ไรจากการทำ�อนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยง
(5) กำ�ไรจากการขายเงินลงทุน
(6) รายได้อื่น
รวมทัง้ สิน้

53 ล้านบาท
4 ล้านบาท
2,370 ล้านบาท
563 ล้านบาท
3,416 ล้านบาท

30 ล้านบาท
26 ล้านบาท
45 ล้านบาท
238 ล้านบาท
1,498 ล้านบาท

ส่งผลให้บริษัทมีกำ�ไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 5,859 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ14 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
(1) บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 424 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22
เนื่องจากปริมาณน้ำ�ตาลส่งออกที่ลดลง
(2) บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
36 ซึ่งมาจากการตั้งขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินอาคารและ
อุปกรณ์ ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายทรัพย์สิน และขาดทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 147 ล้านบาท
(4) ค่าธรรมเนียมกองทุน 1,096 ล้านบาทลดลงเล็กน้อยจากปีทผี่ า่ น
มาที่ 1,150 ล้านบาท
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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ทำ�ให้บริษัทมีกำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 3,059
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24
ในปี 2560 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 668 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 และ
ภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 560 ล้านบาท มีส่วนแบ่งกำ�ไรจากบริษัทร่วม
121 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 19 ล้านบาท ส่งผลให้กำ�ไรสุทธิในส่วน

ของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปีที่ผ่านมาที่ 1,426 ล้านบาท โดยเพิ่ม
ขึ้นเป็น 1,970 ล้านบาทในปี 2560

ตารางที่ 2 : แสดงงบกำ�ไรขาดทุนรวมของบริษัท และบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
งบกำ�ไรขาดทุนโดยสรุป
ล้านบาท
รายได้จากการดำ�เนินงาน
ต้นทุนจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไรขั้นต้น
รายได้อื่น ๆ
กำ�ไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าธรรมเนียมกองทุน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษี
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกำ�ไรบริษัทร่วม
ภาษีเงินได้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอื่นๆ
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรสุทธิ

เมือ่ พิจารณาในส่วนของโครงสร้างรายได้จากการดำ�เนินงานทัง้ สิน้ 15,623
ล้านบาท บริษัทมีรายได้จากการขายน้ำ�ตาลและกากน้ำ�ตาล 11,943
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 ของรายได้จากการดำ�เนินงานทั้งหมด
รายได้จากการขายเอทานอลและเบนซิน 2,100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
14 รายได้จากการขายไฟฟ้าที่ซึ่งโรงไฟฟ้าของบริษัทจำ�หน่ายไฟฟ้าให้กับ

2558

2559

17,475
(13,783)
3,692
523
4,216
(618)
(659)
(140)
(1,157)
(2,575)

2560

16,911
(13,279)
3,632
1,498
5,130
(542)
(834)
(141)
(1,150)
(2,666)

15,623
(13,180)
2,443
3,416
5,859
(424)
(1,134)
(147)
(1,096)
(2,800)

1,641
(817)
55
(39)
22
862
0.21
21.1%

2,464
(710)
57
(371)
(14)
1,426
0.32
21.5%

3,059
(668)
121
(560)
19
1,970
0.45
15.6%

4.9%

8.4%

12.6%

%
เปลี่ยนแปลง
-8%
-1%
-33%
128%
14%
-22%
36%
4%
-5%
5%
24%
-6%
51%
38%
38%

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
จำ�นวน 751 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 รายได้จากงานบริการ 252 ล้าน
บาท รายได้อื่น ๆ 11 ล้านบาท และรายได้จากการทำ�การซื้อมาขายไป
467 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2560
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ตารางที่ 3 : โครงสร้างรายได้ของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง
โครงสร้างรายได้จากการดำ�เนินงาน
ล้านบาท
รายได้จากการดำ�เนินงานปกติ
รายได้จากการขายน้ำ�ตาล
รายได้จากการขายกากน้ำ�ตาล
รายได้อื่น ๆ จากขายน้ำ�ตาล
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้จากการขายเอทานอลและเบนซิน
รายได้จากการขายปุ๋ย
รายได้จากการขายข้าวสาลี น้ำ�มัน กระสอบ
รายได้จากงานบริการ
รายได้อื่น ๆ
รวม
รายได้จากการดำ�เนินงาน ซื้อมาขายไป
รายได้จากการขายน้ำ�มัน
รายได้จากการขายปุ๋ย
รายได้จากการขายพัสดุ
รวม

2558

2559

2560

%
เปลี่ยนแปลง

12,933
330
113
1,011
2,510
17
0
156
18
17,090

76%
2%
1%
6%
15%
0%
0%
1%
0%
100%

13,084
326
154
808
2,023
5
0
167
13
16,580

79%
2%
1%
5%
12%
0%
0%
1%
0%
100%

11,928
15
98
751
2,100
0
0
252
11
15,157

79%
0%
1%
5%
14%
0%
0%
2%
0%
100%

-9%
-95%
-36%
-7%
4%
-97%

298
64
23
386

77%
17%
6%
100%

186
118
26
331

56%
36%
8%
100%

242
197
28
467

52%
42%
6%
100%

30%
67%
6%
41%

51%
-19%
-9%

4. งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

ตารางที่ 4 : สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
งบแสดงฐานะทางการเงินโดยสรุป (ล้านบาท)

เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ๆ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
เงินลงในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
อสังหาริมทัรพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
อัตราหนี้สินต่อทุน
อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อทุน

2558
ปรับปรุง
175
2,119
1,097
3,394
342
92
357
374
480
3,355
24,934
800
37,517
8,028
15,047
23,075
14,442
13,991
1.60
1.47

2559
ปรับปรุง
85
1,407
1,273
2,552
251
85
387
371
358
4,496
26,186
925
38,375
10,591
11,134
21,724
16,650
16,166
1.30
1.13

2560

%
เปลี่ยนแปลง
80%
-8%
23%
21%
-55%
-25%
869%
9%
10%
9%
1%
-4%
12%
40%
-9%
15%
9%

153
1,292
1,569
3,100
112
64
3,747
405
393
4,917
26,354
884
42,991
14,818
10,080
24,898
18,092
17,650
1.38
1.20
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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ในปี 2560 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม 42,991 ล้านบาท เพิม่ ขีน้ ร้อยละ 12 เมือ่
เทียบกับสินทรัพย์ปี 2559 ที่ 38,375 ล้านบาท หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ
15 จาก 21,724 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 24,898 ล้านบาท จึงส่งผลให้
อัตราหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 1.30 เท่าในปี 2559 เป็น 1.38 เท่า และ
อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 1.13 เท่าในปี 2559 เป็น
1.20 เท่า โดยรายการในปี 2560 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำ�คัญเมื่อ
เทียบกับปี 2559 มีดังต่อไปนี้
(1) เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23 เนื่องจากบริษัทมีการรับซื้อ
เช็คลงวันที่ล่วงหน้าจากชาวไร่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
(2) สินค้าคงเหลือมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 มาจากปริมาณสินค้า
คงคลังซึ่งได้แก่ น้ำ�ตาล มีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

(3) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 มาจากการประเมิน
มูลค่าสินทรัพย์ที่สูงขึ้น
(4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 มาจากการรับรู้งาน
ระหว่างก่อสร้างเพิ่มเติม
(5) สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 4 มาจากการด้อยค่า
สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ดำ�เนินงาน
(6) หนีส้ นิ หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40 และหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนลดลงร้อยละ
9 เกิดจากในปี 2560 มีเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินกู้ชั่วคราว
ของโครงการ (Bridging loan) ก่อนเปลี่ยนเป็นเงินกู้ระยะยาว และมี
หุ้นกู้และเงินกู้ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

5. งบกระแสเงินสด
ตารางที่ 5 : แสดงงบกระแสเงินสดของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
งบแสดงฐานะทางการเงินโดยสรุป
(ล้านบาท)
กำ�ไร + ค่าเสื่อม + รายการ Non cash
เปลี่ยนแปลงใน Working Capital
กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน
ลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร (สุทธิ)
กระแสเงินสดจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
เงินสดเปลี่ยนแปลง
เงินสดปลายงวด
ค่าเสื่อมราคา

ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำ�เนินงาน
ก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดำ�เนินงานเข้ามาทัง้ สิน้ 2,185
ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 11 สืบเนื่องจากผลประกอบการธุรกิจ
โดยรวมที่ปรับตัวลดลง และมีปริมาณสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้
ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน 236
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 94

2558
2,785
(1,319)
1,466
(573)
(552)
(782)
0
168
1,139

2559
ปรับปรุง
2,462
1,575
4,038
(1,578)
(1,521)
(2,620)
(86)
82
1,247

2560
2,185
(1,948)
236
(3,098)
(3,320)
3,149
71
153
1,182

%
เปลี่ยนแปลง
-11%
-94%
96%
118%
-220%

-5%

ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อย มีการ
จ่ายเงินจากกิจกรรมการลงทุน(สุทธิ) ทั้งหมด 3,098 ล้านบาท โดย 3,320
ล้านบาท เป็นการลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร(สุทธิ) ซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จากการลงทุนขยายโรงงานน้ำ�ตาลและโรงไฟฟ้าที่วังสะพุง จังหวัดเลย
ในกิจกรรมการจัดหาเงิน บริษัทและบริษัทย่อย รับเงินสดสุทธิทั้งหมด
3,149 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และออก
ตราสารหนี้

95

รายงานประจำ�ปี 2560

6. อัตราส่วนทางการเงิน
ตารางที่ 6 : แสดงอัตราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
อัตราส่วนทางการเงิน
(ล้านบาท)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราสินทรัพย์คล่องตัว
ระยะเวลาการเก็บหนี้
การหมุนเวียนของสินค้า
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี้
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานต่อยอดขาย
กำ�ไรสุทธิก่อนภาษีต่อยอดขาย
กำ�ไรสุทธิต่อยอดขาย
การวัดราคาทางการตลาด
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้น

จะเห็นได้ว่าจากปี 2560 อัตราส่วนทางการเงิน ในส่วน ของ Liquidity
ที่เป็นส่วนของ Current Ratio และ Acid Test Ratio ปรับตัวลดลง
เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินกู้ชั่วคราว
ของโครงการ (Bridging loan) ก่อนเปลี่ยนเป็นเงินกู้ระยะยาว และมี
หุ้ น กู้ แ ละเงิ น กู้ ที่ ถึ ง กำ � หนดชำ � ระภายในหนึ่ ง ปี ซึ่ ง เงิ น กู้ ถึ ง กำ � หนด
บางส่วน บริษทั มีแผนทีจ่ ะออกหุน้ กูใ้ หม่ทดแทนหุน้ กูท้ ถี่ งึ กำ�หนด และกูเ้ งิน
ระยะยาว หรืออกตราสารหนี้ระยะยาว เพื่อชำ�ระคืนเงินกู้ชั่วคราวของ
โครงการ (Bridging loan)

2558

2559

2560

0.90
0.42
45
103

0.53
0.26
38
82

0.42
0.20
32
78

1.60
1.47
1.04

1.30
1.13
0.67

1.38
1.20
0.56

2%
6%

4%
9%

5%
11%

21%
9%
5%
5%

21%
15%
11%
8%

16%
20%
16%
13%

3.49
0.21

3.67
0.32

4.00
0.45

สำ�หรับอัตราส่วนที่เกี่ยวกับหนี้สินจะเห็นได้ว่าทั้ง D/E Ratio และ IBD/E
Ratio เพิ่มขึ้นเล็กน้อย สืบเนื่องจากเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น
ในส่วนของความสามารถในการทำ�กำ�ไรจะเห็นได้ว่า Gross Profit Ratio
ลดลงเมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา แต่ Operating Profit to sales, Pretax profit
to sales, และ Net Income to Sales มีอัตราส่วนที่ดีขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่
มาจากกำ�ไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน และกำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขอชี้แจงผล
การดำ�เนินงานประจำ�ปี2560 (งวดเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงตุลาคม
2560) บริษัทมีผลกำ�ไรสุทธิ 1,952 ล้านบาท เมื่อเทียบผลประกอบการ
ของงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำ�ไรสุทธิ 1,440 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 36 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ในปี 2560 บริษัทย่อยทำ�การควบรวมธุรกิจเอทานอล กับบริษัทย่อยของ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ที่ประกอบธุรกิจเชื้อเพลิง
ชีวภาพ ซึ่งในทางบัญชีการรวมกิจการดังกล่าวเป็นการขายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย และลงทุนในบริษัทร่วมแห่งใหม่ที่ประกอบธุรกิจเชื้อเพลิง
ปัญหาภัยแล้งส่งผลให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลง
ชีวภาพแทน ทำ�ให้บริษัทมีกำ�ไรจากการควบรวมกิจการดังกล่าวก่อนหัก
ภาษีจ�ำ นวน 2,370 ล้านบาท หรือ 1,896 ล้านบาทหลังหักภาษี นอกจากนี้
ในปี 2559 ประเทศไทยมีปัญหาภัยแล้ง ซึ่งได้ส่งผลต่อปริมาณอ้อยเข้าหีบ บริษทั ได้มกี ารบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด�ำ เนินงาน
ของบริษทั ทีล่ ดลงในปี 2560 โดยบริษทั มีปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษทั และ จำ�นวน 223 ล้านบาท ซึง่ ส่วนหนึง่ เกิดจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ใหม่
บริษทั ย่อยในปี 2560 ลดลงจาก 7.61 ล้านตันปี 2559 เหลือ 6.83 ล้านตัน ในธุรกิจน้ำ�ตาลต่างประเทศ และมีการบันทึกสำ�รองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
ในปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 10 ส่งผลให้ (1) ธุรกิจน้ำ�ตาลในประเทศ : พนักงานเพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินชดเชยเมื่อ
ต้นทุนอ้อยและต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงขึน้ (2) ธุรกิจน้�ำ ตาลต่างประเทศ ออกจากงาน ตามกฏหมายแรงงานที่คาดว่าจะประกาศใช้
: มีปริมาณอ้อยเสียหายจากการเพาะปลูก เกิดการด้อยค่ามูลค่าอ้อยและ
แปลงปลูกอ้อยที่เสียหาย เป็นจำ�นวนเงินรวม 203 ล้านบาท (3) ธุรกิจ ในภาพรวม เมื่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2560 บริษัทมีผลกำ�ไรสุทธิ
เอทานอล : ต้นทุนการผลิตเอทานอลสูงขึ้นซึ่งมาจากราคากากน้ำ�ตาล 1,952 ล้านบาท เมื่อเทียบผลประกอบการของงวดเดียวกันของปีก่อนที่มี
เฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นจาก 3,649 บาทในปี 2559 เป็น 4,305 บาทในปี 2560 ผลกำ�ไรสุทธิ 1,440 ล้านบาท หรือกำ�ไรเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 36 มีสินทรัพย์
(4) ธุรกิจไฟฟ้า : ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้น ส่งผลให้อัตรากำ�ไรขั้นต้นใน รวมทั้งสิ้น 42,991 ล้านบาท หนี้สินรวม 24,899 ล้านบาท และส่วนของ
งบกำ�ไรขาดทุนรวมลดลง จากร้อยละ 21 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 16 ใน ผู้ถือหุ้น 18,092 ล้านบาท อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)
ปี 2560
ที่ 1.38 และอัตราหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/Equity
Ratio) ที่ 1.20

ความผันผวนของราคาน้ำ�ตาลตลาดโลก

ราคาน้ำ�ตาลตลาดโลก มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2560 ขึ้นไปอยู่ที่
ระดับ 20 เซนต์ต่อปอนด์ และลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี 2560 มา
ที่ระดับ 14 - 15 เซนต์ต่อปอนด์ เนื่องมาจากการเข้าเก็งกำ�ไรของกองทุน
และคาดว่าผลผลิตน้ำ�ตาลในปี 2561 ทั่วโลกจะมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมี
ราคาขายน้�ำ ตาลเฉลีย่ ในปี 2560 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16 จาก 14,939 บาทต่อตัน
เป็น 17,362 บาทต่อตัน แต่มีปริมาณขายน้ำ�ตาลลดลงร้อยละ 22 จาก
875,841 ตัน เป็น 687,046 ตัน และมีการบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่า
ของสินค้าคงเหลือ 301 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2560
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
ซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลและรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอและ
โปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและดำ�รงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำ�หน้าที่กำ�กับ
ดูแลสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงิน
เฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560
แสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ

นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 งบกำ�ไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และของบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท
ตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ งบการเงิ น รวมและเฉพาะกิ จ การ และข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ตามความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นจรรยาบรรณอื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
ข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
โดยทีม่ ิใช่เป็นการแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 บริษทั และบริษทั ย่อยได้น�ำ มาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง “เกษตรกรรม” มาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และได้ทำ�การปรับปรุงย้อนหลังตัวเลข
เปรียบเทียบให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่ดังกล่าวแล้ว

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
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การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำ�ไรจากการ
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการ
ผู้บริหารของบริษัทวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งเกิดจาก
การควบรวมกิจการระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัทและ
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(มหาชน) ณ วั น ที่ 31 ตุ ลาคม 2560 โดยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ใน
การประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวโดยกำ�หนด
ข้อสมมติที่สำ�คัญเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลการดำ�เนินงาน รวมถึง
ปริมาณและราคาขายสินค้าในอนาคต ต้นทุนการผลิตและดำ�เนินงาน
อัตราการเติบโตระยะยาว และอัตราถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนักของเงินทุน
(อัตราคิดลด) ของแต่ละบริษัทย่อยของบริษัทร่วมนั้น และบันทึก
ส่วนต่างระหว่างมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยก่อนการควบรวม
กิจการและมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งเกิดจาก
การควบรวมกิจการเป็นกำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ข้าพเจ้าพิจารณาว่ารายการที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการบันทึกกำ�ไรจากการขายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยซึ่งเกิดจากการควบรวมกิจการนี้ เป็นเรื่องสำ�คัญ
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้า เนื่องจากความมีสาระสำ�คัญและ
ความซับซ้อนในการประมาณมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวจากดุลยพินิจ
ของผู้บริหาร
ทั้ ง นี้ นโยบายการบั ญ ชี แ ละการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น
สำ�หรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 3.6 ข้อ 4 และข้อ 11

วิธีการตรวจสอบที่สำ�คัญ รวมถึง
• อ่านและทำ�ความเข้าใจต่อสัญญาการควบรวมกิจการ เพื่อ
พิ จ ารณาเงื่ อ นไขของการควบรวมกิ จ การ และอำ � นาจใน
การควบคุมภายหลังการควบคุมกิจการ
• ทำ�ความเข้าใจและประเมินวิธีการที่ผู้บริหารของบริษัทใช้ ใน
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการบันทึกกำ�ไรจาก
การขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ซึง่ รวมถึงการทดสอบและประเมิน
ความเหมาะสมของสมมติฐานหลักที่สำ�คัญ ซึ่งได้แก่
- ข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำ�แผนและการคาดการณ์กระแส
เงิ น สด ในอนาคตของแต่ ล ะบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ร่ ว ม
โดยการทำ � ความเข้ า ใจในกระบวนการที่ ทำ � ให้ ไ ด้ ม า
ซึ่ ง ตั ว เลขดั ง กล่ า ว เปรี ย บเที ย บข้ อ สมมติ ดั ง กล่ า วกั บ
แหล่ ง ข้ อ มู ล ภายนอกและภายในของกลุ่ ม บริ ษั ท และ
เปรี ย บเที ย บประมาณการกระแสเงิ น สดในอดี ต กั บ
ผลการดำ�เนินงานที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงเปรียบเทียบอัตรา
การเติบโตระยะยาวของแต่ละบริษัทกับการคาดการณ์ของ
ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
- อัตราคิดลด โดยประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลด
โดยการเปรียบเทียบต้นทุนถัวเฉลีย่ ของเงินทุนและข้อมูลอืน่
ของบริษัทกับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้
• ประเมินความเหมาะสมของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย รวมทัง้ ความเพียงพอของ
การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
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การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศในงบเฉพาะ
กิจการและการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศดังกล่าวในงบการเงินรวม
เนื่องจากบริษัทย่อยในต่างประเทศจำ�นวน 3 แห่งมีผลขาดทุนสุทธิ
ต่อเนื่องและมีขาดทุนสะสมเป็นจำ�นวนมาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2560 ซึ่งผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาว่าเป็นข้อบ่งชี้ถึงการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศในงบการเงิน
เฉพาะกิจการและการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทั ย่อย
ในต่างประเทศดังกล่าวในงบการเงินรวม จึงได้ประมาณมูลค่าที่จะ
ได้รบั คืนของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของบริษทั และของอาคารและ
อุปกรณ์ของบริษทั ย่อยเพือ่ พิจารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่า ซึง่
มูลค่าที่จะได้รับคืนประมาณขึ้นจากจำ�นวนที่สูงกว่าของมูลค่าจาก
การใช้กบั มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจำ�หน่ายของสินทรัพย์ โดย
- มูลค่าจากการใช้ประมาณโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับ
ข้อสมมติที่สำ�คัญในการคาดการณ์ผลการดำ�เนินงาน รวมถึง
ปริมาณและราคาขายในอนาคต ต้นทุนการผลิตและดำ�เนินงาน
อัตราการเติบโตระยะยาว และอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของ
เงินทุน (อัตราคิดลด) ของบริษัทย่อย
- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ประมาณโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และต้น ทุน ในการจำ�หน่ายสินทรัพย์
ประมาณขึ้นโดยผู้บริหารของบริษัท
ข้าพเจ้าพิจารณาว่า การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อ
สมมติ ที่ สำ � คั ญ เพื่ อ ประมาณผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการและการด้อยค่า
ของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทั ย่อยดังกล่าวในงบการเงินรวม เป็น
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบบริษัท เนื่องจากความมีสาระสำ�คัญ
และความซับซ้อนในการประมาณมูลค่าที่จะได้รับคืนของเงินลงทุน
ในบริษัทของบริษัทและของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยนั้น
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• ทำ � ความเข้ า ใจและประเมิ น ความเหมาะสมของข้ อ บ่ ง ชี้ ถึ ง
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการและการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย
ดังกล่าวในงบการเงินรวม
• ทำ�ความเข้าใจและประเมินวิธีการที่ผู้บริหารของบริษัทใช้ ใน
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึงการทดสอบและ
ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานหลักที่สำ�คัญ ซึ่งได้แก่
- ข้อสมมติทใ่ี ช้ในการจัดทำ�แผนและการคาดการณ์กระแสเงินสด
ในอนาคตของแต่ละบริษัทย่อย โดยการทำ�ความเข้าใจใน
กระบวนการทีท่ �ำ ให้ได้มาซึง่ ตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อ
สมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุม่
บริษทั และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับ
ผลการดำ�เนินงานที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงเปรียบเทียบอัตรา
การเติบโตระยะยาวของแต่ละบริษัทกับการคาดการณ์ของ
ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
- อัตราคิดลด โดยประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดโดย
การเปรียบเทียบต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่น
ของบริษัทกับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้
• ทดสอบและประเมินรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้แก่
การประเมินความรู้ ความสามารถและความเที่ยงธรรมของ
ผูป้ ระเมินอิสระภายนอก และประเมินวิธกี ารทีใ่ ช้และความเหมาะสม
ของสมมติฐานหลักที่สำ�คัญที่ใช้ในการประมาณมูลค่าอาคาร
และอุปกรณ์
• ประเมิ น ความเพี ย งพอของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำ�หรับ
เงินลงทุนและการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้เปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และข้อ 12

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั ในการดำ�เนินงาน
ต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
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ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สำ�คัญต่อความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่
บริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าที่ในการกำ�กับดูแลเกีย่ วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญทีพ่ บ
จากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำ รับรองแก่ผมู้ หี น้าที่ในการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและได้สอื่ สาร
กับผูม้ หี น้าที่ในการกำ�กับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ
ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้น
แต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

								
นิติ จึงนิจนิรันดร์
กรุงเทพมหานคร						
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809
วันที่ 22 ธันวาคม 2560					
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิ
น
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริ�ัท น��าตาล��นแก่น จ�ากัด �มหา�น� และบริ�ัทย่ �ย
งบแสดงฐานะการเงิน
� วันที� 31 ตุลาคม 2560

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปรับปรุ งใหม่

ปรับปรุ งใหม่

ปรับปรุ งใหม่

ปรับปรุ งใหม่

� วันที�

� วันที�

� วันที�

� วันที�

� วันที�

� วันที�

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

1 พฤศจิกายน

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

1 พฤศจิกายน

2560

2559

2558

2560

2559

2558

11,894,182

20,856,186

42,206,281

-

-

-

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5.2

เงินลงทุนชัว� คราว

153,003,915

82,310,755

168,021,065

23,760

2,724,766

6,839,374

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�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

เงินให้กยู้ ืมระยะสั�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

สิ นค้าคงเหลือ

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

สิ นทรัพย์ชีวภาพ

10

111,894,503

250,734,092

341,564,070

5,853,825

11,502,090

14,555,872

63,932,416

84,752,393

91,550,865

46,062,046

45,495,595

46,749,922

6,289,687,731

5,652,444,253

7,217,521,068

8,203,181,439

4,839,991,645

6,476,314,184

3,746,845,314

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

4 และ 11

386,600,371

356,860,049

3,381,614,766

136,747,288

194,147,191

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

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

เงินให้กยู้ ืมระยะยาว

14

393,199,212

358,063,846

480,477,523

1,404,914,760

4,395,437,803

4,409,737,929

อสังหาริ มทรัพย์เพื�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

48,146,718

46,275,784

47,683,415

37,040,499

34,016,422

36,109,081

-

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

22.2

13,213,508

2,830,109

9,939,697

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

17

822,774,936

875,649,203

742,293,886

26,963,991

7,597,329

6,193,878

36,701,033,578

32,722,386,838

30,299,534,460

20,773,298,739

20,177,582,991

19,553,945,085

42,990,721,309

38,374,831,091

37,517,055,528

28,976,480,178

25,017,574,636

26,030,259,269

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นนส่เป็วนนหน�
� ง�องงบการเงิ
นนี� นนี้			
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ส่วนหนึ
่งของงบการเงิ
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งบแสดงฐานะการเงิ
น
(ต่อ)
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริ�ัท น��าตาล�อนแก่ น จ�ากัด �มหา�น� และบริ�ัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
� วันที� 31 ตุลาคม 2560

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ปรับปรุงใหม่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปรับปรุงใหม่

ปรับปรุงใหม่

ปรับปรุงใหม่

� วันที�

� วันที�

� วันที�

� วันที�

� วันที�

� วันที�

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

1 พฤศจิกายน

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

1 พฤศจิกายน

2560

2559

2558

2560

2559

2558

หนีส� ินและส่ วน�อง�ู้ถือหุ้น
หนีส� ินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

18

8,508,780,110

3,757,025,777

4,188,897,059

4,260,785,360

1,108,000,000

935,001,787

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�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

20

2,998,989,350

2,999,307,425

999,908,704

2,998,989,350

2,999,307,425

999,908,704

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

เงินกูย้ มื ระยะสั�น

6.1

482,900,000

1,265,100,000

ส่ วน�องหุ ้นกูร้ ะยะยาว�ี�ถ�งก�าหนดช�าระ
ภาย�นหน��งปี
ส่ วน�องเงินกูย้ มื ระยะยาว�ี�ถ�งก�าหนดช�าระ
5,000,000

6,900,000

6,100,000

545,200,000

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

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

14,818,297,399

10,590,599,468

8,028,065,808

10,142,563,314

6,714,653,251

4,624,463,985

รวมหนี�สินหมุนเวียน

-

-

หนีส� ิน�ม่หมุนเวียน
หุ ้นกูร้ ะยะยาว

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

เงินกูย้ มื ระยะยาว

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�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

22.3

1,190,006,596

739,563,386

247,190,427

477,892,053

148,274,515

64,697,497

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

23

264,742,366

261,286,846

217,435,891

112,075,741

107,426,505

91,774,405

98,997,867

83,354,128

75,332,319

41,650,302

29,186,820

27,577,630

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส� ิน

10,080,192,198

11,133,800,500

15,046,676,220

9,106,063,465

9,482,483,980

13,032,967,115

24,898,489,597

21,724,399,968

23,074,742,028

19,248,626,779

16,197,137,231

17,657,431,100
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิ
น
(ต่อ)
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

บริษัท น��าตาลขอนแก่ น จ�ากัด �มหา�น� และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
� วันท�� 31 ตุลาคม 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปรับปรุงใหม่

ปรับปรุงใหม่

ปรับปรุงใหม่

ปรับปรุงใหม่

� วันท��

� วันท��

� วันท��

� วันท��

� วันท��

� วันท��

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

1 พฤศจิกายน

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

1 พฤศจิกายน

2560

2559

2558

2560

2559

2558

2,205,121,824

2,205,121,824

2,205,121,824

2,205,121,824

หน�ส� ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 4,410,243,648 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
หุ ้นสามัญ 4,009,312,522 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท

2,004,656,261

2,004,656,261

ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 4,410,232,619 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ชําระครบแล้ว

2,205,116,310

2,205,116,310

2,205,116,310

2,205,116,310

2,946,439,199

2,946,439,199

2,946,439,199

2,946,439,199

2,946,439,199

2,946,439,199

220,512,200

220,512,200

200,466,000

220,512,200

220,512,200

200,466,000

10,584,282,739

9,004,709,766

7,973,535,203

3,554,072,983

2,668,936,413

2,848,046,491

หุ ้นสามัญ 4,009,312,407 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ชําระครบแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ

2,004,656,204

2,004,656,204

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค��ระกอบอื�น�องส่ วน�อง�ู�้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

1,693,639,643

1,789,332,672

866,269,876

801,712,707

779,433,283

373,220,275

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

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

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�ส� ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

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�� นส่ วนหน��ง�องงบการเงินนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

-

-

-
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บริ�ัท นํา� ตาลขอนแก่ น จํากัด �มหา�น� และบริ�ัทย่ อย
งบกำ
�
ไรขาดทุ
น
งบกําไรขาดทุน
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2560

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ตุลาคม 2560

หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

15,370,900,452

16,744,461,945

8,207,641,053

9,721,413,840

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

(13,073,456,018)

(13,143,499,906)

(7,834,331,662)

(8,277,323,350)

(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)

2,443,333,349

3,632,458,469

435,036,006

1,503,455,656

กําไร (ขาดทุน) จากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์

(19,757,776)

21,260,048

266,283

91,086,897

กําไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน

426,259,308

1,138,275,998

45,168,135

486,106,848

53,166,005

37,226,250

(74,887,354)

(7,826,894)

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
กําไรขั�นต้น

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี�ยน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

2,370,353,122

รายได้อื�น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

6.2

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

301,103,361

527,808,174

640,414,395

(1,519,292,072)

(1,691,459,467)

(625,689,048)

(811,426,011)

(837,028,671)

(757,925,496)

(342,478,318)

(319,814,677)

(147,141,807)

(141,312,434)

(50,507,750)

(48,566,150)

(400,299,205)

(744,534,596)

-

(222,645,523)

ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ

2,634,597,274

565,950,362

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกร�์

-

(54,383,398)

(75,747,704)
-

-

(16,782,135)

(6,053,835)

ต้นทุนทางการเงิน

(668,129,437)

(709,982,998)

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

120,914,119

56,881,078

กําไรก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้

2,511,597,581

1,810,777,105

1,628,774,509

220,414,945

(559,852,032)

(370,517,011)

(316,791,055)

13,873,224

1,951,745,549

1,440,260,094

1,311,983,454

234,288,169

1,970,395,073

1,426,152,258

1,311,983,454

234,288,169

(18,649,524)

14,107,836

1,951,745,549

1,440,260,094

1,311,983,454

234,288,169

(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้

22.1

กําไรสํ าหรับปี

(514,185,853)

-

-

(551,698,388)
-

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้น

-

-

28

กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน

บาท

0.447

0.323

0.297

0.053

จํานวนหุน้ สามัญขั�นพื�นฐาน

หุ้น

4,410,232,619

4,410,232,619

4,410,232,619

4,410,232,619

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ
�
ไรขาดทุ
น
และ
กำ
�
ไรขาดทุ
น
เบ็
ต
เสร็
จ
อื
น
่
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2560

บริ�ัท นํา� �าลข�นแก่ น จํากัด (มหา�น� และบริ�ัทย่ �ย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ��น�
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� �ุลาคม 2560

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

กําไรสํ าหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

1,951,745,549

1,440,260,094

1,311,983,454

(119,980,669)

(23,408,245)

2559
234,288,169

กําไร (ขาดทุน� เบ็ดเสร็จ���น :
รายการที�จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตรา�ลกเปลี�ยนจากการ�ปลงค่างบการเงิน
การเปลี�ยน�ปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื�อขาย - สุ ทธิจากภาษี

22,279,424

-

-

-

22,279,424

-

22,279,424

-

(97,701,245)

(23,408,245)

กําไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่ - สุ ทธิจากภาษี

(4,090,286)

1,059,868,715

กําไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุ ทธิจากภาษี

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

(68,921,718)

992,155,626

36,455,782

436,054,676

1,882,823,831

2,432,415,720

1,348,439,236

670,342,845

1,924,903,186

2,397,477,274

1,348,439,236

670,342,845

(42,079,355)

34,938,446

1,882,823,831

2,432,415,720

รายการที�ไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื�น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

-

452,466,717

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที�เป็ นของบริ ษทั ให�่
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

1,348,439,236

670,342,845

24

24

- จ่ายหุน้ ปั นผล

- สํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ � วันที� �� ตุลาคม 2559

- กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ที�ยงั ไม่เกิดข��นจริ ง

- ปรับปรุ งผลขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

- โอนกําไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์

24

- จ่ายเงินปั นผล

การเปลี�ยนแปลงในส่ วนของผ��้ �อหุน้ สําหรับปี

2,205,116,310

-

-

-

-

200,460,106

-

2,004,656,204

-

- งบการเงินรวม

ยอดยกมา ณ วันที� 1 พ�ศจิกายน 2558 - หลังรายการปรับปรุ ง

-

- สิ นทรัพย์ที�ยงั ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงานสําหรับที�ดิน

2,004,656,204

2,946,439,199

-

-

-

-

-

-

2,946,439,199

-

-

-

2,946,439,199

ญ
สามั

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

ทุนที�ออก

และชําระแล้ ว

-

หมายเหตุ

- อสังหาริ มทรัพย์เพ��อการลงทุน

และการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่สําหรับ

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบั�ชี

ยอดยกมา ณ วันที� 1 พ�ศจิกายน 2558 - ตามที�รายงานไว้เดิม

สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� �� ตุลาคม 2559

"ปรั บปรุ งใหม่ "

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2560

220,512,200

-

-

-

20,046,200

-

-

200,466,000

-

-

-

200,466,000

9,004,709,766

1,426,152,258

(43,112,888)

91,375,108

(20,046,200)

(200,460,106)

(222,733,609)

7,973,535,203

(18,016,099)

7,059,707

834,325,153

7,150,166,442

จัดสรร

ทุนสํ ารอง
ตามก�หมาย

ยังไม่ ได้

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว

40,450,599

(18,731,989)

-

-

-

-

-

59,182,588

-

-

-

59,182,588

-

-

-

-

-

-

-

-

136,843

-

-

2,123,651,784

1,033,169,893

-

(91,375,108)

-

-

-

1,181,856,999

(134,651,519)

110,958,836

(190,722,232)

1,396,271,914

สิ นทรั �ย�

(136,843)

จากการตีราคา

จากการแปลงค่ า เงินลงทุนเผื�อขาย
งบการเงิน

ผลขาดทุนจาก

ผลขาดทุนจาก

(263,275,867)

-

-

-

-

-

-

(263,275,867)

767,265

-

-

(264,043,132)

ควบคุมเดียวกัน

ภายใต้ การ

ภายในกิจการ

(111,493,844)

-

-

-

-

-

-

(111,493,844)

(27,852,652)

-

-

(83,641,192)

บริ ษัทย่ อย

ถือหุ้นใน

สั ดส่ วนการ

ผลกําไร (ขาดทุน) ผลกําไร (ขาดทุน) การปรั บ�ครงสร้ าง การเปลี�ยนแปลง

อัตราแลกเปลี�ยน จากการวัดมูลค่ า

ผลต่ างของ

กําไร (ขาดทุน) เบ�ดเสร� จอื�น

องค� ประกอบอื�นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ตุลาคม 2560

งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม

บริษัท นํา� ตาลขอนแก่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

งบแสดงการเปลี
ย
่
นแปลงส่
ว
นของผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
รวม
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1,789,332,672

1,014,437,904

-

(91,375,108)

-

-

-

866,269,876

(161,600,063)

110,958,836

(190,722,232)

1,107,633,335

ผู้ถือหุ้น

ของส่ วนของ

องค� ประกอบอื�น

รวม

รวม

ที�ไม่ มี

5,636,323

9,461,361

2,079,122,596

ควบคุม

อํานาจ

16,166,110,147

2,440,590,162

(43,112,888)

-

-

-

(222,733,609)

13,991,366,482

484,320,976

36,130,402

(1,191,956)

-

-

-

(1,564,488)

450,947,018

(179,616,162) (1,643,273,262)

118,018,543

643,602,921

13,409,361,180

บริ ษัทใหญ่

ผู้ถือหุ้น

ส่ วนของ

ส่ วนได้ เสี ย

16,650,431,123

2,476,720,564

(44,304,844)

-

-

-

(224,298,097)

14,442,313,500

(1,822,889,424)

123,654,866

653,064,282

15,488,483,776

ผู้ถือหุ้น

ส่ วนของ

รวม

หน่ วย : บาท

รายงานประจำ�ปี 2560
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

24

มูลค่ าหุ้น

และชําระแล้ ว

2,205,116,310

-

-

-

-

2,205,116,310

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

2,946,439,199

-

-

-

-

2,946,439,199

ญ
สามั

ส่ วนเกิน

ทุนที�ออก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

ยอดคงเหลือ � วันที� �� ตุลาคม 2560

- กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ประกัน�ัยที�ยงั ไม่เกิดข��นจริ ง

- ปรับปรุ งผลขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์

- โอนกําไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์

- จ่ายเงินปั นผล

การเปลี�ยน�ปลง�นส่ วนของผ��� �อหุน� สําหรับปี

ยอดยกมา ณ วันที� 1 พ�ศจิกายน 2559

สํ าหรั บปี สิ�นสุ ดวันที� �� ตุลาคม 2560

หมายเหตุ

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2560

220,512,200

-

-

-

-

220,512,200

10,584,282,739

1,970,395,073

31,914,890

18,286,252

(441,023,242)

9,004,709,766

จัดสรร

ทุนสํ ารอง
ตามก�หมาย

ยังไม่ ได้

จัดสรรแล้ ว

กําไรสะสม

(55,545,755)

(95,996,354)

-

-

-

40,450,599

22,279,424

22,279,424

-

-

-

-

เงินลงทุนเผื�อขาย

จากการแปลงค่ า
งบการเงิน

จากการวัดมูลค่ า

ผลกําไร (ขาดทุน)

อัตราแลกเปลี�ยน

ผลต่ างของ

2,101,675,685

-

-

(21,976,099)

-

2,123,651,784

สิ นทรั พย์

จากการตีราคา

ผลกําไร (ขาดทุน)

กําไร (ขาดทุน) เบ�ดเสร� จอื�น

(263,275,867)

-

-

-

-

(263,275,867)

ควบคุมเดียวกัน

ภายใต้ การ

ภายในกิจการ

การปรั บ�ครงสร้ าง

ผลขาดทุนจาก

องค์ ประกอบอื�นของส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ตุลาคม 2560

งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม (ต่อ)

บริษัท นํา� ตาลขอนแก่ น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย

งบแสดงการเปลี
ย
่
นแปลงส่
ว
นของผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
รวม
(ต่อ)
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(111,493,844)

-

-

-

-

(111,493,844)

บริ ษัทย่ อย

ถือหุ้นใน

สั ดส่ วนการ

การเปลี�ยนแปลง

ผลขาดทุนจาก

1,693,639,643

(73,716,930)

-

(21,976,099)

-

1,789,332,672

ผู้ถือหุ้น

ของส่ วนของ

องค์ ประกอบอื�น

รวม

17,649,990,091

1,896,678,143

31,914,890

(3,689,847)

(441,023,242)

16,166,110,147

บริ ษัทใหญ่

ผู้ถือหุ้น

ส่ วนของ

รวม

442,241,621

(42,633,839)

954,923

(400,439)

-

484,320,976

ควบคุม

อํานาจ

ที�ไม่ มี

ส่ วนได้ เสี ย

18,092,231,712

1,854,044,304

32,869,813

(4,090,286)

(441,023,242)

16,650,431,123

ผู้ถือหุ้น

ส่ วนของ

รวม

หน่ วย : บาท

110
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

2,205,116,310

- ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือ � วันที� �� ตุลาคม 2559

-

200,460,106

- ปรับปรุ งผลขาดทุนตามหลักค�ิ ต�าสตร์ปร�กัน�ัยที�ยงั ไม่เกิดข��นจริ ง

24

- สํารองตามกฎหมาย

-

-

24

- จ่ายหุน้ ปันผล

2,004,656,204

- โอนกําไรจากการตีราคาสินทรัพย์

24

- จ่ายเงินปันผล

การเปลี�ยน�ปลง�นส่วนของผ��้ �อหุน้ สําหรับปี

ยอดยกมา � วันที� 1 พ��จิกายน 2558 - หลังรายการปรับปรุ ง

-

- สินทรัพย์ที�ยงั ไม่ได้��้ดาํ เนินงานสําหรับที�ดิน

2,946,439,199

-

-

-

-

-

-

2,946,439,199

-

-

2,946,439,199

220,512,200

-

-

-

20,046,200

-

-

200,466,000

-

-

200,466,000

2,668,936,413

234,288,169

779,433,283

452,466,717

-

(46,253,709)

46,253,709
(16,412,041)

-

-

-

373,220,275

2,569,048

(146,830,279)

517,481,506

(20,046,200)

(200,460,106)

(222,733,609)

2,848,046,491

5,554,412

591,745,585

2,250,746,494

ผู้ถอื หุ้น

สินทรัพย์

2,004,656,204

ของส่ วนของ

จากการตีราคา

779,433,283

452,466,717

-

(46,253,709)

-

-

-

373,220,275

2,569,048

(146,830,279)

517,481,506

8,820,437,405

686,754,886

(16,412,041)

-

-

-

(222,733,609)

8,372,828,169

8,123,460

444,915,306

7,919,789,403

ผู้ถอื หุ้น

ตามกฎหมาย

ส่ วนของ

รวม

รวม

หน่ วย : บาท

องค์ประกอบอืน�

ผลกําไร

กําไรเบ�ดเสร�จอืน�

สามัญ

ยังไม่ ได้จดั สรร

จัดสรรแล้ว
ทุนสํารอง

มูลค่าหุ้น

องค์ประกอบอืน� ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น

และชําระแล้ว

กําไรสะสม

ส่ วนเกิน

ทุนที�ออก

-

หมายเหตุ

- อสังหาริ มทรัพย์เพ��อการลงทุน

ผลกร�ทบจากการเปลี�ยน�ปลงนโยบายการบั��ี

ยอดยกมา � วันที� 1 พ��จิกายน 2558 - ตามที�รายงานไว้เดิม

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ตุลาคม 2559

"ปรับปรุงใหม่ "

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2560

บริ�ัท นํา� ตาลขอนแก่ น จํากัด �มหาชน� และบริ�ัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� �� ตุลาคม 2560

งบแสดงการเปลี
ย
่
นแปลงส่
ว
นของผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
เฉพาะกิ
จ
การ
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��ง�องงบการเงินนี�

2,946,439,199

2,205,116,310

- กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

ยอดคงเหลือ � วันที� �� ตุลาคม 2560

-

2,946,439,199

220,512,200

-

-

-

220,512,200

สินทรัพย�

เงินลงทุนเผื�อขาย
2,205,116,310

จากการตีราคา

ผลกําไร
จากการวัดมูลค่า

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

3,554,072,983

1,311,983,454

14,176,358

(441,023,242)

2,668,936,413

22,279,424

22,279,424

-

-

-

779,433,283

-

-

-

779,433,283

ผลกําไร

กําไรเบ�ดเสร�จอืน�

สามัญ

ยังไม่ ได้จดั สรร

จัดสรรแล้ว

มูลค่าหุ้น

801,712,707

22,279,424

-

-

779,433,283

ผู้ถอื หุ้น

9,727,853,399

1,334,262,878

14,176,358

(441,023,242)

8,820,437,405

ผู้ถอื หุ้น

องค��ระกอบอืน�
ของส่ วนของ

ส่ วนของ

รวม

หน่ วย : บาท
รวม

องค��ระกอบอืน� ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น

และชําระแล้ว

กําไรสะสม

ส่ วนเกิน

ทุนที�ออก

-

24

หมายเหตุ

-

- ปรับปรุ งผล�าด�ุนตามหลัก��ิ ต�าสตร�ประกัน�ัย�ี�ยงั ไม่เกิด���นจริ ง

- จ่ายเงินปันผล

การเปลี�ยน�ปลง�นส่วน�องผ��� �อหุน� สําหรับปี

ยอดยกมา � วัน�ี� 1 ���จิกายน 2559

สําหรับ�ี สิ�นสุ ดวันที� �� ตุลาคม 2560

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2560

บริ�ัท นํา� ตาลขอนแก่ น จํากัด �มหาชน� และบริ�ัทย่ อย
งบแสดงการเ�ลีย� นแ�ลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ (ต่อ)
สํ าหรับ�ี สิ�นสุ ดวันที� �� ตุลาคม 2560

งบแสดงการเปลี
ย
่
นแปลงส่
ว
นของผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
เฉพาะกิ
จ
การ
(ต่อ)
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบกระแสเงิ
น
สด
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2560

บริ�ัท นํา� �าล��นแก่ น จํากัด �มหา�น� และบริ�ัทย่ �ย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� �� �ุลาคม 2560
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
"ปรับปรุงใหม่ "
2560
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย :
รายได้เงินปันผล
หนี�สงสัยจะสู ญ - ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากสิ นค้าและวัสดุเสื� อมสภาพ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากอ้อยเสี ยหาย
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�น
ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
"ปรับปรุงใหม่ "
2560
2559

2,511,597,581

1,810,777,105

1,628,774,509

220,414,945

(14,956,534)
26,221,568
(120,914,119)
59,485
74,038,776
5,525,630
301,324,060
154,637,006
1,182,249,244
20,419,605
222,726,671
(2,370,353,122)
(426,259,308)
7,292,816
54,383,398
(111,254,867)
663,808,074
4,321,363
2,184,867,327

54,949,489
(56,881,078)
123,713
18,734,971
27,732,860
(159,699,008)
36,257,152
1,247,360,500
(21,042,914)
75,747,704
(45,223,547)
(1,138,275,998)
3,581,135
(101,723,484)
706,072,390
3,910,608
2,462,401,598

(20,493,188)
8,246,103
33,510,710
258,146
208,966,800
352,846,605
(266,283)
400,299,205
(2,634,597,274)
(45,168,135)
85,902,645
6,053,835
(208,380,799)
509,864,490
4,321,363
330,138,732

(7,294,130)
8,111,172
7,888,629
27,732,860
(24,898,270)
411,960,580
(91,086,897)
16,782,135
744,534,596
(10,700,000)
(486,106,848)
20,215,078
(217,752,182)
547,787,780
3,910,608
1,171,500,056

(60,484,193)
(1,189,424,846)
25,762,169
26,278,192
62,526,260

707,353,511
1,036,745,724
91,292,224
6,112,628
86,130,263

83,150,720
(796,134,884)
(405,571)
11,596,625
(15,973,844)

320,244,942
891,738,651
3,053,783
6,864,872
(1,403,451)

10,484,485
(5,359,271)
(23,929,539)
15,643,739
1,046,364,323
(681,693,325)
(128,235,788)

552,693,576
(14,960,057)
(30,057,765)
8,472,119
4,906,183,821
(715,519,611)
(152,889,462)

198,805,309
(878,477)
(11,141,027)
12,463,481
(188,378,936)
(528,902,577)
(8,450,538)

225,529,539
(9,796,306)
(12,751,580)
1,609,190
2,596,589,696
(554,720,660)
(5,610,545)

236,435,210

4,037,774,748

(725,732,051)

2,036,258,491

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

บริ�ัท น�า� �าล��นแก่ น จ�ากัด �มหา�น� และบริ�ัทย่ �ย
งบกระแสเงิ
น
สด
(ต่อ)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ส� าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� �� �ุลาคม 2560

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ปรับปรุงใหม่ "
2560

2559

"ปรับปรุงใหม่ "
2560

2559

-

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื�อเงินลงทุนชัว� คราว

(337)

เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันและกิจการอื�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง

(171,400,000)

เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่ชาวไร่ เพิ�มขึ�น

(109,606,105)

(343)
(156,580,156)

153,027,799

(544,035,302)

(226,062,176)

(162,172,599)

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

-

(16,400,096)

-

(16,400,096)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

-

84,500,000

-

84,500,000

เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

(284,604)

(470,249,994)

-

-

-

-

-

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนระยะยาวอื�น

(6,748,759)

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวอื�น

2,700,000

6,700,000

ลูกหนี�เงินยืมส่ งเสริ มปลูกอ้อย (เพิ�มขึ�น) ลดลง

(61,477,505)

21,480,370

10,324,663

(25,350,000)

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันและกิจการอื�นลดลง

10,845,333

33,333,334

77,755,333

33,333,334

110,600,057

95,574,939

216,235,080

214,560,907

20,493,188

4,264,399

20,493,188

275,530,000

(3,115,121,873)

(1,957,248,877)

(1,601,185,979)

(531,340,040)

เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกร�์

16,886,952

378,776,367

455,900

59,340,202

เงินสดจ่ายค่าซื�ออสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน

(4,936,679)

(4,919,366)

(63,344)

(19,367)

-

-

(31,937)

-

-

-

เงินสดรับจากดอกเบี�ยรับ
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริ ษทั ย่อยและกิจการอื�น
เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกร�์

เงินสดรับจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
เงินสดจ่ายค่าซื�อสิ นทรัพย์ที�ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ที�ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
เงินสดจ่ายค่าซื�อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

117,850

-

(9,613,085)

(18,731,201)

930,429

8,622,497

(3,363,646)

(431,042)

เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

-

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(3,319,694,180)

93,327
(1,520,965,848)

(2,380,426)

(2,538,692)

-

-

(1,351,716,503)

(1,084,841,647)
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บริ�ัท น�า� �าล��นแก่ น จ�ากัด �มหา�น� และบริ�ัทย่ �ย
งบกระแสเงิ
น
สด
(ต่อ)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ส� าหรับป� สิ�นสุ ดวันท�� �� �ุลาคม 2560

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ปรับปรุงใหม่ "
2560

2559

"ปรับปรุงใหม่ "
2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ลดลง) เพิ�มขึ�น

4,907,968,973

(434,869,495)

3,157,000,000

170,000,000

(1,900,000)

800,000

62,300,000

235,800,000

เงินสดรับจากหุน้ กูร้ ะยะยาว

2,496,043,121

-

2,496,043,121

-

เงินสดจ่ายคืนหุน้ กูร้ ะยะยาว

(3,000,000,000)

(1,000,000,000)

(3,000,000,000)

(1,000,000,000)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยา

(1,811,633,330)

(1,961,593,330)

(1,205,833,330)

(1,155,833,330)

(441,023,242)

(222,733,609)

(441,023,241)

(222,733,609)

เงินสดจ่ายปันผลแก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่
เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

-

(1,564,488)

-

-

3,149,455,522

(2,619,960,922)

4,496,608

17,441,712

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุ ทธิ

70,693,160

(85,710,310)

(8,962,004)

(21,350,095)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

82,310,755

168,021,065

20,856,186

42,206,281

153,003,915

82,310,755

11,894,182

20,856,186

ส่ วนปรับปรุ งจากการแปลงค่าเงินสดของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

2,068,486,550
-

(972,766,939)
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

116

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

บริ�ทั นํ�าตาล�อนแก�น จํากัด �มหา�น� และบริ�ทั ย�อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่
อย 2560
สําหรันบจำป��กัสิด�น(มหาชน)
สุ ดวันท�และบริ
� �� ตุษลัทย่าคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2560

�.

�� อม�ลทัว� �ปและการดําเนินงาน�องบริ �ทั
บริ ษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จดทะเบีย นเป็ นนิ ติบุคคลประเภทบริ ษทั จํา กัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพา�ิ ชย์ ตามทะเบียนเลขที� 116�/2519 เมื�อวันที� 6 ตุลาคม 2519 และจดทะเบียน
เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื�อวันที� 1� มีนาคม 254� ทะเบี ยน บมจ. เลขที� 010�54�000214 และจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื�อวันที� � มีนาคม 254� โดยมีสํานักงานใหญ่ต� งั อยู่ที� เลขที� 50�
อาคาร เค.เอส.แอล. ทาวเวอร์ ชั�น 9 ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร และ
มีโรงงาน (สํานักงานสาขา) 5 แห่ง ดังนี�
สาขาที� 1 เลขที� 4� หมู่ 10 ตําบลนํ�าพอง อําเภอนํ�าพอง จังหวัดขอนแก่น
สาขาที� 2 เลขที� 255 หมู่ 4 ตําบลหนองหญ้าปล้อง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
สาขาที� � เลขที� 99 หมู่ 6 ตําบลหลุมรัง อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
สาขาที� 4 เลขที� 14/1 หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ตําบลท่ามะกา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
สาขาที� 5 เลขที� 24 หมู่ 1 ถนนบ้านหนองบัว ตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
บริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจหลักเกี�ยวกับการผลิตและจําหน่ายนํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล และจัดจําหน่ ายอะไหล่
และวัสดุสิ�นเปลืองให้แก่บริ ษทั ย่อย ผูร้ ับเหมาช่วงและชาวไร่ �� ึ งมีธุรกรรมกับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุรกิจหลักตามหมายเหตุขอ้ 2.2
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริ ษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ�ง จํากัด �ึ� งเป็ นนิ ติบุคคลที�จดั ตั�งขึ�นในประเทศไทย
ถือหุน้ ร้อยละ �2.92 ของทุนที�ออกและชําระแล้ว

2.

เกณฑ์ การจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่ อยในประเทศไทยจัด ทําบัญชี เป็นเงิ นบาท และจัดทํางบการเงิ น ตามกฎหมายเป็น
ภาษาไทยตามมาตร�านการรายงานทางการเงินที�ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี และวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
ที�รับรองทัว� ไปในประเทศไทย
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทเพื�อจัดทํางบการเงินรวม (ดูหมายเหตุขอ้ �.22)
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2.1

งบการเงินของบริ ษทั ได้จดั ทําขึ�นตามมาตรฐานการบัญชี�บับที� 1 (ปรับปรุ ง 2559) เรื� อง “การนําเสนอ
งบการเงิน” และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ลงวันที� 22 มกราคม 2544
เรื� องการจัดทําและส่ งงบการเงินและรายการเกี�ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรู ปแบบการนําเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญจากประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที� 28 กันยายน 2554 เรื� องกําหนดรายการย่อที�ตอ้ งมีในงบการเงิน
พ.ศ. 2554
งบการเงินนี� ได้จดั ทําขึ�นโดยใช้เก��์ราคาทุนเดิม ยกเว้นตามที�ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชี
ที�สาํ คัญ

2.2

งบการเงิ นรวมนี� จดั ทําขึ�นโดยรวมรายการบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) โดยบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยได้ตดั รายการค้าและยอดคงเหลือที�มีสาระสําคัญระหว่างกันแล้ว ดังนี�
�ื�อ�ริ �ัท

บริ ษทั ย่อยที�บริ ษทั ถือหุน้ โดยตรง
บริ ษทั โรงงานนํ�าตาลนิ วกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั นํ�าตาลท่ามะกา จํากัด
บริ ษทั นํ�าตาลนิ วกว้างสุน้ หลี จํากัด
บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จํากัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้ านํ�าตาลขอนแก่น จํากัด
บริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน� (จํากัด) มหาชน

อัตราของการถือหุ้น จั�ตั�งข�น�
� �ันท�� � �ันท�� ในประเทศ
31 ตุลาคม 31 ตุลาคม
2560
2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ

95.78
90.21
98.61
100.00
100.00
-

95.78
90.21
98.61
100.00
100.00
100.00

บริ ษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ�ง จํากัด

100.00

100.00

บริ ษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั นํ�าตาลสะหวันนะเขด จํากัด

100.00
98.49

100.00
98.49

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
Wynn In Trading Co., Ltd.

80.00
100.00

80.00
100.00

บริ ษทั ย่อยที�บริ ษทั ถือหุน้ โดยตรงและโดยอ้อม
บริ ษทั เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ�ง จํากัด*
บริ ษทั เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จํากัด**

79.55
91.02

79.55
91.02

ไทย
ไทย

บริ ษทั ย่อยที�บริ ษทั ถือหุน้ โดยอ้อมผ่าน
Wynn In Trading Co., Ltd.
Koh Kong Plantation Company Limited

80.00

80.00

กัมพูชา

ประเภทกิจการ

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ผลิตและจําหน่ายนํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล
ผลิตและจําหน่ายนํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล
ผลิตและจําหน่ายนํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล
ผลิตและจําหน่ายปุ๋ ย และซื�อมาขายไปวัสดุการเกษตร
ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า
ผลิตและจําหน่ายแอลกอฮอล์หรื อเชื� อเพลิ งจากผลผลิต
การเกษตร
ไทย ซื�อมาขายไปนํ�าตาลทรายในประเทศ และดําเนิ นกิ จการ
ทางการเกษตร
ไทย บริ การขนส่งและขนถ่ายสิ นค้า
ลาว ดําเนิ นกิ จการทางการเกษตร ผลิตและจําหน่ายนํ�าตาลทราย
และกากนํ�าตาล
กัมพูชา ผลิตและจําหน่ ายนํ�าตาลทราย และกากนํ�าตาล
มอริ เชียส ซื�อมาขายไปและบริ การให้คาํ ปรึ กษา
ส่งออกนํ�าตาลทราย โดยเป็ นตัวแทนในการส่งออก
จัดสรรที�ดินเพื�อการอยูอ่ าศัยและการเกษตรทํากิ จการรี สอร์ ท
เพื� อ การพัก ผ่ อ น และเป็ นศู น ย์ฝึ กอบรมสัม มนา และ
อาคารสํานักงานให้เช่า

ดําเนิ นกิจการทางการเกษตร

* บริ ษทั ถือหุน้ โดยอ้อมผ่านบริ ษทั โรงงานนํ�าตาลนิ วกรุ งไทย จํากัด บริ ษทั นํ�าตาลท่ามะกา จํากัด และบริ ษทั นํ�าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
** บริ ษทั ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริ ษทั นํ�าตาลท่ามะกา จํากัด
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รอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษทั ย่อยสิ� นสุ ดวันเดียวกันกับบริ ษทั (รอบบัญชี สิ�นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม�
ยกเว้นบริ ษทั ย่อย 5 แห่ง �ึ�งรอบระยะเวลาบัญชีสิ�นสุดวันที� 31 �ันวาคม มีดงั นี�
-

บริ ษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุ งไทย จํากัด
บริ ษทั นํ�าตาลท่ามะกา จํากัด
บริ ษทั นํ�าตาลนิวกว้างสุ น้ หลี จํากัด
บริ ษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ�ง จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จํากัด

งบการเงิ นรวมจัดทําขึ� นโดยใช้นโยบายการบัญชี เดี ยวกัน สําหรับรายการบัญชี ที�เหมือนกันหรื อ
เหตุการณ์บญั ชีที�คล้ายคลึงกัน
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที�มีสาระสําคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุ น
ในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั และทุนเรื อนหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่หรื อปรับปรุ งใหม่
2.3.1 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นออกใหม่และปรับปรุ งใหม่มาถือปฏิ บตั ิ
ตั�งแต่วนั ที� 1 พ��จิ กายน 255� บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที�ออกใหม่และปรับปรุ งใหม่โดยสภาวิชาชี พบัญชี�� ึ งกําหนดให้ถือปฏิ บตั ิ สาํ หรับงบการเงิน
ที� มีรอบระยะเวลาบัญชี ที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 255� เป� นต้นไป เพื� อจัดทําและ
นําเสนองบการเงิน ดังต่อไปนี�
มาตรฐานการบัญชี
�บับที� 1 (ปรับปรุ ง 255��
�บับที� 2 (ปรับปรุ ง 255��
�บับที� � (ปรับปรุ ง 255��
�บับที� � (ปรับปรุ ง 255��
�บับที� 1� (ปรับปรุ ง 255��
�บับที� 11 (ปรับปรุ ง 255��
�บับที� 12 (ปรับปรุ ง 255��
�บับที� 1� (ปรับปรุ ง 255��

การนําเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
ฉบับที� ��

สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์พนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูล
เกี�ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื�อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเ�้ อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี�สิน หนี�สินที�อาจเกิดขึ�น และสิ นทรัพย์ที�อาจเกิดขึ�น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� � (ปรับปรุ ง ����)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็นเกณฑ์
ฉบับที� � (ปรับปรุ ง ����)
การรวมธุ รกิจ
ฉบับที� � (ปรับปรุ ง ����)
สัญญาประกันภัย
ฉบับที� � (ปรับปรุ ง ����)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที��ือไว้เพื�อขายและการดําเนินงานที�ยกเลิก
ฉบับที� � (ปรับปรุ ง ����)
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที� � (ปรับปรุ ง ����)
ส่วนงานดําเนินงาน
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
งบการเงินรวม
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
การร่ วมการงาน
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับส่ วนได้เสียในกิจการอื�น
ฉบับที� �� (ปรับปรุ ง ����)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� �� �ปรับปรุ ง �����
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที� �� �ปรับปรุ ง �����
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ให้แก่ผเู้ ช่า
ฉบับที� �� �ปรับปรุ ง �����
ภาษีเงินได้ - การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อ
ของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที� �� �ปรับปรุ ง �����
การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทาํ ขึ�นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที� �� �ปรับปรุ ง �����
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที� �� �ปรับปรุ ง �����
รายได้ - รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที� �� �ปรับปรุ ง �����
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� � �ปรับปรุ ง �����
การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกิดขึ�นจากการรื� อถอน การบูรณะ
และหนี�สินที�มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที� � �ปรับปรุ ง �����
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที� � �ปรับปรุ ง �����
สิทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื� อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที� � �ปรับปรุ ง �����
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที� ��
�ปรับปรุ ง ����� เรื� อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที�มีภาวะเงินเ�้ อรุ นแรง
ฉบับที� �� �ปรับปรุ ง �����
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที� �� �ปรับปรุ ง �����
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที� �� �ปรับปรุ ง �����
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที� �� �ปรับปรุ ง �����
ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั�นตํ�า
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี� สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� �� �ปรับปรุ ง ����� เรื� อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที� �� �ปรับปรุ ง �����
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที� �� �ปรับปรุ ง �����
การจ่ายสิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที� �� �ปรับปรุ ง �����
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที� �� �ปรับปรุ ง �����
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที� ��
เงินที�นาํ ส่ งรัฐ

กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น โดยผูบ้ ริ หาร
ของกลุ่ มบริ ษทั ได้ป ระเมิ น และเห็ นว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินที�นาํ เสนอ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� ��
เรื� อง เกษตรกรรม
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การนํามา�ร�านการบัญชี ฉบับที� �� เร�� �ง เก��รกรรม และแนว��ิบั�ิทางบัญชีสําหรั บการวัด
มูลค่ าและรับรู้ รายการ��งพ�ชเพ��� การให้ �ลิ��ลที�� �กใหม่
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 41 และแนวป�ิ บัติ ทางการบัญชี น� ี มีวตั �ุ ประสงค์เ พ�� อกําหนด
วิธีการรั บรู ้ และการวัดมูลค่าของพ�ชเพ��อการ�ห้�ลิต�ล กําหนดวิธีการรับรู ้และการวัดมูลค่ า
สิ น ทรั พ ย์ชี ว ภาพ พ� ช เพ�� อ การ�ห้ � ลิ ต �ล และ�ล�ลิ ต ทางการเกษตร โดยบริ ษัทกํา หนด
นโยบายบัญชีที�เกี�ยวข้องตามที�แสดงไว้�นหมายเหตุขอ้ 3.5 และ 3.8
อย่ า งไรก็ ต าม �ลสะสม�ากการเปลี� ย นแปลงนโยบายบัญ ชี ดัง กล่ า วไม่ มี � ลกระทบที� มี
นัย สํา คัญ ต่ อ งบการเงิน ปีก่ อ นที � นํา มาแสดงเปรี ย บเที ย บ ยกเว้น การแสดงรายการ�น
งบแสดงฐานะการเงิน ดังนี�

� วันที� �� �ุลาคม 2559
ต้นทุนเพาะปลูกอ้อย
รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
(ดูหมายเหตุขอ้ 10)
พ�ชเพ�อ� การ�ห้�ลิต�ล
(ดูหมายเหตุขอ้ 16)
� วันที� � พ��จิกายน 255�
ต้นทุนเพาะปลูกอ้อย
รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ชีวภาพ
พ�ชเพ��อการ�ห้�ลิต�ล

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
�ามที�แสดง�ว้ เดิม แสดงรายการใหม่ �ามที�แสดง�ว้ เดิม แสดงรายการใหม่
407.24

-

21.99

-

-

250.73

-

11.50

-

156.51

-

10.49

517.93
-

341.56
176.37

24.81
-

14.55
10.26
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2���2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน�ึ�งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกี� ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินจํานวน 56 ฉบับ
ที�จะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชี ที�เริ� มในหรื อหลังวันที� � มกราคม
256� เป็ นต้นไป �ึ� งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื�อวันที� 26 กันยายน 2560 ทั�งนี�
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รั บการปรั บปรุ งหรื อ จัด ให้มีข� ึ นเพื� อให้มี
เนื� อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ น
การปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตี ความและการให้แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื� อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง และแนวปฏิ บตั ิ ทางบัญชี ฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิ นเมื�อนํามาถือปฏิ บตั ิ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�
2� �ปรับปรุ ง 255�� เรื� อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี� กาํ หนดทางเลือกเพิ�มเติ มสําหรับการบันทึ กบัญชี เงิ นลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย เงิ นลงทุนในการร่ วมค้า และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยเลื อกบันทึ กตามวิธี ส่วนได้เสี ยได้ ตามที� อธิ บายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 2�
�ปรับปรุ ง 255�� เรื� อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ทั�งนี� กิจการต้องใช้วิธีการบันทึก
บัญชี เ ดี ย วกัน สํา หรั บ เงิ น ลงทุ น แต่ ล ะประเภทและหากกิ จ การเลื อ กบัน ทึ ก เงิ น ลงทุ น
ดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้องปรับปรุ งรายการดังกล่าว
โดยวิธีปรับย้อนหลัง
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3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
กระแสรายวันและประจําไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั�น�ึ� งถึงกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน
3 เดือน �ึ� งปรา�จากภาระผูกพัน
3.2 เงินลงทุนชัว� คราว
เงิ นลงทุ นชั�วคราว ได้แก่ เงิ นฝากประจําที� มีกาํ หนดระยะเวลามากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิ น 12 เดื อน
�ึ� งปรา�จากภาระผูกพันและเงินลงทุนในตราสารหนี�ที�จะถือจนครบกําหนด โดยจะครบกําหนดภายใน
หนึ�งปีนับตั�งแต่วนั ที�ในงบแสดง�านะการเงิน �ึ� งแสดงด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
3.3 ลูกหนี� การค้า ลูกหนี�ชาวไร่ และลูกหนี�อื�น
ลูกหนี� การค้า ลูกหนี�ชาวไร่ และลูกหนี�อื�นแสดงตามมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ
ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี� การคาดการณ์เกี�ยวกับการรับชําระหนี�
ในอนาคตของลูกหนี� แต่ละราย มูลค่าหลักทรัพย์ค� าํ ประกัน (ถ้ามี) ลูกหนี� จะถูกตัดจําหน่ ายออกจาก
บัญชีเมื�อทราบว่าเป็ นหนี� สูญ
3.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อ แสดงในราคาทุ นหรื อมูลค่ าสุ ทธิ ที�จะได้รั บแล้วแต่ ราคาใดจะตํ�ากว่ า และปรับด้วย
ค่าเผือ� สิ นค้าเสื� อมสภาพและค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ โดยราคาทุนมีวิธีการคํานวณ ดังนี�
- สิ นค้าระหว่างผลิตและสิ นค้าสําเร็ จรู ป - นํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล คํานวณจากต้นทุนการผลิต
ถัวเฉลี�ยในแต่ละปีการผลิต ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
- สิ นค้าสําเร็ จรู ป - ปุ� ยอินทรี ย ์ คํานวณด้วยต้นทุนที�เกิดขึ�นจริ งตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
- สิ นค้าระหว่างผลิต - ปุ� ยอินทรี ย ์ คํานวณด้วยต้นทุนที�เกิดขึ�นจริ งตามวิธีเฉพาะเจาะจง
- ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ คํานวณด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง �ึ� งประกอบด้วย มูลค่าที�ดิน ค่าถมที�ดิน
ค่าก่อสร้ าง ค่าพัฒนาระบบสาธารณู ปโภค และค่าใช้จ่ายโดยตรงเพื�อให้ได้มา�ึ� งสิ นค้าและ
พร้อมที�จะขาย
- วัสดุโรงงานคํานวณตามวิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักแบบถัวเฉลี�ยเคลื�อนไหว
- กากอ้อย วัตถุดิบทางตรง และสิ นค้าสําเร็ จรู ปที���ือมาขายไป คํานวณตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
- อะไหล่เพื�อการ�่อมแ�มคํานวณตามวีธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักแบบถัวเฉลี�ยเคลื�อนไหว
กากอ้อยและผลพลอยได้อื�นที�เกิ ดขึ�นจากการผลิตนํ�าตาลทราย ไม่ได้มีการจัดสรรต้นทุนการผลิต
ร่ วมที� เกิ ดขึ� นจากกระบวนการผลิ ตให้ ดังนั�นรายได้จากการขายผลพลอยได้ดัง กล่ า วจะแสดงเป็น
รายการหักจากต้นทุนผลิตในแต่ละฤดูการผลิต
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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3.5 สิ นทรัพย์ชีวภาพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี สินทรั พย์ชีวภาพเป็ นต้นอ้อย และผลิ ตผลทางการเกษตรเป็ นอ้อยที� เก็บเกี� ยว
�ึ�งจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ จุดเก็บเกี�ยว
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตรที�เกิดขึ�นในประเทศคํานวณโดยใช้
วิธีอา้ งอิงการคํานวณจากสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ�าตาลทรายและสําหรับส่ วนที�เกิดขึ� น
ในต่างประเทศคํานวณโดยใช้ราคาที�กาํ หนดจากราคาขาย�ึ�งผู�้ �ือและผูข้ ายที�ร่วมตลาดเข้าทํารายการ
ผลกําไรหรื อขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพและผลิตผล
ทางการเกษตรบันทึกเป็ นกําไรหรื อขาดทุนสําหรับงวดเมื�อเกิดขึ�น
ในกรณี ที�ไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่ าเชื� อถือ สิ นทรั พย์ชีวภาพวัดมูลค่าด้วยราคาทุ น
หักค่าเสื� อมราคาสะสม และค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม เมื�อสามารถวัดมูลค่ายุติธรรม
ได้อย่างน่าเชื�อถือ สิ นทรัพย์ชีวภาพต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายในทันที
3.6 เงินลงทุน
3.6.1 เงินลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงิ นรวมบันทึ กบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ยและในงบการเงิ น
เฉพาะกิจการบัน ทึก บัญชี ตามวิธีร าคาทุนสุทธิ ดว้ ยค่า เผื�อการด้อยค่าและจะบันทึกรับรู้
การเปลี�ยนแปลงมูลค่าเงิ นลงทุนในงบกําไรขาดทุนเมื�อจําหน่ ายเงิ นลงทุนหรื อเงิ นลงทุนเกิด
การด้อยค่า
3.6.2 เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการบันทึ กบัญชี ตามวิ ธีราคาทุนสุ ทธิ ด ้วย
ค่ าเผื� อการด้อยค่ าและจะบันทึ กรั บรู ้ การเปลี�ยนแปลงมูลค่ าเงิ นลงทุ นในงบกําไรขาดทุ น
เมื�อจําหน่ายเงินลงทุนหรื อเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
3.6.3 เงินลงทุนในตราสารหนี� และตราสารทุนในความต้องการของตลาด �ึ� งบันทึกเป็ นหลักทรัพย์
เผื�อขาย เป็ นเงิ นลงทุนที� ไม่ระบุช่วงเวลาที� จะถือไว้�� ึ งอาจขายเมื�อต้องการเสริ มสภาพคล่อง
และแสดงรวมอยูใ่ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่ผ บู ้ ริ หารจะแสดงเจตจํานงเพื�อถือหลักทรัพย์ไว้
น้อยกว่า 12 เดื อนนับจากวันที� ในงบแสดง�านะการเงิน หรื อผูบ้ ริ หารต้องการขายเพื�อเพิ� ม
เงิ นทุ นในการประกอบกิ จการ�ึ� งจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรั พย์หมุนเวี ยน ผูบ้ ริ หารกําหนด
การจัดประเภทที�เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาที�ลงทุนและทบทวนการจัดประเภท
เป็ นปกติ อย่างสมํ�าเสมอ โดยเงิ นลงทุนนี� แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม�ึ� งคํานวณจากราคาเสนอ�ื� อ
ครั�งสุ ดท้าย ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน โดยรับรู ้ การเปลี�ยนแปลงมูลค่าในงบกําไรขาดทุน
แบบเบ็ดเสร็ จและจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุ นเมื�อมีการจําหน่ ายเงิ นลงทุ นหรื อเงิ นลงทุ น
เกิดการด้อยค่า
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3.6.4 เงินลงทุ นในตราสารหนี� ที�จะถือจนครบกําหนดแยกประเภทเป็นเงิ นลงทุ นระยะสั�นหรื อ
ระยะยาวตามอายุคงเหลือ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายและหักด้วยค่าเผื�อการด้อยค่า
(ถ้ามี) ส่ วนเกิน/ส่ วนตํ�ากว่ามูลค่าตราสารหนี� จะถูกตัดบัญชี ตามวิธีอตั ราดอกเบี�ยที�แท้จริ ง
ซึ� งจํานวนที�ตดั จําหน่ายนี�รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
3.6.5 เงินลงทุนทัว� ไปเป็ นเงิ นลงทุนในตราสารทุนที� ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงมูลค่า
ด้วยราคาทุนสุ ทธิ ดว้ ยค่าเผื�อการด้อยค่า (ถ้ามี) และจะบันทึกรับรู ้การเปลี�ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนทัว� ไปในงบกําไรขาดทุนเมื�อจําหน่ายเงินลงทุนหรื อเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า
3.� อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน ประกอบด้วย ที�ดิน ส่ วนปรับปรุ งที�ดิน และอาคารและโกดังเพื�อให้เช่า
ที�ถือครองไว้เพื�อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ�มขึ� นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อ
ทั�งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริ ษทั
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนแสดงรายการด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาในตลาดที� มี
การซื� อง่ายขายคล่อง ปรับปรุ งตามความแตกต่างของลักษณะทําเลที�ต� งั หรื อ สภาพของสิ นทรัพย์ที�มี
ลักษณะเ�พาะ กรณี ที�ไม่สามารถหาข้อมูลเหล่านี� ได้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้วิธีอื�นในการวัดมูลค่า
เช่ น ราคาล่าสุ ดของตลาดที� มีร ะดับการซื� อขายคล่องรองลงมา มูลค่าทดแทน หรื อประมาณการ
กระแสเงิ นสดคิ ดลด การวัดมูลค่ าจะกระทํา ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานโดยใช้การประเมิ น
มูลค่าจากผูป้ ระเมินราคาอิสระ
การเปลี� ย นแปลงในมู ลค่ ายุ ติ ธรรมจะรั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ น บริ ษัทและบริ ษัท ย่ อยจะต้อง
ตัดรายการอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนเมื�อกิ จการจําหน่ ายหรื อเลิกใช้อสังหาริ มทรั พย์เพื�อการ
ลงทุนนั�นอย่างถาวร และคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการจําหน่าย
3.� ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที� ดิ นแสดงด้วยราคาที� ตีใหม่ หักด้วยค่ าเผื� อการด้อยค่ าของสิ นทรั พย์ (ถ้ามี ) ราคาที� ตี ใหม่ หมายถึ ง
มูลค่ายุติธรรมซึ� งกําหนดจากราคาตลาด ณ วันที�มีการตี ราคาใหม่ อาคารและอุปกรณ์ และพื ชเพื� อการให้
ผลิตผล แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสม และค่าเผื�อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
การตี ราคาใหม่ดาํ เนิ นการโดยผูป้ ระเมินราคาอิ สระ ซึ� งมี นโยบายที� จะให้ผูป้ ระเมินราคาอิ สระประเมินราคา
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครั� งคราว เพื� อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที� ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ า
ยุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ ส่ วนที�เพิ�มขึ�นของราคาที�ประเมินใหม่จะถูกบันทึกตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ภายใต้บัญชี ผลกําไรจากการตี ราคาสิ นทรั พย์ สําหรั บส่ วนที� ลดลงของราคาที� ประเมิ นใหม่จากราคาทุ น
จะถือเป็ นรายการขาดทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ลดลงในงบกําไรขาดทุน
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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ค่าเส�� อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และพ�ชเพ��อการให้ผลิตผลคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ (ยกเว้นเคร�� องจักรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในกลุ่มธุ รกิจผลิตและ
จําหน่ายนํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล) ดังนี�
ส่ วนปรับปรุ งที�ดิน
อาคารและสิ� งปลูกสร้าง
เคร�� องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะและเคร�� องม�อกลทุ่นแรง
เคร�� องตกแต่งและเคร�� องใช้สาํ นักงาน
พ�ชเพ��อการให้ผลิตผล

3 - 90
3 - 76
2 - �0
2 - 28
2 - 37
3

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

เคร�� องจักรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในกลุ่มธุ รกิ จผลิตและจําหน่ ายนํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล
คํานวณค่าเส�� อมราคาตามจํานวนชัว� โมงการผลิตของเคร�� องจักรโดยคิ ดเทียบเป็นประมาณ � - �0
ฤดูการผลิต โดยใช้ขอ้ มูลจากกําลังการผลิตของเคร�� องจักร���งประมาณโดยวิ�วกรของกลุ่มบริ ษทั
ค่าเส�� อมราคาที�คาํ นวณได้ขา้ งต้นได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงานและไม่มีการคิดค่าเส�� อมราคา
สําหรับที�ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ดอกเบี� ย จ่ ายที� เกิ ดจากเงิ นที� กู้ย� มมาโดยเ�พาะเพ�� อใช้ในโครงการระหว่างก่ อสร้ าง และอุ ปกรณ์
ระหว่างติดตั�ง ได้นาํ ไปรวมเป็ นราคาทุนของงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวจนกว่าจะอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริ หาร
3.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าสิ ทธิ สัมปทานที�ดินแสดงในราคาทุนหัก
ด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผ��อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่ าตัดจําหน่ ายของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ คาํ นวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ป ระโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์ 3 - 10 ปี
ค่าตัดจําหน่ายของค่าสิ ทธิสมั ปทานที�ดินคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสิทธิ สมั ปทาน 60 - 90 ปี
ผลขาดทุนที�เกิดจากการด้อยค่ารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอ��นเม��อเกิดรายการ
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3.1� สิ นทรัพย์ที�ยงั ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน
สิ นทรัพย์ที�ยงั ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน ได้แก่ สิ นทรัพย์เพื� อใช้ในการขยายธุ รกิ จในอนาคต ประกอบด้วย
ที� ดิน และอุปกรณ์ โดยที�ดินแสดงด้วยราคาที� ตีใหม่หักด้วยค่าเผื�อการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ (ถ้ามี )
ราคาที�ตีใหม่ หมายถึง มูลค่ายุติธรรม�ึ� งกําหนดจากราคาตลาด ณ วันที�มีการตี ราคาใหม่ อุป กรณ์แสดงด้วย
ราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
การตี ราคาใหม่ดาํ เนิ นการโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระ �ึ� งมี นโยบายที� จะให้ผูป้ ระเมิน ราคาอิ สระ
ประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครั�งคราว เพื� อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที� ในงบแสดง�านะ
การเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ ส่วนที�เพิ�มขึ�นของราคาที�ประเมินใหม่จะถูก
บันทึ กตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นภายใต้บญ
ั ชี ผลกําไรจากการตี ราคาสิ นทรัพย์ สําหรับส่ วนที�ลดลง
ของราคาที� ประเมินใหม่ จากราคาทุนจะถื อเป็ นรายการขาดทุ นจากการตี ราคาสิ นทรั พย์ลดลงใน
งบกําไรขาดทุน
3.11 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ณ วันที�รายงาน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยจะประเมินว่า
มีขอ้ บ่งชี� �� ึ งแสดงว่าสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่าลงหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี� ของการด้อยค่า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จะทําการประมาณมูลค่ าที� คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรั พย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรั พย์น� ัน มี มูลค่า สู งกว่ามูลค่ า ที� ค าดว่า จะได้รั บคื น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะลดมูลค่ าของ
สิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ในงบกําไรขาดทุน (มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิ หรื อมูลค่าจาก
การใช้ของสิ นทรัพย์น� นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสูงกว่า)
3.12 หุน้ กู้
หุน้ กู้ บันทึกมูลค่าเริ� มแรกด้วยราคาทุนโดยคํานวณจากมูลค่ายุติธรรมของเงินที�ได้รับ �ึ� งประกอบด้วย
เงินกูท้ ี�ได้รับสุ ทธิ ดว้ ยต้นทุนทางตรงในการออกหุ ้นกู้ ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าแต่งตั�งผูแ้ ทน
ออกหุน้ กู้ และค่าที�ปรึ กษาในการออกหุ ้นกู้ �ึ�งตัดจ่ายด้วยวิธีเส้นตรง�ึ� งไม่แตกต่างจากวิธีอตั ราดอกเบี�ย
ที� แท้จริ งอย่างมีนัยสําคัญ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกบันทึกตามงวดต่างๆ ตลอดอายุหุ้นกูต้ ามยอดคงเหลื อ
ของหุ ้นกูใ้ นแต่ละงวด ส่ วนหนี� สินที�มีภาระดอกเบี�ยอื�นแสดงมูลค่าราคาทุน�ึ� งบันทึ กค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับ
การเกิดหนี�สินเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับปี
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3.13 ประมาณการหนี�สิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กประมาณการหนี� สินเมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ของการเกิ ด
ภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื� องมาจากเหตุการณ์ในอดี ต
ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที�มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจเพื�อจ่ายชําระ
ภาระผูกพันและจํานวนที� ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่ าเชื� อถือ หากคาดว่าจะได้รับคื น
รายจ่ายที�จ่ายชําระไปตามประมาณการหนี� สินทั�งหมดหรื อบางส่ วนอย่างแน่นอน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จะรั บรู ้ รายจ่ายที� ได้รับคื นเป็นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก แต่ตอ้ งไม่เกิ นจํานวนประมาณการหนี� สินที�
เกี�ยวข้อง และแสดงค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับประมาณการหนี� สินในงบกําไรขาดทุนโดยแสดงสุ ทธิ
จากจํานวนรายจ่ายที�จะได้รับคืนที�รับรู ้ไว้
3.14 ผลประโยชน์พนักงาน
3.14.1 เงินกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ
บริ ษทั และบริ ษัทย่ อยจัดให้ มี เงิ นกองทุ นสํารองเลี� ยงชี พสํ าหรั บพนักงานของบริ ษัทที� สมัคร
เป็ นสมาชิ กกองทุนโดยพนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนตามอัตราร้อยละของเงินเดื อนประจํา
และบริ ษทั จ่ ายสมทบเป็ นรายเดื อนตามอัตราเงิ นเดื อนประจําของพนักงาน บริ ษทั ได้แต่ งตั�ง
ผูจ้ ดั การกองทุนเพื� อบริ หารกองทุนดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์และข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530
เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพสําหรับพนักงานบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดรายการ
3.14.2 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพื�อจ่ ายให้แก่พนักงาน
ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
โดยคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานดังกล่ าวจากข้อสมมติ ฐานทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที� ประมาณการไว้
(��������� ���� ������ ������) �ึ� งเป็ นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
ของผลประโยชน์ที�คาดว่าจะต้องจ่ ายในอนาคตโดยคํานวณบนพื� นฐานของข้อสมมติ ฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการเสี ยชีวิต
อายุงานและปั จจัยอื�น� ทั�งนี� อตั ราคิดลดที�ใช้ในการคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
การตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะรั บรู ้ ในรายการกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื� นในรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที�เกิ ดรายการ ทั�งนี� ค่า ใช้จ่ายที� เกี� ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุน เพื�อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
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3.15 ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51
ในกร�ี ที�บริ ษทั เสนอขายหุ ้นสามัญสู งกว่ามูลค่ าหุ ้นที� จดทะเบี ยนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี�
ตั�งเป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญนี�จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
3.16 องค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
3.16.1 ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็ นผลต่างระหว่าง
ราคาสุ ทธิ ตามบัญชี ของเงินลงทุนที� ได้รับมากับต้นทุนการซื� อเงิ นลงทุนที�เกิ ดขึ� นจากการปรับ
โครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ� งการลงทุนดังกล่าวเป็ นการรวมกิจการที�มี
ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มและผูบ้ ริ หารชุดเดี ยวกัน โดยผลขาดทุนดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ และตัดจําหน่ายเมื�อมีการขายเงินลงทุน
3.16.2 ผลขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อย เป็ นผลต่างระหว่างเงิ นลงทุน
ตามสัดส่ วนของบริ ษทั ย่อยที� เปลี�ย นแปลงกับมูลค่ าตามบัญชี ของบริ ษทั ย่อย ซึ� งเกิ ดจาก
การเปลี� ยนแปลงสัดส่ ว นการลงทุ นในบริ ษทั ย่อย โดยผลขาดทุ นดังกล่ าวได้แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิ นภายใต้ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นและตัดจําหน่ ายเมื� อมี การขายเงิ นลงทุ นใน
บริ ษทั ย่อยนั�น
3.17 ส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม หมายถึง มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยตามสัดส่ วน
การถือหุ ้นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมหรื อส่ วนได้เสี ยที�ไม่ได้เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมแยกแสดงรายการในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และรายการส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ ของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมสําหรับปีแยกแสดง
ในงบกําไรขาดทุนรวม
3.18 การรับรู ้รายได้
รายได้ที�รับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ�มหรื อภาษีขายอื�น� แสดงสุ ทธิจากส่วนลดการค้า มีนโยบายดังนี�
3.18.1 รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้ เมื�อได้โอนความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้าที�มีนยั สําคัญไปให้กบั ผูซ้ �ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้หากบริ ษทั ยังมีการควบคุมหรื อ
บริ หารสิ นค้าที�ขายไปแล้วนั�น หรื อมีความไม่แน่นอนที�มีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้านั�น หรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้และต้นทุนที�เกิดขึ�นได้
อย่างน่าเชื�อถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที�จะต้องรับคืนสิ นค้า
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3.18.2 รายได้จากการให้บริ การซึ�งระยะเวลาการให้บริ การสั�นรับรู้เมื�อมีการให้บริ การแล้วเสร็ จ
3.18.3 รายได้ค่าเช่ารับรู ้รายได้ตามระยะเวลาที�ให้เช่า
3.18.� รายได้จากการขายที�ดินรับรู ้เป็ นรายได้เมื�อโอนกรรมสิ ทธิ�ในที�ดินให้กบั ผูซ้ �ือแล้ว
3.18.� รายได้จากการขายบ้านพร้อมที�ดินรับรู ้เป็ นรายได้ตามเงินค่างวดที��ึงกําหนดชําระตามวิธี
อัตรากําไรขั�นต้น ในกร�ี ที�เงินค่างวดที��ึงกําหนดชําระเก็บได้สูงกว่าอัตราส่ วนของงานที�
ทําเสร็จ บริ ษทั จะรับรู ้เป็นรายได้เท่าอัตราส่ วนของงานที�ทาํ เสร็ จ และจะหยุดการรับรู ้เป็ น
รายได้ทนั ทีเมื�อผูซ้ �ือขาดการชําระเกินกว่า 3 งวดติดต่อกัน
เงินค่างวดส่ วนที�เก็บได้เกินกว่าอัตราส่วนของงานที�ทาํ เสร็ จจะบันทึกเป็ นเงินรับล่วงหน้า
จากผูซ้ �ื อและแสดงเป็ นหนี� สินอื�นในงบแสดง�านะการเงิน
3.18.6 รายได้จากการขายไฟฟ้ าและไอนํ�ารับรู ้เมื�อส่ งมอบและลูกค้ายอมรับการส่งมอบนั�น
3.18.7 ดอกเบี�ยรับและส่วนลดรับจากการซื�อลดตัว� เงินรับรับรู้รายได้ตามงวดระยะเวลา
3.18.8 เงินปันผลรับรู ้รายได้เมื�อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
3.18.9 รายได้อื�นรับรู ้ตามเก��์คงค้าง
3.19 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายมีนโยบายดังนี�
3.19.1 ต้นทุนขายบ้านพร้อมที�ดิน คํานว�โดยแบ่งสรรต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ท� งั หมดที�
คาดว่าจะเกิดขึ�น �โดยคํานึ ง�ึงต้นทุนที�เกิดขึ�นจริ ง) ให้กบั บ้านพร้อมที�ดินที�ขายได้ตามเก��์
พื�นที�ที�ขาย แล้วจึงรับรู้เป็ นต้นทุนขายในงบกําไรขาดทุนตามสัดส่วนของการรับรู ้รายได้
3.19.2 ค่าใช้จ่ายอื�นบันทึกตามเก��์คงค้าง
3.20 สัญญาเช่า
สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่ าซึ� งความเสี� ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่จากการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่า
บันทึกเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน ค่าเช่าที�เกิดขึ�นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
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สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าอุปกรณ์��ึ งความเสี� ยงและผลตอบแทนทั�งหมดหรื อเกือบทั�งหมดที�ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจาก
สิ นทรัพย์ ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่ าการเงิน สัญญาเช่ าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่าย
�่ ายทุนด้วยมูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ที�เช่ าหรื อมูลค่ าปั จจุบ ันของจํานวนเงิ นที� ตอ้ งจ่ ายตาม
สัญญาเช่าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ�ากว่า ส่ วนดอกเบี�ยที�เกี�ยวกับการเช่าคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี� ย
ที�แท้จริ งตลอดระยะเวลาของสัญญาและบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน บริ ษทั คิดค่าเสื� อมราคา
ของอุปกรณ์ที�ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของอุปกรณ์โดย
วิธีเส้นตรง
3.21 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุ นทางการเงิ น ได้แก่ ดอกเบี� ยจ่ ายและค่ าใช้จ่ ายในทํานองเดี ยวกันบันทึ กในงบกําไรขาดทุ นในงวด
ที�ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ�น ยกเว้นในกรณี ที�มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ� งของสิ นทรัพย์อนั เป็ นผลมาจาก
การใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที�จะนํามาใช้เองหรื อเพื�อขาย
3.22 รายการที�มีมลู ค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที� มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บันทึ กโดยแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี�ย น
ณ วันที� เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี� สินที�เป็ นตัวเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที� ในงบแสดง�านะการเงิน แปลงค่าเป็นเงิ นบาทตามอัตราแลกเปลี�ยน ณ วันนั�น ผลกําไร
หรื อขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวทั�งที�เกิดขึ�นจริ งและยังไม่เกิดขึ�นจริ งแสดงรวมไว้เป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับปี
การแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศเป็ นเงินบาทเพื�อทํางบการเงินรวมใช้อตั ราแลกเปลี�ยน
ดังต่อไปนี�
ก. สิ นทรัพย์และหนี� สิน แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�ในงบแสดง�านะการเงิน
ข. ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการ
ค. รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยนถัวเ�ลี�ยระหว่างปี
กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินที�ใช้เงินตราต่างประเทศ แสดงไว้เป็ นรายการองค์ประกอบอื�น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

132

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

- 17 -

3.23 บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที� เกี� ยวข้องกันกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หมายถึงบุ คคลหรื อกิ จการที� มีอาํ นาจ
ควบคุมบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย นอกจากนี� บุคคลหรื อ
กิ จการที� เ กี� ย วข้อ งกัน ยังหมายรวมถึ งบริ ษัทร่ วมและบุ ค คล�ึ� งถื อหุ ้ นที� มีสิท ธิ อ อกเสี ย งไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที� สาํ คัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที�มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดทั�งสมาชิ กในครอบครั วที�ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว�ึ� งมีอาํ นาจชักจูง
หรื ออาจชักจู งให้ ปฏิ บ ัติ ตามบุ คคลดังกล่ าว และกิ จการที� บุ คคลดังกล่ าวมี อ ํานาจควบคุ มหรื อ
มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
3.24 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจํานวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี
3.24.1 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภาษีเงิ นได้ที�ตอ้ งชําระในงวดปั จจุบนั คํานว�จากกําไรทางภาษีสําหรับปี กําไรทางภาษี
แตกต่างจากกําไรที�แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เนื� องจากกําไรทางภาษีไม่ได้รวม
รายการที� สามารถถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอื�น� และไม่ไ ด้รวมรายการ
ที �ไ ม่ ส ามารถถื อ เป็นรายได้ห รื อค่ า ใช้จ่า ยทางภาษี หนี� สิ นภาษี เงิ น ได้ในงวดปั จ จุ บัน
คํานว�โดยใช้อตั ราภาษีที�บงั คับใช้อยู่หรื อที� คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ � วันที�ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
3.24.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู ้ผลแตกต่างชัว� คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี� สิน ในงบการเงิ นกับมูลค่า ของสิ น ทรั พย์แ ละหนี� สิ นที� ใช้ในการคํานว�กําไร
ทางภาษี (ฐานภาษี) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู้หนี� สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สาํ หรับ
ผลแตกต่ างชั�วคราวทุกรายการ และรับรู ้ สินทรั พย์ภ าษีเ งิ นได้ร อการตัดบัญชี สํา หรั บ
ผลแตกต่ างชั�วคราวเท่ าที� มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากําไรทางภาษีจะมีจ ํานวนเพี ยงพอ
ที�จะนําผลแตกต่างชัว� คราวนั�นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี � วันที�
ในงบแสดงฐานะการเงิน สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะถูกปรับลดลง เมื�อกําไร
ทางภาษีที�จะนํามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทําเมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่วา่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที�จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บางส่ วนหรื อทั�งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดว้ ยอัตราภาษี
ที� คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรั พย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี หรื อในงวดที� คาดว่าจะจ่ าย
ชําระหนี� สินภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที�มีผลบังคับใช้อยู่หรื อที�คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ� นรอบระยะเวลาที�รายงาน
ในงบการเงิ นรวม สิ น ทรัพ ย์ภาษี เ งิ นได้ร อการตัด บัญชี แ ละหนี� สิ นภาษีเงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี
จะแยกพิจารณาของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ของบริ ษทั หนึ� งในกลุ่มบริ ษทั มาหักกลบกับหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของอีกบริ ษทั หนึ� ง
ในกลุ่ ม บริ ษ ทั ได้ก็ต่ อ เมื� อ บริ ษ ัท ทั�ง สองมี สิ ท ธิ ต ามก�หมายที� จ ะจ่ า ยชํา ระหรื อ รั บ คื น ภาษี
ด้ว ยจํานวนสุ ทธิ จาํ นวนเดียวได้ และบริ ษทั ทั�งสองตั�งใจที�จะจ่ายชําระหรื อรับคื นภาษีเงิ นได้ดว้ ย
จํานวนสุ ทธิ จาํ นวนเดียว และบริ ษทั ทั�งสองตั�งใจจะรับชําระสิ นทรัพย์หรื อชําระหนี�สินในเวลาเดียวกัน
3.25 กําไรต่อหุ น้
กําไรต่ อหุ ้นขั�นพื� นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปีที�เป็นของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญด้วยจํานวน
หุ ้น สามัญ ถัว เ�ลี�ย ถ่ว งนํ�า หนัก ที� ถื อโดยบุค คลภายนอกในระหว่างปีสุ ทธิ จ ากหุ ้น ทุน ซื� อ คื น
และกําไรต่อหุ น้ ปรับลด �ถ้ามี� คํานวณจากจํานวนหุ ้นสามัญถัวเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�รวมสมมติฐานว่า
หุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้ถกู แปลงเป็ นหุน้ สามัญทั�งหมด
3.26 ข้อมูลเกี�ยวกับส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลเกี� ยวกับส่ วนงานดําเนิ นงานเปิดเผยแยกตามส่วนงานดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั โดยส่ วน
งานดํา เนิ น งานเป็นส่ วนงานตามธุ รกิ จหลักที� จัดหาผลิ ตภัณ�์หรื อให้ บริ การที� มี ความเสี� ยงและ
ผลตอบแทนซึ� งแตกต่างไปจากความเสี� ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณ�์หรื อบริ การที� ให้ของส่ วน
งานดําเนิ นงานอื�น
3.27 สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี�สินทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี� สินทางการเงินที� ปราก�ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสด
และรายการเที ยบเท่าเงินสด ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น เงินลงทุ น
เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืม นโยบายการบัญชี ที�สําคัญและเกณ�์การวัดมูลค่าของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น
และหนี�สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที�เกี�ยวข้องแล้ว
ตราสารอนุพนั ธ์ซ� ึ งส่ วนใหญ่กลุ่มบริ ษทั ลงทุนเพื�อป้องกันความเสี� ยงที�เกิดจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี�ยนหรื อราคาสิ นค้าโดยกําหนดอัตราแลกเปลี�ยนหรื อราคาสิ นค้าในอนาคตที�สินทรัพย์
หรื อหนี� สินที�เกี�ยวข้องจะได้รับหรื อจ่ายชําระ กําไรหรื อขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์
จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเมื�อมีการปิดสถานะของสัญญาหรื อเมื�อสัญญาสิ� นสุ ดลงตามอายุ
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3.28 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที�จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ ายเพื�อโอนหนี� สินในรายการที�
เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที�วดั มูลค่า ไม่ว่าราคานั�นจะสามารถสังเกตได้โดยตรง
หรื อประมาณมาจากเทคนิ คการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์
หรื อหนี�สินรายการใดรายการหนึ� ง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินนั�น
ซึ� งผูร้ ่ วมตลาดจะนํามาพิ จารณาในการกําหนดราคาของสิ นทรั พย์หรื อหนี� สิน ณ วันที� วดั มูลค่ า
โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนี�ใช้ตามเกณ�์ตามที�กล่าว
นอกจากนี� การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จดั ลําดับชั�นเป็ นระดับที� 1 ระดับที� 2 และระดับที� 3 โดยแบ่งตามลําดับ
ขั�นของข้อมูลที�สามารถสังเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้อมูลที�ใช้วดั มูลค่ายุติธรรม ซึ� งมี
ดังต่อไปนี�
� ระดับที� 1 เป็นราคาเสนอซื� อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง� ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี�สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั�น ณ วันที�วดั มูลค่า
� ระดับที� 2 เป็ นข้อมูลอื�นที� สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรั บสิ นทรัพย์น� นั
หรื อหนี�สินนั�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ� งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
� ระดับที� 3 เป็นข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น� นั หรื อหนี�สินนั�น
3.29 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต้องอาศัยดุลยพินิจในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ
และการตั�งข้อสมมติ ฐานหลายประการซึ� งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี� สินและ
การเปิดเผยข้อมูลเกี� ยวกับสิ นทรั พย์และหนี� สินที� อาจเกิ ดขึ�น ณ วันที� ในงบการเงิ น รวมทั�งการแสดง
รายได้และค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลารายงาน ถึงแม้วา่ การประมาณการของผูบ้ ริ หาร ได้พิจารณา
อย่ า งสมเหตุ ส มผลภายใต้เ หตุ ก ารณ์ ณ ขณะนั�น ผลที� เ กิ ด ขึ� น จริ ง อาจมี ค วามแตกต่ า งไปจาก
ประมาณการดังกล่าว
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ประมาณทางการบัญช� ท�สาํ คัญ �ึ� งอาศัยการใช้ดุลยพินิจท��ม�นยั สําคัญของผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
1. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม �ึ� ง�ด้มาจากการควบรวมกิจการ
ประมาณการและกําหนดข้อสมมติ ท�สาํ คัญในการคาดการณ์ผลการดําเนิ นงาน รวมถึงปริ มาณและ
ราคาขายสิ นค้าในอนาคต ต้นทุนการผลิตและดําเนิ นงาน อัตราการเติบโตระยะยาว และอัตรา
ถัวเ�ล��ยถ่วงนํ�าหนักของเงินทุน (อัตราคิดลด) ของแต่ละบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ร่ วม
2. การประมาณมูลค่าท�� จะ�ด้รับค� นของเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศและของอาคารและ
อุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อยนั�น
ประมาณมูลค่าท��จะ�ด้รับค�นของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และของอาคารและอุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อย
เพ��อบันทึ กผลขาดทุ นจากการด้อยค่า �ึ� งมูลค่าท�� จะ�ด้รับค� นประมาณขึ�นจากจํานวนท�� สูงกว่าของ
มูลค่าจากการใช้กบั มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจําหน่ายของสิ นทรัพย์ โดย
- มูลค่ าจากการใช้ประมาณโดยใช้ดุ ลยพิ นิจเก�� ยวกับข้อสมมติ ท�สําคัญในการคาดการณ์ ผลการ

ดําเนิ นงาน รวมถึงปริ มาณและราคาขายในอนาคต ต้นทุนการผลิตและดําเนินงาน อัตราการเติบโต
ระยะยาว และอัตราถัวเ�ล��ยถ่วงนํ�าหนักของเงินทุน (อัตราคิดลด) ของบริ ษทั ย่อย
- มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของสิ นทรั พย์ประมาณโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระท�� �ด้รั บความเห� นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และต้นทุ นในการจําหน่ าย
สิ นทรัพย์ประมาณขึ�นโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
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4.

การควบรวมกิจการของบริ ษัทย่อยกับกิจการอ�น� ��� งท�า��� ม�การเป��ย� น�ป�งเป็นบริ ษทั ร่ วม
ที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั�งที� 6/2559-2560 เมื�อวันที� 19 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุ มตั ิการควบรวม
กิจการ (Amalgamation) ระหว่างบริ ษทั เคเอสแอลจี ไอ จํากัด (KSLGI) �ึ� งเป็ น บริ ษทั ย่อยที�ให้จดั ตั�งขึ�น
ใหม่ของบริ ษทั เพื� อรั บโอนและเข้าถือหุ ้นร้ อยละ 99.99 ในบริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชั�น จํากัด
(มหาชน) (KGI) �ึ� งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั กับบริ ษทั บีบีพี โฮลดิ�ง จํากัด (BBH) �ึ� งเป็ นบริ ษทั ย่อยที�จะ
จัดตั�งขึ� นใหม่ของบริ ษทั บางจาก คอร์ ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน) (BCP) โดยการดําเนิ นการควบรวมกิ จการ
ดังกล่าว เป็ นการดําเนิ นการตามแผนความตกลงร่ วมกันเพื�อเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิ จสําหรั บธุ รกิ จเกี� ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-Based) ทั�งนี� บริ ษทั และบริ ษทั บางจาก คอร์ ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน) ได้ลงนาม
ในสัญญาในวันที� 19 กรกฎาคม 2560
เมื� อวันที� 20 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั เคเอสแอลจี ไอ จํากัด จดทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทย
โดยมี ทุน จดทะเบี ย น 832.00 ล้า นบาท (จํา นวนหุ ้ น 83.20 ล้า นหุ ้น มูล ค่ าหุ ้น ละ 10.00 บาท) ต่ อ มา
เมื�อวันที� 30 กันยายน 2560 บริ ษทั เคเอสแอลจีไอ จํากัด ได้รับโอนและเข้าถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 ในบริ ษทั
เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน� จํากัด (มหาชน) ตามแผนการควบรวมกิจการ
เมื�อวันที� 31 ตุลาคม 2560 บริ ษทั บีบีจีไอ จํากัด (BBGI) �ึ� งเป็ นบริ ษทั ที�เกิ ดขึ�นจากการควบรวมกิจการ
(Amalgamation) ระหว่างบริ ษทั เคเอสแอลจี ไอ จํากัด กับบริ ษทั บีบีพี โฮลดิ�ง จํากัด ได้มา�ึ� งทรัพย์สิน
หนี� สิน สิ ทธิ หน้าที� และภาระผูกพันทั�งหมดของทั�งสองบริ ษทั การควบรวมกิจการเสร็ จสมบูรณ์แล้ว
ในวันที�ดงั กล่าว�ึ�งเป็ นไปตามสัญญาควบรวมกิจการวันที� 19 กรกฎาคม 2560
ทั�งนี� ตามสัญญาควบรวมกิ จการกําหนดให้มีอตั ราการจัดสรรหุ ้น ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เคเอสแอลจี ไอ
จํากัด และบริ ษทั บีบีพี โฮลดิ�ง จํากัด ดังนี�
1 หุน้ เดิมใน KSLGI ต่อ 1.21730769 หุน้ ในบริ ษทั BBGI
1 หุน้ เดิมใน BBH ต่อ 0.89364706 หุน้ ในบริ ษทั BBGI
ส่ งผลให้ ณ วัน ที� 31 ตุ ลาคม 2560 บริ ษทั ถื อ หุ ้นร้ อยละ 40 และบริ ษทั บางจาก คอร์ ปอเรชั�น จํา กัด
(มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 60 ของหุน้ ทั�งหมดของ บริ ษทั บีบีจีไอ จํากัด ทําให้บริ ษทั ถือเป็ น ผูข้ ายเงินลงทุน
และเสี ยอํานาจควบคุมในบริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน) และมี บริ ษทั บีบีจีไอ จํากัด
เป็ น บริ ษทั ร่ วมจากการควบรวมกิจการ
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มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ รวมของบริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน� จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั เคเอสแอลจีไอ จํากัด
� วันที�บริ ษทั สิ� นสุ ดการควบคุม มีรายละเอียดดังนี�
หน่ วย : พันบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
14,534
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น
138,109
สิ นค้าคงเหลือ
508,364
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
2,813
ที�ดิน อาคารและอุปกร�์ (ดูหมายเหตุ 16)
1,201,078
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
1,012
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
6,335
เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
(452,000)
เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี�อื�น
(53,617)
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี (ดูหมายเหตุ 21)
(200,000)
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
(5,630)
หนี� สินหมุนเวียนอื�น
(8,760)
เงินกูย้ ืมระยะยาว (ดูหมายเหตุ 21)
(200,000)
หนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูหมายเหตุ 22.3)
(3,038)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ดูหมายเหตุ 23)
(4,729)
หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น
(200)
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ
944,271
ดังนั�นบริ ษทั จึ งเปลี�ยนแปลงการบันทึกบัญชี จากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย (KSLGI และ KGI) เป็ นเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (BBGI) ตามมูลค่ายุติธรรม � วันที� 31 ตุลาคม 2560 จํานวน 3,244.87 ล้านบาท
และบันทึ กรับรู ้ กาํ ไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการสํา หรับปีสิ� นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม 2560 เป็นจํานวนเงิน 2,370.35 ล้านบาท และ 2,634.60
ล้านบาท ตามลําดับ
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5. ข้ อมู�เพิม� เ�ิมเก�ย� วกับกระ��เงิน����ะรายการเท�ยบเท่ าเงิน��
5.1 รายการที�ไม่เป็ นตัวเงินที�มีสาระสําคั�ในงบการเงินรวมและงบการเงินเ�พาะกิจการสําหรับปีสิ� นสุ ด
วันที� 31 ตุลาคม มีดงั นี�
ประเภทรายการ

ซื� อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซ� งยังไม่ได้จ่ายชําระ
โอนสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�นเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
โอนที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน และ
สิ นทรัพย์ที�ยงั ไม่ใช้ดาํ เนิ นงาน
โอนอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนเป็ นที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ที�ยงั ไม่ใช้ดาํ เนิ นงาน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบริ ษทั ย่อยลดลงจากการหักกลบกับเงินปั นผลรับ
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบริ ษทั ย่อยลดลงจากการหักกลบกับลูกหนี� อื�น
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากบริ ษทั ย่อยลดลงจากการหักกลบกับ
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โอนสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�นเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
โอนหนี� สินไม่หมุนเวียนอื�นเป็ นหนี� สินหมุนเวียนอื�น

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ปรับปรุ งใหม่ ”
“ปรับปรุ งใหม่ ”
2560

2559

2560

2559

95,982
-

179,651
62,172

53,814
-

42,562
-

58,376
5,969

5,095
4,398

3,361
5,729

-

4,658
-

2,676
-

-

815,000
203,000

8,395
-

-

624,000
-

-

450

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ตุลาคม ประกอบด้วย
ประเภทรายการ
เงินสด
เงินฝากธนาคารแบบกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
2,460
3,214
40,864
16,593
109,680
62,504
153,004
82,311

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,182
2,070
(318)
7,854
11,030
10,932
11,894
20,856
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6.

รายการกับบุคคล�ละกิจการท��เก�ย� วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการบั��ี ที�เกิดขึ�นกับบุคคลและกิ จการที�เกี�ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุ ้นกลุ่มเดี ยวกัน
หรื อมีกรรมการร่ วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที�ส�าคั�ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับบุคคล
และกิจการที�เกี�ยวข้องกันมีดงั นี�
6.1 ยอดคงเหลือที�สา� คั�กับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน � วันที� 31 ตุลาคม �ระกอบด้วย
ประเภทของยอดคงเหลือ
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี� อื�น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวม
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�น (ดูหมายเหตุขอ้ 8)
บริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
บริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวม
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
-

34.57
34.57

1.30
0.03
1.33

165.68
6.26
171.94

275.67
1.27
0.03
276.97

-

-

4,625.92

2,136.23

-

-

32.83
0.17
33.00

40.00
0.23
40.23

-

1,300.00

4,266.96

-

3.29
3.29

0.02
0.02

113.76
3.96
117.72

100.79
2.38
0.23
103.40

1.02
1.02

-

-

0.02
0.02

4.63
8.39
13.02

-

0.43
0.43

3.54
2.58
6.12
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ประเภทของยอดคงเหลือ
ค่าใช้จ่ายอื�นค้างจ่าย (รวมอยูใ่ นเจ้าหนี�อื�น�
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวม
เงินกูย้ มื ระยะสั�น
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวม
หนี� สินหม�นเวียนอื�น
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวม
หนี� สินไม่หม�นเวียนอื�น - อื�น�
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
-

-

-

-

5.00
5.00

-

-

1.55
1.55

-

0.02
0.02

0.68
0.68

0.49
0.49

6.90
6.90

540.20
5.00
545.20

476.00
6.90
482.90

0.02
0.02

0.03
0.03

0.02
0.02
0.04

1.32
1.32

0.47
1.55
2.02

0.58
1.30
1.88

� วันที� 31 ต� ลาคม 2560 และ 2559 เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั�นแก่ บริ ษทั ย่อย เป็ นเงิ นให้กูย้ ืมในรู ป
ตัว� สัญญาใช้เงินชนิ ดจ่ายคืนเมื�อทวง�าม คิดดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 1.96 - 3.39 ต่อปี และร้อยละ
1.90 - 3.60 ต่อปี ตามลําดับ
� วันที� 31 ต�ลาคม 2560 และ 2559 เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย เป็นเงินให้กยู้ ืมครบกําหนด
ชําระคืนภายในปี 2563 และคิดดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 3.73 ต่อปี และร้อยละ 2.03 - 3.73 ต่อปี
ตามลําดับ
� วันที� 31 ต�ลาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากบริ ษทั ย่อยและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน เป็ น
เงินกูย้ ืมในรู ปตัว� สัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื�อทวง�าม คิดดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 1.83 - 1.92 ต่อปี
และร้อยละ 1.90 - 3.60 ต่อปี ตามลําดับ
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6.2 รายการค้าที�สาํ คั�กับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน สําหรับปีสิ� นสุดวันที� 31 ตุลาคม มีดงั นี�
ประเภทรายการ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
2.02
2.02

-

ต้นทุนขายและการให้บริ การ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

11.56
1.47
13.03

-

รายได้อ�น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

1.02
4.50
5.52

-

ค่าใช้จ่ายในการขาย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม

20.38
20.38

-

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
นิติบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

16.29
11.44
27.73

-

ต้นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ย่อย
นิติบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
รวม

0.11
0.11

-

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

147.14
4.32
151.46

3.02
3.02

3,446.03
3,446.03

3,605.26
1.07
3,606.33

8.24
6.41
14.65

2,877.72
11.56
1.33
2,890.61

2,038.77
8.24
0.74
2,047.75

7.89
15.34
23.23

194.96
0.32
4.48
199.76

505.78
6.43
15.33
527.54

53.81
53.81

5.16
0.18
5.34

7.74
32.56
40.30

17.91
11.57
29.48

3.28
6.16
10.10
19.54

5.52
7.18
10.19
22.89

0.13
0.13

8.42
0.11
8.53

13.49
0.13
13.62

141.31
5.10
146.41

50.51
1.82
52.33

48.57
2.19
50.76
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นโยบายการกําหนดราคาระหว่างกัน
- การซื� อ-ขายนํ�าตาลทรายดิ บระหว่างกันในกลุ่มบริ ษทั กําหนดราคาจากราคาตลาดโลกที�ทาํ
การซื� อขาย
- กรณี สญ
ั ญาซื� อขายนํ�าตาลทรายที�จดั ทําในนามของกลุ่มบริ ษทั ซึ� งได้จดั สรรปริ มาณการขายใน
แต่ละบริ ษทั แล้ว หากบริ ษทั ใดในกลุ่มมีน� าํ ตาลทรายไม่พอขาย จะซื� อสิ นค้าจากบริ ษทั ในกลุ่ม
ด้วยราคาเดียวกันกับสัญญาซื�อขายนํ�าตาลทรายดังกล่าว
- สิ นค้าอื�นๆ (นอกเหนื อจากนํ�าตาลทราย) ที�ซ�ื อ-ขายระหว่างกันใช้ราคาตามสัญญาที�ตกลงร่ วมกัน
ซึ� งสูงกว่าราคาทุน
- ราคาซื�อ-ขายสิ นทรัพย์กบั กิจการที�เกี�ยวข้องกันเป็ นไปตามราคาที�ตกลงร่ วมกัน ซึ�งสูงกว่าราคาทุน
- รายได้จากการขายวัสดุสิ�นเปลืองเป็นไปตามราคาที�ตกลงร่ วมกัน ซึ�งสูงกว่าราคาทุน
- รายได้จากการให้เช่ าที� ดินแก่ บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� งเป็ นไปตามสัญญาเช่ า ซึ� งมี อายุ 30 ปี นับแต่ วนั ที�
�� มกราคม ���� ถึงวันที� �� มกราคม ���� อัตราค่าเช่าปี ละ 0.11 ล้านบาท และเพิ�มขึ�นร้อยละ 10 ทุกๆ
3 ปี เมื� อครบกําหนดสัญญา กรรมสิ ทธิ� ในบรรดาสิ� งปลูกสร้ างทั�งหมดที� ได้ก่อสร้ างในที� ดินที� เช่ า
จะตกเป็ นของบริ ษทั
- รายได้จากการให้เช่าที� ดิน สิ� งปลูกสร้างและเครื� องจักรมีอายุสัญญาเช่า 1-3 ปี ซึ� งเป็ นไปตามราคาที�
ตกลงร่ วมกัน
- รายได้ค่าบริ การ รายได้อื�น และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน เป็ นไปตามราคาปกติที�คิดกับลูกค้าทัว� ไป
- ค่า�ากสิ นค้าคิดตามปริ มาณสิ นค้าและระยะเวลาการ�ากซึ�งเป็นไปตามราคาตลาด
- ค่าใช้จ่ายที�จ่ายแทนกันจะเรี ยกเก็บตามที�จ่ายจริ ง
6.3 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที�เกี�ยวข้องกัน นอกเหนือจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ประกอบด้วย
2560

�������������
บริ ษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด
บริ ษทั ราชาเซรามิค จํากัด
บริ ษทั เค.เค.วูด้ อินดัสตรี จํากัด*
บริ ษทั อมาโก้ จํากัด*
บริ ษทั ราชาชูรส จํากัด
นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์
บริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน� (จํากัด) มหาชน

������������������
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
นิติบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

����� ��� �����
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกันและผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกันและผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
เจ้าของร่ วมในอาคารชุด
ผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารบางท่านร่ วมกัน

* บริ ษทั เค.เค.วูด้ อินดัสตรี จํากัด และบริ ษทั อมาโก้ จํากัด ได้มีการดําเนินการจดเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในไตรมาสที� 1 ปี ��60
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2559

ราย����บริษัท
บริ ษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จํากัด
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด
บริ ษทั ราชาเซรามิค จํากัด
บริ ษทั เค.เค.วูด้ อินดัสตรี จํากัด
บริ ษทั อมาโก้ จํากัด
บริ ษทั ราชาชูรส จํากัด
นิติบุคคลอาคารชุด เค เอส แอล ทาวเวอร์

ลักษณะความสัมพันธ์
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
นิติบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน

เก�ย� ว�� �ง��ย
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกันและผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นกลุ่มเดียวกันและผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ กลุ่มเดียวกัน
เจ้าของร่ วมในอาคารชุด

กิจการที�เกี�ยวข้องกันข้างต้นทั�งหมดเป็ นนิติบุคคลที�จดั ตั�งขึ�นในประเทศไทย
นอกจากนั�นมี บริ ษทั ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด ซึ� งไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
แต่เป็ นกิจการที�เกี�ยวข้องกัน โดยมีกรรมการของบริ ษทั ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด บางท่านเป็ น
กรรมการในบริ ษ ทั เค.เอส.แอล. เอ็ก ซ์ปอร์ ต เทรดดิ�ง จํา กัด ซึ� งเป็ นบริ ษ ทั ย่อ ยของบริ ษทั
นํ�าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
7.

ลูกหน�ก� ารค� า�ละลูกหน��� น�
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี�อื�น � วันที� 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

ลูกหนี�การค้า
ลูกหนี�ชาวไร่
ลูกหนี�อื�น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี� การค้าและลูกหนี�อื�น

7.1

งบการเงินรวม
2560
2559
774,625
943,453
384,827
309,238
20,490
15,689
32,738
37,652
12,657
16,574
66,256
84,670
1,291,593
1,407,276

ลูกหนี� การค้า � วันที� 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
กิจการอื�น
รวม
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี� การค้า

งบการเงินรวม
2560
2559
33,619
2
742,886
945,255
776,505
945,257
(1,880)
(1,804)
774,625
943,453

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
591,680
765,798
208,680
130,431
10,139
12,123
17,793
17,232
8,146
4,767
44,456
49,763
880,894
980,114

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
170,066
266,621
421,614
499,177
591,680
765,798
591,680
765,798
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี�การค้า � วันที� 31 ตุลาคม มีดงั นี�
7.1.1 ลูกหนี� การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

ลูกหนี�การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ลูกหนี�การค้าต่างประเทศ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวม
รวมลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
17,114
5
17,119
16,500
16,500
33,619

-

2
2

131,518
23,131
154,649

239,955
26,666
266,621

2

6,816
8,601
15,417
170,066

266,621

�ดยปกติ ระยะเวลาการให้�ินเชื� อแก่ลูกค้า �ึ� งเป� นกิ จการที�เกี�ยวข้องกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
มีระยะเวลาตั�งแต่ 7 วันถึง 90 วัน
7.1.2 ลูกหนี� การค้า - กิจการอื�น

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล
ลูกหนี�การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ลูกหนี�การค้าต่างประเทศ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวม
รวมธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ�าตาลทราย
และกากนํ�าตาล
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายแอลกอฮอล์และไฟฟ้ า
ลูกหนี�การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวมธุรกิจผลิตและจําหน่ายแอลกอฮอล์และไฟฟ้ า

งบการเงินรวม
2560
2559

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

201,273
67,278
268,551

181,966
59,742
241,708

72,875
34,988
107,863

58,378
21,541
79,919

394,101
36,065
430,166

442,321
1,350
443,671

292,722
21,029
313,751

417,908
1,350
419,258

698,717

685,379

421,614

499,177

17,748
15,133
32,881

187,547
61,813
249,360

-

-
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ธุรกิจอื�น
ลูกหนี�การค้าในประเทศ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกําหนดชําระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน
รวมธุรกิจอื�น
รวมทั�งสิ� น
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี� การค้า - กิจการอื�น

งบการเงินรวม
2560
2559

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2,307
1,969
71
6,941
11,288
742,886
(1,880)
741,006

421,614
421,614

3,279
678
6,559
10,516
945,255
(1,804)
943,451

499,177
499,177

�ดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื�อแก่ลกู ค้าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีระยะเวลาตั�งแต่ 5 วันถึง 90 วัน
7.2 ลูกหนี� ชาวไร่ � วันที� 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

ลูกหนี�คา่ อ้อย
ฤดูการผลิตก่อนปี 2555/2556
ฤดูการผลิตปี 2555/2556
ฤดูการผลิตปี 2556/2557
ฤดูการผลิตปี 2557/2558
ฤดูการผลิตปี 2558/2559
ฤดูการผลิตปี 2559/2560
รวมลูกหนี� คา่ อ้อย
เงินทดรองจ่าย
ฤดูการผลิตปี 2559/2560
ฤดูการผลิตปี 2560/2561
รวมเงินทดรองจ่ายค่าอ้อย
ลูกหนี�คา่ นํ�ามัน ค่าปุ� ยและบริ การอื�น
รวม
หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี� ชาวไร่

งบการเงินรวม
2560
2559

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

35,776
21,906
39,555
46,777
49,446
53,371
246,831

45,833
27,923
40,946
54,698
79,180
248,580

6,023
5,259
6,283
12,921
15,331
23,837
69,654

6,615
6,465
6,844
13,088
22,345
55,357

197,958
197,958
9,681
454,470
(69,643)
384,827

95,891
95,891
8,607
353,078
(43,840)
309,238

164,183
164,183
9,455
243,292
(34,612)
208,680

93,021
93,021
8,418
156,796
(26,365)
130,431

ลูกหนี� ค่าอ้อยเป็ นลูกหนี�ชาวไร่ ที�ยงั ค้างส่ งอ้อยตามสัญญา �ึ�งส่วนใหญ่จะมีหลักทรัพย์ค� าํ ประกัน
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8.

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั� น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั�น � วันที� 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1)
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่กิจการอื�น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่ชาวไร่
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยที���งกําหนดรับชําระ�ายในหน�� งปี
(ดูหมายเหตุขอ้ 6.1)
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการอื�นที���งกําหนดรับชําระ�ายในหน��งปี
ลูกหนี�เงินยืมส่ งเสริ มปลูกอ้อยที���งกําหนดรับชําระ�ายในหน��งปี
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั�น

งบการเงินรวม
2560
2559

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

181,000
1,075,055

965,448

1,766,197
181,000
473,971

2,136,233
247,908

31,733
281,471
1,569,259

41,333
266,316
1,273,097

2,859,727
31,733
60,922
5,373,550

41,333
58,532
2,484,006

เงิ นให้กู้ยื มระยะสั�น แก่ กิจการอื� น � วันที� 31 ตุ ลาคม 2560 ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ เป็ นการให้กยู้ ืมในรู ปตัว� สัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วัน อัตราดอกเบี�ย MLR - 1.50% ต่อปี โดย
ชําระดอกเบี�ยเป็นรายเดือน คํ�าประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ดังกล่าว
เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั�นแก่ช าวไร่ � วันที� 31 ตุ ลาคม 2560 และ 2559 ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ เป็ นการให้กูย้ ืมในรู ปการรับซื� อลดเช็คสําหรั บเช็คลงวันที�ล่วงหน้าที�บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ออกให้แก่ชาวไร่ ในการรับซื� ออ้อย โดยชาวไร่ นาํ มาขายลดให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซ�� งมีการคิดดอกเบี� ย
ในอัตราอ้างอิงกับอัตราดอกเบี�ยเงินกูข้ อง�นาคารพา�ิ ชย์โดยเฉลี�ย
9.

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ � วันที� 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

นํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล
แอลกอฮอล์และปุ๋ ยอินทรี ย ์
กากอ้อย
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
วัสดุโรงงาน
อะไหล่เพื�อการซ่อมแซม
หัก ค่าเ�ื�อสิ นค้าเสื� อมส�าพ
ค่าเ�ื�อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม
2560
2559
2,490,630
1,560,120
39,463
182,593
125,006
93,279
62,712
62,712
199,922
179,693
526,774
510,827
3,444,507
2,589,224
(39,388)
(33,862)
(305,137)
(3,813)
3,099,982
2,551,549

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,542,500
771,747
161,688
141,252
423,828
418,881
2,128,016
1,331,880
(34,121)
(33,862)
(208,967)
1,884,928
1,298,018
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รายการเคลื�อน�หวของค่าเผื�อสิ นค้าเสื� อมสภาพ สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ตุลาคม มีดงั นี�

ยอดยกมาต้นปี
บวก เพิ�มขึ�นระหว่างปี - บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2560
2559
(33,862)
(6,129)
(5,526)
(27,733)
(39,388)
(33,862)

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(33,862)
(6,129)
(259)
(27,733)
(34,121)
(33,862)

รายการเคลื�อน�หวของค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ สําหรับปีสิ� นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม มีดงั นี�

ยอดยกมาต้นปี
บวก เพิ�มขึ�นระหว่างปี - บันทึกเป็ นต้นทุนขายสําหรับปี
หัก โอนกลับระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2560
2559
(3,813)
(163,512)
(324,397)
(22,681)
23,073
182,380
(305,137)
(3,813)

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(24,898)
(208,967)
---------24,898
(208,967)
----------

10. สิ นทรัพย์ ชีวภาพ
รายการเคลื�อน�หวของสิ นทรัพย์ชีวภาพ สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ตุลาคม มีดงั นี�

ราคาตามบัญชีตน้ งวด
กํา�ร (ขาดทุน) จากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
เพิ�มขึ�นเนื�องจากการปลูกในระหว่างงวด
ลดลงเนื�องจากการเก็บเกี�ยวในระหว่างงวด
ขาดทุนจากอ้อยเสี ยหาย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายงวด

งบการเงินรวม
2559
2560
250,734
341,564
(55,629)
(10,641)
196,448
252,002
(218,864)
(334,731)
(54,294)
(3,345)
(6,500)
5,885
111,895
250,734

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
11,502
14,556
2,465
95
11,908
11,502
(20,021)
(14,651)
5,854
--11,502----

การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพคํานวณโดยใช้วิธีอา้ งอิงจากราคามูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย การประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการ
บางประการเกี� ยวกับราคาอ้อยขั�นสุ ดท้ายสําหรั บฤดูกาลปั จจุบนั ระดับความหวาน และปริ มาณอ้อย
(ดูหมายเหตุขอ้ 19) การวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวจัดเป็ นลําดับชั�นที� 3

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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11. เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที� 31 ตุลาคม �ระกอบด้วย
งบการเงินรวม
ช��อบริษทั

ทุนที�
ชําระแล้ว
2560
2559

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) 191,664
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด*
50,000
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามัน จํากัด*
500,000
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)* 342,051
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จํากัด*
12,500
บริ ษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จํากัด* 400,000
2,532,000
บริ ษทั บีบีจีไอ จํากัด**
รวม

สัดส่ วนการลงทุน
2560
ร้ อยละ ร้ อยละ
เงินลงทุน
2560 2559 วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

191,664 23.82
50,000 4.11
500,000 0.62
342,051 0.07
12,500 4.02
400,000 10.12
40.00

23.82
4.11
0.62
0.07
4.02
10.12
-

90,267
2,061
3,089
313
509
40,508
3,244,868
3,381,615

455,593
2,061
3,089
218
509
40,508
3,244,867
3,746,845

เงินปันผล
สําหรับปี
2560
5,478
59
5,537

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด*
บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามัน จํากัด*
บริ ษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)*
บริ ษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด*
บริ ษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จํากัด*
บริ ษทั บีบีจีไอ จํากัด**
รวม

ทุนทีช� ําระแล้ว
2560
2559
191,664
50,000
500,000
342,051
12,500
400,000
2,532,000

191,664
50,000
500,000
342,051
12,500
400,000
-

สัดส่ วนการลงทุน
ร้ อยละ ร้ อยละ
2560 2559
23.82 23.82
4.11
4.11
0.62
0.62
0.07
0.07
4.02
4.02
10.12 10.12
40.00
-

เงินลงทุนวิธรี าคาทุน

2560
90,267
2,061
3,089
313
509
40,508
3,244,868
3,381,615

หน่ วย : พันบาท

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ช��อบริษทั

2559

2559
90,267
2,061
3,089
313
509
40,508
136,747

90,267
2,061
3,089
313
509
40,508
136,747

340,157
2,061
3,089
276
509
40,508
386,600

เงินปันผล
สําหรับปี
2559
4,227
37
4,264

หน่ วย : พันบาท
เงินปันผล
สําหรับปี สิ�นสุ ด
วันที� �1 �ุลาคม
2560
2559
5,478
4,227
59
37
5,537
4,264

* บริ ษทั ร่วมโดยพิจารณาจากการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญของบริ ษทั ต่อบริ ษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ�ล จํากัด (มหาชน) ซึ�งเ�็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ร่วมแห่งนี�
** บริ ษทั บีบีจีไอ จํากัด (BBGI) เกิดขึ�นจากการควบรวมกิจการ (Amalgamation) ระหว่างบริ ษทั เคเอสแอลจีไอ จํากัด (KSLGI) กับบริ ษทั บีบีพี โฮลดิ�ง จํากัด (BBH) โดยได้จดทะเบียน
จัดตั�งบริ ษทั ขึ�นเม��อวันที� 31 ตุลาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 4)

รายงานประจำ�ปี 2560
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12. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย � วันที� 31 ตุลาคม ประกอบด้วย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
���อบริษทั

บริ ษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริ ษทั นํ�าตาลท่ามะกา จํากัด
บริ ษทั นํ�าตาลนิวกว้างสุ ้นหลี จํากัด
บริ ษทั เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จํากัด
บริ ษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ�ง จํากัด
บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จํากัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้ านํ�าตาลขอนแก่น จํากัด
บริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชั�น จํากัด (มหาชน)**
บริ ษทั เคเอสแอล. อะโกรแอนด์ เทรดดิ�ง จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษทั นํ�าตาลสะหวันนะเขด จํากัด
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.*
Wynn In Trading Co., Ltd.*
รวม
หัก ค่าเผ��อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ทุนที�� �าระ�ล้ว
2560
2559
1,000,000
600,000
500,000
840,000
20,000
480,000
800,000
300,000
250
684,757
1,167,660
487,497

1,000,000
600,000
500,000
840,000
20,000
480,000
800,000
610,000
300,000
250
684,757
1,167,660
487,497

สัดส่ วนการลงทุน
ร้ อยละ ร้ อยละ
2560 2559
95.78 95.78
90.21 90.21
98.61 98.61
40.77 40.77
33.88 33.88
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
98.49 98.49
80.00 80.00
100.00 100.00

เงินลงทุนวิธรี าคาทุน

2560
834,394
523,337
569,284
319,134
6,775
479,119
799,972
300,000
250
674,178
932,589
487,497
5,926,529
(1,150,718)
4,775,811

2559
834,394
523,337
569,284
319,134
6,775
479,119
799,972
609,986
300,000
250
674,178
932,589
487,497
6,536,515
(750,419)
5,786,096

หน่ วย : พันบาท
เงินปันผล
ส�าหรับปี สิ�นสุ ด
วันที� �1 �ุลาคม
2560
2559
3,049
304,993
308,042
308,042

* เป็นบริ ษ ัท ย่อ ยในต่า งประเท� ซ�� งรวมถ� ง Koh Kong Plantation Company Limited ซ�� ง บริ ษ ัท ถ� อ หุ ้น ทางอ้อ มผ่า น Wynn In Trading Co., Ltd. ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 80
โดย Koh Kong Plantation Company Limited มีขอ้ กําหนดให้เลิกกิจการหากมีผลขาดทุนเกินกว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และไม่สามารถแก้ไขการขาดทุนดังกล่าว ได้ภายใน 1 ปี ทั�งนี�
� วันที� 31 ตุลาคม 2560 ผลขาดทุนของ Koh Kong Plantation Company Limited เกิน กว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบี ยน ซ�� งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างดําเนิ นการแก้ไขให้ผล
ขาดทุนลดลงตํ�ากว่าร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน
** บริ ษทั สูญเสี ยอํานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยจากการควบรวมกิจการเม��อวันที� 31 ตุลาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 4)
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รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนสําหรับปีสิ� นสุดวันที� 31 ตุลาคม มีดงั นี�

ยอดยกมาต้นปี
ลงทุนเพิ�ม
บริ ษทั เคเอสแอล จีไอ จํากัด (ดูหมายเหตุขอ้ 4)
บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จํากัด
บริ ษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จํากัด
ขายเงินลงทุน
บริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน� จํากัด (มหาชน) (ดูหมายเหตุขอ้ 4)
ลดลงจากการควบรวมกิจการ
บริ ษทั เคเอสแอล จีไอ จํากัด (ดูหมายเหตุขอ้ 4)
ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนเพิ�มขึ�น
บริ ษทั นํ�าตาลสะหวันนะเขด จํากัด
Koh Kong Sugar Industry Company Limited
ยอดคงเหลือปลายปี

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
5,786,096
6,060,381
831,715
-

470,000
250

(609,986)

-

(831,715)

-

(137,670)
(262,629)
4,775,811

(402,557)
(341,978)
5,786,096

ที� ประชุมค�ะกรรมการบริ ษทั ครั� งที� 5�2559 วันที� 24 มิถุน ายน 2559 อนุ มตั ิ ให้มีการจดทะเบียนจัดตั�ง
บริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ คือ บริ ษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จํากัด เพื�อดําเนิ นธุรกิจเกี�ยวกับบริ การขนส่ งและ
ถ่ายสิ นค้า โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,000,000 บาท (จํานวน100,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10.00 บาท)
ซึ� งได้มีการเรี ยกและรับชําระค่าหุ ้นแล้ว มูลค่าหุน้ ละ 2.50 บาท เป็ นจํานวนเงิน 250,000 บาท บริ ษทั ย่อย
ดัง กล่าวได้จดทะเบี ย นจัดตั�งบริ ษทั กับกระทรวงพา�ิ ชย์แล้วเมื� อวันที� 23 สิ งหาคม 2559 โดยบริ ษทั
ลงทุนโดยตรงร้อยละ 100
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั�งที� 1 ประจําปี 2559 ของบริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์
จํากัด เมื� อวันที� 13 ตุ ลาคม 2559 มี มติ อนุ มตั ิ ให้เพิ�มทุ นจดทะเบี ยนอี กจํานวน 470,000,000 บาท โดยออก
หุ น้ สามัญใหม่เพิ�มทุนจํานวน 47,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10.00 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 480,000,000 บาท
โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวดําเนิ นการจดทะเบียนเพิ�มทุนกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าแล้วเมื�อวันที� 31 ตุลาคม 2559
โดยบริ ษทั ลงทุนโดยตรงร้อยละ 100

รายงานประจำ�ปี 2560
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ณ วันที� 31 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ได้ประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั นํ�าตาลสะหวันนะเขด จํากัด และ
Koh Kong Sugar Industry Company Limited ตามมาตรฐานการบัญชี �บับที� 36 เร�� อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
โดยการประมาณการกระแสเงินสดคิดลดในอนาคตสําหรับระยะเวลา 20 ปี และใช้อตั ราคิดลดกระแสเงินสด
โดยประมาณในอัตราร้อยละ 9.30 - 9.70 ต่อปีและบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดัง กล่าวเป็นจํานวน 744.53 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอ�� นเ�พาะกิ จการ
สําหรับปีสิ� นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม 2559 ต่อมา ณ วันที� 31 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ได้ประเมินการด้อยค่าของเงิ น
ลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวเพิ�มเติม โดยให้ผปู้ ระเมินอิสระทําการประเมินทรัพย์สินที�ก่อให้เกิ ดกระแสเงินสด
ในอนาคต และบันทึ กผลขาดทุนจากการด้อยค่า ของเงิน ลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่า วเป็ นจํา นวนเงิน
400.30 ล้า นบาท ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอ��นเ�พาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุ ดวันที� 31
ตุลาคม 2560
อย่ างไรก็ ตาม บริ ษ ัทเช�� อมั�นว่ าบริ ษัทย่ อยดังกล่ าวสามาร�ที� ด ําเนิ นการได้ตามแผน และมี �ักย�าพใน
การเจริ ญเติบโตต่อไปในอนาคต
13. เงินลงทุนระยะยาวอืน�
เงินลงทุนระยะยาวอ��น ณ วันที� 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

เงินลงทุนทัว� ไป
- บริ ษทั อ้อยและนํ�าตาลไทย จํากัด
- บริ ษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จํากัด
- บริ ษทั มัดแมน จํากัด
- กองทุนเปิด ทิสโก้ �S� เพ��อสังคม
รวม
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - หลักทรัพย์เผ��อขาย
- บริ ษทั มัดแมน จํากัด (มหาชน)
กําไรจากการโอนเปลี�ยนประเ�ทเงินลงทุน
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
สุทธิ
ตราสารหนี�ที�จะ��อจนครบกําหนด - พันธบัตรรัฐบาล
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ส่วนที�จะ�ึงกําหนดชําระ�ายในหนึ�งปี
สุทธิ
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ��น

อัตราของการถือหุ้น
ทั�งทางตรง�ละทางอ้อม
2560
2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ
3.93
7.36
-

3.93
7.36
9.46

7.46

-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

787
8

20,000
20,795

787
8
350,000
20,000
370,795

350,000
82,952
(55,103)
377,849
6,749
2,724
(58)
(22)
(2,702)
6,691
405,335 370,795

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

323
2

20,000
20,325

323
2
350,000
20,000
370,325

350,000
82,952
(55,103)
377,849
398,174 370,325
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ในระหว่างงวดไตรมาส 2 ปี 2560 เงินลงทุนในบริ ษทั มัดแมน จํากัด ได้มีการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน
จากเงินลงทุนทัว� ไปเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เ�ื�อขาย เนื� องจากบริ ษทั มัดแมน จํากัด (มหาชน) ได้มีการ
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเริ� มมีการซื� อขายครั�งแรก เมื�อวันที� 11 เมษายน 2560
โดยบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนเป็ นจํานวนเงิน 82.95 ล้านบาท
มูลค่ ายุ ติธรรมของเงิ นลงทุ น ในหลักทรั พย์เ �ื�อ ขาย เป็นราคาเสนอซื� อขายในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ซ�� งเป็นลําดับชั�นระดับที� 1
14. เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว � วันที� 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 6.1)
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื�น
ลูกหนี�เงินยืมส่งเสริ มปลูกอ้อย
หัก ส่วนที���งกําหนดรับชําระภายในหน��งปี
(แสดงรวมอยูใ่ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั�น ดูหมายเหตุขอ้ 8)
รวม
หัก ค่าเ�ื�อหนี�สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะยาว

งบการเงินรวม
2560
2559
66,221
86,667
707,427
645,950

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
4,159,728 4,266,963
66,221
86,667
141,050
151,375

(313,204)
460,444
(67,245)
393,199

(2,952,382)
1,414,617
(9,702)
1,404,915

(307,649)
424,968
(66,904)
358,064

(99,865)
4,405,140
(9,702)
4,395,438

� วันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 เงิ นให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื�น ส่ วนใหญ่เป็นเงินให้
กู้ยื ม แก่ บุ ค คลอื� น จํา นวน 60.00 ล้า นบาท และ 80.00 ล้า นบาท ตามลําดับ ซ�� งเป็นการให้ กู้บุ คคลอื� น
ในวงเงิน 120.00 ล้านบาท เมื�อวันที� 31 สิ งหาคม 2558 กําหนดรั บชําระคืนเงินต้นเป็ นงวดทุก 6 เดือน
โดยรับชําระในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิ งหาคมของทุกปี รวม 6 งวดๆ ละ 20.00
ล้านบาท โดยเริ� มรั บชําระงวดแรกในเดื อนกุมภาพันธ์ 2559 อัตราดอกเบี� ยร้ อยละ 7.00 ต่ อปี กําหนดชําระ
ดอกเบี�ยทุกสิ� นเดือน เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวคํ�าประกันโดยหุ ้นและที�ดินของสองบริ ษทั ที��กู ้ ยู้ ืมเป็ นกรรมการ
ซ�� งต่อมาในปี 2560 ได้มีการเปลี�ยนเงื�อนไขการชําระหนี�เป็ น 4 งวด งวดละ 15.00 ล้านบาท และเริ� มรับชําระ
งวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายงานประจำ�ปี 2560
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ณ วันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ลูกหนี� เงินยืมส่ งเสริ มปลูกอ้อยในงบการเงินรวมจํานวน 685.78 ล้านบาท และ
624.30 ล้านบาท ตามลําดับ และในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการจํานวน 119.40 ล้านบาท และ 129.73 ล้านบาท
ตามลําดับ เป็ นเงิ นให้กูย้ ืมแก่ ชาวไร่ เพื� อซื� อที� ดินเพื�อการเพาะปลูกอ้อย และซื� อเครื� องจักรกลการเกษตรและ
อุปกรณ์การเกษตรโดยทําสัญญากูร้ ะยะเวลาตั�งแต่ 1 - 8 ปีขึ�นไป คิดดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 7.12 - 8.00 ต่อปี
และอัตรา 7.25 - 8.00 ต่อปี ตามลําดับ ซึ�งส่วนใหญ่มีที�ดินและยานพาหนะเป็ นหลักทรัพย์ค� าํ ประกัน และ
ส่ ว นที� เ หลื อ จํา นวน 21.65 ล้า นบาท ของแต่ ละปี เป็นเงิ น ให้ กู้ยื มแก่ บุ ค คลและกิ จ การอื� น เพื� อ ซื� อ
เครื� องจักรกลการเกษตรไปเพาะปลูกอ้อยให้กบั บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่ งหนึ� งของบริ ษทั สัญญาเงินกูย้ ืม
ดังกล่าวมีอายุ 3 - 4 ปี อัตราดอกเบี�ยร้อยละ MLR + 1.00 ต่อปี กําหนดให้จ่ายชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี�ย
เป็ นรายปีโดยเครื� องจักรกลการเกษตรดังกล่าวเป็ นหลักประกัน
�5� อ�ั งหาริมทรัพย� เพ�อ� การลงทุน
รายการเคลื�อนไหวของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนสําหรับปีสิ� นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม มีดงั นี�
2560

มูลค่ายุติธรรม :
ณ วันที� 1 พ�ศจิกายน 2559
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ซื�อเพิม�
จําหน่าย
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริ มทรัพย์เพือ� การลงทุน
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2560

ท��ดนิ

งบการเงินรวม
อาคาร
และโกดัง

รวม

2,617,149
(4,709)
-

1,879,035
51
4,936
(402)

4,496,184
(4,658)
4,936
(402)

927,955
-

571,729
63
-

1,499,684
63
-

366,247
2,978,687

54,900
1,938,520

421,147
4,917,207

27,547
955,502

17,621
589,413

45,168
1,544,915

2559

มูลค่ายุติธรรม :
ณ วันที� 1 พ�ศจิกายน 2558
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ซื�อเพิม�
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของอสังหาริ มทรัพย์เพือ� การลงทุน
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2559

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ท��ดนิ
อาคาร
รวม
และโกดัง

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ท��ดนิ
อาคาร
รวม
และโกดัง

ท��ดนิ

งบการเงินรวม
อาคาร
และโกดัง

รวม

1,644,150
(1,574)
4,900

1,710,413
19

3,354,563
(1,574)
4,919

529,088
-

484,470
19

1,013,558
19

969,673
2,617,149

168,603
1,879,035

1,138,276
4,496,184

398,867
927,955

87,240
571,729

486,107
1,499,684

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
ซึ� งรั บรู ้ในงบกําไรขาดทุนรวมจํานวน 203.58 ล้านบาท และ 195.51 ล้านบาท ตามลําดับ และในงบกําไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการจํานวน 51.48 ล้านบาท และ 47.98 ล้านบาท ตามลําดับ
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของอสังหาริ มทรั พย์เพื� อการลงทุ นประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระแห่ งหนึ� งที� ได้รั บ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีคิดรายได้
ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) และวิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market
���roach) ซึ� งเป็ นลําดับชั�นระดับที� 3
�6� ที��นิ อาคารและอุปกรณ์
รายการเคลื�อนไหวของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับปีสิ� นสุดวันที� 31 ตุลาคม มีดงั นี�
2560
ที��นิ

ส่ วนปรับปรุ ง อาคารและ
ที��ิน
สิ�งปลูกสร้ าง

เคร�� อง�ักร
และอุปกรณ์

งบการเงินรวม
ยานพาหนะและ เคร��องตกแต่ ง
เคร�� องม�อกล
และเคร��องใช้
ทุ่นแรง
สํานักงาน

หน่ วย : พันบาท
สินทรั พย์
ระหว่าง
ก่อสร้ าง

พ�ชเพ�อ� การ
ให้ ผลิตผล

รวม

ราคาทุน:
ณ วันที� 1 พ��จิกายน 2559
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ซื�อเพิ�ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
การควบรวมกิจการ
โอนเข้า (โอนออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2560

850,225
1,539
124,057
(900)
(50,699)
924,222

1,522,517
29,164
70
(104)
(21,492)
49,306
(28,851)
1,550,610

6,211,168
(4,210)
37,480
(26,018)
(321,843)
82,914
(30,177)
5,949,314

22,040,659
(94,040)
31,959
(18,513)
(1,276,560)
475,561
(75,657)
21,083,409

1,824,246
60,967
(42,021)
(7,493)
3,490
(12,846)
1,826,343

291,879
(772)
19,306
(6,666)
(26,442)
2,687
(874)
279,118

1,668,078
(29,107)
2,711,562
(562)
(61,454)
(613,958)
(775)
3,673,784

297,906
61,700
(56,196)
(5,287)
298,123

34,706,678
(97,426)
3,047,101
(150,980)
(1,765,983)
(154,467)
35,584,923

ค่ าเส��อมราคาสะสม:
ณ วันที� 1 พ��จิกายน 2559
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
การควบรวมกิจการ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2560

-

(379,474)
(1,436)
(35,948)
87
8,043
9,871
(398,857)

(1,220,117)
8,601
(169,797)
2,412
47,460
5,712
(1,325,729)

(7,769,223)
7,022
(783,873)
17,355
510,407
12,436
(8,005,876)

(1,077,929)
(106,797)
31,470
2,751
8,027
(1,142,478)

(236,175)
(170)
(26,612)
6,485
17,251
821
(238,400)

-

(138,389)
(52,530)
850
(190,069)

(10,821,307)
14,017
(1,175,557)
57,809
585,912
37,717
(11,301,409)

2,339,528
(22,858)
2,316,670

-

-

-

-

-

-

-

2,339,528
(22,858)
2,316,670

(29,540)
1,851
(27,689)

-

-

-

(3,008)
(47,492)
(50,500)

(38,911)
(208,812)
1,851
(245,872)

40,718

3,673,784

57,554

26,354,312

ผลต่ าง�ากการตีราคาสินทรั พย์เพิม� :
ณ วันที� 1 พ��จิกายน 2559
การควบรวมกิจการ
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2560
ค่ าเผ�อ� การ�้อยค่าสินทรั พย์ :
ณ วันที� 1 พ��จิกายน 2559
เพิ�มขึ�น
การควบรวมกิจการ
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2560
มูลค่ าสุ ท ธิตามบัญชี :
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2560

3,213,203

1,151,753

(6,363)
(6,363)

(152,035)
(152,035)

(9,285)
(9,285)

4,617,222

12,925,498

674,580
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“ปรับปรุ งใหม่ ”
2559
ที��นิ

ส่ วนปรั บปรุ ง อาคารและ
ที��นิ
สิ�งปลูกสร้ าง

เคร�� อง�ักร
และอุปกรณ์

งบการเงินรวม
ยานพาหนะและ เคร�� องตกแต่ ง
เคร�� องม�อกล
และเคร��องใช้
ทุ่นแรง
สํานักงาน

หน่ วย : พันบาท
สินทรั พย์
ระหว่ าง
ก่อสร้ าง

พ�ชเพ�อ� การ
ให้ ผลิตผล

รวม

ราคาทุน:
� �ันท�� 1 พ��จิกายน 2558
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ซื�อเพิ�ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (โอนออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
� �ันท�� 31 ตุลาคม 2559

730,353
(500)
160,112
(39,740)
850,225

1,454,203
(7,067)
85,494
(84,982)
84,186
(9,317)
1,522,517

6,140,642
(20,232)
126,850
(117,919)
91,673
(9,846)
6,211,168

21,724,413
(9,884)
125,477
(167,959)
393,132
(24,520)
22,040,659

1,848,115
5
45,910
(67,177)
1,497
(4,104)
1,824,246

273,335
(274)
11,456
(3,435)
11,075
(278)
291,879

938,710
11,013
1,302,335
(2,217)
(581,563)
(200)
1,668,078

218,755
119,741
(30,835)
(9,755)
297,906

33,328,526
(26,939)
1,977,375
(514,264)
(58,020)
34,706,678

ค่ าเส��อมราคาสะสม:
� �ันท�� 1 พ��จิกายน 2558
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ค่าเ�ื� อมราคา�ําหรับป�
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
� �ันท�� 31 ตุลาคม 2559

-

(365,637)
(3,440)
(32,731)
19,274
3,060
(379,474)

(1,081,699)
2,419
(160,673)
18,185
1,651
(1,220,117)

(7,032,202)
3,748
(831,436)
87,048
3,619
(7,769,223)

(1,047,354)
(90,659)
57,618
2,466
(1,077,929)

(213,442)
585
(26,583)
3,008
257
(236,175)

-

(39,385)
(99,135)
131
(138,389)

(9,779,719)
3,312
(1,241,217)
185,133
11,184
(10,821,307)

1,412,609
(14,314)
1,007,588
(66,355)
2,339,528

-

-

-

-

-

-

-

(12,400)
2,350
(22,582)
3,092
(29,540)

-

-

-

-

-

(3,008)
(3,008)

(21,771)
2,350
(22,582)
3,092
(38,911)

14,271,436

746,317

55,704

1,668,078

156,509

26,185,988

ผลต่ าง�ากการตีราคาสินทรั พย์เพิม� :
� �ันท�� 1 พ��จิกายน 2558
ปรับปรุ งและจัดประเภท
เพิ�มขึ�น
จําหน่าย
� �ันท�� 31 ตุลาคม 2559
ค่ าเผ�อ� การ�้อยค่าสินทรั พย์ :
� �ันท�� 1 พ��จิกายน 2558
ปรับปรุ งและจัดประเภท
เพิ�มขึ�น
จําหน่าย
� �ันท�� 31 ตุลาคม 2559
มูลค่ าสุ ท ธิตามบัญชี :
� �ันท�� 31 ตุลาคม 2559

3,160,213

ค่ าเส��อมราคาสําหรับปี สิ�นสุ �วันที� �� ตุลาคม
2560
2559 (ปรับปรุ งใหม่)

1,143,043

(6,363)
(6,363)
4,984,688

1,412,609
(14,314)
1,007,588
(66,355)
2,339,528

พันบาท

1,175,557

พันบาท

1,241,217

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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2560
ที��นิ

ส่ วนปรั บปรุ ง อาคารและ
ที��นิ
สิ�งปลูกสร้ าง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคร�� องจักร
ยานพาหนะ
เคร�� องตกแต่ ง
และอุปกรณ์ และเคร��องม�อกล และเคร��องใช้
ทุ่นแรง
สํานักงาน

หน่ วย : พันบาท
สินทรั พย์
ระหว่ าง
ก่อสร้ าง

พ�ชเพ�อ� การ
ให้ ผลิตผล

25,933
3,571
-

รวม

ราคาทุน:
� �ันท�� 1 พ��จิกายน 2559
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ซื�อเพิ�ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย

407,137
(3,361)
46,495
(900)

318,285
29,027
-

1,524,401
(37,151)
313
-

7,197,884
(156)
10,031
(678)

612,610
10,410
(4,740)

121,510
156
3,896
(4,679)

515,815
(12,345)
1,546,983
-

โอนเข้า (โอนออก)
� �ันท�� 31 ตุลาคม 2560

449,371

1,084
348,396

50,770
1,538,333

109,254
7,316,335

2,833
621,113

1,393
122,276

(165,334)
1,885,119

29,504

12,310,447

ค่ าเส��อมราคาสะสม:
� �ันท�� 1 พ��จิกายน 2559
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ค่าเ�ื� อมราคา�ําหรับป�
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
� �ันท�� 31 ตุลาคม 2560

-

(40,817)
(1,387)
(11,984)
(54,188)

(338,266)
8,503
(46,716)
(376,479)

(2,889,197)
21
(237,969)
660
(3,126,485)

(348,352)
(28,959)
4,739
(372,572)

(96,771)
(21)
(12,993)
4,560
(105,225)

-

(15,448)
(9,141)
(24,589)

(3,728,851)
7,116
(347,762)
9,959
(4,059,538)

10,723,575
(23,830)
1,621,699
(10,997)

ผลต่ างจากการตีราคาสินทรั พย์เพิม� :
� �ันท�� 1 พ��จิกายน 2559
� �ันท�� 31 ตุลาคม 2560

974,292
974,292

-

-

-

-

-

-

-

974,292
974,292

ค่ าเผ�อ� การ�้อยค่าสินทรั พย์:
� �ันท�� 1 พ��จิกายน 2559
� �ันท�� 31 ตุลาคม 2560

(21,337)
(21,337)

-

-

-

-

-

-

-

(21,337)
(21,337)

294,208

1,161,854

4,189,850

248,541

มูลค่ าสุท ธิตามบัญชี:
� �ันท�� 31 ตุลาคม 2560

1,402,326

17,051

1,885,119

4,915

9,203,864
5
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“ปรับปรุ งใหม่ ”
2559
ที��นิ

ส่ วนปรั บปรุ ง อาคารและ
ที��นิ
สิ�งปลูกสร้ าง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคร�� องจักร
ยานพาหนะ
เคร�� องตกแต่ ง
และอุปกรณ์ และเคร��องม�อกล และเคร��องใช้
ทุ่นแรง
สํานักงาน

หน่ วย : พันบาท
สินทรั พย์
ระหว่ าง
ก่อสร้ าง

ราคาทุน:
� วันที� 1 พ��จิกายน 2558
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ซื�อเพิ�ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย

397,162
23,821
(13,846)

300,409
974
-

1,659,379
960
21,233
(177,795)

6,997,942
(962)
57,555
(21)

605,812
2
17,839
(11,856)

112,563
5,760
(236)

313,149
(4,238)
392,036
-

โอนเข้า (โอนออก)
� วันที� 31 ตุลาคม 2559

407,137

16,902
318,285

20,624
1,524,401

143,370
7,197,884

813
612,610

3,423
121,510

(185,132)
515,815

ค่ าเส��อมราคาสะสม:
� วันที� 1 พ��จิกายน 2558
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ค่าเสื� อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
� วันที� 31 ตุลาคม 2559

-

(30,395)
(10,422)
(40,817)

(354,503)
(878)
(46,766)
63,881
(338,266)

(2,588,738)
878
(301,358)
21
(2,889,197)

(335,280)
(24,928)
11,856
(348,352)

(83,467)
(13,535)
231
(96,771)

พ�ชเพ�อ� การ
ให้ ผลิตผล

รวม

15,383
10,550
-

10,401,799
(4,238)
529,768
(203,754)

25,933

10,723,575

-

(5,128)
(10,320)
(15,448)

(3,397,511)
(407,329)
75,989
(3,728,851)

ผลต่ างจากการตีราคาสินทรั พย์เพิม� :
� วันที� 1 พ��จิกายน 2558
ซื�อเพิ�ม
จําหน่าย
� วันที� 31 ตุลาคม 2559

463,313
557,232
(46,253)
974,292

-

-

-

-

-

-

-

463,313
557,232
(46,253)
974,292

ค่ าเผ�อ� การ�้อยค่าสินทรั พย์:
� วันที� 1 พ��จิกายน 2558
ซื�อเพิ�ม
จําหน่าย
� วันที� 31 ตุลาคม 2559

(7,319)
(16,782)
2,764
(21,337)

-

-

-

-

-

-

-

(7,319)
(16,782)
2,764
(21,337)

277,468

1,186,135

4,308,687

264,258

24,739

515,815

10,485

7,947,679

พันบาท

347,762

พันบาท

407,329

มูลค่ าสุท ธิตามบัญชี :
� วันที� 31 ตุลาคม 2559

1,360,092

ค่ าเส��อมราคาสําหรับปี สิ�นสุ �วันที� �� ตุลาคม
2560
2559 (ปรับปรุ งใหม่)

� วันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 อาคารและสิ� งปลูกสร้าง และอาคารระหว่างก่อสร้างของบริ ษทั ย่อยสองแห่ ง
ในต่างประเท� ซ�� งมีมูลค่าตามบัญชี ในงบการเงินรวมจํานวน 448.03 ล้านบาท และ 487.43 ล้านบาท
ตามลําดับ ตั�งอยู่บนที� ดินสัมปทานซ�� งเมื�อครบกําหนดสัญญาสัมปทานแล้วกรรมสิ ทธิ� จะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่า
(ดูหมายเหตุขอ้ 30.7.3)
� วันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 สิ นทรัพย�ราคาทุนในงบการเงิ นรวมจํานวน 4,461.68 ล้านบาท และ
4,013.62 ล้านบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 2,534.27 ล้านบาท และ 2,260.77
ล้านบาท ตามลําดับ ได้ตดั ค่าเสื� อมราคาหมดแล้วทั�งจํานวนแต่ยงั คงใช้งานอยู่
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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ณ วันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ที�ดินบันทึกด้วยราคาที� ตีใหม่มีมูลค่าสุ ทธิ ในงบการเงิ นรวมจํานวน
3,213.20 ล้านบาท และ 3,160.21 ล้านบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 1,402.33 ล้านบาท
และ 1,360.09 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นมูลค่ายุติธรรมของที�ดิน�ึ� งมีการประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
แห่ งหนึ� งที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้
วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) �ึ� งเป็ นลําดับชั�นระดับที� 3 และมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีโดยวิธี
ราคาทุน ณ วันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ในงบการเงินรวมมีจาํ นวน 924.22 ล้านบาท และ 850.23 ล้านบาท
ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจาํ นวน 449.37 ล้านบาท และ 407.14 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที� 31 ตุ ลาคม 2560 บริ ษทั ย่อยสามแห่ งในต่างประเทศได้ประเมินมูลค่ ายุติธรรมทางอาคาร
เคร�� องจักรและเคร�� องม�อกลทุ่นแรง โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีราคาตลาดและวิธีตน้ ทุนทดแทน
�ึ� งเป็ นลําดับชั�นระดับที� 3 ทั�งนี� มูลค่ายุติธรรมของอาคาร เคร�� องจักรและเคร�� องม� อกลทุ่นแรง ตํ�ากว่า
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี บริ ษทั จึ งได้รับรู ้ ข าดทุนจากการด้อยค่า ของสิ นทรั พย์จาํ นวน 161.32 ล้า นบาท
ในงบการเงินรวม สําหรับปีสิ�นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม 2560
17. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเว�ยน��น�
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ��น ณ วันที� 31 ตุลาคม มีดงั นี�

สิ นทรัพย์ที�ยงั ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
- ที�ดิน
- เคร�� องจักรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ��น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ��น

งบการเงินรวม
2560
2559
731,017
28,574
63,184
822,775

718,125
35,862
121,662
875,649

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,393
23,571
26,964

7,597
7,597

ณ วันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 สิ นทรัพย์ที�ยงั ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงานที�เป็นที�ดิน บันทึกด้วยราคาที�ตีใหม่
มี มูลค่ า สุ ทธิ ในงบการเงิ นรวมจํา นวน 731.02 ล้า นบาท และ 718.12 ล้านบาท ตามลําดับ เป็นมูลค่ า
ยุติธรรมของที�ดิน�ึ� งมีการประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระแห่ งหนึ� งที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
�ึ� งเป็ นลําดับชั�นระดับที� 3 และมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี โดยวิธีราคาทุน ณ วันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ใน
งบการเงินรวมมีจาํ นวน 341.29 ล้านบาท และ 328.40 ล้านบาท ตามลําดับ

รายงานประจำ�ปี 2560
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18. เงินกู�ยม� ระยะ�ั� นจาก��าบันการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน ณ วันที� 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

ตัว� สัญญาใช้เงิน
ตัว� แลกเงิน
รวมเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
2560
2559
7,512,995
3,757,026
995,785
---------8,508,780
3,757,026

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,265,000
1,108,000
995,785
---------4,260,785
1,108,000

ณ วันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ตัว� สัญญาใช้เงินมีอายุ 1 - 6 เดือน โดยตัว� สัญญาใช้เงินในงบการเงิน
รวมส่ วนหน�� งเป็นการกูย้ ืมในสกุลเงิ นดอลลาร์ สหรัฐของบริ ษทั ย่อยสองแห่ งและแห่ งหน�� ง ตามลําดับ
จากธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหน�� งจํานวน 249.22 ล้านบาทและ 1.30 ล้านบาท ตามลําดับ ซ�� งมี ดอกเบี�ยใน
อัตราร้อยละ LIBOR+2.00 ต่อปี และร้อยละ LIBOR+1.50 - LIBOR+2.00 ต่อปี ตามลําดับ และส่ วนที�เหลือ
เป็ นการกูย้ ืมในสกุลเงินบาท มีดอกเบี� ยในอัตราร้ อยละ 1.87 - 2.68 ต่อปี และร้ อยละ 1.90 - 2.70 ต่อปี
ตามลําดับ และสําหรั บตัว� สัญญาใช้เงิ นในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเป็นการกูย้ ืมในสกุลเงิ นบาท ซ�� งมี
ดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 1.87 - 1.98 ต่อปี และร้อยละ 1.90 - 2.01 ต่อปี ตามลําดับ
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2560 ตัว� แลกเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นการกูย้ ืมในสกุลเงินบาท
มีดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 1.65 ต่อปี
19. เจ� าหน�ก� าร��า��ะเจ� าหน��� น�
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น ณ วันที� 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เจ้าหนี�การค้า - อื�น�
- เจ้าหนี�คา่ อ้อย
- เจ้าหนี�การค้าอื�น
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ค่าธรรมเนี ยมนําส่งสํานักงานกองทุนอ้อยและนํ�าตาลทรายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�น
เจ้าหนี�คา่ ซื� อสิ นทรัพย์
เจ้าหนี�อื�น
รวมเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

งบการเงินรวม
2560
2559
10,040
2,325
360,051
83,342
82,515
54,774
235,151
149,227
620,248
1,595,348

724,238
61,470
20,442
38,842
178,212
242,030
444,051
1,711,610

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
89,193
87,341
121,888
2,829
44,574
23,663
141,044
57,581
621,015
1,101,787

230,566
21,687
13,714
5,456
109,894
45,541
391,567
905,766

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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ณ วันที� 31 ตุลาคม 2560 เจ้าหนี� ค่าอ้อยมาจากการรับซื� ออ้อยของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามแห่ งสําหรับ
ฤดู การผลิ ตปี 2559/2560 โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั�นต้นของฤดู การผลิ ตปี 2559/2560 ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ�าตาลทรายที� ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาลงวันที� 17 เมษายน 2560
เท่ากับ 1,050.00 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที� 10 ซี .ซี .เอส. และกําหนดให้อตั ราขึ�น/ลงของราคา
อ้อยต่อ 1 หน่ วย ซี .ซี .เอส. เท่ากับ 63.00 บาทต่อตันอ้อย และจน�ึงวันที� คณะกรรมการของบริ ษทั ได้อนุมตั ิ
ให้ออกงบการเงิ นนี� สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ�าตาลทรายยังไม่ได้ประกาศราคาอ้อยขั�นสุ ดท้าย
สําหรั บฤดูการผลิตปี 2559/2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึ งบันทึกเจ้าหนี� ค่าอ้อย และคํานวณต้นทุนขาย
และสิ นค้าคงเหลือ สําหรับปีสิ� นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม 2560 จากการประมาณการขึ�นโดยผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย โดยอ้างอิงวิธีการคํานวณจากสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ�าตาลทรายในราคา
1,285.52 � 1,376.06 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานเ�ลี�ยที� 11.06 � 12.81 ซี.ซี.เอส.
20. หุ้นกู้ระยะยาว
หุน้ กูร้ ะยะยาว ณ วันที� 31 ตุลาคม ประกอบด้วย

หุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกันไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
หัก ส่ วนที��ึงกําหนดชําระ�ายในหนึ�งปี
สุ ทธิ

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
9,493,434
9,993,070
(2,998,989)
(2,999,307)
6,494,445
6,993,763

บริ ษทั ออกหุ ้นกูส้ กุลเงิ นบาทชนิ ดระบุชื�อผู�้ ื อประเ�ทไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มูลค่ าที�ตราไว้
หน่วยละ 1,000 บาท แก่ผลู้ งทุนในวงจํากัด ซึ�งมีรายละเอียดดังต่อไปนี�

หุ้นกู้
ชุ ดที�
1
2
3
4
5
6
7
8

ช��อย่ อ

อายุ

KSL185A 3 ปี
KSL189A 3 ปี
KSL192A 2 ปี
KSL198A 5 ปี
KSL199A 5 ปี
KSL202A 3 ปี
KSL203A 5 ปี
KSL206A 3 ปี
รวมหุ ้นกูร้ ะยะยาว

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ � วันที� �� ตุลาคม 2560
ครบ
อัตรา จํานวนหน่ วย
มูลค่ ารวม
ค่าใช้ จ่าย
กําหนด ดอกเบีย�
ทีอ� อก
ในการออก
ต่ อปี
หุ้นกู้รอตัดจ่ าย
7 พ.ค. 61 2.88
2,000,000
2,000,000
475
25 ก.ย. 61 2.50
1,000,000
1,000,000
535
24 ก.พ. 62 2.34
1,000,000
1,000,000
1,052
5 ส.ค. 62 4.25
1,000,000
1,000,000
654
18 ก.ย. 62 4.07
1,000,000
1,000,000
663
24 ก.พ. 63 2.56
1,000,000
1,000,000
1,224
13 มี.ค. 63 3.48
2,000,000
2,000,000
1,332
20 มิ .ย. 63 2.50
500,000
500,000
631
9,500,000
9,500,000
6,566

หน่ วย : พันบาท
สุทธิ

1,999,525
999,465
998,948
999,346
999,337
998,776
1,998,668
499,369
9,493,434

มูลค่า
ยุตธิ รรม
2,014,200
1,006,642
1,004,286
1,035,717
1,034,554
1,007,448
2,054,539
501,028
9,658,414

รายงานประจำ�ปี 2560
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�บการ��ินรวม��บการ��ิน��พา�กิจการ � วันที� �� ตุลาคม 2559
หุ้นกู้ ช��อย่ อ อายุ
ครบ
อัตรา จํานวนหน่ วย
มูลค่ ารวม
ค่าใช้ จ่าย
ทีอ� อก
ชุ ดที�
กําหนด ดอก�บีย�
ในการออก
ต่ อปี
หุ้นกู้รอตัดจ่ าย
1 KSL172A 3 ปี 27 ก.พ. 60 3.84
1,000,000
1,000,000
138
2 KSL174A 3 ปี 30 เม.ย. 60 3.63
1,000,000
1,000,000
335
3 KSL175A 3 ปี 16 พ.ค. 60 3.60
1,000,000
1,000,000
220
4 KSL185A 3 ปี 7 พ.ค. 61 2.88
2,000,000
2,000,000
1,395
5 KSL189A 3 ปี 25 ก.ย. 61 2.50
1,000,000
1,000,000
974
6 KSL198A 5 ปี 5 ส.ค. 62 4.25
1,000,000
1,000,000
979
7 KSL199A 5 ปี 18 ก.ย. 62 4.07
1,000,000
1,000,000
993
8 KSL203A 5 ปี 13 มี.ค. 63 3.48
2,000,000
2,000,000
1,896
รวมหุ ้นกูร้ ะยะยาว
10,000,000
10,000,000
6,930

หน่ วย : พันบาท
สุทธิ

มูลค่า
ยุตธิ รรม

999,862
999,665
999,780
1,998,605
999,026
999,021
999,007
1,998,104
9,993,070

1,006,885
1,009,388
1,009,869
2,030,127
1,007,599
1,050,787
1,046,245
2,066,557
10,227,457

รายการเคลื�อนไหวของหุน้ กูร้ ะยะยาวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ� นสุ ดวันที�
31 ตุลาคม มีดงั ต่อไปนี�

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ออกหุน้ กูร้ ะหว่างปี
ไถ่ถอนระหว่างปี
ตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
ราคาตามบัญชีปลายปี

2560
9,993,070
2,500,000
(3,000,000)
364
9,493,434

หน่ วย : พันบาท
2559
10,989,160
-----(1,000,000)
3,910
9,993,070

ข้อป�ิ บตั ิ อื�นที� สาํ คัญตามข้อกําหนดในการออกหุ ้นกู้ มีดงั นี�
- บริ ษทั ต้องดํารงอัตราส่ วนหนี� สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามงบการเงินรวม � วันที� 31 ตุลาคม
ของทุกปีไม่เกินกว่า 2 : 1 ตลอดอายุของหุน้ กู้
� วันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ดํารงอัตราส่ วนหนี� สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นไปตามเงื�อนไข (ดูหมายเหตุขอ้ 26)
- บริ ษทั ต้องจัดลําดับความน่าเชื�อถือของหุ ้นกูต้ ลอดอายุของหุ ้นกู้ กร�ี ที�อนั ดับความน่ าเชื� อถือของ
หุน้ กูอ้ ยูต่ �าํ กว่าอันดับความน่าเชื� อถือของบริ ษทั � ข�ะนั�น บริ ษทั ต้องดําเนิ นการจัดหาทรัพย์สินไปเป็ น
หลักประกันให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นกูห้ รื อดําเนิ นการใด� เพื�อแก้ไขอันดับความน่ าเชื� อถื อของหุ ้นกูใ้ ห้อยู่ใน
อันดับเดียวกันหรื อดีกว่าอันดับความน่าเชื�อถือของบริ ษทั
� วันที� 31 ตุลาคม 2560 อันดับความน่าเชื�อถือของหุน้ กูไ้ ม่ต�าํ กว่าอันดับความน่าเชื�อถือของบริ ษทั
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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21. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ ืมระยะยาว � วันที� 31 ตุลาคม ประกอบด้วยเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ดังนี�
งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่วนที�ถ�งกําหนดชําระภายในหน��งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว

2560
3,655,833
(1,623,833)
2,032,000

2559
5,067,466
(2,011,633)
3,055,833

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,203,833
3,409,666
(1,223,833)
(1,205,833)
1,980,000
2,203,833

รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะยาว สําหรับปีสิ� นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม มีดงั นี�
งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชีตน้ ปี
กูเ้ พิ�มระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างปี
การควบรวมกิจการ
ราคาตามบัญชีปลายปี

2560
5,067,466
1,000,000
(2,011,633)
(400,000)
3,655,833

2559
6,029,060
1,000,000
(1,961,594)
5,067,466

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,409,666
3,565,500
1,000,000
1,000,000
(1,205,833)
(1,155,834)
3,203,833
3,409,666

อัตราดอกเบี�ยของเงินกูย้ ืมระยะยาว � วันที� 31 ตุลาคม มีรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม

เงินกูย้ ืม - สกุลบาท

2560
ร้ อยละ
2.00 - 4.25

2559
ร้ อยละ
2.00 - 4.25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ
2.00 - 3.80
2.00 - 3.86

ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ ืมระยะยาว
งบการเงินรวม

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

2560
1,623,833
2,032,000

2559
2,011,633
3,055,833

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,223,833
1,205,833
1,980,000
2,203,833

รายงานประจำ�ปี 2560
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เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีรายละเอียดที�สาํ คัญ ดังนี�
�����น

เฉพาะบริ ษทั
1. 2,500 ล้านบาท
2. 1,500 ล้านบาท
3. 1,000 ล้านบาท
4. 1,000 ล้านบาท
5. 1,000 ล้านบาท
6. 11.30 ล้านบาท
7. 23 ล้านบาท
รวม
บริ ษทั ย่อย
8. 800 ล้านบาท
9. 1,000 ล้านบาท
10. 1,000 ล้านบาท
11. 1,000 ล้านบาท
12. 33.90 ล้านบาท
รวม
รวมทั�งหมด

����������
� �ันท�� �� �ุ�า��
2560
2559
พันบาท
พันบาท

�ั��า����บ���

�า���า��
��น���น�� น

�า���า��
��น����บ���

�������า��

��บ��า�น���า��

350,000
750,000
700,000
400,000
1,000,000
3,833
3,203,833

850,000
1,050,000
900,000
600,000
2,000
7,666
3,409,666

AMLR-อัตราคงที�
AMLR-อัตราคงที�
AMLR-อัตราคงที�
AMLR-อัตราคงที�
อัตราคงที�
อัตราคงที�
อัตราคงที�

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

รายเดือน
ทุก 3 เดือน
ทุก 3 เดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายปี

พฤษภาคม 2556
พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2559
เมษายน 2558
เมษายน 2561
มิถุนายน 2555
มิถุนายน 2556

มีนาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2563
ตุลาคม 2562
ตุลาคม 2566
มิถุนายน 2560
มิถุนายน 2562

200,000
252,000
452,000
3,655,833

200,000
600,000
400,000
452,000
5,800
1,657,800
5,067,466

AMLR-อัตราคงที�
อัตราคงที�
AMLR-อัตราคงที�
AMLR-อัตราคงที�
อัตราคงที�

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

รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน
รายปี

กุมภาพันธ์ 2557
เมษายน 2558
มีนาคม 2555
สิ งหาคม 2557
มิถุนายน 2555

กุมภาพันธ์ 2562
ตุลาคม 2562
มิถุนายน 2561
กุมภาพันธ์ 2562
มิถุนายน 2560

* AMLR คือ อัตราดอกเบี�ย MLR เฉลี�ยของสถาบันการเงินในประเทศไทยขนาดใหญ่ 4 แห่ง

เงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่ในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559
คํ�าประกันโดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยได้ทาํ ประกันภัยสิ� งปลูกสร้าง และเครื� องจักรบางส่ วน
โดยยกประโยชน์ให้ธนาคารผูใ้ ห้กู้ ยกเว้นวงเงิ นที� 6 ที� 7 และที� 12 ��� งเป็ นเงินกูย้ ืมเพื�อ�ื� ออุปกรณ์ ใน
การเกษตร มีกรรมการบริ หารของบริ ษทั และเช็คของบริ ษทั คํ�าประกัน
ทั�งนี� บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องป�ิบตั ิตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการ โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้อง
ดํารงอัตราส่ วนหนี� สินที�มีด อกเบี� ย ต่อ ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และบริ ษทั ย่อยต้องดํา รงสัดส่ วนการถือหุ ้น
ของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย การดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี� ข้อจํากัดในการก่อหนี� ระยะยาว
เพิ�มเติม การเพิ�มทุนจดทะเบียนและข้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น ��� ง ณ วันที�
31 ตุลาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถดํารงสัดส่ วนต่าง� ตามที�ระบุในสัญญาดังกล่าว
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22. ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี��ะหนี�สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
22.1 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สาํ หรับปีสิ� นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั

130,180

102,193

(3,713)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กับผลต่างชัว� คราวที�เกิดขึ�น
รวม

429,672
559,852

268,324
370,517

320,504
316,791

-

(13,873)
(13,873)

การกระทบยอดภาษีเงินได้และกําไรทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม
มีดงั นี�

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
- ส่วนที�ได้รับการส่งเสริ ม - ยกเว้นภาษีเงิ นได้
- ส่วนที�ไม่ได้รับการส่งเสริ ม
รวมกําไรก่อนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
อัตราภาษีตามกฎหมาย (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
- ส่วนที�ไม่ได้รับการส่งเสริ ม
รวมภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับรายได้ที�ได้รับการยกเว้นทางภาษี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ปีก่อน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2559
2560

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(165,219)
2,676,817
2,511,598
20

133,401
1,677,376
1,810,777
20

1,628,775
1,628,775
20

220,415
220,415
20

535,363
535,363
(419,100)
116,263
13,917
429,672
559,852

335,475
335,475
(220,674)
114,801
(12,608)
268,324
370,517

325,755
325,755
(325,755)
(3,713)
320,504
316,791

44,083
44,083
(44,083)
(13,873)
(13,873)
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22.2 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ �ันที� 31 ตุลาคม มีดงั นี�

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
ค่าเส�� อมราคา
ค่าเผ��อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ผลกําไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ค่าเผ��อหนี�สงสัยจะสูญ
การเปลี�ยน�ปลงมูลค่ายุติธรรมอสังหาริ มทรัพย์เพ��อการลงทุน
อ��น �
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
2560
2559
8,904
103,538
(6,097)
12,518
(66,070)
16,676
(69,646)
13,391
13,214

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

587
2,243
2,830

-

-

รายการเคล��อนไห�ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที�เกิดขึ�นสําหรับปี สิ� นสุ ด� นั ที� 31 ตุลาคม
มีดงั นี�
2560

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
ค่าเส�� อมราคา
ค่าเผ��อการลดมูลค่าของสินค้า
ผลกําไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ค่าเผ��อหนี�สงสัยจะสูญ
การเปลี�ยน�ปลงมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพ��อการลงทุน
อ��น �
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
� วันที� 1 รายการที�รับรู้ รายการที�รับรู้ รายการที�รับรู้
พฤศจิกายน
ในกําไร ในกําไรขาดทุน ในส่ วนของ
2559
ขาดทุน
เบ�ดเสร�จอื�น ผู้ถอื หุ้นโดยตรง

� วันที�
31 ตุลาคม
2560

587
2,243
-

9,442
101,295
(6,097)
12,518
(66,070)
16,676

(1,125)
-

-

8,904
103,538
(6,097)
12,518
(66,070)
16,676

2,830

(69,646)
13,391
11,509

(1,125)

-

(69,646)
13,391
13,214
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2559

หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
ค่าเส�� อมราคา
ค่าเผ��อการลดมูลค่าของสินค้า
ผลกําไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ค่าเผ��อหนี�สงสัยจะสูญ
การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพ��อการลงทุน
อ��น �
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

“ปรับปรุ งใหม่ ”
� วันที� 1 รายการที�รับรู้ รายการที�รับรู้ รายการที�รับรู้
พฤศจิกายน
ในกําไร ในกําไรขาดทุน ในส่ วนของ
เบ�ดเสร�จอื�น ผู้ถอื หุ้นโดยตรง
2558
ขาดทุน

� วันที�
31 ตุลาคม
2559

1,281
1,208
(269)
11,655
(14,455)
361

(721)
1,035
269
(11,655)
(361)

27
14,455
-

-

587
2,243
-

9,768
391
9,940

(9,768)
(391)
(21,592)

14,482

-

2,830

� วันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ที�ยงั ไม่ได้รับรู ้ของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
3 แห่ง มีดงั นี�

รายการดังต่อไปนี�ไม่ได้รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลแตกต่างชัว� คราว
ขาดทุนสะสม

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

(167,216)
289,753
122,537

(154,717)
284,058
129,341

� วันที� 31 ตุ ลาคม 2560 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ประเมินว่าจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์
ภาษีเงิ นได้ร อการตัดบัญชี ไ ด้ท� งั จํานวน เน�� องจากบริ ษทั ย่อยจะมี กาํ ไรสุ ทธิ ทางภาษีในอนาคต
ไม่เพียงพอที� จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ดงั กล่าว โดยขาดทุนทางภาษีจาํ นวน
289.75 ล้านบาท ที�ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ดงั กล่าวจะสิ�นอายุในปี 2561 ถึง 2565

รายงานประจำ�ปี 2560
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22.3 หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ ณ ว นั ที� 31 ตุลาคม มีดงั นี�

หนีส� ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่าเผ��อหนี�สงสัยจะสูญ
ค่าเผ��อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ค่าเผ��อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเผ��อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ��น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลกําไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ขาดทุนสะสมยกไป
ค่าเส�� อมราคา
การเปลี�ยน�ปลงมูลค่ายุติธรรมอสังหาริ มทรัพย์เพ��อการลงทุน
การเปลี�ยน�ปลงมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ
กําไรจากการควบรวมกิจการ
อ��น �
หนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
(11,208)
(45,858)
(43,187)
479,606
(164,820)
68,483
444,607
(3,209)
482,573
(16,980)
1,190,007

(18,702)
(1,226)
(1,177)
(51,385)
551,270
(178,919)
37,383
425,368
(23,049)
739,563

(8,863)
(41,793)
(230,144)
(22,415)
194,858
(164,722)
30,892
242,925
(1,211)
482,573
(4,208)
477,892

(7,213)
(1,226)
(148,907)
(1,177)
(21,485)
194,858
(94,696)
5,595
230,738
(8,213)
148,274

รายการเคล��อนไหวของหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที�เกิดขึ�นสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม
มีดงั นี�
2560

หนีส� ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่าเผ��อหนี�สงสัยจะสูญ
ค่าเผ��อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ค่าเผ��อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ��น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลกําไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ขาดทุนสะสมยกไป
ค่าเส�� อมราคา
การเปลี�ยน�ปลงมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพ��อการลงทุน
การเปลี�ยน�ปลงมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ
กําไรจากการควบรวมกิจการ
อ��น �
หนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม
� วันที�
รายการที�รับรู้ รายการที�รับรู้ การควบรวม � วันที�
1 พฤศจิกายน
ในกําไร
ในกําไรขาดทุน
กิจการ
31 ตุลาคม
2559
ขาดทุน
เบ�ดเสร�จอ�น�
2560
(18,702)
(1,226)
(1,177)
(51,385)
551,270
(178,919)
37,383

7,494
(44,632)
1,177
(502)
(66,070)
14,099
30,883

-

946
(4,571)
217

(11,208)
(45,858)
(43,187)
479,606
(164,820)
68,483

425,368
(23,049)
739,563

19,239
(3,209)
482,573
129
441,181

-

370
(3,038)

444,607
(3,209)
482,573
(16,980)
1,190,007

7,754
(1,023)
-

5,570
12,301
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2559

หน่ วย : พันบาท

งบการเงินรวม

หนีส� ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่าเผ��อหนี�สงสัยจะสูญ
ค่าเผ��อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ค่าเผ��อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ��น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลกําไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ขาดทุนสะสมยกไป
ค่าเส�� อมราคา
การเปลี�ยน�ปลงมูลค่ายุติธรรมอสังหาริ มทรัพย์เพ��อการลงทุน
อ��น �
หนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

“ปรับปรุ งใหม่ ”
� วันที�
รายการที�รับรู้ รายการที�รับรู้
1 พฤศจิกายน
ในกําไร
ในกําไรขาดทุน
2558
ขาดทุน
เบ�ดเสร�จอ�น�
(11,290)
(20,386)
(1,177)
(42,640)
294,692
(229,712)
124,765
136,516
(3,578)
247,190

(7,412)
19,160
2,096
50,889
(87,382)
288,852
(19,471)
246,732

(10,841)
256,578
(96)
245,641

2560

หนีส� ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่าเผ��อหนี�สงสัยจะสูญ
ค่าเผ��อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ค่าเผ��อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเผ��อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ��น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลกําไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ขาดทุนสะสมยกไป
ค่าเส�� อมราคา
การเปลี�ยน�ปลงมูลค่ายุติธรรมอสังหาริ มทรัพย์เพ��อการลงทุน
การเปลี�ยน�ปลงมูลค่ายุติธรรมสิ นทรัพย์ชีวภาพ
กําไรจากการควบรวมกิจการ
อ��น �
หนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
� วันที�
รายการที�รับรู้ รายการที�รับรู้
1 พฤศจิกายน
ในกําไร
ในกําไรขาดทุน
2559
ขาดทุน
เบ�ดเสร�จอ�น�
(7,213)
(1,226)
(148,907)
(1,177)
(21,485)
194,858
(94,696)
5,595
230,738
(8,213)
148,274

(1,650)
(40,567)
(81,237)
1,177
(4,474)
(70,026)
25,297
12,187
(1,211)
482,573
(1,565)
320,504

3,544
5,570
9,114

� วันที�
31 ตุลาคม
2559
(18,702)
(1,226)
(1,177)
(51,385)
551,270
(178,919)
37,383
425,368
(23,049)
739,563

หน่ วย : พันบาท
� วันที�
31 ตุลาคม
2560
(8,863)
(41,793)
(230,144)
(22,415)
194,858
(164,722)
30,892
242,925
(1,211)
482,573
(4,208)
477,892
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2559

หน่ วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีส� ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่าเผ��อหนี�สงสัยจะสูญ
ค่าเผ��อการลดมูลค่าของสิ นค้า
ค่าเผ��อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเผ��อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอ��น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ผลกําไรจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ขาดทุนสะสมยกไป
ค่าเส�� อมราคา
การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมอสังหาริ มทรัพย์เพ��อการลงทุน
อ��น �
หนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

“ปรับปรุ งใหม่ ”
ณ วันที�
รายการที�รับรู้ รายการที�รับรู้
1 พฤศจิกายน
ในกําไร
ในกําไรขาดทุน
2558
ขาดทุน
เบ�ดเสร�จอ�น�
(5,591)
(4,980)
(1,177)
(18,355)
93,305
(89,776)
(3,525)
94,167
629
64,697

(1,622)
3,754
(148,907)
973
(4,920)
9,120
136,571
(8,842)
(13,873)

(4,103)
101,553
97,450

ณ วันที�
31 ตุลาคม
2559
(7,213)
(1,226)
(148,907)
(1,177)
(21,485)
194,858
(94,696)
5,595
230,738
(8,213)
148,274

23. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานและ
ตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ��� งจัดเป� นโครงการผลประโยชน์ท�ีกาํ หนดไว้
ที�ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
จํานวนที� รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานสําหรับปี สิ� นสุ ด
วันที� 31 ตุลาคม มีดงั นี�

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี�ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
12,647
10,245
5,424
8,490
55,968
74,039
18,735

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
5,791
4,269
2,198
3,620
25,522
33,511
7,889
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การเปลี�ยน�ปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม มีดงั นี�

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกมา
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี�ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ที�จ่ายระหว่างปี
การควบรวมกิจการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกไป

งบการเงินรวม
2560
2559
261,287
217,436
12,647
10,245
5,424
8,490
55,968
(41,926)
(23,929)
(4,729)
264,742

55,174
(30,058)
261,287

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
107,427
91,774
5,791
4,269
2,198
3,620
25,522
(17,720)
(11,142)
112,076

20,515
(12,751)
107,427

ข้อสมมติ ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที� สําคั�ที�ใช้ในการประมาณการภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที� 31 ตุลาคม มีดงั ต่อไปนี�
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราส่วนของพนักงานที�เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ
(ขึ�นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน)
- พนักงานรายเดือน
- พนักงานรายวัน

2560
ร้ อยละ
1.67 - 2.93
5.00

2559
ร้ อยละ
1.70 - 2.74
6.00

4.00 - 34.00
3.00 - 100.00

10.00 - 100.00
4.00 - 100.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ
2.19 - 2.80
1.90 - 2.17
5.00
6.00

7.00 - 11.00
9.00 - 22.00

10.00 - 100.00
12.00 - 46.00

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยข้างต้น
�ึ� งมีผลกระทบเพิ� มขึ�น (ลดลง) ต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที� 31 ตุลาคม
มีดงั นี�

อัตราคิดลด
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราคิดลด - เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.5

งบการเงินรวม
2560
2559
0.58 - 86.61
0.48 - 85.14

0.04 - 109.27
0.03 - 105.68

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
86.61
85.14

109.27
105.68
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อัตราการเติบโตของเงินเดือน
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 0.5
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - เพิ�มขึ�นร้อยละ 0.5

งบการเงินรวม
2560
2559

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

0.48 - 86.64
0.57 - 87.92

0.03 - 107.43
0.04 - 109.14

86.64
87.92

107.43
109.14

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 1 0.65 - 86.80
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - เพิ�มขึ�นร้อยละ 1 0.42 - 83.87

0.04 - 111.13
0.03 - 104.13

86.80
83.87

111.13
104.13

24. เงินปันผลจ่ ายและทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีมติให้จ่ายเงินปันผล ดังนี�
จํานวนหุ้น เงินปันผล หุ้นปันผล เงินปันผลจ่าย วันท��จ่าย จัดสรรทุนสํ ารอง
พันล้ านหุ้น จ่ ายต่ อหุ้น จ่ายต่ อหุ้น ล้ านบาท
เงินปันผล
ตามกฎหมาย
- จ่ายปันผลจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ครั�งที� 1�2560 เมื�อวันที� 24 กุม�าพันธ� 2560
4.41
0.10
441.02 23 มีนาคม 2560
ตั�งแต่วนั ที� 1 พฤศจิกายน 2558
ถึงวันที� 31 ตุลาคม 2559
เงินปันผล

อนุมัติโดย

- จ่ายปันผลจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ครั�งที� 1�2559 เมื�อวันที� 26 กุม�าพันธ� 2559
ตั�งแต่วนั ที� 1 พฤศจิกายน 2557
ถึงวันที� 31 ตุลาคม 2558

4.01

0.06

0.05

423.21

25 มีนาคม 2559

20.05

ตามพระราชบัญญัติบริ ษ ัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ� ง
ไว้เป็นทุ นสํารองตามกฎหมายไม่ น้อยกว่าร้ อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปีหักด้วยขาดทุ นสะสมยกมา
(ถ้ามี ) จนกว่าทุ นสํารองนี� จะมี จาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิ บของทุ นจดทะเบี ยน ทุนสํารองตามกฎหมาย
ดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้ โดยวันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 ทุนสํารองตามกฎหมาย
ของบริ ษทั มีจาํ นวนเงินเท่ากับร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
25. ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารได้รวมค่าตอบแทนกรรมการ �ึ� งเป็ นผลประโยชน�ที�จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยที� ไม่ รวมเงิ นเดื อน และประโยชน�ที�เกี� ยวข้องตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด ดังนี�

สําหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม

งบการเงินรวม
2560
2559
9.09
9.01

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
9.09
9.01
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26. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุประสงค์หลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในการจัดการส่ วนทุนคื อ การดํา รงไว้ซ� งความสามารถ
ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื�อง การดํารงไว้ซ� ง�ครงสร้างของทุนที�เหมาะสม และการรักษาอัตราส่ วนหนี� สิน
ที�มีดอกเบี�ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบการเงิ นรวมไม่ให้เกิ นข้อกําหนดในการออกหุ ้นกู้ (ดูหมายเหตุขอ้ 20)
และของสัญญากูย้ ืมเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 21)
� วันที� 31 ตุลาคม อัตราส่ วนหนี�สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวม มีดงั นี�
หนี�สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้

2560
1.20 : 1.00

2559
1.13 : 1.00

27. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษ�ะที�สาํ คัญ สําหรับปีสิ� นสุดวันที� 31 ตุลาคม ได้แก่
งบการเงินรวม
“ปรับปรุ งใหม่”
2560
2559
เงินเดือน ค่าแรง และผลประ�ยชน์อื�นของพนักงาน
1,382,584
1,420,095
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
1,182,249
1,247,360
ค่าธรรมเนียมนําส่ งกองทุนอ้อยและนํ�าตาลทราย
1,095,557
1,149,835
ค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษา
651,798
785,324
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
508,729
629,153
วัตถุดิบและวัสดุสิ�นเปลืองใช้ไป
10,448,253
8,664,216
ซื� อสิ นค้าสําเร็จรู ป
121,917
23,491
การเปลี�ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรูปและสิ นค้าระหว่างผลิต
(622,211) 1,084,842
ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
54,383
ขาดทุนจากวัสดุและอะไหล่เสื� อมสภาพ
5,856
27,733
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
222,646
75,748
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
147,142
141,312
ต้นทุนทางการเงิน
668,129
709,983
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื�น
781,363
696,050
รวม
16,648,395 16,655,142

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ปรับปรุ งใหม่”
2560
2559
533,494
523,696
352,847
411,961
441,214
506,900
239,711
244,860
188,228
305,228
5,198,432
4,681,020
2,065,694
1,585,074
(611,796)
819,990
6,054
588
27,733
400,299
744,534
16,782
74,887
7,827
50,508
48,566
514,186
551,698
540,800
385,667
9,995,146
10,861,536
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28. กําไรต่อหุ้นขั�นพ�น� �าน
กําไรต่อหุ ้นขั�นพื�นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปีที�เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สามั�ของบริ ษทั ด้วยจํานวน
หุ ้นสามั�ถัวเ�ลี� ยถ่ วงนํ�าหนักที� ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด กําไรต่ อหุ ้นขั�นพื� นฐานสําหรั บปี
สิ�นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี�
2560

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานและปรับลด
สําหรับปีที�เป็นของผูถ้ ือหุน้ สามั�

งบการเงินรวม
กําไร
จํานวนหุ้น
สําหรับปี
พันบาท
พันหุ้น

กําไร
ต่ อหุ้น
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร
จํานวนหุ้น
กําไร
สําหรับปี
ต่อหุ้น
พันบาท
พันหุ้น
บาท

1,970,395

0.447

1,311,983

พันหุ้น

กําไร
ต่ อหุ้น
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร
จํานวนหุ้น
กําไร
สําหรับปี
ต่อหุ้น
พันบาท
พันหุ้น
บาท

4,410,233*

0.323

234,288

2559

กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐานและปรับลด
สําหรับปีที�เป็นของผูถ้ ือหุ้นสามั�

กําไร
สําหรับปี
พันบาท
1,426,152

4,410,233
งบการเงินรวม
จํานวนหุ้น

4,410,233

4,410,233*

0.297

0.053

* จํานวนหุน้ ณ วันที� 31 ตุลาคม 2559 ได้มีการเปลี�ยนแปลง��� งเป็ นผลจากการปรับตัวเลขจํานวนหุน้ ปั นผลที�จ่ายให้ถูกต้อง

29. การเสนอข้ อมู�เกี�� วกับส่ วนงาน�ําเนินงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ได้นาํ เสนอข้อมูลเกี�ยวกับส่ วนงานดําเนิ นงานตามมุมมองผูบ้ ริ หาร
โดยพิจารณาจากการบริ หารการจัดการและโครงสร้างการบริ หารและการรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั
เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่วนงาน
กลุ่มบริ ษทั จําแนกส่วนงานตามธุรกิจหลักได้ดงั นี�
กลุ่มธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํา หน่ า ยนํ�า ตาลทรายและกากนํ�า ตาลให้ แ ก่ ผู ้ประกอบการในอุ ตสาหกรรม
ผูป
้ ระกอบการที�เป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์เพื�อการส่ งออก และบริ ษทั ผูค้ า้ นํ�าตาลต่างประเทศ
กลุม่ ธุรกิจผลิตและจําหน่ายแอลกอฮอล์
ดําเนิ นธุรกิจผลิตและจําหน่ายแอลกอฮอล์ให้แก่บริ ษทั นํ�ามันทั�งในและต่างประเทศ

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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กลุ่มธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า
ดําเนิ นธุ ร กิ จผลิตและจําหน่ ายพลังงานไฟฟ้ าให้แก่ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย และบริ ษทั
ในกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มธุรกิจให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ดําเนิ นธุ รกิจให้เช่าประเภทอาคารสํานักงานและกิจการรี สอร์ ทเพ��อการพักผ่อน สําหรับเป็ นศูนย์อบรมและ
สัมมนา
กลุ่ม บริ ษทั จํา แนกส่ ว นงานตามภูมิ ศาสตร์ อ อกเป็ นการประกอบการในประเทศ และต่ า งประเทศ
โดยต่างประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา
ข้อมูลเกี�ยวกับลูกค้ารายให�่
สําหรับปีสิ� นสุ ดวันที� �1 ตุลาคม �560 และ �559 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากลูกค้าภายนอกรายหน�� งจากธุรกิ จ
ผลิตไฟฟ้ าเป็ นจํานวนรวมประมาณ 751.67 ล้านบาท และ 808.69 ล้านบาท ตามลําดับ จากยอดรายได้รวม
ของกลุ่มบริ ษทั

24,499

หนี�สินรวม

6
(74)

297
(636)

2,890

47
219
2,975
298
3,539

(92)

(651)

1,401
2,113
15,783
19,579
38,876

604
152
756
86

11,447
6,058
17,505
4,843

21,467

1,452
1,423
14,437
17,342
34,654

291
(645)

(687)

12,677
6,147
18,824
3,715

2,907

72
145
3,275
513
4,005

7
(91)

(84)

896
167
1,063
31

-

-

(73)

(28)

2,100
2,100
263

948

198
334
907
15
1,454

6
(40)

(36)

2,023
2,023
360

ธุรกิจผลิตและ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ าย
นํ�าตาลทรายและกากนํ�าตาล
จําหน่ ายแอลกอฮอล์
“ปรับปรุ งใหม่ ”
2560
2559
2560
2559
ไทย ต่ างประเทศ ไทย ต่ างประเทศ ไทย
ไทย

งบแสดงฐานะการเงินรวม
� วันท�� �� ตุลาคม 2560 และ 2559
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี� อื�น
สิ นค้าคงเหลือ
ที�ดิน อาคารและอุปกร�์
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
สิ นทรัพย์รวม

รายได้จากกิจการอื�น
รายได้จากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวม
กําไรจากการดําเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริ หารและค่าใช้จ่ายอื�น
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ
บวก (หัก) กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ของส่วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสําหรับปีส่วนที�เป� นของบริ ษทั ให�่
ดอกเบี�ยรับ
ค่าเสื� อมราคา

งบกําไรขาดทุนรวม
สํ าหรั บป� สิ�นสุ ดวันท�� �� ตุลาคม 2560 และ 2559

ข้อมูลเกี�ยวกับส่ วนงานดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั แสดงได้ดงั นี�
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2,405

61
139
7,485
29
7,714

(328)

(66)

752
1,634
2,386
476

2560
ไทย

2,363

168
62
7,041
104
7,375

(327)

(75)

809
1,716
2,525
617

2559
ไทย

ธุรกิจผลิตและ
จําหน่ ายไฟฟ้า

884

15
3,989
4,004

-

(25)

168
168
486

2560
ไทย

12

964

1
3,635
3,648

-

-

(30)

158
158
969

2559
ไทย

ธุรกิจให้เช่ า
อสั งหาริมทรัพย์

686

136
630
425
305
1,496

2
(19)

-

552
1,912
2,464
141

2560
ไทย

461

166
637
757
455
2,015

3
(45)

(3)

348
1,366
1,714
125

2559
ไทย

ธุรกิจอ��น�

(6,466)

(368)
(1)
(314)
(11,955)
(12,638)

(194)
-

194

(9,756)
(9,756)
(436)

2560

(7,386)

(661)
(49)
(370)
(13,696)
(14,776)

(205)
-

205

(9,396)
(9,396)
(687)

2559

รายการระหว่ างกัน

24,898

21,724

1,407
2,552
26,048
8,368
38,375

(14)
1,426
102
(1,148)

18
1,970
111
(1,130)

1,292
3,100
26,354
12,245
42,991

16,911
16,911
5,130
(2,666)
(710)
57
(371)
1,440

“ปรับปรุ งใหม่ ”
2559

15,623
15,623
5,859
(2,800)
(668)
121
(560)
1,952

2560

หน่ วย : ล้ านบาท
รวม

รายงานประจำ�ปี 2560
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30. ภาระผูกพ�น�ละหน��� ิ นท���าจเกิ���น�
ณ วันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 นอกจากหนี� สินที� ปราก�ในงบแสดง�านะการเงิ นแล้ว บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ยังมีภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น ดังนี�
30.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี�ยวกับสัญญาขายสิ นค้าที�ยงั ไม่ได้ส่งมอบสําหรับงบการเงินรวม
จํานวน 2,060.07 ล้านบาท และ 1,455.67 ล้านบาท ตามลําดับ และสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 1,879.91 ล้านบาท และ 816.63 ล้านบาท ตามลําดับ
30.2 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามแห่ งได้ออกเช็คลงวันที� ล่วงหน้าแก่ ชาวไร่ เพื� อรั บ�ื� ออ้อย โดยบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยยังมิได้บนั ทึกภาระหนี� สินดังกล่าว เนื� องจากเช็คยังไม่ถึงกําหนดชําระและยังไม่ได้รับอ้อย
ณ วันที� 31 ตุลาคม ตามรายละเอียดดังนี�

สําหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560
สําหรับฤดูการผลิตปี 2560/2561

งบการเงินรวม
2560
2559
1,106.95
1,167.01
-

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
370.17
472.11
-

30.3 บริ ษทั ย่อ ยแห่ งหนึ� ง ทํา สัญญา�ื� อ ขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.)
จํานวน 2 สัญญา ดังนี�
- สัญญาลงวันที� 21 กุมภาพันธ์ 2548 กฟผ. ตกลง�ื� อพลังงานไฟฟ้ าจากบริ ษทั ย่อย ณ อําเภอนํ�าพอง
จังหวัดขอนแก่น ตามราคาที�ตกลงร่ วมกันในสัญญาเป็ นระยะเวลา 21 ปี นับตั�งแต่เดือนแรกที�มีการ
ขายไฟฟ้ า (เดื อนธันวาคม 2549) ในปริ มาณ 20 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดันไฟฟ้ า 115 กิ โลโวลท์
โดยในปีที� 2 จนถึ งปีก่ อนปีสุ ดท้าย กฟผ. ตกลงที� จะ�ื� อพลังงานไฟฟ้ าในปริ มาณไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าตามสัญญา
- สัญญาลงวันที� 12 มกราคม 2553 กฟผ. ตกลง�ื� อปริ มาณพลังงานไฟฟ้ า 22 เมกะวัตต์ ณ ระดับ
แรงดัน 115 กิโลโวลท์จากบริ ษทั ย่อย ณ อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตามราคาที�ตกลง
ร่ ว มกัน ในสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั�ง แต่ วนั ที� 1 เมษายน 2554 บริ ษทั ย่อยต้องแจ้งเป็น
หนังสื อต่ อ กฟผ. เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่ อนครบกําหนดอายุสัญญาเพื� อต่ ออายุสัญญา
ต่อไปอีกคราวละ 5 ปี บริ ษทั ย่อยได้ยื�นหนังสื อคํ�าประกันการเสนอขายไฟฟ้ า เป็ นจํานวนเงิน
4.40 ล้านบาท ต่อมาเมื�อวันที� 2 มิถุนายน 2557 กฟผ. ได้ตกลง�ื� อปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าเพิ�มอีก
8 เมกะวัตต์รวมเป็ น 30 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ตามราคาที�ตกลงร่ วมกันใน
สัญญา เริ� มตั�งแต่วนั ที� 1 กรก�าคม 2557 สิ�นสุดวันที� 2 พฤศจิกายน 2561

รายงานประจำ�ปี 2560

177
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30.4 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ� งทําสัญญาซื� อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) เมื�อวันที� 18 กันยายน
2555 โดยตกลงซื�อปริ มาณพลังงานไฟฟ้ า 2.12 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ ณ อําเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย ตามราคาที� ตกลงร่ วมกันในสัญญา เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั�งแต่ วนั ที� 20 พ��จิ กายน 2555
(บริ ษทั มีการขอเลื�อนการขายพลังงานไฟฟ้ าเป็ นวันที� 27 �ันวาคม 2557) โดยบริ ษทั ย่อยต้องแจ้งเป็ น
หนังสื อต่อ กฟภ. เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนครบกําหนดอายุสัญญาเพื�อต่ออายุสัญญาต่อไปอี ก
คราวละ 5 ปี
30.5 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีภาระ�ูกพันและวงเงินสิ นเชื�อ ดังนี�

หน่ วย : ล้ าน

งบการเงินรวม

ภาระผูกพัน
สัญญาคํ�าประกันการชําระหนี� ของบริ ษทั ย่อย
สําหรับคํ�าหนี� สินทุกประเภทที�อาจจะเกิดขึ�น
สัญญาคํ�าประกันการชําระหนี� ของบริ ษทั ย่อย
สําหรับคํ�าหนี� สินทุกประเภทที�อาจจะเกิดขึ�น
สัญญาคํ�าประกันการชําระหนี� ของบริ ษทั ร่ วม
สําหรับคํ�าหนี� สินทุกประเภทที�อาจจะเกิดขึ�น
วงเงินสิ นเชื�อ
หนังสื อคํ�าประกัน (ไม่ระบุวงเงิน)
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้าหนี� ทรัสต์รีซีท
เลตเตอร์ออฟเครดิต
เลตเตอร์ออฟเครดิต
เงิ นเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั�น
เงิ นกูย้ ืมระยะสั�น
วงเงินร่ วมกันในเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
วงเงินร่ วมกันในเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงิ นกูย้ ืมระยะยาว

ภาระผูกพัน
สัญญาคํ�าประกันการชําระหนี� ของบริ ษทั ย่อย
สําหรับคํ�าหนี�สินทุกประเภทที�อาจจะเกิดขึ�น
สัญญาคํ�าประกันการชําระหนี� ของบริ ษทั ย่อย
สําหรับคํ�าหนี�สินทุกประเภทที�อาจจะเกิดขึ�น
สัญญาคํ�าประกันการชําระหนี� ของบริ ษทั ร่ วม
สําหรับคํ�าหนี� สินทุกประเภทที�อาจจะเกิดขึ�น

สกุลเงิน

� วัน��� �� �ุลาคม 2560
วงเงิน
ใช้ ไป
คงเหลือ

� วัน��� �� �ุลาคม 2559
วงเงิน
ใช้ ไป
คงเหลือ

บาท

-

2,829.88

-

-

3,417.35

-

ดอลลาร์สหรัฐ

-

7.50

-

-

1.97

-

บาท

-

74.10

-

-

บาท
บาท
120.00
ดอลลาร์สหรัฐ
10.00
ยูโร
บาท
22,255.70
ดอลลาร์สหรัฐ
50.50
บาท
3,676.50
ดอลลาร์สหรัฐ
บาท
3,655.83

สกุลเงิน

91.68
120.00
10.00
5,901.27 16,354.43
7.50
43.00
2,362.50 1,314.00
3,655.83
-

-

170.00
11.90
2.01
21,512.20
50.50
2,365.00
20.00
5,067.47

-

81.45
170.00
1.90
10.00
2.01
2,720.73 18,791.47
0.04
50.46
1,035.00 1,330.00
20.00
5,067.47
-

หน่ วย : ล้ าน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
� วัน��� �� �ุลาคม 2560
� วัน��� �� �ุลาคม 2559
วงเงิน
ใช้ ไป
คงเหลือ
วงเงิน
ใช้ ไป
คงเหลือ

บาท

-

2,058.08

-

-

1,642.85

-

ดอลลาร์สหรัฐ

-

7.50

-

-

1.93

-

บาท

-

74.10

-

-

วงเงินสิ นเชื�อ
หนังสื อคํ�าประกัน (ไม่ระบุวงเงิน)
บาท
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้าหนี� ทรัสต์รีซีท
บาท
30.00
เลตเตอร์ออฟเครดิต
ยูโร
เงิ นเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิ น
บาท
11,593.70
เงิ นกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
10.50
วงเงินร่ วมกันในเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
บาท
3,676.50
วงเงินร่ วมกันในเงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
เงิ นกูย้ ืมระยะยาว
บาท
3,203.83

9.78
4,265.00
2,362.50
3,203.83

30.00
7,328.70
10.50
1,314.00
-

-

30.00
2.01
9,545.20
10.50
2,365.00
20.00
3,409.67

-

4.13

2.01
1,108.00
1,035.00
3,409.67

30.00
8,437.20
10.50
1,330.00
20.00
-

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

178

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

- 63 -

วงเงินสินเชื�อดังกล่าวข้างต้นบางส่ วนคํ�าประกันโดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคํ�าประกันระหว่างกัน และ
การโอนสิ ทธิ ประกั น ภัย ของสิ� งปลู กสร้ า งและเครื� องจั กรแก่ ผู ้ให้ กู้ บางส่ ว นคํ�า ประกั น โดย
กรรมการบริ หารบริ ษทั บางท่านและเช็คของบริ ษทั นอกจากนี� บางวงเงินหากมีการเบิกใช้ บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจะต้องนําสิ นค้าบางส่ วนเข้าร่ วมคํ�าประกันด้วย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มี
การใช้วงเงินดังกล่าว � วันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559
ทั�งนี� บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องป�ิ บตั ิ ตามเงื� อนไขทางการเงินบางประการ สําหรับภาระผูกพันและ
วงเงินสินเชื� อข้างต้น โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องดํารงอัตราส่ วนหนี� สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
และบริ ษทั ย่อยต้องดํารงสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย การดํารงอัตราส่ วนความสามารถ
ในการชําระหนี� ข้อจํากัดในการก่ อหนี� ร ะยะยาวเพิ� มเติ ม การเพิ� มทุนจดทะเบี ยนและข้อจํา กัด
ในการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น
30.6 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันคงเหลือตามสัญญาต่างๆ มีดงั นี�
งบการเงินรวม

หน่ วย : ล้ าน

� วัน�ี� �1 ตุลาคม 2560
� วัน�ี� �1 ตุลาคม 2559
มูลค่าตามสั ญญา ภาระผูกพันคงเหลือ มูลค่าตามสั ญญา ภาระผูกพันคงเหลือ
ตามสั ญญา
ตามสั ญญา
บาท
1,018.23
168.64
1,070.15
207.36
บาท
489.43
107.51
317.72
49.65
ดอลลาร์ สหรัฐ
13.60
0.46
13.60
1.42
ยูโร
2.88
2.01
สกุลเงิน

สัญญาก่อสร้างและจ้างเหมา
สัญญาซื�อเครื� องจักรและอุปกร�์

หน่ วย : ล้ าน

งบการเงินรวม
ภาระผูกพันคงเหลือตามสั ญญา
� วัน�ี� �1 ตุลาคม 2560
� วัน�ี� �1 ตุลาคม 2559
สกุลเงิน ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
มากกว่า 5 ปี รวม ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
มากกว่า 5 ปี รวม
สัญญาเช่าสัมปทาน ดอลลาร์ สหรัฐ
0.17
0.68
11.48
12.33
0.17
0.68
11.69
12.54
สัญญาเช่า
บาท
15.58
27.69
43.27
5.61
11.87
17.48

หน่ วย : ล้ าน

บาท
บาท
ยูโร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
� วัน�ี� �1 ตุลาคม 2560
� วัน�ี� �1 ตุลาคม 2559
มูลค่าตามสั ญญา ภาระผูกพันคงเหลือ มูลค่าตามสั ญญา ภาระผูกพันคงเหลือ
ตามสั ญญา
ตามสั ญญา
620.33
84.25
704.01
98.22
467.87
95.46
304.59
40.46
2.88
2.01

สกุลเงิน
บาท

หน่ วย : ล้ าน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันคงเหลือตามสั ญญา
� วัน�ี� �1 ตุลาคม 2560
� วัน�ี� �1 ตุลาคม 2559
ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
รวม
ภายใน 1 ปี
1-5 ปี
รวม
5.86
9.87
15.73
5.61
11.87
17.48

สกุลเงิน
สัญญาก่อสร้างและจ้างเหมา
สัญญาซื�อเครื� องจักรและอุปกร�์

สัญญาเช่า
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30.7 สัญญาอื�นที�สาํ คัญ
30.7.1 บริ ษทั ย่ อยแห่ งหนึ� ง ได้รั บ สัม ปทานประกอบกิ จ การไฟฟ้ าจากกระทรวงพลังงาน
เมื� อวันที� 1 ตุ ลาคม 2548 ในเขตพื� นที� 43 หมู่ 10 ตําบลนํ�าพอง อําเภอนํ�าพอง จังหวัด
ขอนแก่น โดยมีกาํ หนดอายุ 21 ปี อย่างไรก็ตาม เมื�อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 มี ผลใช้บังคับ บริ ษ ัทย่ อยดังกล่ าวได้รั บใบอนุ ญาตผลิ ตไฟฟ้ า
จากค�ะกรรมการกํากับกิ จกรรมพลังงาน �ึ� งมีอายุใบอนุญาต 19 ปี สิ� นสุ ดเดือนธันวาคม
2571 โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่าวต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. 2550 และเงื�อนไขประกอบใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ า
30.7.2

เมื� อวันที� 16 กุมภาพันธ์ 2549 บริ ษทั นํ�าตาลสะหวันนะเขด จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ทาํ
สัญญาพัฒนาพื�นที�ในสาธาร�รัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวกับรัฐบาลของประเทศ
ดัง กล่ า ว เพื� อใช้เป็ นอาคารสํานักงานของบริ ษัทย่ อย อาคารโรงงาน ถนน และพื� นที�
ปลูกอ้อย รวม 10,000 เฮกตาร์ โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 40 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก
20 ปี หากได้รับความเห็นชอบจากคู่สญ
ั ญา � วันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยได้
ใช้พ�ืนที�แล้ว จํานวน 5,053.61 เฮกตาร์ โดยมีอตั ราค่าเช่าตามสัญญา

30.7.3

Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริ ษทั ย่อย)
ได้เ ข้า ร่ ว มลงนามในบัน ทึ กความเข้า ใจ (MOU) กับรั ฐ บาลของประเทศกัม พู ช า
เมื� อวัน ที� 2 สิ งหาคม 2549 เพื� อ ก่ อ ตั�งโรงงานนํ�าตาลพร้ อมทั�งได้รั บสัมปทานพื� นที�
เพาะปลูกอ้อยในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา จํานวน 19,100 เฮกตาร์ อายุสัมปทาน
90 ปี โดยไม่มีค่าเช่าใน 4 ปีแรก และหลังจากนั�นคิดค่าเช่าในอัตรา 1 - 4 ดอลลาร์ สหรัฐ
ต่อเฮกตาร์ ต่อปี � วันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยได้ใช้พ�ืนที�แล้วจํานวน
9,398.69 เฮกตาร์ เท่ากันทั�งสองปี อาคารและสิ� งปลูกสร้าง และอาคารระหว่างก่อสร้าง
ของบริ ษทั ย่อยที�ต�งั อยูบ่ นที�ดินสัมปทาน เมื�อครบกําหนดสัญญากรรมสิ ทธิ� ในทรัพย์สิน
จะตกเป็นของผูใ้ ห้เช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 16)

30.7.4

บริ ษทั ย่อยในประเทศกัมพูชาแห่งหนึ� งทําสัญญาเช่าที�ดินระยะยาว 2 �บับ กับบุคคลภายนอก
เพื� อสร้างท่าเรื อและที� ดินรอการพัฒนาในวันที� 1 มิ ถุนายน 2550 และวันที� 21 พฤษภาคม
2550 ตามลําดับ ระยะเวลา 90 ปี เท่ ากันทั�งสองสัญญา โดยบริ ษทั ย่ อยได้จ่ ายเงิ นค่ าเช่ า
ล่วงหน้าไปแล้วทั�งจํานวน 0.48 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ �ึ� ง � วันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559
มีคงเหลือค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจํานวน 0.42 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และ 0.43 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ
ตามลําดับ �ึ� งแสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ�งในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
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�1� เคร���งม��ทางการเงิน
นโยบายการบริ หารความเสี� ยงทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี� ยงอันเกี�ยวเนื� องกับการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ย อัตราแลกเปลี�ยน
เงิ นตราต่ างประเท�ในตลาด อัตราการเปลี� ยนแปลงของราคาสิ นค้าที� เกี� ยวเนื� อง และจากการที�คู่สัญญาไม่
ป�ิบตั ิตามสัญญา �ึ� งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจาร�าใช้เครื� องมือทางการเงินที�เหมาะสมเพื�อป้องกันความเสี� ยง
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายที�จะถือหรื อออกเครื� องมือทางการเงิ นเพื�อการเก็ง
กําไรหรื อเพื�อการค้า
ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ยที�เกิดขึ�นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี�ยในตลาด
ในอนาคต �ึ�งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริ ษทั บริ หารความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี� ยโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึ งการจัดสรรเงิ นกูย้ ืมที� เป็นอัตรา
ดอกเบี�ยคงที� และลอยตัวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับกิ จกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริ ษทั �ึ� งมีรายละเอียด
ส่วนใหญ่ ดังนี�
งบการเงินรวม
� วันที� �1 ตุลาคม 2560
�ัตราด�กเบีย� คงที�
�ัตราด�กเบีย�
ภายใน
มากกว่า
มากกว่า
ปรับ�ึน� ลง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตามราคาตลาด

หน่ วย : พันบาท

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารแบบประจํา
ลูกหนี�เงินยืมส่ งเสริ มปลูกอ้อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่ชาวไร่
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่กิจการอื�น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื�น
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
รวม

-

24
281,470
1,034,514
181,000
41,983
1,538,991

354,373
10,330
24,238
388,941

4,090
6,691
10,781

109,680
249
30,211
140,140

109,680
24
640,182
1,075,055
181,000
66,221
6,691
2,078,853

หนีส� ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
หุน้ กูร้ ะยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวม

8,508,780
5,000
2,998,989
1,223,833
12,736,602

6,494,446
1,980,000
8,474,446

-

452,000
452,000

8,508,780
5,000
9,493,435
3,655,833
21,663,048
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งบการเงินรวม
� วันที� �1 ตุลาคม 2559
�ัตราด�กเบีย� คงที�
�ัตราด�กเบีย�
ภายใน
มากกว่า
มากกว่า
ปรับ�ึน� ลง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตามราคาตลาด

หน่ วย : พันบาท

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารแบบประจํา
ลูกหนี�เงินยืมส่ งเสริ มปลูกอ้อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่ชาวไร่
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื�น
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
รวม

-

23
257,821
896,631
41,333
2,702
1,198,510

314,656
8,814
45,334
368,804

1,815
1,815

62,504
4,754
60,004
127,262

62,504
23
579,046
965,449
86,667
2,702
1,696,391

หนีส� ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั�นอื�น
หุน้ กูร้ ะยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี� สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
รวม

3,757,026
6,900
2,999,307
1,409,733
1,323
8,174,289

6,993,763
2,805,734
9,799,497

-

852,000
852,000

3,757,026
6,900
9,993,070
5,067,467
1,323
18,825,786

ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน
ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนของบริ �ทั และบริ �ทั ย่อย ส่ วนใหญ่เกี�ยวข้องกับการขายสิ นค้า และการนําเข้า
เครื� องจักร เนื� องจากรายการทางธุ รกิจเป็ นสกุลเงินตราต่างประเท� �ดย � วันที� 31 ตุลาคม บริ �ทั และบริ �ทั ย่อย
มีสินทรัพย์และหนี� สินที�เป็ นเงินตราต่างประเท�ที�มีสาระสําคัญ��� งไม่ได้มีการทําสัญญาป้องกันความเสี� ยง
จากอัตราแลกเปลี�ยนดังนี�
งบการเงินรวม

สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ
เยน
เรี ยล
กีบ

2560
สินทรัพย์
หนีส� ิน
15.79
9.03
2.50
975.58
79.68
108.52
602.24

2559
สินทรัพย์
หนีส� ิน
15.60
2.58
2.50
711.48
92.03
252.97
489.34

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
สินทรัพย์
หนีส� ิน สินทรัพย์ หนีส� ิน
56.22
11.91
-
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ณ วัน ที� 31 ตุ ลาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษ ัทย่ อยได้ทาํ สัญ ญาซื� อ ขายเงิ นตราต่ า งประเทศ
ล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราแลกเปลี� ยนกับธนาคารพาณิ ชย์ เพื� อป้องกันความเสี� ย งจากอัตรา
แลกเปลี�ยนในการรับและจ่ ายชําระหนี� สินในรู ปเงิ นตราต่ างประเทศ ซึ� งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังไม่ได้
บันทึกหนี�สินทางการเงินดังกล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สัญญาซื� อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี� ย นอัตราแลกเปลี� ย นที� เปิ ดส�านะไว้
มีวนั ครบกําหนดอยูร่ ะหว่าง 1 - 3 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี�
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ

จ�านวนเงินท�ท� �าส���า
สกุลเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
30.99
47.74
บาท

หน่ วย : ล้ านบาท
จ�านวนเงินท��� �้ �ามส���า
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
1,098.04
1,693.00

มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราแลกเปลี�ยน
ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที� 31 ตุลาคม มีดงั นี�

ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมสุทธิ ตามสัญญาซื� อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

งบการเงินรวม
2560
2559
-

(6.35)

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

(13.33)

ความเสี� ยงจากความผันผวนของราคานํ�าตาลทรายและราคาอ้อย
อุตสาหกรรมอ้อยและนํ�าตาลทรายในประเทศไทยเป็ นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ย
และโรงงานนํ�าตาล ราคาขายนํ�าตาลโควตา ข. และอัตราแลกเปลี�ยนที� บริ ษทั อ้อยและนํ�าตาลไทย จํากัด (อนท.)
ขายได้จริ งมี ผลอย่างมากต่อการคํานวณราคาอ้อย ซึ� งเป็นต้นทุนหลักของการผลิตนํ�าตาลทราย ดังนั�น
เพื�อเป็ นการบริ หารความเสี� ยงจากความผันผวนของกําไรขั�นต้น บริ ษทั จึ งมี กระบวนการป้องกันความเสี� ยง
โดยจัดทําสัญญาซื� อ - ขายหรื อแลกเปลี�ยนสิ นค้าเกษตร (���������� �����) อายุสัญญาไม่เกิ น 1 ปี
ซึ� งเมื�อมีการปิดส�านะของสัญญาหรื อเมื�อสัญญาสิ� นสุ ดลงตามอายุ บริ ษทั จะรับรู ้รายการกําไรหรื อขาดทุน
ที�เกิดขึ�นในงบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 31 ตุลาคม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการรับรู ้รายการในงบการเงิน ดังนี�

กําไรจากสัญญาซื�อ - ขายหรื อแลกเปลี�ยนสิ นค้าเกษตร

งบการเงินรวม
2560
2559
3.66
26.49

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
36.05
14.32

รายงานประจำ�ปี 2560
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มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสัญญาซื� อ � ขายหรื อแลกเปลี�ยนสิ นค้าเกษตรคงเหลือที� เปิดสถานะไว้ ณ วันที�
31 ตุลาคม ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีดงั นี�
สกุลเงิน
มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิตามสัญญาซื�อ�ขายหรื อแลกเปลี�ยน
สินค้าเกษตร

ดอลลาร์สหรัฐ

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1.09

(0.85)

ความเสี� ยงด้านการให้สินเชื�อ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีความเสี� ยงด้านการให้สินเชื� อที� เกี� ยวเนื� องกับลูกหนี� การค้า ลูกหนี� ชาวไร่ เงิ นให้กูย้ ืม
ชาวไร่ เงิ น ให้กู้ยื มแก่ บุค คลและบริ ษ ทั ที� เ กี� ย วข้อ งกัน และลูก หนี� อื�น อย่า งไรก็ตามเนื� องจากบริ ษ ทั
และบริ ษทั ย่อยมี ลูกหนี� หลายรายและมีนโยบายการให้สินเชื� อที� ระมัด ระวังรวมทั�งมี การพิ จารณาตั�ง
ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญอย่างเหมาะสม นอกจากนี� บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนิ นการให้ชาวไร่ นาํ ที�ดิน
หรื อสิ นทรัพย์อื�นมาเป็นหลักทรัพย์ค� าํ ประกันหรื อคํ�าประกันด้วยบุคคล ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เชื�อว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี� ยงจากการที�ลกู หนี�จะไม่ชาํ ระหนี�อยู่ในระดับตํ�า
มูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด เงินลงทุนชัว� คราว ลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น เงินให้กยู้ ืมระยะสั�น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น เงินกูย้ ืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิ น เจ้าหนี� การค้าและเจ้าหนี� อื�น เงินกูย้ ืมระยะสั�น
ภาษีเงิ นได้ค ้างจ่ าย และหนี� สินหมุนเวียน มี มูลค่ ายุติธรรมโดยประมาณเท่ ากับมูลค่ าตามบัญชี เนื� องจาก
เครื� องมือทางการเงินดังกล่าวจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั�น
มูล ค่ า ยุติ ธ รรมของเงิ น กูย้ ื ม ระยะยาวที� มีอ ตั ราดอกเบี� ย ลอยตัว มี มูล ค่า ใกล้เ คี ย งกับมูลค่าตามบัญชี
ส่ วนเงิ นกูย้ ืมระยาวที� มีอตั ราดอกเบี�ย คงที� มีมูลค่ ายุติธรรมใกล้เคี ย งกับมูลค่ าตามบัญชี เนื� องจากอัตรา
ดอกเบี�ยเ�ลี�ย ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงินที�สถาบันการเงินที� กลุ่มบริ ษทั ใช้บริ การเสนออัตราดอกเบี� ย
ของเงิ นกู้ยื มที� มีกาํ หนดระยะเวลาชําระคื นใกล้เคี ยงกับเงิ นกู้ยื มของกลุ่มบริ ษทั ในอัตราที� ใกล้เคี ยงกับ
อัตราดอกเบี�ยคงที�ที�ระบุไว้ตามสัญญาเงินกู้
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รายการที� เปิดเ�ยตามตารางต่ อไปนี� พิ จารณาว่ามูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี� สิ น
ทางการเงินที� รับรู ้ ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการมี มูลค่าแตกต่า งจากมูลค่ ายุติธรรม

ณ วันที� 3� ตุลาคม 2560
�นี�� ินทางการเงิน
หุน้ กูร้ ะยะยาว
ณ วันที� 3� ตุลาคม 2559
�นี�� ินทางการเงิน
หุน้ กูร้ ะยะยาว

งบการเงินรวม/
ล�า�ับชั�น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
ล้านบาท
ล้านบาท

การประมาณการมูลค่ ายุติธรรม

9,493

9,658

ระดับ 2

คํานวณจากราคาปิดครั�งล่าสุ ดของสมาคม
ตลาดตราสารหนี� ไทย ณ วันทําการสุ ดท้าย

9,993

10,227

ระดับ 2

คํานวณจากราคาปิดครั�งล่าสุ ดของสมาคม
ตลาดตราสารหนี� ไทย ณ วันทําการสุ ดท้าย

มูลค่ ายุติธรรมของสัญญาอนุ พนั ธ์ทางการเงิ น ได้แก่ สัญญาแลกเปลี� ยนเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า
ประเมินมูลค่ ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คประมาณการกระแสเงิ นสดคิ ดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณมาจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า �จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที� สามารถสังเกตได้ ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน� และอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าตามสัญญา
��� งคิ ดลดด้วยอัตราที�สะท้อนความเสี� ยงด้านสิ นเชื� อของคู่สัญญาต่าง� ��� งเป็ นลําดับชั�นระดับที� 3 และ
สัญญาแลกเปลี�ยนสิ นค้าเกษตร ��ommod��� ��a�� ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคานํ�าตาลทรายดิ บและ
นํ�าตาลทรายขาวจาก The Exchange and Bloomberg ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานเสมือนว่าบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยได้ปิดสถานะสัญญาเหล่านั�น ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน���งเป็ นลําดับชั�นระดับที� 2
32. กองทุน��ารองเลีย� งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย 10 แห่ง และพนักงานของบริ ษทั ดังกล่าวได้ร่วมกันจัดตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชี พ
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี�ยงชี พ พ.ศ. 2530 สําหรับปีสิ� นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม 2560 และ 2559
กลุ่มบริ ษทั และพนักงานจะจ่ ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดื อนในอัตราร้ อยละ 3 - 5 ของเงิ นเดื อน กองทุ น
สํ ารองเลี� ยงชี พนี� บริ หารโดยบริ ษัทหลักทรั พย์จั ดการกองทุ นกรุ งศรี จํากัด และจะจ่ ายให้ แก่ พนั กงาน
เมื�อพนักงานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปีสิ� นสุ ดวันที� 31 ตุลาคม 2560
และ 2559 บริ ษ ทั และบริ ษ ัทย่ อยได้จ่ายเงิ นสมทบกองทุ นเป็นจํานวน 32.60 ล้านบาท และ 30.08 ล้านบาท
ตามลําดับ ในงบการเงินรวม และบริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวน 13.57 ล้านบาท และ 12.30 ล้านบาท
ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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33. สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ย่อยในประเทศสองแห่ งได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุนจํานวน 4 ฉบับ จากคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุน โดยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิ ทธิ ประโยชน์
ที� ได้รั บรวม�� งการได้รั บยกเว้นภาษี เงิ นได้สําหรั บกําไรสําหรั บปีที� ได้จากการประกอบกิ จการที� ได้รั บ
การส่ งเสริ ม โดยมีกาํ หนด 8 ปี นับตั�งแต่วนั ที�เริ� มมีรายได้จากกิจการที�ได้รับการส่ งเสริ ม ตามรายละเอียด ดังนี�
บัตรส่ งเสริม
เล�ท��

มาตราท���ด� รับสิ ทธิประโยชน์

1063(2)/2552* 25 26 28 31 34 35(3) 36(1)
และ 36(2)

ลงวันท��

ประเ�ทกิจการท��ส่งเสริม

30 ม.ค. 2552 - การผลิ ต แอลกอฮอล์ห รื อเชื� อเพลิ ง จากผลผลิ ต
การเกษตรรวมทั�งเศษหรื อขยะหรื อของเสีย
- การผลิตปุ๋ ยชีวภาพหรื อปุ๋ ยอินทรี ย์
- การผลิตแก๊สชีวภาพ
2364(1)/2554* 25 26 28 31 34 35(1) 35(2) และ 35(3) 20 ก.ย. 2554 - การผลิตแก๊สชีวภาพ
1432(2)/2552 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3)
24 มิ.ย. 2552 - การผลิตไฟฟ้ า ไอนํ�า และนํ�าเพื�ออุตสาหกรรม
31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3)
1349(2)/2556 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4)
15 มี.ค. 2556 - การผลิตไฟฟ้ า ไอนํ�า และนํ�าเพื�ออุตสาหกรรม
34 35(1) 35(2) และ 35(3)

วันท��เริ�มม�ราย�ด� วันหมดอายุ

6 ธ.ค. 2554

31 ธ.ค. 2562

30 ธ.ค. 2554
29 ก.พ. 2555
28 ก.พ. 2556
30 พ.ย. 2553

31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2562
28 ก.พ. 2564
29 พ.ย. 2561

21 ม.ค. 2557

20 ม.ค. 2565

* บัตรส่ งเสริ มเลขที� 1063(2)/2552 และ 2364(1)/2554 เป�นของบริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน� จํากัด (มหาชน) ���งบริ ษทั สูญเสี ยอํานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย
ดัง กล่าวจากการควบรวมกิ จการเมื�อวันที� 31 ตุลาคม 2560 (ดูหมายเหตุขอ้ 4)

นอกจากนี� ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที� 2364(1)/2554� 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริ ษทั ย่อยได้สิทธิ
ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ในอัตราร้ อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกาํ หนดเวลา 5 ปีนับจากวันที�การได้รับ
ยกเว้นภาษีเงิน ได้หมดอายุ และตามบัต รส่ งเสริ มทุกฉบับ บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ� ยกเว้นอากรขาเข้า
สําหรับเครื� องจักรที�ได้รับอนุ มตั ิ และผู�้ ือหุ ้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้สาํ หรั บเงิ นปั นผลจากกิจการ
ที�ได้รับส่งเสริ มตลอดระยะเวลาที�ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศสามแห่ ง ได้รับใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศและสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจาก
ประเทศสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (ใบอนุ ญาตลําดับที� 1) และราชอาณาจักรกัมพูช า
(ใบอนุญาตลําดับที� 2 ��ง 4) ��� งมีรายละเอียด ดังนี�
1) ใบอนุ ญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที� 017-06/คลท ได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีโดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
เป�นเวลา 5 ปีนับจากวันที� มีรายได้จากการขายนํ�าตาลทราย จากนั�นต้องเสี ยภาษี เงิ นได้ในอัตรา
ร้อยละ 20 เริ� มมีรายได้วนั ที� 21 กรกฎาคม 2553 และหมดอายุวนั ที� 20 กรกฎาคม 2558
2)

ใบอนุ ญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที� 4420/06 ก.ว.ก. ลงวันที� 15 ธันวาคม 2549 ออกให้โดยหน่ วยงาน
Council for the Development of Cambodia บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีโดยได้รับยกเว้น
ภาษีในการนําเข้าเครื� องจักรในการผลิตและวัสดุในการก่อสร้าง
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3)

ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที� 1641�09 ก.ว.ก. และ 1642�09 ก.ว.ก. ลงวันที� 28 กรก�าคม 2552
ออกให้โดยหน่วยงาน Council for the Development of Cambodia บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษี
โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จาํ นวน 8 ปี และ 9 ปี ตามลําดับ ��� งนับรวมทั�ง �riorit� �eriod นับจากเวลาที�
บริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนิ นกิจการ (ปี 2549)

4)

ใบอนุ ญาตขอยกเว้นภาษีของพื ชเกษตร � อุตสาหกรรม (อ้อย) เลขที� 2299 ลงวันที� 12 เมษายน 2555
ออกให้โดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้รับสิ ทธิ ให้คิดภาษีมูลค่าเพิ�ม
ร้อยละ 0 สําหรับการขายอ้อยที�ใช้ในการ�ลิตนํ�าตาลทรายเพื�อส่ งออก ใบอนุ ญาตนี� มีกาํ หนด 1 ปี
เริ� มตั�งแต่วนั ที� 1 สิ งหาคม 2558 ถ�งวันที� 31 กรก�าคม 2559 และปั จจุบนั กระทรวงเศรษฐกิจและ
การคลังราชอาณาจักรกัมพูชา มีประกาศเรื� องการป�ิบตั ิงานของภาษีมูลค่าเพิ�มในการจัดหาสิ นค้า
เกษตรยังไม่ได้ดดั แปลงให้ได้รับการยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิ�มโดยประกาศในเดือนเมษายน 2559

34. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ที�ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ครั�งที� 1�2560�2561 ของบริ ษทั เมื�อวันที� 24 พ�ศจิ กายน 2560 มีมติอนุ มตั ิ การออก
หุ น้ กูท้ ี�เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 1 ชุด ชุดละ 2,000,000 หน่ วย มูลค่าที�ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท
มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท มีอายุ 10 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที� 7 ธันวาคม 2570 มีอตั ราดอกเบี�ยร้อยละ
3.74 ต่อปี โดยบริ ษทั ต้องดํารงอัตราส่ วนหนี� สินที�มีดอกเบี�ยต่อส่ วนของ�ูถ้ ือหุ น้ ตามงบการเงินรวม ณ วันที�
31 ตุลาคมของแต่ละปีไม่เกินกว่า 2 : 1 ตลอดอายุของหุ น้ กู้
เมื�อวันที� 7 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้มีการออกหุ ้นที�เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่สถาบันการเงิ นแห่ งหน�� ง
จํานวน 2,000 ล้านบาท โดยมีเงื�อนไขตามมติของที�ประชุมดังกล่าว
35. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี�ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื�อวันที� 22 ธันวาคม 2560
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2560 ฉบับนี้ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2560 โดยมีแนวทางการรายงาน
ที่สอดคล้องกับ Global Reporting Initiative ฉบับ G4 ระดับ Core ใน
ประเด็นต่อไปนี้

ความปลอดภัย
ข้อมูลจำ�นวนพนักงานและคู่ธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานบริษัท และ
พนักงานสัญญาจ้าง และผู้รับเหมาการคำ�นวณชั่วโมงการทำ�งาน เป็น
ข้อมูลจากพนักงานบริษัท และพนักงานสัญญาจ้าง ระบบบันทึกเวลา
ทำ�งานจากสายงานทรัพยากรบุคคล ส่วนข้อมูลผูร้ บั เหมามาจากเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยประจำ�โรงงาน

สิ่งแวดล้อม
พลังงาน

ข้อมูลอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อ

200,000

พลังงานรวม ประกอบด้วยพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าที่ ใช้
ในพื้ น ที่ บ ริ ษั ท หรื อ พื้ น ที่ โ รงงาน โดยปริ ม าณพลั ง งานความร้ อ นเก็ บ
ข้อมูลจากปริมาณเชื้อเพลิงจากหลักฐานการบัญชีหรือการอ่านค่าจาก
มิเตอร์คูณด้วยค่าความร้อนสำ�หรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าเก็บข้อมูลจาก
ใบแจ้งหนี้จากผู้ขายไฟฟ้า

ชั่วโมงต่อคน

ก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหมายถึงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการดำ�เนินกิจการของบริษทั ทีค่ �ำ นวณตามแนวทางการประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยมีขอบเขต
การรายงาน ดังนี้
• ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทางตรง (Scope 1) เกิดจากกิจกรรมต่างๆ
ที่อยู่ในความควบคุมของบริษัท เช่น หม้อต้มไอน้ำ� ยานพาหนะเพื่อ
การเดินทางในธุรกิจของบริษัทฯ
• ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ ทางอ้อม (Scope 2) เกิดจากการซือ้ พลังงาน
ไฟฟ้าจากภายนอก
โดยการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทางตรง (Scope 1) และ
ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทางอ้อม (Scope 2) รายงานจากปริมาณการ
ใช้เชื้อเพลิงคูณกับค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อ้างอิงจากองค์
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

มลพิษอากาศ

ฝุ่น ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และ ออกไซด์ของไนโตรเจน คำ�นวณโดยใช้
ผลความเข้มข้นจากการตรวจวัดตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด คูณกับอัตราการไหล
ของลม และชั่วโมงการทำ�งานเครื่องจักร

น้ำ�จากภายนอก

ปริมาณน้ำ�จากภายนอก คือการดึงน้ำ�จากแหล่งน้ำ�ต่างๆ มาใช้ในกิจกรรม
ของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลจากใบแจ้งหนี้มิเตอร์ โดยแหล่งน้ำ�ประกอบด้วย
น้ำ�ผิวดิน และน้ำ�ใต้ดิน

ขยะ

ขยะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ขยะอันตรายและขยะไม่อนั ตรายตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ งการกำ�จัดสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
การรายงานปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและการจัดการ จะมาจากการชั่งน้ำ�หนัก

การบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยประกอบด้วย
1. อัตราการเกิดอุบัติเหตุรวม หมายถึง จำ�นวนอุบัติเหตุทั้งหมด ที่เกิด
ขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน
2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน หมายถึง จำ�นวนอุบัติเหตุถึง
ขั้นหยุดงาน ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน
3. อั ต ราการหยุ ด งานจากอุ บั ติ เ หตุ หมายถึ ง จำ � นวนวั น หยุ ด งาน
จากอุบัติเหตุทั้งหมด ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน
4. อัตราการขาดงาน หมายถึง จำ�นวนวันหยุดงานจากอุบัติเหตุและ
การเจ็บป่วยจากการทำ�งาน โดยไม่รวมการลาพักร้อนและการลาคลอด
ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน

รายงานประจำ�ปี 2560

กระบวนการรายงานประเด็นที่มีนัยสำ�คัญด้านความยั่งยืน (G4-18)
กลุ่มบริษัทได้กำ�หนดประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน (ระหว่างปีการเงิน
ของบริษัท คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560)
เป็นสามด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยร่วม
กันกำ�หนดประเด็นย่อยที่สำ�คัญและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ประกอบตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง ระบุประเด็นสำ�คัญให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ และความเสี่ยงของบริษัทฯ และความสำ�คัญในมุมมองของ
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้เป็นไปตามตัวชี้วัดมาตรฐานที่กำ�หนดใน Global
Reporting Initiative (GRI)
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ขัน้ ตอนทีส่ อง จัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็นที่ได้มาตามขัน้ ตอนทีห่ นึง่
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือก โดยมีกรอบการพิจารณาคือ ให้จัด
ลำ�ดับประเด็นตามความสำ�คัญต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของกลุม่ บริษทั และ
การรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม
ขั้นตอนที่สาม สอบทานความสำ�คัญของประเด็นที่ได้มาตามขั้นตอนที่สอง
โดยให้หน่วยงานภายในที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำ�เนินการ และนำ�เสนอ
ประเด็ น ที่ ก ลั่ น กรองตามขั้ น ตอนที่ ส ามต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติให้รายงานประเด็นความยั่งยืนเหล่านี้ต่อสาธารณชน
ขั้ น ตอนที่ สี่ บริ ษั ท มอบหมายหน่ ว ยงานภายในสอบทานกระบวน
การประเมินประเด็นสำ�คัญ การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การดำ�เนินงานด้านสังคม ความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำ�คัญ
14

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
การจัดการ
สิ�งแวดลอม

12
การกำกับดูแล
กิจการ

10
สำคัญตอผูมีสวนเสียภายนอก

คุณภาพและ
ความพึงพอใจ
ของพนักงาน

การจัดการ
หวงโซคุณคา

8

ความรับผิดชอบ
ตอชุมชนและสังคม

การใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

การดำเนินธุรกิจ
อยางยั�งยืน

6
4
นอยมาก

2

ปานกลาง

มาก

0
0

2

4

6

8

10

สำคัญตอเคเอสแอล

เศรษฐกิจ

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
การจัดการห่วงโซ่คุณค่า
การกำ�กับดูแลกิจการ

ด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คุณภาพและความพึงพอใจของพนักงาน
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตการรายงาน (G4-17)
ข้อมูลด้านความยั่งยืนที่รายงานนี้เป็นของกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ กลุ่มบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจน้ำ�ตาล ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล และธุรกิจ
แอลกอฮอล์ (เอทานอล) จำ�แนกตามสาขา ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานของแต่ละธุรกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ

พลังงาน

ก๊าซ
มลพิษ
น้ำ�จาก
เรือนกะจก ทางอากาศ ภายนอก

ขยะ

ความ ทรัพยากร
ปลอดภัย บุคคล
อุบัติเหตุ การฝึกอบรม

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) สาขาน้ำ�พอง
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (สาขาน้ำ�พอง)
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (สาขาวังสะพุง)
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (สาขาบ่อพลอย)
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำ�กัด (สาขาน้�ำ พอง)
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำ�กัด (สาขาบ่อพลอย)
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการกำ�กับดูแลองค์กร (G4-34)
คณะกรรมการกำ � กั บ ดู แ ลเป็ น คณะกรรมการที่ มี อำ � นาจหน้ า ที่
ตามที่ ก ล่ า วไว้ ใ นหั ว ข้ อ ขอบเขตอำ � นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
หน้ า 49 บทบาทหน้ า ที่ ข้ า งต้ น ครอบคลุ ม ไปถึ ง การกำ � กั บ ดู แ ลให้
บริ ษั ท ฯดำ � เนิ น การตามนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมด้ ว ย ทั้ ง นี้ เ พราะนอกจากนโยบายการกำ � กั บ
ดู แ ลกิ จ การจะกำ � หนดให้ บ ริ ษั ท ฯต้ อ งจั ด ให้ มี การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่
ดี เ พื่ อ ให้ กิ จ การของบริ ษัทดำ� เนินไปด้วยความโปร่งใส ซื่อ สัตย์ สุ จริ ต

ตรวจสอบได้ มีคุณธรรมแล้ว ยังกำ�หนดให้บริษัทฯประกอบกิจการโดย
ให้ความสำ�คัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับ
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ประเมินความเสีย่ งและผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
และความปลอดภั ย ก่ อ นที่ จ ะลงทุ น ในกิ จ การ ปฏิ บั ติ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการกระบวน
การผลิตให้มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้นอ้ ยทีส่ ดุ

รายงานประจำ�ปี 2560
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หัวข้อสำ�คัญและขอบเขตผลกระทบภายในและภายนอกองค์กร (G4-19,G4-20,G-421)
ประเด็นความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

ประเด็นความยัง่ ยืนตามเกณฑ์
GRI (G4-19)

1. การบริหารจัดการวัตถุดิบ • กลยุทธ์ที่เหมาะสม
• กระบวนการจัดทำ�กลยุทธ์
อย่างยั่งยืน
• การบริหารความเสี่ยงและ • การกำ�กับดูแลกิจการ
การควบคุมภายใน
2. การจัดการห่วงโซ่คุณค่า • การจัดหาวัตถุดิบ
• การประเมินชาวไร่และคู่ค้า
• การจัดหาสินค้าและ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ผู้รับเหมา
การคุ้มครองแรงงานและ
สิทธิมนุษยชน
3. การกำ�กับดูแลกิจการ
• การกำ�กับดูแลกิจการ
• การปฎิบัติตามนโยบาย
• จรรยาบรรณในการดำ�เนิน การกำ�กับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ
และคู่มือ มาตรการต่อต้านทุจริต
• มาตรการต่อต้านการ
และคอร์รัปชั่น
ทุจริต และคอร์รัปชั่น
• การปลูกสำ�นึกความซื่อสัตย์
• การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4. การใช้พลังงานอย่างมี
• การลดความสิ้นเปลือง • การตรวจวัดพลังงานที่ใช้ไป
ประสิทธิภาพ
พลังงาน
• การจัดการพลังงาน
• การใช้พลังงานให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด
5. การจัดการสิ่งแวดล้อม • การลดมลพิษทางอากาศ • มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
• การจัดการกากของเสีย • ความเดือดร้อนของชุมชน
อุตสาหกรรม
• น้ำ�จากภายนอก
6. ความปลอดภัยและ
• ความปลอดภัยของ
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
พนักงาน
• การตรวจสอบเครื่องจักรและ
• ความปลอดภัยของ
อุปกรณ์
เครื่องจักรและอุปกรณ์ • การปฎิบัติตามคู่มือ
• การจัดการเหตุฉุกเฉิน
ความปลอดภัย
• การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
7. คุณภาพและความพึงพอใจ • การพัฒนาบุคลากร
• การฝึกอบรม
ของพนักงาน
• การรักษาบุคลากรและการ • การจัดหาบุคลากร
จัดหาบุคลากร
• แผนการสืบทอดบุคลากรระดับสูง
• การจัดสิทธิประโยชน์และ • การจัดการปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
สวัสดิการ
นายจ้าง ลูกจ้าง
8. ความรับผิดชอบต่อชุมชน • ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน • การสร้างความสัมพันธ์ทส่ี ม่�ำ เสมอ
และสังคม
• การแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดกับ • การเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน
ชุมชน

ขอบเขตของผลกระทบต่อองค์กร
ต่อ
ต่อผู้มีส่วนได้ ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายในองค์กร เสียภายนอก ภายนอก
ผู้ถือหุ้น,
เจ้าหนี้,ชาวไร่
ชาวไร่ คู่ค้า
ผู้รับเหมา
ผู้ถือหุ้น,
พนักงาน,
ชาวไร่,คู่ค้า,
ลูกค้า,สังคม
ชุมชน,
หน่วยงาน
ภาครัฐ
ชุมชน,
หน่วยงาน
ภาครัฐ,ลูกค้า
พนักงาน,คู่ค้า,
หน่วยงาน
ภาครัฐ

พนักงาน,ลูกค้า,
หน่วยงาน
ภาครัฐ
ชาวไร่,ชุมชน,
หน่วยงาน
ภาครัฐ,ลูกค้า

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)
กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ ที่ได้รบั ผลกระทบจากการดำ�เนินงานของบริษทั มีสว่ นร่วมในการกำ�หนดประเด็นความสำ�คัญทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียซึง่ ในแต่ละกลุม่ มี
ความคาดหวังจากกลุม่ บริษทั แตกต่างกันออกไป

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Engagement Stakeholder) G4-24,25,26,27
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสื่อสาร

ประเด็นที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสีย

เกษตรกรไร่อ้อย

1. มีการเยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่ค้า
2. การประชุมเกษตรกรชาวไร่
3. การเชิญเกษตรกรร่วมงานหรือกิจกรรมของบริษัท

1. การส่งเสริมมากขึ้นทั้งทางด้านเทคโนโลยีและ
เงินทุนหมุนเวียน
2. ราคาอ้อยที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้น

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

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
รายงานประจำ�ปี
การเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส
การจัดการประชุมแนะนำ�การลงทุน
การสื่อสารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
การสอบถามหรือร้องเรียนผ่านช่องทางที่จัดไว้
การประชุม-สัมมนาในโอกาสต่างๆ
การเข้าร่วมกิจกรรมบริษทั ฯ
การสือ่ สารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
การสอบถามหรือร้องเรียนผ่านช่องทางทีจ่ ดั ไว้

1. ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสม่ำ�เสมอ
2. การเจริญเติบโตของบริษัทฯ
3. ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

1.
2.
3.
4.

การเยี่ยมเยียนลูกค้า
การเชิญลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน
การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า
การสื่อสารผ่านระบบต่างๆ เช่น
โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
การสอบถามหรือร้องเรียนผ่านช่องทางที่จัดไว้
รายงานประจำ�ปี
งบการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สินเชื่อ

1. สินค้าที่มีคุณภาพ
2. ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา
3. การจัดช่องทางสำ�หรับส่งเรื่องร้องเรียน

คู่ค้า/ผู้รับเหมา

ลูกค้า

เจ้าหนี้

พนักงาน

ชุมชน/สังคม

หน่วยงานของรัฐ

5.
1.
2.
3.

1. การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสยุติธรรม
2. การจ่ายค่าสินค้า/ค่าจ้างตรงเวลา

1. ชำ�ระหนี้ตรงเวลา
2. แผนงานสำ�หรับกำ�หนดเวลาชำ�ระหนี้

1. จดหมายข่าวภายใน
2. การสื่อสารผ่านระบบต่างๆ เช่น
อีเมล์ Intranet, video conference
3. การประชุม/สัมมนา/อบรม
4. การประชุมสายงานประจำ�ปี
5. การประชุมระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน
6. การประเมินผลงานพนักงานประจำ�ปี
1. การพบปะชุมชนอย่างสม่�ำ เสมอ
2. การร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน
3. การแนะนำ�การเสริมสร้างอาชีพแก่ชุมชน

1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนที่แข่งขันได้
ความก้าวหน้าตามตำ�แหน่งงาน
พัฒนาตนเอง
อุปกรณ์การทำ�งานที่ทันสมัย
ความปลอดภัยในการทำ�งาน

1.
2.
3.
4.
5.

การลดภาวะจากการผลิตของโรงงาน
การชดเชยค่าเสียหายอย่างเหมาะสม
ส่งเสริมการจ้างงานของชุมชน
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
ยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน

1. การร่วมและการสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้
2. การประสานงานกับหน่วยงานในด้านต่างๆ
3. การขออนุญาตในเรื่องที่กฎหมายกำ�หนด

1. ปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนา
ท้องถิ่น
3. ขจัดหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดแก่ชุมชน

รายงานประจำ�ปี 2560
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ด้านเศรษฐกิจ
ธุรกิจปลายน้ำ

ธุรกิจตนน้ำ
ขนสง

น้ำตาล
KSL FACTORY

STAFF

ชาวไรออย

โรงงานน้ำตาล

กากออย

โรงงานไฟฟา

กระแสไฟฟา

ขนสง

เอทานอล
กากน้ำตาล

โรงงานเอทานอล

ลูกคา

ขนสง
น้ำ KA

ไบโอแกส

Bio-Fertilizer

กากหมอกรอง

ปุย

โรงงานปุย

1. การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษทั ฯตระหนักดีวา่ การดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนจะต้องมีความสมดุลกัน
ระหว่างความมัน่ คงทางธุรกิจ(ซึง่ หมายรวมถึงผลกำ�ไรประจำ�ปีและการ
เติบโตของธุรกิจในระยะยาว) กับการใส่ใจในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม สังคม และ
การกำ�กับดูแลกิจการ
ในส่วนของความมัน่ คงทางธุรกิจ บริษทั ฯได้ด�ำ เนินการตามวิสยั ทัศน์ และ
กลยุทธ์ทต่ี ง้ั ไว้โดยพิจารณาทบทวนหรือแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้เป็น
ไปตามเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ภายใต้กรอบการกำ�กับกิจการทีด่ ี โดยมีแนวทาง
ทีช่ ดั เจนว่ากระบวนการทางธุรกิจของบริษทั จะต้องไม่สร้างปัญหาให้กบั
สิง่ แวดล้อมและสังคม และพยายามเสริมสร้างกิจกรรมทีจ่ ะช่วยรักษาสิง่
แวดล้อมและพัฒนาสังคมไปพร้อมกันด้วย

2. การจัดการห่วงโซ่คุณค่า
การจัดการวัตถุดิบอย่างยั่งยืน
จากรูปภาพด้านบนการจัดการห่วงโซ่คุณค่าแสดงให้เห็นว่าต้นน้ำ�
ของธุรกิจคืออ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ทางกลุ่มบริษัทฯได้เล็งเห็นถึง
ความสำ�คัญดังกล่าวจึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้ได้วัตถุดิบ
ที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งหากได้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพจะส่งผลให้ได้สินค้าที่ดี
ตามมาด้วยเช่นกัน กลุ่มบริษัทฯได้นำ� โครงการ icane (Intelligance
Cane System by KSL Group) ประกอบด้วย 4 โครงการ คือ โครงการ
iFarm iMap iForm iCash ซึ่งเป็นระบบการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมชาวไร่ การปลูกอ้อยของ KSL ที่พัฒนา
โดยใช้นวัตกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับปรุงกระบวนการ
ทำ�งานเพือ่ ให้ตอบสนองทุกความต้องการของชาวไร่ และเป็นการเพิม่
ประสิทธิภาพการให้บริหารงานอย่างสมบูรณ์แบบ
ปัจจุบันโครงการ iMap iForm ได้ดำ�เนินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และ
ได้นำ�มาใช้กับนักส่งเสริมอ้อยส่งผลให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น ดังนี้

5-14 วัน

ฟอรมเดิม ใชระยะเวลาในการดำเนินการรวมถึงพิจารณา

2-6 วัน

Tablet ขอมูลเขาสูระบบทันที ใชระยะเวลาประมาณ

โครงการ iForm นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำ�มาพัฒนางานของนัก
ส่งเสริมเพือ่ ลดขัน้ ตอนการทำ�งาน เพิม่ ความสะดวก รวดเร็วแก่ชาวไร่
โดยการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การทำ�งาน
แบบเดิม

แบบใหม่

1. ใช้กระดาษในรูปแบบฟอร์ม 1. กรอกข้ อ มู ล ของชาวไร่ ล ง
Tablet
ต่างๆ ให้แก่ชาวไร่
2. นำ�เอกสารต่างๆ มากรอก 2. ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า เข้ า สู่ ร ะบบ
ดำ�เนินการพิจารณา
ข้อมูลลงระบบที่สำ�นักงาน
3. ระยะเวลาในการดำ�เนินการ 3. ได้ทนั ทีใช้ระยะเวลาประมาณ
2-6 วัน
รวมถึ ง พิ จ ารณา ใช้ เ วลา
ประมาณ 5-14 วัน
จะเห็นได้วา่ การนำ�เทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้สง่ ผลให้ การทำ�งาน สะดวก
รวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำ�งานได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้สามารถ
บริหารจัดการเวลาและให้บริการชาวไร่ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อ
การแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายคุณภาพ
“ ผลิตน้�ำ ตาลทรายคุณภาพ ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ามัน
่ ใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค”
มาตรฐานการผลิตสินค้าและความต้องการของลูกค้า

โครงการ iMap เป็นการนำ�เทคโนโลยีมาใช้เช่นเดียวกับ iForm แต่น�ำ มา
ใช้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการไร่อ้อย ตั้งแต่พื้นที่ปลูก การปลูก บำ�รุง
รักษา เก็บเกี่ยว ขนส่ง ตลอดจนการเฝ้าระวัง (Monitoring) รวมถึง
คาดคะเนได้ว่าไร่อ้อยสามารถตัดได้เมื่อใด ทำ�ให้บริหารจัดการไร่อ้อย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ลดการติดคิวอ้อยในโรงงาน
และได้อ้อยที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น
ข้อดีของการนำ�เทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้
1. สามารถบอกพิกัดไร่อ้อย รวมถึงติดตามการเติบโตของอ้อย ได้
อย่างถูกต้อง
2. คาดคะเนได้ว่าอ้อยพร้อมที่จะตัดอ้อยเมื่อไหร่ ได้อย่างแม่นยำ�
มากขึ้น ทำ�ให้ได้อ้อยที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น
3. ลดการติดคิวอ้อยเป็นระยะเวลานาน
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท มีโครงการอ้อยอินทรีย์ โครงการศึกษาเพื่อ
CCS ในอ้อย
โครงการอ้อยอินทรีย์ เป็นโครงการปลูกอ้อยด้วยเกษตรอินทรีย์อย่าง
แท้จริง โดยนำ�ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในแปลงปลูกอ้อยเพื่อให้ได้อ้อยที่มา
จากธรรมชาติ 100 % และไม่เป็นการทำ�ลายหน้าดิน ส่งผลให้อ้อย
ดังกล่าวมีมูลค่าสูงขึ้น ราคาอ้อยที่ปลูกจากปุ๋ยอินทรีย์มีราคาสูงขึ้น
1-2% เมื่อเทียบกับอ้อยที่ปลูกด้วยปุ๋ยเคมี
โครงการศึกษาเพื่อ CCS ในอ้อย เป็นการร่วมกันระหว่าง YAMAHA
สำ�นักงานอ้อยและคณะกรรมการทราย และกลุ่มบริษัท KSL โดย
ทำ�การทดลองนำ�เครื่องบิน YAMAHA มาใส่ปุ๋ยในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มค่า
CCS ของอ้อย โครงการนี้เป็นโครงการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพ
อ้อยให้มมี ลู ค่าเพิม่ ขึน้ ในขณะทีป่ ริมาณอ้อยเท่าเดิม ส่งผลให้ชาวไร่ได้
อ้อยที่มีค่า CCS เพิ่มมากขึ้นได้ราคาอ้อยดีขึ้น และโรงงานได้อ้อยที่มี
คุณภาพที่ดี และส่งสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

มาตรฐานการผลิตสินค้า
มาตรฐานการผลิตสินค้า รวมไปถึง กระบวนการผลิตภายในโรงงานที่จะ
ต้องได้รับการยอมรับ เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ 100 % เป็นลูกค้า
อุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทจึงได้ให้ความสำ�คัญด้านมาตรฐานการผลิตสินค้า
เป็นอย่างมาก สินค้าทีผ่ ลิตออกมาต้องเป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า หรือ
เป็นมาตรฐานตามกฎหมายที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
กลุ่มบริษัทมีนโยบายกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับลูกค้าใน
หมวดที่ว่าด้วยบทบาทผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทใช้ระบบจัดการคุณภาพใน
ระดับสากล, มอก56-2552 เป็นต้น
นอกจากนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการดังกล่าวแล้ว กลุม่ บริษทั ฯมุง่ เน้นใน
เรื่องการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ( Value Chain) กลุ่ม
บริษทั ฯ จึงได้เริม่ นำ�มาตรฐานระดับโลกเกีย่ วกับการผลิตสินค้าเกษตรแบบ
ยัง่ ยืนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้�ำ ตาลทราย คือ มาตรฐาน Bonsucro มาใช้
ในการผลิตสินค้าเกษตร ตัง้ แต่การผลิตอ้อยในไร่ การผลิตน้�ำ ตาลในโรงงาน
ไปจนถึงกระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้า นับเป็นมาตรฐานการผลิต
อ้อยและน้�ำ ตาลทรายทีบ่ รู ณาการเรือ่ งความยัง่ ยืนทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ช่วยลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพและปริมาณของ
ผลผลิต ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานแรงงานและเคารพสิทธิมนุษยชน รักษาสมดุล
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนพัฒนาชีวติ ความเป็นอยูข่ องเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยให้ดขี นึ้
ปัจจุบันผู้ซื้อในตลาดโลกให้การยอมรับมาตรฐาน Bonsucro ในเรื่อง
ความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปลายน้ำ� และมีนโยบายเลือกใช้วัตถุดิบที่
มีกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืน ดังนั้น
ถือเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งของบริษัทฯ ในการสร้างความยั่งยืนและ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกต่อไป
ความต้องการของลูกค้า
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ลูกค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และการบริการในระดับสากล
ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัดและกำ�หนดจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจให้สอดคล้องกันภายใต้ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าในระยะยาว
บริษทั สือ่ สารกับลูกค้าอย่างสม่�ำ เสมอผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้ เยีย่ มเยียน
ลูกค้าเพือ่ รับทราบความต้องการของลูกค้าและการให้ขอ้ มูลข่าวสารใดๆ ที่
เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า
ในทางกลับกันบริษทั ฯได้เชิญลูกค้าเยีย่ มชมกิจการและตรวจสอบระบบงาน
ของบริษัทฯและโรงงานเพื่อให้ลูกค้าได้พิจารณาศักยภาพและความพร้อม
ของบริษทั ฯ ในการเป็นผูข้ ายสินค้าตามมาตรฐานของลูกค้า รวมถึงบริษทั
ได้ส�ำ รวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำ�ทุกปีและนำ�ข้อติชมของลูกค้า
มาปรับปรุงการบริการและพัฒนาระบบการผลิตของบริษัท ต่อไป
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3. การกำ�กับดูแลกิจการ

หมายเหตุ
*พลังงานทดแทน คือ กากอ้อยจากกระบวนการผลิตน้ำ�ตาล

บริษทั ฯ ถือว่าการกำ�กับดูแลกิจการเป็นกลไกทีส่ �ำ คัญในการทำ�ให้บริษทั
สามารถบริหารความสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่วา่
จะเป็นผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ชาวไร่ คูค่ า้ ลูกค้า ชุมชน และหน่วยราชการ
บริษัทจึงมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับผู้ส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำ�เนินกิจการของบริษัทมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

*ปริมาณน้ำ�มันดีเซล/น้ำ�มันเบนซิน (ลิตร) × (ค่าการแปลงหน่วย (เมกกะจูล)
1000
*ปริมาณกากอ้อย (ตัน) × (ค่าความร้อนต่ำ� (low heating value)
0.004186

การจัดการก๊าซเรือนกระจก (G4-EN15, G4-EN16)
กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำ�เนินมาตรการเพื่อลดการปล่อยเรือนกระจกทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยการลดใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและ
ในสำ�นักงาน การส่งเสริมการลดใช้พลังงานในชุมชน ไปพร้อมกับการ
ส่งเสริมการเพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ด้วยการสร้างพื้นที่
สีเขียวในโรงงานการปลูกป่า และการส่งเสริมกิจกรรมป่าชุมชนทั่ว
ประเทศ ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ และองค์กรต่างๆ

รายงานประจำ�ปีได้กล่าวถึงนโยบายการกำ�กับดูแลและการกำ�กับดูแล
กิจการไว้ที่หน้า 38 เป็นต้นไป

4. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (G4-EN4)
กลุม่ บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อการจัดการด้านพลังงานและการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื่อไม่ ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
และยังช่วยในการประหยัดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงาน รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ยังให้ความสำ�คัญต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภาวะโลกร้อนซึ่งมีสาเหตุจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์)
28,445,407.00
25,460,859.00

สัดส่วนการใช้พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (กิกะจูล)
274,575.20

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟา
ธุรกิจแอลกอฮอล

127,365.00

0

0

2559

47,432,576.00

0

4,923,528.33 81751,480.95
0

2559

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟา
ธุรกิจแอลกอฮอล

8,615,119.00
7,285,599.00
3,542,238.63
2559

0

2560

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟา
ธุรกิจแอลกอฮอล

1,303,339.00

0

2559

0

795,013.13
268,925.52
2560

2560

11,240,846.60

0

268,925.52

3,299,093.69

18,598,017.49

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (กิกะจูล)

0

3,829,470.00
3,485,278.00

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟา
ธุรกิจแอลกอฮอล

7,605,688.00

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟา
ธุรกิจแอลกอฮอล

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์)

2560

สัดส่วนการการใช้พลังงานไฟฟ้า (กิกะจูล)

21,584,376.00

0

2559

30,054.33
18,814.97

22,107.00

22,262,623.67
19,542,521.46

1,605,591.00
0

63,977.00

195

2560

0

หมายเหตุ
* ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง คือ ปริมาณการใช้น้ำ�มันดีเซล/
น้ำ�มันเบนซิน/LPG (หน่วยเป็นลิตร) × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission
factor) = หน่วยตันคาร์บอนไดออกไซด์
* ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม คือ ปริมาณการซื้อไฟฟ้าจาก
หน่วยงานภายนอก (หน่วยเป็นเมกกะวัตต์ชั่วโมง) × ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (Emission factor) = หน่วยตันคาร์บอนไดออกไซด์
* ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) อ้างอิงจากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) (องค์การมหาชน)
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทฯ มี
มาตรการใน
การควบคุมการใช้
น้ำ�ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยใช้หลัก
3 R กล่าวคือ

5. การจัดการสิ่งแวดล้อม
การใช้น้ำ�อย่างมีประสิทธิภาพ (G4-EN8)

การสูบน้ำ�จากแหล่งน้ำ�ดิบเพื่อนำ�มาใช้ ในกระบวนการผลิตน้ำ�ตาล
จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ น้ำ�ใช้ในกระบวนการผลิต และน้ำ�ใช้ใน
สำ�นักงาน น้�ำ ทิง้ จากกระบวนการผลิตน้�ำ ตาลส่วนใหญ่เป็นน้�ำ จากระบบ
หล่อเย็นที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ โดยน้ำ�ที่ใช้แล้วจะถูกส่งเข้าสู่
ระบบบำ�บัด ด้วยการตกตะกอนและลดอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับสภาพ
ธรรมชาติ ก่อนปล่อยออกจากโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน้ำ�
ที่ปล่อยออกสู่แหล่งรองรับน้ำ�เป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนด ได้แก่
มาตรฐานชลประทาน มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งรองรับน้�ำ
ส่วนน้ำ�ใช้ในอาคารที่บำ�บัดจนได้มาตรฐานแล้วจะถูกน้ำ�ไปใช้ในระบบ
รดน้ำ�ต้นไป แปลงสาธิตเกษตร และพื้นที่ชุ่มน้ำ�ต่อไป

ปริมาณน้ำ�จากแหล่งน้ำ�ภายนอก ปี 2559
ปริมาณการใช้น้ำ�ผิวดิน
(ลูกบาศก์เมตร)
ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟา
ธุรกิจแอลกอฮอล

6,694,254.30
5,458,385.00
1,902,363.00

1,267,109.00

297,491.00
0

0

2559

0

2560

91,603.20

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟา
ธุรกิจแอลกอฮอล

40,833.88

0

2559

0

14,092.80
0

2560

จะนำ�น้ำ�คอนเดนเสท (น้ำ�ที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำ�) มาใช้
ในกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้น้ำ�อ่อน ควบคุมอัตราโบลว์ดาวน์
(blow down) ของหม้อไอน้ำ�ให้เหมาะสม ควบคุมการใช้น้ำ�อ่อนใน
จุดที่จำ�เป็นเพื่อลดการใช้สารเคมี/น้ำ�

Reuse โดยการนำ�น้ำ�ใช้ซ้ำ�/ใช้น้ำ�อย่างคุ้มค่า คือ นำ�น้ำ�จาก

ระบบหล่อเย็นเครื่องจักร (condenser water) มาใช้กับระบบน้ำ�ชะ
ขี้เถ้าจากหม้อไอน้ำ� ใช้ในการล้างหม้อต้ม ฉีดล้างพื้นอาคารผลิต นำ�
น้ำ�จากระบบหล่อเย็นเครื่องกลั่นห้องปฎิบัติการมาใช้ซ้ำ� การนำ�น้ำ�
โบลว์ดาวน์จากระบบหอหล่อเย็น (Cooling tower) รวมเข้าสู่ระบบน้ำ�
คอนเดนเซอร์

Recycle โดยการนำ�น้�ำ กลับมาใช้ใหม่ คือ น้�ำ เสียทีผ่ า่ นการบำ�บัด
แล้ว จะถูกส่งกลับมาใช้ในระบบหล่อเย็นคอนเดนเซอร์ ระบบดับเพลิง
การฉีดสเปรย์น�้ำ พรมกองเก็บกากอ้อย ฉีดดับฝุน่ ลานจอดรถอ้อย และ
การรดน้ำ�ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวทั้งนี้เพื่อให้มีปริมาณน้ำ�ที่ต้องระบาย
ออกสู่สิ่งแวดล้อมเท่าที่จำ�เป็น กลุ่มบริษัทฯยังติดตั้งระบบบำ�บัดน้ำ�ให้
เหมาะกับคุณสมบัติน้ำ�เสียแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การบำ�บัดน้ำ�ที่ดี และได้น้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัดแล้วอย่างมีคุณภาพ เพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่อแหล่งรองรับน้ำ�และการใช้ประโยชน์ของชุมชน
โครงการระบบบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสทชนิด SAF : Submerge Aerated
Fixed Film เพื่อนำ�น้ำ�กลับมาใช้ใหม่
ในแต่ปีจะมีน้ำ�คอนเดนเสทออกมาปีละ 400,000-600,000 ลบ.ม./ปี
(ขึ้นกับปริมาณอ้อยเข้าหีบ)

ปริมาณการใช้น้ำ�ใต้ดิน
(ลูกบาศก์เมตร)

14,919.00
11,846.00

Reduce โดยการลดปริมาณการใช้น้ำ�ของโรงงาน คือช่วงฤดูหีบ

ทางกลุม่ บริษทั ฯ จึงเริม่ ตระหนักและหาวิธีในการบำ�บัดน้�ำ คอนเดนเสท
เพือ่ นำ�กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อบำ�บัดลดน้ำ�ตาลที่ปนเปื้อนมากับน้ำ�คอนเดนเสทแล้วนำ�น้ำ�
กลับมาใช้ใหม่ (3Rs: Reduce Reuse Recycle), Zero Waste
2. เพื่อช่วยลดการขาดแคลนน้ำ�ดิบที่นำ�มาใช้ในโรงงาน
3. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ
ควบคุมค่าน้ำ�ตาลก่อนปล่อยลงบ่อน้ำ�ดิบ ให้อยู่ที่ 0 ppm. เพิ่มปริมาณน้ำ�ดิบ
เพื่อนำ�มาใช้ในโรงงาน 100%

เพิ่มปริมาณน้ำ�ดิบ
ควบคุมน้ำ�ตาล

0

ppm.

100

%

รายงานประจำ�ปี 2560
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หมายเหตุ ข้อมูลรางวัลเป็นของบริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
ปริมาณมลสารฝุ่นละออง (Dust) (ตัน)

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1. นำ�น้ำ�กลับมาใช้ซ้ำ� Recycle ได้ 100%
2. ลดการปล่อยน้ำ�เสียออกสู่สิ่งแวดล้อม Zero Waste ไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ ข้อมูลโครงการโครงการระบบบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสทชนิด SAF :
Submerge Aerated Fixed Film เพือ่ นำ�น้�ำ กลับมาใช้ใหม่ เป็นของ บริษทั โรงงาน
น้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

463.16
375

263.85
128

0

0

2559

2560

ปริมาณมลสารออกไซค์ของซัลเฟอร์ ( SO/2) (ตัน)

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯได้รับรางวัลต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมอาทิเช่น
Green Industry Level 3, รางวัลด้านการจัดการของเสียตามหลัก
3Rs( 3Rs Award), รางวัล Clean Technology โครงการธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม, รางวัล CSR-DIW Continuous Award และรางวัล
การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ�ระดับดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลของกระทรวง
อุตสาหกรรม
การลดมลพิษทางอากาศ (G4-EN21)
กลุม่ บริษทั ให้ความสำ�คัญกับการลดผลกระทบอันเกิดจากการดำ�เนินงาน
แล้วยังตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างโรงงาน โดยติดตาม
เฝ้าระวังผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยเฝ้าระวังและตรวจสอบการดำ�เนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายตลอดจน
ให้มั่นใจว่าชุมชนที่อยู่รอบข้างจะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจาก
การดำ�เนินงานน้อยที่สุด และปรับปรุงการดำ�เนินงานต่อไป

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟา

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟา
117
89

0

79.64

61.09
0

2559

2560

ปริมาณมลสารออกไซด์ของไนโตรเจน (No/x) (ตัน)
1,753.19

1,493.00

380
0

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟา

374.22
2559

0

2560

* ไม่มีรายงานของธุรกิจแอลกอฮอล์เนื่องจากไม่มีการเผาไหม้
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม (G4-EN23)
เพื่อให้ปริมาณวัสดุที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตและการบำ�รุงรักษา
ของกลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณที่ต้องนำ�ไปกำ�จัดน้อยที่สุด กลุ่มบริษัทฯ
จึงใส่ใจในการควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ในการบำ�รุง
รักษาอย่างมีประสิทธิภาพและการเลือกวิธีการกำ�จัดวัสดุเหลือใช้ที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยทุกแห่งจะให้ความสำ�คัญ
กับการคัดเลือกผู้รับกำ�จัดและวิธีการกำ�จัดว่าต้องดำ�เนินการอย่าง
รัดกุมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด นอกจากนี้ ยังมีการตรวจ
ติดตามการกำ�จัดของผู้รับกำ�จัด เพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจาก
กลุ่มบริษัทฯจะได้รับการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการ “พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์”
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด ได้ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
คิ ด ค้ น กระบวนการนำ � กากอ้ อ ยที่ เ หลื อ จากกระบวนการผลิ ต มา
อัดแผ่น ทำ�เป็นภาชนะรองแก้ว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้
แนวคิด นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
โครงการ “พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ ” ของกระทรวง
อุตสาหกรรมจัดทำ�ขึน้ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผปู้ ระกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมและSMEสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะช่วยให้การจัดการ
มลพิษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปริมาณการใช้ขยะอันตราย (ตัน)
ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟา
ธุรกิจแอลกอฮอล

155
63.9

2
2559

0

3

6.58
0

6.94

2560

บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด ได้รับโล่รางวัลโครงการ “พัฒนาอุตสาหกรรม
เชิงสร้างสรรค์” ประจำ�ปี 2560 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ปริมาณการใช้ขยะไม่อันตราย (ตัน)
27,234.31

ธุรกิจน้ำตาล
ธุรกิจไฟฟา
ธุรกิจแอลกอฮอล

2,235.37
1,172.00
1
2559

0

5

10.14

0

2560

การจัดการขยะอันตราย (ตัน)
77.72

0

0

2559

ใชซ้ำ/ใชใหม
กำจัด
ฝงกลบ

70.54

0

0

0

2560

0

การจัดการขยะไม่อันตราย (ตัน)
27,908.78

1,000.89
0

176.15
2559

0

0

ใชซ้ำ/ใชใหม
กำจัด
ฝงกลบ

301.71 268.98
2560

รายงานประจำ�ปี 2560
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กิจกรรม

“ SAFETY Health and

ENVIRONMENT (She DAY)”

6. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (G4-LA6)
บริ ษั ท ฯ ให้ ความสำ � คั ญ กั บ การดู แ ลเรื่ อ งความปลอดภั ย และสุ ข
อนามัยในการทำ�งานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มโรงงาน เพื่อดำ�เนินงานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจ
สอบความปลอดภัยของสถานทีท่ �ำ งานสม่�ำ เสมอ ติดตัง้ ระบบสัญญาณ
เตือนภัยภายในอาคารถังดับเพลิงประตูหนีไฟตลอดจนจัดให้มกี ารฝึก
ซ้อมดับเพลิงเบือ้ งต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำ�ทุกปี และในส่วน
ของโรงงาน ยึดหลักปฏิบัติเดียวกัน โดยเน้นข้อบังคับเกี่ยวข้องกับ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อม
การทำ�งานทีม่ คี วามปลอดภัยสำ�หรับพนักงาน ผูร้ บั เหมา และผูม้ าเยีย่ ม
ชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมให้ทกุ คนปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุ และ
อันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ รวมทัง้ มีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
พนักงานรักษาความปลอดภัยของกลุ่มโรงงานทั้งหมด เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำ�คัญแรกๆที่กลุ่มบริษัทฯตระหนักถึง โดย
ตัง้ เป้าหมายในการดำ�เนินงาน คือ การเป็นองค์กรทีป่ ราศจากอุบตั เิ หตุ
ต่อพนักงานและผู้รับเหมาและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อป้องกัน
การสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
กิจกรรม Kiken Yoshi Training (KYT) ฝึกฝนการหยั่งรู้ระวังภัย
กิจกรรม KYT การฝึกฝนการหยัง่ รูร้ ะวังอันตราย คือ กิจกรรมทีป่ ฎิบตั ิ
ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัยในการทำ�งานเป็นกิจกรรมที่ฝึก
การพยากรณ์อันตรายภายใต้ แนวความคิดที่ว่า ช่วยกันทำ�อย่าง

รวดเร็วและถูกต้อง โดยเฉพาะการชี้นิ้ว และพูดย้ำ� มีการฝึกอบรม
ทางด้านความรู้และเทคนิค ความไวของประสาทสัมผัส ด้านอันตราย
รวมไปถึงการมีสมาธิ และความกระตือรือร้น สร้างความสามัคคี
ความพร้อมเป็นหนึ่ง
กิจกรรม KYT เน้นการแก้ปญั หาด้วยตัวเอง รูจ้ กั คิดแก้ปญั หาด้วยตนอง
ส่งเสริมให้พนักงานลงมือ ทำ�กันเอง ไม่มีใครบังคับ ดังนั้น กิจกรรมนี้
จึงมีความสำ�คัญในการสร้างวินัย ความสามัคคี ความกระตือรือร้น ให้
เกิดขึ้นในการทำ�งาน
กิจกรรม KYT เป็นการเตือนสติทกี่ อ่ นปฎิบตั งิ านทีเ่ กิดจากการผิดพลาด
ของคน เพราะในการทำ�งานอาจเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ทุกวินาที
ทุกนาที ทุกชั่วโมง ไม่ได้กำ�หนดว่าจะเกิดกับใคร เกิดที่ไหน ผลเสีย
หาย การสูญเสียเป็นอย่างไร ไม่ทราบได้
กิจกรรม KYT เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานระดับปฎิบตั กิ ารมีสว่ นร่วมใน
การคาดการณ์วา่ งานทีท่ �ำ มีอนั ตรายอะไร จากนัน้ ให้ท�ำ การเตือนตนเอง
ด้วยกิจกรรม “มือชี้ ปากย้ำ�”
เงื่อนไขของกิจกรรม KYT คือ
1. ทุกคนต้องพูดมาจากความจริงใจ
2. ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
หัวใจของการทำ� KYT ทุกคนต้องทำ�อย่างจริงจังในการช่วยกันคิด หรือ
ระดมสมอง โดยปกติความปลอดภัยจะมาจากการสัง่ การของผูบ้ ริหาร
เพื่อให้คนงานได้รับความปลอดภัย ซึ่งเป็นจุดเสียทำ�ให้คนงานรอแต่
คำ�สั่งจากฝ่ายบริหารเท่านั้นทำ�ให้เสียเวลาและไม่ตรงกับปัญหา
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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กิจกรรม SHE DAY เป็นกิจกรรมทีก่ ลุม่ บริษทั จัดขึน้ ในเดือนมิถนุ ายน
ของ ทุ ก ๆ ปี เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย ใน
การทำ�งานโดยกิจกรรมจะเน้นให้ความรูพ้ นักงานในด้านการใช้อปุ กรณ์
Safety ให้กับทุกคนในโรงงาน โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
มาให้ความรู้แก่พนักงาน และในทุกๆเดือน จะมีการเข้าไปตรวจ
ความปลอดภัยของพนักงานแต่ละแผนกเพื่อเตือนสติ ให้พนักงาน
ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำ�งาน และให้คะแนนพนักงาน
แต่ละแผนกนั้น หากพนักงานคนไหนได้คะแนนสูงสุด ในกิจกรรมวัน
SHE DAY จะมีการให้รางวัลดีเด่นให้แก่พนักงานคนนั้นเพื่อเป็นต้น
แบบให้กับพนักงานทุกคน

อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ (Occupational Diseases Rate-ODR)
พนักงานชาย(ประจำ/ชั�วคราว)

พนักงานหญิง(ประจำ/ชั�วคราว) ผูรับเหมา

0.04
0.037
0.025

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (Injury Rate-IR)
พนักงานชาย(ประจำ/ชั�วคราว)

พนักงานหญิง(ประจำ/ชั�วคราว) ผูรับเหมา
0

3.78

0 0.001
2560

0
2559

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (Fetalities Rate)
พนักงานชาย(ประจำ/ชั�วคราว)

2.2

พนักงานหญิง(ประจำ/ชั�วคราว) ผูรับเหมา
0.18

1.48
0.86
0.6

0.43
0

2559

2560

อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ( Lost Day Rate-LDR)
พนักงานชาย(ประจำ/ชั�วคราว)

พนักงานหญิง(ประจำ/ชั�วคราว) ผูรับเหมา
0.96

0
0

0
2559

0

0

0
2560

0.76

อัตราการขาดงาน (Absentee Rate-AR)
พนักงานชาย(ประจำ/ชั�วคราว)

พนักงานหญิง(ประจำ/ชั�วคราว)

1.56
0.29

1.51

0.19
0
0

2559

1.05

0
2560

หมายเหตุ
• อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (Incident Frequency Rate) เกณฑ์หรือดัชนีวัด
การเกิดอุบัติเหตุขององค์กรโดยคำ�นวณจากจำ�นวนรายคนที่เกิดอุบัติเหตุ
เทียบอัตราส่วนตามมาตรฐานคนงาน 100 คน ทำ�งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน
จำ�นวน 250 วันทำ�งานต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับ 200,000 ชั่วโมง-คนต่อปี
• ข้อมูลผู้รับเหมามี 2 บริษัทฯ คือ บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
สาขาวังสะพุง และ บริษทั โรงไฟฟ้าน้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (สาขาวังสะพุง)

0

2559

0.81

2560

รายงานประจำ�ปี 2560
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ลักษณะการทำ�งานดังนี้

เจาหนาที่บุคคล
ของโรงงาน
ตรวจเยี่ยม

เจาหนาบุคคล
สำนักงานใหญ

เปลี่ยน

คนพิการที่ทำงาน
ในหนวยงานตางๆ
ของชุมชนรอบโรงงาน

7. คุณภาพและความพึงพอใจของพนักงาน
พนักงานคือจุดเริม่ ต้นของการขับเคลือ่ นธุรกิจไปสูค่ วามสำ�เร็จ กลุม่ บริษทั
จึงมุ่งมั่นในการดำ�เนินการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างจริงจังโดย
มุง่ เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานตลอดช่วงระยะเวลาของการทำ�งาน
พร้อมทัง้ สรรหาบุคลากรในเชิงรุก เพือ่ ให้ได้มาซึง่ พนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน
กลุม่ บริษทั ยังให้ความสำ�คัญต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพือ่ มุง่ สู่
การเป็นองค์กรที่มีผู้อยากร่วมงานในระดับต้นๆ
กลุ่มบริษัทมีช่องการสรรหาพนักงานทั้งภายในและภายนอก โดย
ผ่านการทำ�แบบทดสอบ การสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับตำ�แหน่งงาน เข้ามาร่วมงานกับองค์กร บน
พืน้ ฐานของความสามารถและคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมเป็นหลัก ไม่เลือก
ปฏิบัติจากเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา สถานะทาง
สังคม เพศ และเพศสภาพ อายุ ความพิการ แนวคิดทางการเมือง
และสถานภาพสมรส รวมทั้งยังส่งเสริมให้มีการจ้างงานของผู้พิการ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีงานทำ� พนักงานใหม่ทุกคนจะต้อง
รับทราบร่วมกันกับต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อกั ษร เกีย่ วกับรายละเอียด
เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลักของงานที่ทำ� ตามระบบของบริษัทฯ อีกทั้งยัง
ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานขององค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ ให้มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อเป็นกำ�ลังหลักในการพัฒนาองค์กรต่อไป
ในปัจจุบนั ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมจะมีแนวโน้มการนำ�เอาเครือ่ งจักร
และเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพือ่ ทดแทนแรงงานคนและลดต้นทุนการผลิต
มากขึ้น แต่แรงงานคนหรือทรัพยากรมนุษย์นั้นยังคงเป็นกลไกสำ�คัญ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมน้ำ�ตาลซึ่ง
เป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมการผลิตทีย่ งั คงต้องพึง่ พาแรงงานคนจำ�นวนมาก
เริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกอ้อย การตัดและขนส่งอ้อย การผลิต
น้ำ�ตาลและการส่งออก ทุกกระบวนการล้วนต้องอาศัยแรงงานคนเป็น
กำ�ลังหลัก ด้วยเล็งเห็นความสำ�คัญของทรัพยากรมนุษย์นี้ กลุม่ บริษทั
จึงได้ดำ�เนินธุรกิจภายใต้กรอบของการเคารพสิทธิด้านแรงงานและ
สิทธิมนุษยชนเสมอมา

สงผลให

สัญญาจางรายป
โดยกลุมบริษัทดูแล
คาจางคนพิการโดยตรง

คนพิการมีงานทำ
อยางตอเน��องและ
สรางความ มั�นคง
ของการทำงานใหมากยิ�งขึ้น

ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ยังได้รเิ ริม่ โครงการในการจ้างผูพ้ กิ ารเข้าทำ�งาน โดย
อาศัยความร่วมมือจาก “มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม” เป็นสื่อกลางใน
การสรรหาคัดเลือกผู้พิการเข้าทำ�งานกับกลุ่มฯตามตำ�แหน่งงานที่
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนทั่วไปและ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างภาคภูมิ

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
และบริ ษั ท ในเครื อ รั บ ประกาศนี ย บั ต ร
เชิ ด ชู เ กี ย รติ “โครงการมิ ติ ใ หม่ ส ร้ า งาน
สร้างอาชีพคนพิการ ประจำ�ปี 2560”
โครงการมิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการเป็นโครงการการ
ช่วยเหลือสังคมด้วยความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธนิ วัตกรรมทางสังคม
และบริษัทน้ำ�ตาลขอนแก่นจำ�กัด (มหาชน) ในการสนับสนุนคนพิการ
ให้มีงานทำ�อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอดีตบริษัทใช้แนวทางการจ่ายเงิน
สนับสนุนเข้ากองทุนสงเคราะห์คนพิการมาโดยตลอด
กลุ่มบริษัทมองเห็นคุณค่าในการจ้างงานเชิงสังคม ผ่านความร่วมมือ
กับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและกระทรวงแรงงานที่ได้จัดโครงการ
สานฝันให้กบั คนพิการจากนายจ้างและลูกจ้างให้มาพบกันโดยตรง เพือ่
เกิดการจ้างงานซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมการช่วยเหลือทางสังคมขึ้น
คนพิการเหล่านี้เดิมทำ�งานอยู่ในแต่ละหน่วยงานทางสังคมอยู่แล้ว
เช่น พี่เลี้ยงเด็กพิการในสถานสงเคราะห์ต่างๆ, เจ้าหน้าที่ทำ�ความ
สะอาดในโรงพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในหน่วยงานท้อง
ถิน่ ต่างๆ บริษทั จึงมีความสนใจและเริม่ ด้วยการสำ�รวจจำ�นวนพนักงาน
ทัง้ หมดซึง่ พบว่าในปี 2560 บริษทั น้�ำ ตาลในกลุม่ KSL มีโควต้าต้องจ้าง
คนพิการทัง้ หมด 41 คน กลุม่ บริษทั มีพนักงานพิการในโรงงานของบ้าง
แต่ก็ไม่เพียงพอต่อโควตาทีก่ ฎหมายกำ�หนด ดังนัน้ แทนทีบ่ ริษทั จะนำ�
ส่งเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ฯ อย่างที่แล้วมา บริษัทเลือกที่จะนำ�เงิน
นั้นไปจ้างคนพิการที่ทำ�งานในหน่วยงานเชิงสังคมในชุมชน รอบๆ ที่
ตัง้ โรงงาน เพือ่ เป็นการส่งมอบคุณค่าแก่ผพู้ กิ ารทีด่ อ้ ยโอกาสทางสังคม
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

บทสัมภาษณ์
คุณรชานนท์ ชาญนาวี
เจ้าหน้าที่งานบุคคล สำ�นักงานใหญ่

“ การจ้ า งคนพิ ก ารให้ มี ง านทำ �

ในพื้ น ที่ ร อบบริ ษั ท และโรงงาน
ถื อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ และสร้ า ง
โอกาสทางสังคมให้คนพิการได้
ทำ � งาน มี ร ายได้ ที่ มั่ น คง ในแต่
ละท้องทีเ่ พราะ “จากเดิมคนพิการ
จะถูกจ้างงานตามงบประมาณของ
แต่ละหน่วยงาน ซึ่งอาจไม่แน่นอน
ขึ้ น อยู่ กั บ งบประมาณหรื อ การ
สนับสนุนในช่วงเวลานั้นๆ” จึงถือ
เป็นโครงการทีด่ เี พือ่ ช่วยเหลือและ
ดูแลสังคมร่วมกัน ”

การเปลี่ ย นจากจ่ า ยเงิ น สนั บ สนุ น เข้ า กองทุ น สงเคราะห์ ค นพิ การเป็ น
การช่วยเหลือจ้างงานคนพิการโดยตรง เป็นโครงการมุ่งเน้นการคุณค่าให้
กับคนพิการ ให้มีรายได้สามารถพึ่งตนเองและดำ�เนินชีวิตไปได้อย่างมี
ศักดิศ์ รี และเห็นคุณค่าของตนเอง โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการสรรหา
คัดเลือกผู้พิการ และหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม ถือเป็นการสร้างคุณค่า สู่สังคม ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร
การดำ�เนินการดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการได้รับประกาศนียบัตรเชิดชู
เกียรติให้แก่บริษัทที่ดูแลเรื่องคนพิการจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและ
กระทรวงแรงงานทัง้ หมด 6 แห่งได้แก่ บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน),
บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด, บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย
จำ�กัด, บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด, บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น
จำ�กัด และบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน) ซึ่ง
การจ้างงานในลักษณะสัญญาจ้างรายปีหลังจากหมดสัญญาบริษทั จะสำ�รวจ
เพื่อประเมินผลสำ�หรับการจ้างงานคนพิการในปีถัดไป
ในปีถัดไปบริษัทได้ขยายโอกาสและความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น
หากพนักงานของบริษัทเกิดทุกพลภาพจากเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุทำ�ให้
ไม่สามารถทำ�งานได้อย่างเต็มที่หรือทุกพลภาพในระดับที่ ไม่สามารถ
ทำ�งานอย่างปกติ ต้องถูกเลิกจ้างตามกฎหมาย บริษทั ก็จะสามารถช่วยเหลือ
แรงงานเหล่ านั้ น ได้ แม้ จะสิ้ น สภาพจากการเป็ น พนั ก งานของบริษัท
ผ่านการจ้างงานในลักษณะเดียวกันนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยเหลือ
ทางอ้ อ มที่ เ ป็ น การต่ อ ยอดจากโครงการเดี ยวกั น ให้ คืน สู่ คนที่เ คยเป็น
ครอบครัว เคยเป็นสมาชิก KSL
บริษทั และผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกส่วน พยายามผลักดันนโยบายและแนวทางต่างๆ
ทีจ่ ะช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องพนักงานทีถ่ อื เป็นแรงงาน
สำ�คัญขององค์กรให้ดขี น้ึ รวมทัง้ การสร้างมาตรฐานการสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

รายงานประจำ�ปี 2560
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จากความสำ�คัญดังกล่าวกลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่น
ที่ จ ะธำ � รงรั ก ษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย
อย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลสถานประกอบ
กิจการทีธ่ �ำ รงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย
ต่อเนื่อง 10 ปี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน ซึง่ ถือว่าเป็นอีกหนึง่ ความภาคภูมใิ จของ
กลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ยังได้จดั สวัสดิการและสิง่ อำ�นวยความสะดวกนอกเหนือ นายจ้างอยู่ได้
จากที่กฎหมายฯกำ�หนดให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สินค้าและบริการได้รับการยอมรับในเรื่องแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานที่เป็นธรรม คำ�ถึงนึงถึง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ และเพิม่ ความมัน่ คงในอนาคตของพนักงาน เช่น กองทุน
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมด้ า นแรงงานที่ มี ก ารดำ � เนิ น การอย่ า งมี
เงินสำ�รองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการ
มาตรฐาน
เงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิด
2.
เป็นเครือ่ งมือทางการตลาดในการแข่งขันทางธุรกิจในเวทีการค้าทัง้ ใน
ความสมดุลระหว่างการทำ�งานและการดำ�รงชีวติ ของพนักงาน โดยจัดสรร
ประเทศและนานาชาติ
วันลาหยุดพักผ่อนให้แบบขั้นบันไดตามอายุงาน
3. มีภาพลักษณ์ที่ดี สามารถประชาสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์ ได้
ในด้านสิทธิและเสรีภาพ กลุ่มบริษัทได้จัดทำ�ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน 4. สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล
ช่องทาง Intranet เพือ่ ให้พนักงานได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารและการดำ�เนินงาน 5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
ของกลุ่มบริษัทอย่างทั่วถึงและทันท่วงที รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ ลูกจ้างอยู่ดี
พนักงานแสดงออกทางความคิดหรือรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองในเรื่อง 1. มีขวัญกำ�ลังใจ มีความมั่นคงในการทำ�งานเพราะสิทธิมนุษยชนได้รับ
การปกป้อง
ต่างๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์แก่
2.
ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิไม่ต่ำ�กว่าที่กฎหมายกำ�หนด
พนักงานและการพัฒนาขององค์กรต่อไป
3. ลู ก จ้ า งมี เ สรี ภาพในการรวมกลุ่ ม ของแรงงาน และมี สิ ท ธิ ใ นการ
ร่วมเจรจาต่อรอง
กลุ่มบริษัทฯได้ให้ความสำ�คัญต่อพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มี
การแบ่ ง แยกเชื้ อ ชาติ ศาสนาไม่ ว่ า เพศหญิ ง หรื อ ชาย โดยพนั ก งาน 4. ไม่เลือกปฎิบตั ใิ นการว่าจ้างแรงงาน อันเนือ่ งจากเหตุเพราะความแตกต่าง
ในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ ทัศนคติส่วนตัว และ
ทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และมี
ความพิการ
สิทธิได้รับสวัสดิการตามตำ�แหน่งหน้าที่ที่พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ และใน
5.
ลู ก จ้ า งมี ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มใน
การพิจารณาปรับตำ�แหน่งหรือเงินเดือนของพนักงานบริษทั ได้ด�ำ เนินการใน
การทำ�งานที่ดี
รูปของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ เพื่อให้
ประเทศไทยได้
ประโยชน์
เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการ
1.
สร้
า
งเสริ
ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
เสริมสร้างความรู้ ผ่านการอบรมภายใน และภายนอกบริษัท เพื่อรองรับ
อย่
า
งเสมอภาค
และสามารถบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่าง
การเติบโตของบริษทั ในอนาคต อีกทัง้ บริษทั ยังมีการจัดตัง้ กองทุนสำ�รอง
เป็นเลิศ
เลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายในบริษัท
2. ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศในเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการที่ผ่าน
การรับรองด้วยเกณฑ์มาตรฐาน มีการบริหารจัดการแรงงานทีเ่ ป็นธรรม
มาตรฐานแรงงานไทยเป็นเรื่องที่กลุ่มบริษัทให้ความสำ�คัญเป็นอย่างมาก
และคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
การสร้างมาตรฐานแรงงานที่ดีเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้ นายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้าง จากความสำ�คัญดังกล่าวกลุม่ บริษทั จึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะธำ�รงรักษาระบบมาตรฐาน
อยู่ดี ประเทศไทยได้ประโยชน์
แรงงานไทยอย่างต่อเนือ่ ง จนได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการทีธ่ �ำ รงรักษา
ระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนือ่ ง 10 ปี จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัท
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

204

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

การพัฒนาบุคลากร (G4-LA9)
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ง านและมี
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายงานของตน บริษัทกำ�หนด
เป้าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม ให้สอดคล้องกับทิศทางและ
กลยุทธ์ของบริษัท มีการจัดอบรมทั้งในบริษัทโดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย
และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการทำ�งานรวมทั้งเรื่อง
จริยธรรม และให้พนักงานเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพือ่ เพิม่ พูนความรูก้ บั
บริษัทอื่นๆภายนอกบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทมีการวางแผนการอบรม
และสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มี
การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management)
ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร
ส่วนหนึ่งของการบริหารและพัฒนาบุคลากร คือ การสร้างหลักสูตรที่
จำ�เป็นต่อพนักงาน ประกอบด้วย หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพ
หลักสูตรบังคับ หลักสูตรบังคับเป็นหลักสูตรที่พนักงานทุกคนต้องเข้ารับ
การอบรม และหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะสำ�หรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
เน้นการให้ข้อมูลและคำ�แนะนำ�เบื้องต้นของธุรกิจอ้อยและน้ำ�ตาล รวมทั้ง
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เข้าใจการจัดโครงสร้างการบริงานในองค์กร ประวัติ
ความเป็นมา และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งรู้จักผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี
การผลิตสินค้า เพือ่ ให้พนักงานได้รจู้ กั และเข้าใจสภาพแวดล้อมขององค์กร
สามารถปรับพฤติกรรมเพื่อให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและสังคมการทำ�งาน
ภายในองค์กรได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำ�งาน
เน้นความรู้เรื่องความปลอดภัย จุดอันตรายต่างๆในพื้นที่การทำ�งาน เพื่อ
ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ ความปลอดภัยในการทำ�งาน โดยได้
มีการจัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ตามข้อกำ�หนดมาตรฐานปี 2543 และถ่ายทอดไปยังหลักสูตรอบรม เรื่อง
ความปลอดภัยในการทำ�งาน เพื่อรู้วิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
การปฏิบัติงาน
หลักสูตร ระบบการบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
เน้นการเพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจในข้อกำ�หนดพืน้ ฐาน และ ขัน้ ตอนของระบบ
การบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 โดยพนักงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง และ
ถือปฏิบัติตามข้อกำ�หนดในมาตรฐานเรื่องการผลิตสินค้าและให้บริการที่มี
คุณภาพ เพือ่ ให้ลกู ค้าและผู้ใช้บริการเกิดความมัน่ ใจในสินค้าที่ได้มาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพในระดับสากล
หลักสูตร FSSC 22000 (Food Safety)
หลักสูตรที่เน้นการจัดระบบความปลอดภัยด้านอาหาร FSSC 22000
(Food Safety) โดยพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการอบรมใน
หลักสูตรความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อการจัดทำ�แผนป้องกันสิ่งที่อาจ
ปนเปื้ อ นสู่ ก ารผลิ ต เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น กั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ในธุ ร กิ จ
อย่างต่อเนื่อง

จำ�นวนพนักงานทั้งหมด

4,203 คน

พนักงานหญิง 706 คน พนักงานชาย 3,497 คน
จำ�นวนพนักงานแยกตามตำ�แหน่ง

4,203 คน

พนักงานบริหาร 88 คน

พนักงานทั่วไป 4,094 คน

ผู้บริหารระดับสูง 21 คน

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)
เพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึง ข้อกำ�หนดในมาตรฐานแรงงานไทย ข้อ
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง การมีอิสระเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การไม่เลือกปฏิบตั ิ การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ เรือ่ งความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทำ�งาน เพือ่ สร้างทัศนคติทดี่ แี ละเสริมสร้างบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารในสถานประกอบกิจการที่รองรับการขยายระบบธุรกิจ
ในอนาคต
หลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้วยศาสตร์พระราชา
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้วยศาสตร์พระราชาจัดขึ้น ณ ศูนย์
กสิ กรรมธรรมชาติ เ คเอสแอล ริ เ วอร์ แ คว ระหว่ า งเดื อ นกรกฎาคมพฤศจิ กายน 2560 เป็ น หลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานใน
ด้านการปฏิบัติงานโดย น้อมนำ�หลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ และการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองของพนักงาน ที่
จะสามารถทำ�ให้พนักงานได้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ภายในครอบครัว
ได้ โดยผ่านกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน
(บ้านพนักงาน)

รายงานประจำ�ปี 2560

หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ และสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพในด้านการทำ�งานของพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยจัด
หลักสูตรที่เน้นการเสริมสร้างความรู้การบริหาร การพัฒนาภาวะผู้นำ� และ
ทักษะต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำ�เนินงานขององค์กรสู่พนักงานในแต่ละ
ระดับ เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
หลักสูตรและเนือ้ หาวิชาสำ�หรับกลุม่ นีจ้ ะเน้นให้ความรูใ้ นเชิงการบริหารงานใหม่ๆ
และทักษะการจัดการระดับสูง เพื่อการกำ�หนดทิศทางขององค์กร และ
เป้าหมายให้เกิดผลตามที่วางแผนไว้ เพื่อให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงนี้เน้นไปที่หลักสูตร เช่น
หลักสูตรการคิดและเขียนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking and Executive),
Directors Strategic Workshop, หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
กลุ่มพนักงานระดับจัดการ
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสำ�หรับกลุ่มนี้เน้นให้ความรู้ในเชิงการบริหาร และ
การจัดการทั่วๆ ไป เพื่อวางแผนการบริหารที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
และพัฒนาภาวะผู้นำ�สู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในองค์กร ได้แก่ หลักสูตร
โครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร Mini MBA for KSL, การบริหารงานบุคคลสำ�หรับ
ผู้จัดการ (HR for non HR), การพัฒนาผู้นำ�ในบทบาทการสอนงาน (The
Leader as Coach), การพัฒนาศักยภาพสำ�หรับผู้บริหาร (Competency
for Executive Management), การบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Performance Management System), การบริหารความต่อเนือ่ ง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) เป็นต้น
กลุ่มพนักงานระดับบังคับบัญชา
เเน้นความรู้และทักษะในสายงานของตนเอง เสริมสร้างศิลปะในการ
การสื่อสาร รวมทั้งการทำ�งานเป็นทีม เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
ประสานสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างพนักงาน และการสร้างทัศนคติในการทำ�งานทีด่ ี
มาสู่องค์กร ซึ่งจะเป็นส่วนเสริมทักษะการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ ได้แก่ การนำ�เสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation
Technique) การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน และการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร,
การเจรจาต่อรองเพือ่ ประสิทธิผล (Negotiation for Results), KSL Excellence
Team Work และการเขียนหนังสือโต้ตอบ หนังสือราชการ การเขียน
รายงานเพื่อการนำ�เสนออย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ
พนักงานในกลุ่มนี้จะเน้นให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน และเพิ่มเติมความ
รู้ในเรื่องหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นในกิจกรรม
เพิม่ ผลผลิตต่าง ๆ ทีเ่ ป็นเครือ่ งมือในการช่วยปฏิบตั งิ านได้ดยี ง่ิ ขึน้ เช่น
ความรู้เบื้องต้นในเรื่อง กิจกรรม 5ส., กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC.),
กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำ�งาน (Safety), การต่อต้าน
การทุจริตและการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy)
เป็นต้น
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โครงการทำ� OPK หรือ One Point Knowledge และการทำ� OPL หรือ
One Point Lesson, OPS One point Sharing
การทำ� OPK หรือ One Point Knowledge และการทำ� OPL หรือ One
Point Lesson, OPS One point Sharing เป็นหนึง่ ในเครือ่ งมือการจัดการ
ความรู้ของโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่ง
รวบรวมบทความ ที่น่าสนใจ เคล็ดลับ ทางเทคนิคด้านต่างๆ ที่ได้รับหลัง
จากไปร่วมประชุมหรืออบรมทุกหลักสูตร และ สัมมนาจากหน่วยงาน
ภายนอก รวมทัง้ การเขียนบทความทีเ่ กิดจากประสบการณ์ของพนักงานใน
องค์การ แล้วนำ�มาแบ่งปันให้กบั เพือ่ นร่วมงานมาประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน
เป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดทัศนคติในการเรียนรู้ เพือ่ นำ�ไปสู่
การพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายโดยมีสมรรถนะสูงขึน้
และเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจของ
องค์กร และการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดให้ ผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนทุกระดับ ต้องดำ�เนินการ
วางแผนเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่ตนเองดูแล เพื่อจะได้มีการวางแผน
กำ�หนดเรื่องงบประมาณส่งพนักงานไปร่วมอบรมให้ได้ตามเป้าหมายที่
กำ�หนด รวมทั้งต้องมีการติดตามและประเมินผลหลังจากไปเข้าอบรม
ด้วยทุกครั้ง
จำ�นวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน ต่อปี ต่อคน
แยกตามระดับชั้น
แยกตามเพศ

26.28 ชั่วโมง

20.82 ชั่วโมง 35.67 ชั่วโมง

22.43 ชั่วโมง
ผู้บริหารระดับสูง

50.69 ชั่วโมง

เพศชาย

เพศหญิง

พนักงานทั่วไป

พนักงานบริหาร

แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า องค์กรจะเจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปขึ้น
อยู่กับการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม เพื่อสืบทอด
เจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง จึงมอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความสำ�คัญกับ
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธภาพ
บริ ษั ท ฯมี การคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบในตำ � แหน่ ง งานบริ ห ารที่
สำ�คัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าได้ผบู้ ริหารทีม่ คี วามรู้
ความสามารถเหมาะกับตำ�แหน่งและทำ�ให้การบริหารงานของบริษัท
ดำ�เนินต่อไปได้อย่างราบรืน่ และมีผทู้ ส่ี ามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้ตาม
ความเหมาะสม พร้ อ มกั น นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ศึกษาหาข้อมูลและติดต่อ
กับบริษัทและสถาบันที่มีความเป็นมืออาชีพมาให้ค�ำ ปรึกษาในการดำ�เนิน
โครงการแผนการสืบทอดงานให้ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯมีการกำ�หนดแผน
สืบทอดงาน ดังนี้
1. การกำ�หนดตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญหรือตำ�แหน่งงานหลัก
2. การกำ�หนดศักยภาพหรือสมรรถนะของตำ�แหน่งงานหลัก
3. กระบวนการวิเคราะห์หาผู้สืบทอดตำ�แหน่ง
4. จัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคล
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นจะสร้างองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ด้วยการเติบโต
อย่างยัง่ ยืนขององค์กร โดยการสร้างค่านิยมขององค์กร (CORE VALUES)
ทีค่ รอบคลุมลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ และสือ่ สารให้ทกุ คนในองค์กรได้รบั ทราบ
เข้าใจและปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งให้พฒ
ั นาเป็นวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมของ
องค์กร (CORE VALUES) คือ D-I-S-C ประกอบด้วย

D
•
•

พนักงานได้ส่งผลงานตามเกณฑ์ที่ประกาศไปแล้วล่วงหน้าเข้าประกวด
หลายผลงาน คณะกรรมการที่ต้ังขึ้นได้คัดเลือกผลงานที่เป็นประโยชน์
และใช้ได้จริงสำ�หรับกิจการ ในปี 2560 นี้ คณะกรรมการฯได้ให้รางวัลแก่
เปลี่ ย นแปลง และปรั บ ตั ว รวมทั้ ง ประเมิ น กลยุ ท ธ์ แผน 18 ผลงาน
และกระบวนการทำ � งานเพ่ อ ให้ ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
หลังการคัดเลือกแล้ว คณะกรรมการฯได้จัดงาน Innovation Awards
สภาพแวดล้อม
หาความรูท้ งั้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานในหน้าทีแ่ ละธุรกิจทีเ่ ราทำ�พัฒนา 2017 เพื่อให้พนักงานที่ได้รับรางวัลได้นำ�เสนอผลงานต่อผู้บริหารและ
ทักษะ และความชำ�นาญที่จำ�เป็นต่อการทำ�งานในปัจจุบันและ เพื่อนพนักงาน และเพื่อมอบรางวัลแก่พนักงานเจ้าของโครงการที่ ได้
รับเลือกข้างต้น
อนาคต
ตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมบนฐานข้อมูลที่เพียงพอ

ช่องทางในการสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีจัดให้มี KSL Brand Ambassador รุ่นที่ 1 จำ�นวน
33 คน เป็นผู้นำ�ในสื่อสารให้กับทุกส่วนทั้งส่วนสำ�นักงานใหญ่และโรงงาน
ยึดถือความซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นคำ�สัญญา ให้ทราบทุกช่องทาง ดังนี้
ที่ให้ไว้
• กิจกรรม Morning talk
ปฎิบตั ติ อ่ บุคคลอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบตั แิ ละเคารพศักดิศ์ รี
• กิจกรรมสื่อสาร DISC ติดป้ายไวนิล/เสียงตามสาย
ของผู้อื่น
• กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานและอบรมพนักงาน
ยึดมั่นในธรรมาภิบาล จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจและ
• เสนอชื่อพนักงานที่มีคุณสมบัติตามค่านิยมองค์กรแต่ละอย่าง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
(D,I,S,C idol)
ตรงต่อเวลาและสือ่ สารข้อมูลทีเ่ ป็นความจริงในเวลาทีเ่ หมาะสม
• กิจกรรม KYT สอดแทรกค่านิยมขององค์กร
ไม่บิดเบือน หรือปกปิดสาระสำ�คัญที่พึงเปิดเผยรวมทั้งเตรียม
• กิจกรรม SHEDAY สอดแทรกค่านิยมขององค์กร
ข้อมูลและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์

- Integrity หมายถึง ซื่อสัตย์ รักษาคำ�พูดและทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง
•
•
•
•

S
•
•
•

C
•
•

โครงการนี้เกิดขึ้นในปี 2560 เป็นครั้งแรก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม
ค่านิยมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ (C-Creativity) พนักงานได้รับการ
เชิญชวนให้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งในประเภทซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
โดยแต่ละประเภทจะแบ่งเป็นสามระดับ คือ ระดับแนวคิด ระดับต้นแบบ
และระดับที่ใช้งานได้จริง

- Dynamic หมายถึง มีพลัง กล้าเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า

•

I

โครงการ KSL INNOVATION AWARD 2017

- Synergy หมายถึง ร่วมใจ ประสานจุดเด่นสร้างผลงานทวีคูณ
ร่วมคิด ร่วมทำ�และแบ่งปันความรู้อย่างเต็มที่
สื่อสาร หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอย่างชัดเจน
สรุปผลและเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์
- Creativity หมายถึง สร้างสรรค์ พัฒนาสิง่ ใหม่ประยุกต์ให้เกิดจริง
พัฒนาวิธีการทำ�งาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบใหม่ๆ ให้กับ
องค์กร
ตัดสินใจและปฎิบัติ โดยผ่านการประเมินความเสี่ยงในระดับที่
ยอมรับได้ และมีการติดตามเรียนรูจ้ ากผลสำ�เร็จและข้อผิดพลาด
เพื่อใช้ในการปรับปรุงต่อไป

รายงานประจำ�ปี 2560
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ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัทให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือ
มี ส่ ว นร่ ว มสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ การกุ ศ ลหรื อ การพั ฒ นาชุ ม ชน เพื่ อ
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ชุ ม ชนและช่ ว ย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะ
ในพื้ น ที่ ที่ บ ริ ษั ท ฯประกอบกิ จ การ โดยมี
การสนับสนุนในรูปของการบริจาคเงินหรือ
สิ่ ง ของตามความเหมาะสมแก่ กิ จ กรรม
โดยคำ � นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการของผู้ รั บ
การสนับสนุนตามจารีตประเพณี
บริษัทฯและบริษัทย่อยในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ ที่อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัด
ขอนแก่น อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย อำ�เภอท่ามะกาและอำ�เภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี และอำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนต่างๆ ในจังหวัดทีต่ งั้ โรงงานและจังหวัด
ใกล้เคียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน เช่น ให้ความรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การสร้างอาชีพ การถ่ายทอดความรูด้ า้ นการทำ�
ปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ลดต้นทุนทางการเกษตร และ
เป็นผลดีต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการออมเงิน ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน (ถ่ายทอดความรู้ด้านการทำ�สบู่ก้อนสมุนไพร) และอื่นๆ โดย
บริษทั ฯ มีศนู ย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
และมีฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้อบรมผู้ที่สนใจทั่วไป รวมถึง
ครูและนักเรียนด้วย

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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ในส่วนของการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน รวมถึงการกุศลต่างๆ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยในพื้นที่ต่างๆตามที่กล่าวข้างต้น ได้มีส่วนร่วมกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น ได้ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ� เพื่อร่วมดูแลดิน
ป่า และแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยัง่ ยืน และส่งเสริมให้พนักงานมีจติ สำ�นึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการสนับสนุนอาหารกลางวัน บริจาคน้ำ�ตาล
ข้าว ให้แก่โรงเรียนและชาวบ้าน มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนใน
โรงเรียนต่างๆ ช่วยสมทบทุนทาสีและปรับปรุงเมรุวดั สร้างกุฎสิ งฆ์ ทำ�บุญ
กฐิน ทอดผ้าป่า จัดทำ�หลังคาคลุมสนามวอลเล่ยบ์ อลของโรงเรียน บริจาค
ผ้าห่มให้ชุมชนรอบโรงงาน บริจาคหนังสือและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน
ต่างๆ ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำ�พองนำ�แพทย์ พยาบาลออกตรวจสุขภาพ
บริจาคปุ๋ยชีวภาพให้โรงเรียน เป็นต้น
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กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
1. บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้านสำ�นักเย็น (กลุ่มสตรีรีไซเคิล
บ้านสำ�นักเย็น) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
นำ�โดยคุณธรรม์ฤทัย พระแท่น มีสมาชิกทั้งหมด 20 คน เป็นชุมชน
ที่ น้ อ มนำ � พระราชปณิ ธ านด้ า นความสามั ค คี เป็ น ชุ ม ชนที่ น้ อ มนำ �
พระราชปณิธานด้านความสามัคคี เป็นหลักในการขับเคลื่อนของกลุ่มจน
ได้รบั ความสำ�เร็จเป็นสถานทีศ่ กึ ษาดูงานของชุมชนและหน่วยงานภายนอก
สร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในชุมชนได้เป็น
อย่างดี ทั้งนี้โดยจัดสรรพื้นที่การเรียนรู้ของชุมชน เป็น 2 ส่วน คือ
1. การเรียนรูด้ า้ นการจัดการขยะ คือ การคัดแยกขยะ และเพิม่ มูลค่าของขยะ
2. การเรียนรูด้ า้ นการพึง่ พาตนเอง ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการสนับสนุนของกลุม่ บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น ดำ�เนิน
การในพืน้ ทีบ่ า้ นของคุณธรรมฤทัย พระแท่น และคุณกฤษฎา พระแท่น
แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 2 ไร่ รอบพื้นที่บ้านมีการปลูกผัก เผาถ่าน
เลี้ยงไส้เดือน ทำ�ปุ๋ยหมักชีวภาพ และเป็นที่รวมกลุ่มสำ�หรับผลิต
สินค้าของกลุ่มสตรีรีไซเคิล เช่น สบู่ก้อนสมุนไพร สบู่เหลวสมุนไพร
ข้าวเกรียบสมุนไพร และชาสมุนไพร พืน้ ทีเ่ กษตร จำ�นวน 4 ไร่ มีการทำ�นา
เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ และการอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทย ที่จะสามารถเป็น
ตัวอย่างให้กบั ชุมชนอืน่ ได้ ในปัจจุบนั เปิดรับคณะศึกษาดูงานเข้าศึกษา
ดูงานปีละมากกว่า 2,500 คน

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
บ้านหนองไม้แก่น
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความรับผิดชอบ
“ การจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
บ้านหนองไม้แก่นนั้น...เกิดจากความตั้งใจของ
ชาวบ้ า นที่ จ ะรวมกลุ่ ม กั น ทำ � กิ จ กรรมด้ า น
การพึง่ พาตนเอง ก็มกี ารลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ
เมื่ อ พบปั ญ หาก็ ช่ ว ยกั น หาวิ ธี ก ารแก้ ไ ข ต้ อ ง
ขอขอบคุณกลุ่มบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น ที่คอย
ให้ คำ � แนะนำ � และสนั บ สนุ น กิ จ กรรรมของชุ ม ชน
บ้านหนองไม้แก่น.. ”

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
บ้านสำ�นักเย็น
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความสามัคคี
“ ความสำ � เร็ จ ของชุ ม ชนบ้ า นสำ � นั ก เย็ น
จะเกิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้ ห ากไม่ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
คนในชุ ม ชน เทศบาลตำ � บลพระแท่ น กลุ่ ม
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนองค์
ความรู้และกำ�ลังแรงกาย สร้างแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนแห่งนี้ขึ้น ”
ศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ชุ ม ชนบ้ า นหนองไม้ แ ก่ น ตั้ ง อยู่
หมู่ที่ 8 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เกิดขึ้นจากผู้นำ�ชุมชน
ผูใ้ หญ่วนั ชัย ญาติค�ำ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรูห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว และนำ�ความรู้ไปพัฒนา
พื้นที่ว่างเปล่าของตนเอง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยการขับเคลื่อน
ร่วมกันระหว่างชุมชน วัด โรงเรียน และกลุ่มบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น
สร้างฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง คือ ฐานเรียนรู้ฅนมีน้ำ�ยา ฐานเรียนรู้
ฅนรักษ์แม่ธรณี ฐานเรียนรูฅ้ นรักษ์สตั ว์ ฐานเรียนรูค้ ลังเสบียงฅน ฐานเรียนรู้
ฅนรักษ์สมุนไพร และฐานเรียนรู้ฅนเอาถ่าน เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน และ
สถานที่ศึกษาดูงานของผู้ที่สนใจด้านการพึ่งพาตนเอง นอกจากนี้ชุมชน
บ้านหนองไม้แก่นยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ และ
ด้านสุขภาวะด้วย ปัจจุบันสามารถรับคณะศึกษาดูงานได้มากกว่า 1,500
คนต่อปี

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชนวัดหมอเฒ่า กลุม่ กล้วยฉาบยายเคีย่ ม
ตัง้ อยู่ ม.2 ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นการรวมกลุม่ ของคนใน
ชุมชนเพื่อแปรรูปกล้วย เป็นกล้วยฉาบ 7 รส คือ รสเบรกแตก รสเนย รส
ปาปริก้า รสบาร์บีคิว รสใบเตย รสเค็ม และรสหวาน โดยในปีนี้ได้มีการ
เพิ่มรสชาติของน้ำ�อ้อยขึ้น โดยคั้นน้ำ�อ้อยจากแปลงอ้อยอินทรีย์ของศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ทดลองและปรับปรุงสูตรกล้วย
ฉาบจนได้ได้รสชาติใหม่ คือ กล้วยฉาบน้ำ�อ้อย เป็นการเพิ่มความหลาก
หลายให้กับลูกค้าที่แวะเข้ามาอุดหนุนกล้วยฉาบป้าเคี่ยม ซึ่งในปัจจุบัน
สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มมากกว่า 7,000 บาทต่อเดือน

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
วัดหมอเฒ่า
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษา

“ เดิมทีป้าทำ�อาชีพปลูกผัก ทำ�สวนกล้วยขายส่ง
ที่ ต ลาดนครปฐม จนแม่ ป้ า เสี ย เมื่ อ 10 ปี ก่ อ น
ได้เข้าไปเรียนรูท้ ศี่ นู ย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล
ริเวอร์แคว เมื่อกลับมาก็เห็นว่าที่บ้านมีกล้วยเยอะ
จึ ง ได้ ท ดลองทำ � กล้ ว ยฉาบขายแถวบ้ า นก่ อ น
ต่อมาก็คอ่ ยๆเพิม่ เติมเพือ่ ขยายตลาดให้เพิม่ มาก
ยิ่งขึ้น ”

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
บ้านดอนรัก

KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความเสียสละ
“ ความฝันของจ่าแมวก็คือ การสร้างแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีสถานที่สำ�หรับเรียนรู้
เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง
ตามแนวทางของในหลวงรั ช กาลที่ 9 ตอนนี้
พอมีเวลาว่างก็ ไปช่วยพีบ่ มุ๋ (ชุมชนบ้านสำ�นักเย็น)
รั บ คณะศึ ก ษาดู ง าน ช่ ว ยเป็ น วิ ท ยากรเรื่ อ ง
การเลี้ ย งไส้ เ ดื อ น ซึ่ ง ต้ อ งขอขอบคุ ณ ทางกลุ่ ม
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น ที่ในการสนับสนุนโรงเพาะ
เลี้ยงไส้เดือนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน
ของผู้ที่สนใจด้วย ”

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้านดอกรัก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้าน
ดอนรัก ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนเรื่อง
การเลี้ยงไส้เดือน เพื่อขยายพันธุ์ ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยน้ำ�มูลไส้เดือน
เพื่อจำ�หน่าย ในราคาไม่แพง โดยคุณสุทน มาลัย (จ่าแมว)ได้น้อมนำ�
พระราชปณิธานด้านความเสียสละของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาล
ที่ 9 มาปรับใช้โดยเปิดบ้านของตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ เมื่อมีเวลาว่างจะ
เข้าไปช่วยงานกิจกรรมของชุมชนบ้านสำ�นักเย็นอย่างสม่ำ�เสมอ ปัจจุบัน
มีชุมชนผู้สนใจแวะเยี่ยมเยือนและเรียนรู้ด้านการเลี้ยงไส้เดือน มากกว่า
1,500 คนต่อปี
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เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม และกลุม่ บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น โดยนำ�นักเรียน
และคุณครูเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำ�ฐานเรียนรู้เข้ามาพัฒนาที่โรงเรียน
เช่น การเลี้ยงปลาดุก การเผาถ่าน เก็บน้ำ�ส้มควันไม้ การเพาะเห็ดนางฟ้า
การทำ�ผลิตภัณฑ์ลดรายจ่ายในครัวเรือน ซึ่งทางโรงเรียนจะมีจุดเด่นใน
เรือ่ งของ ผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว สามารถสร้างรายได้เสริมให้กบั เด็กๆ และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจอีกด้วย ในปัจจุบันสามารถถ่ายทอดความรู้ให้
กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ มากกว่า 1,000 คนต่อปี
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ศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษา

โครงการศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูโ่ รงเรียน
ท่ า เรื อ พิ ท ยาคม ตั้ ง อยู่ ตำ � บลท่ า เรื อ อำ � เภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2. บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
บ้านไร่

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้านไร่ ตั้งอยู่ บ้านไร่
พัฒนา ตำ�บลหลุมรัง อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ของ
คุณสาหร่าย ออละเอีย่ ม มีเนือ้ ทีท่ งั้ หมด 40 ไร่ แบ่งเป็นไร่ออ้ ย ไร่สปั ปะรด
ไร่ข้าวโพด แหล่งน้ำ� แปลงผักสวนครัว แปลงสมุนไพร และที่อยู่อาศัย
โดยรอบบ้านจะมีเตาเผาถ่าน การทำ�ปุ๋ยหมักชีวภาพและการเลี้ยงสัตว์
อีกด้วย ซึ่งทำ�ให้ลุงสาหร่ายสามารถลดรายจ่ายในการซื้อวัตถุดิบมา
ประกอบอาหารมากกว่า 2,000 บาท/เดือน และยังมีรายได้หมุนเวียน
ตลอดทั้งปีและเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านที่สนใจมากกว่า 1,200 คนต่อปี

KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความประหยัด
“ ลุงมีอาชีพทำ�อ้อยเป็นรายได้หลักของครอบครัว
รอบๆ บ้ า นก็ มี ก ารปลู ก ผั ก ปลู ก สมุ น ไพรไว้
เก็ บ ทำ � กั บ ข้ า วกิ น กั น ในครอบครั ว บ้ า ง เน้ น ทำ �
เกษตรแบบไม่ ใ ช้ ส ารเคมี จากการแนะนำ � ของ
ผู้ ใหญ่วสันต์ ตระกูลโอสถ หลังจากได้เข้าร่วม
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
ของกลุ่ ม บริ ษั ท น้ำ � ตาลขอนแก่ น ได้ รั บ การ
สนับสนุน เรื่องของ การทำ�น้ำ�หมักชีวภาพและ
การเลี้ ย งสั ต ว์ ต้ อ งขอขอบคุ ณ ทางบริ ษั ท ที่ ใ ห้
การสนับสนุนด้วย ”
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เกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงาน จุดเริ่มต้นของการทำ�ศูนย์เรียนรู้คือ
เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2555 ผู้ใหญ่วสันต์ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล
ริเวอร์แคว หลังจากนั้นได้นำ�กลับไปพัฒนาพื้นที่บ้านของตนเองให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ชุมชน โดยการสนับสนุนของกลุ่มบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด ในพื้นที่มีการทำ�อ้อยลดต้นทุน
โดยใช้มูลสัตว์แทนปุ๋ยเคมี การเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก และมีการจัดตั้งกลุ่ม
เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยชุมชนบ้านจงเจริญนับว่า
เป็นชุมชนต้นแบบของการพึ่งตนเองได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันมีผู้สนใจ
เข้าศึกษาดูงานมากกว่า 2,000 คนต่อปี และผู้ใหญ่วสันต์ยังเป็นวิทยากร
ให้กับหน่วยงานภายนอกบรรยายนอกสถานที่อีกด้วย

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
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
บ้านจงเจริญ ตัง้ อยู่ ตำ�บลหลุมรัง อำ�เภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี นำ�โดยผู้ใหญ่วสันต์ ตระกูลโอสถ

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
บ้านวังทอง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม

“ การทำ�อาชีพเกษตรกรรมนั้น เป็นอาชีพหลัก
ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน ที่บ้านทำ�ทุกอย่างเลย
ทั้ ง ทำ � นา ทำ � ไร่ และปลู ก ผั ก อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด
เราก็มอี าหารไว้รบั ประทานในครัวเรือน เหลือก็ขาย
มีรายได้ตลอดทั้งปี ”

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้านวังทอง ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย
จ.กาญจนบุรี นำ�โดยคุณชูชาติ กล้าหาญ เป็นพืน้ ทีท่ สี่ ามารถพึง่ พาตนเองได้
มีการทำ�ไร่ออ้ ยลดสารเคมีเช่นเดียวกับลุงสาหร่าย มีแหล่งน้�ำ การทำ�นาข้าว
มีการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานและจำ�หน่าย ได้รับการสนับสนุนจาก
บริษัท ด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างรายได้เสริม ใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์
การผลิตน้ำ�หมักชีวภาพ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งส่งผลดีต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

รายงานประจำ�ปี 2560
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เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 จำ�นวนนักเรียนทั้งสิ้น 63 คน บริหารงานโดยนางจิราวัฒน์
คุณเวียน ผู้อำ�นวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู 3 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน
ครูพี่เลี้ยงจ้างสอน 1 คน และช่างไฟฟ้า ระดับ 4 จำ�นวน 1 คน จัดการ
เรียนการสอนแบบคละชั้น และใช้ทีวีทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้ามาบริหารจัดการและใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
เข้าทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ จัดหลักสูตรท้องถิน่ ให้สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน และพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองหอย
ได้นำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการสอนโดยปลูกฝัง
แนวคิดหลักการ และการดำ�เนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ให้นกั เรียนรูจ้ กั ความพอประมาณ หมายถึง รูจ้ กั ความพอดี ความเหมาะสม
มีเหตุผล หมายถึง รูจ้ กั คิดวิเคราะห์ใช้เหตุและผลในการทำ�งาน และเรียนรู้
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง รู้จักวางแผน และป้องกันในการเรียนรู้
การใช้ชีวิต และการทำ�งาน ควบคู่ไปกับ 2 เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
คือต้องเรียนรู้ ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีคุณธรรมจริยธรรม
ในตัวที่ดีด้วย

ศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่
โรงเรียนบ้านหนองหอย

KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
โรงเรียนบ้านหนองหอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำ�บลผักขะ
อำ�เภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

การดำ�เนินงานโรงเรียนปลูกฝัง ส่งเสริม โดยการบูรณาการกิจกรรม
การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกษตรพอ
เพี ย งเพื่ อ สนั บ สนุ น อาหารกลางวั น นั ก เรี ย น โดยการปลู ก ผั ก กางมุ้ ง
ปลอดสารพิษ โดยการสำ�รวจความต้องการรับประทานอาหารกลาง
วันจากนักเรียนและนำ�เพาะปลูก การปรับปรุงดินสำ�หรับแปลงเกษตร
การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลีย้ งปลาดุก การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้นำ�ผลผลิตส่งเข้าโรงครัวเพื่อประกอบอาหารกลางวัน
ให้นักเรียน ในการจัดกิจกรรมเหล่านี้โรงเรียนขนาดเล็กซึ่งประสบปัญหา
ด้านงบประมาณไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนได้ประสานงานกับหน่วยงาน
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ สนั บ สนุ น และได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
บริษทั น้�ำ ตาลนิวกว้างสุน้ หลี จำ�กัด (KSL) ได้สนับสนุนงบประมาณเบือ้ งต้น
จำ�นวน 32,000 บาท และได้ส่งบุคลากรมาช่วยในการจัดทำ�โครงการ
และอบรมให้ความรู้นักเรียนในครั้งนี้ นอกจากนี้ทางโรงเรียนก็ ได้นำ�
บุคลากรไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำ�มาพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานต่อไปด้วย
ผลการดำ�เนินงานกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองหอย
เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ทำ�ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาด
ปลอดภัย ทุกหลักโภชนากรและอิม่ ท้องเพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้
นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน โรงเรียน
ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำ�ปี
2559 “สถานศึกษาพอเพียง 2559” จากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน

214

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

คุณลุงสมพิศ เสาตรง หนึง่ ในพนักงาน บริษทั อะโกร แอนเทรดดิง้ จำ�กัด
ผู้ดูแลกิจกรรมในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้านหัวช้าง
(KSL AGRO)ตั้งอยู่ 83 ม.2 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
หลังจากมีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ได้ดำ�เนินตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงการทำ�พื้นที่เป็นตัวอย่างให้กับพนักงาน และกลุ่ม
เกษตรกร โดยใช้พนื้ ทีบ่ างส่วนแบ่งเป็นบ่อน้�ำ สำ�หรับกักเก็บน้�ำ ไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง จำ�นวน 2 บ่อ ปล่อยปลา ใช้เป็นแหล่งอาหาร มีฐานเรียนรู้ ได้แก่
ฐานเรียนรู้ฅนรักษ์สัตว์ ฐานเรียนรู้คลังเสบียงฅนฐานเรียนรู้ฅนรักษ์ป่า
ฐานเรียนรู้ฅนเอาถ่าน ฐานเรียนรู้ฅนรักษ์แม่ธรณี ฐานเรียนรู้ฅนรักษ์พันธุ์
ซึ่งภายในฐานเรียนรู้จะมีกิจกรรมย่อยการทำ�น้ำ�หมักชีวภาพ และปุ๋ยจาก
การเลีย้ งสัตว์เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมหลักในพืน้ ที่ คือแปลงอ้อย สามารถช่วย
ลดต้นทุนการผลิต การใช้น�้ำ ส้มควันไม้ลดการใช้สารเคมีได้พอสมควร ทำ�ให้
คุณภาพชีวิตพนักงานดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำ�คัญยังมีการขยายผล
กิจกรรมไปสู่บ้านพนักงาน นายสุชาติ แสงทอง การต่อยอดจากการที่
ได้ร่วมกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ฯ KSL AGRO ในพื้นที่บ้านของตนโดย
การใช้พนื้ ทีว่ า่ งให้เกิดประโยชน์ มีการเลีย้ งปลาดุกในบ่อพสาติกบริเวณหลัง
บ้าน การเลี้ยงไก่ไข่ การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การเผาถ่าน หลังจากได้
ผลผลิตสามารถนำ�มาบริโภคในครัวเรือน นำ�ออกจำ�หน่ายและแจกจ่ายให้
กับชาวบ้าน สร้างความสุขพอเพียงภายในครอบครัว จนสร้างแรงบันดาล
ใจให้กบั ชาวบ้านเริม่ ทำ�ตาม เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในหมูบ่ า้ นกลายเป็น
แหล่งเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งในชุมชน

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
บ้านกุดม่วง

KSL สืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยพ่อ
ชีวติ พอเพียง เพือ่ สุขเพียงพอ
“ หลายคนมั ก เข้ า ใจว่ า การใช้ ชี วิ ต พอเพี ย ง
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
ไม่ ใ ช้ เ งิ น เยอะ และไม่ใช้เงินในสิ่งที่ไม่จำ�เป็น ทั้งที่
ในความเป็นจริงแล้ว การใช้ ชี วิ ต พอเพี ย งนั้ น
อาจครอบคลุ ม ไปถึ ง วิ ธี คิ ด วิ ธี ตั ด สิ น ใจเลื อ ก
สิ่ ง ต่ า งๆ ให้ เ หมาะสมกั บ ตั ว เรา โดยไม่ ไ ด้
มุ่งหวังความร่ำ�รวยในบั้นปลาย แต่มีเป้าหมาย
คือ ความสุขที่ยั่งยืนที่ไม่มีวันสูญหาย ”

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
บ้านหัวช้าง

KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
“ การสร้างพืน้ ทีต่ วั อย่างความสำ�เร็จให้เป็นรูปธรรม
บนพืน้ ฐานการอยูร่ ว่ มกันของพนักงานในหน่วยงาน
ให้มีความพอเพียง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามกำ�ลังและความสามารถทำ�จะให้หน่วยงาน
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 ”
การสืบทอดแนวคิดการทำ�การเกษตรแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำ�ริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ของลุงประทิน มีรกั ธรรม
นั้นได้รับการสนับสนุนโดย บริษัทน้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด สร้าง
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชนบ้านกุดม่วง ตัง้ อยู่ 98 หมูท่ ี่ 6 ต.บ้านด่าน
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีสมาชิกทัง้ หมด 30 คน ได้นอ้ มนำ�ความรูข้ อง
เศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยการนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้
การทำ�บัญชีพอเพียงให้รู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้
กับตนเอง และสอนให้รู้จักรอบคอบในการดำ�เนินชีวิต การปลูกผักในที่
ของตนเอง เลี้ยงสัตว์ อยู่แบบพอเพียง ทำ�แบบพอเพียง ให้เดินทีละก้าว
กินข้าวทีละคำ� ให้บริหารจัดการพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ปลูกทุกอย่างที่กิน
กิ น ทุ ก อย่ า งที่ ป ลู ก ลุ ง ประทิ น ได้ เ ริ่ ม ทำ � จึ ง เข้ า ใจ ว่ า ที่ ท่ า นสอนคื อ
ดีที่สุดแล้ว การวางแผนที่ดี การจัดการที่ดี จะทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ
เกิดความผิดพลาดน้อย ปัจจุบันลุงทำ�แบบพอเพียง ปลูกทุกอย่างที่กิน
ขายเอง แปรรูปเอง จัดการเอง เกิดข้อผิดพลาดบ้าง แต่เราก็แก้ไข ปรับปรุง
ให้ดที สี่ ดุ สามารถเป็นสถานทีศ่ กึ ษาดูงานของชุมชนและหน่วยงานภายนอก
สร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้โดยจัดสรร พื้นที่
การเรียนรู้ของชุมชน เป็น 2 ส่วน คือ
1. พืน้ ทีส่ วนปลูกกล้วย และแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ
2. การเลีย้ งสัตว์ เช่น การเลีย้ งแมลงจิง้ หรีด การเลีย้ งไก่พน้ื เมือง การเลีย้ งปลา
เบญจพรรณ การเลีย้ งนกเขาสวยงาม
3. การปลูกผักสวนครัว และไม้ผล เช่น ชะอม พริก มะเขือ ข่า ตะไคร้ มะละกอ
มะม่วง ฝรัง่ น้อยหน่า
ภายในศูนย์เรียนรูฯ้ คือ ทุกอย่างสามารถกินเอง ทำ�เอง ขายเองได้ ไม่ตอ้ ง
มองหาตลาด ปลูกไม่ตอ้ งเยอะ ราคาเราก็ก�ำ หนดเองได้ อยากให้คนทีส่ นใจ
ทีจ่ ะทำ�เกษตรเดินตามรอยเท้าพ่อนัน้ จะไม่จนและไม่อดตายถ้าทำ�แบบทีพ่ อ่
ได้สอนไว้ลงุ ได้กล่าวทิง้ ท้าย........ปัจจุบนั สามารถเป็นแหล่งเรียนรูช้ มุ ชนให้
กับผู้สนใจมากกว่า 1,000 คนต่อปี

รายงานประจำ�ปี 2560

นางทองยุ่น จันทร์ศักดิ์ อายุ 61 ปี ตั้งอยู่ 97 หมู่ที่4 ต.ช่องกุ่ม
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็นเกษตรกรมีอาชีพทำ�ไร่ออ้ ย กล่าวว่าหลังจาก
ประสบปัญหาจากการทำ�ไร่ออ้ ย เนือ่ งจากมีรายได้จากการขายอ้อยเพียงปี
ละครั้ง ทำ�ให้บางช่วงรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่ต้องใช้ในแต่ละเดือน
จึงได้มีแนวคิดจะใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำ�ริในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช นางทองยุน่ ได้ท�ำ บัญชีครัวเรือน
จึงทำ�ให้ชว่ ยเห็นภาพรวมว่า ตนเองและครอบครัวมีรายได้เท่าไร มีรายจ่ายเท่าไร
คงเหลือเท่าใด เงินไม่พอใช้เท่าใด และสำ�รวจว่ารายการใดจ่ายน้อยจ่ายมาก
รายจ่ายไหนที่จำ�เป็นบ้าง หากจำ�เป็นน้อยหรือไม่จำ�เป็นเลยก็อาจจะลด
ทอนแล้วเลือกจ่ายเฉพาะที่จำ�เป็นเสียก่อน และได้น้อมนำ�ความรู้ของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยการนำ�ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน
ได้การทำ�เกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชหลากหลายชนิด และเลี้ยงสัตว์
เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวในช่วงระหว่างรอการเก็บเกี่ยวอ้อย
ในช่วงนั้นได้มีโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของบริษัท
น้�ำ ตาลนิวกว้างสุน้ หลี จำ�กัด จึงได้รว่ มโครงการดังกล่าว โดยแบ่งพืน้ ทีป่ ลูก
อ้อยบางส่วนขุดสระน้�ำ เลีย้ งพืน้ ทีร่ อบบ่อปลูกพืชแบบผสมผสาน ทัง้ มะม่วง
ขนุน ไผ่ มะนาว มะละกอ กล้วยน้�ำ ว้า และเลีย้ งหมูหลุม เลีย้ งไก่ เป็นแหล่ง
อาหารสำ�หรับครอบครัว สร้างรายได้พร้อมแจกจ่ายให้กบั ชาวบ้านและเป็น
ศูนย์เรียนรูข้ องหมูบ่ า้ นการน้อมนำ�คำ�สอนในเรือ่ งการเกษตรของในหลวง ร.9
ที่รับสั่งให้แบ่งสรรที่ดินเป็นหลายๆ ส่วน ปลูกไม้หลายอย่าง ทั้งไม้กิน
ไม้ประโยชน์ใช้สอย ทุกอย่างผสมผสานกัน เราก็นำ�มาใช้ในไร่ ชีวิตทุกวัน
นี้มีความสุขกับคุณภาพที่ดีขึ้นซึ่งเป็นความสุขในชีวิตที่แท้จริงเลยทีเดียว
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ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
บ้านหนองหัวช้าง

KSL สืบสานพระราชปณิธาน ประหยัด อดออม
สู่วิถีพอเพียงและเพียงพอ
“ การดำ�เนินชีวติ แบบอยูอ่ ย่างพอเพียงและเพียงพอ
การอยู่อย่างพอควรและควรพอ เมื่อเรามีการอยู่
การใช้พอดีแล้ว เราก็จะมีชีวิตและฐานะที่ดีพอ
ไม่ฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือย ความพอเพียงไม่ได้สอน
ให้เราเกียจคร้าน แต่สอนให้เรารู้จักประมาณตน ”

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ ช่วยให้
ชุมชนเข้มแข็ง และธรรมชาติคนื มาด้วย ปรัชญา
ของในหลวง

“ ความพยายามในการขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ ง
การปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหน
ในสังคมไทย กล่าวได้วา่ มีความเกีย่ วเนือ่ งเชือ่ มโยง
กั บ ความเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมไทยมาตลอด
โดยการเปลี่ ย นแปลง ทางสั ง คม ต่ า งก็ ตั้ ง
ความมุ่ ง หวั ง เอาไว้ ว่ า การปฏิ รู ป การศึ ก ษา
การปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ การเปลี่ ย นแปลงคน
หรื อ พั ฒ นาคนโดยผ่ า นกระบวนการศึ ก ษา
ทั้ ง ในระบบและนอกระบบจะเป็ น ฐานของการ
ปฏิ รู ป สั ง คม แก้ ปั ญ หาวิ ก ฤติ ค วามเหลื่ อ มล้ำ �
สู่การพัฒนาประเทศชาติ ที่สมดุลและยั่งยืน ”
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นคุณค่าและความสำ�คัญปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของแนวคิดและปรัชญาอืน่ ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารพัฒนาแบบยัง่ ยืน รวมทัง้
เพือ่ ให้ภารกิจการบริการวิชาการแก่สงั คม เป็นรูปธรรมมากขึน้ มหาวิทยาลัย
จึงขยายผลของหลักคิดดังกล่าวไปสู่การสร้างกระบวนการความร่วมมือ
แบบภาคีเครือข่ายหรือเบญจภาคี โดยเริ่มโครงการโพธิวิชชาลัยที่จังหวัด
สระแก้ว อันประกอบด้วย ภาคี ภาควิชาการ ภาคีภาคราชการและ
ความมัน่ คง ภาคีภาคเอกชน ภาคีภาคประชาสังคมและสือ่ ภาคีภาค ประชาชน
ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพลังงาน
ทดแทนและป่าต้นน้ำ� จังหวัดสระแก้วขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว โดยความร่วมมือประการ หนึ่งก็คือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโครงการจัดตัง้ วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้วขึน้
อาจารย์เชษฎ์ เล็กรัง พนักงานทัว่ ไปวิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย ผูด้ แู ลเปิดเผยว่า ได้ใช้
เวลาสร้างศูนย์ศกึ ษาพัฒนาจิตอาสาและกิจการเพือ่ สังคม “เกษตรทฤษฎีใหม่”
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย มศว สระแก้วแห่งนีข้ น้ึ มานานเกือบ 2 ปีแล้ว โดยเริม่
ต้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 คณบดีโพธิวชิ ชาลัย มศว เข้าหารือกับ
คุณจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) ขอบริจาคที่ดินเพิ่มอีก 18 ไร่

(เดิม บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่นจำ�กัด (มหาชน) เคยบริจาคให้เมือ่ ปี 2551 จำ�นวน
81 ไร่) รวมทัง้ หมดเป็นจำ�นวน 99 ไร่ และงบประมาณอีก 1,500,000 บาท
โดยภายในศูนย์ฯ ถูกจัดสัดส่วนเพือ่ ใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่า มีการขุดสระน้�ำ
ใช้เลีย้ งปลาด้วยระบบธรรมชาติ พร้อมกับมีท�ำ โรงเรือนเลีย้ งไก่ ริมขอบสระ
ใช้ปลูกผักสวนครัวหลากชนิด ทัง้ พริก ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด มะนาวและ
ผักผลไม้ชนิดต่างๆ พืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ใช้ขดุ บ่อขนาดเล็กเพือ่ ใช้เลีย้ งและขยาย
พันธุเ์ บญจพรรณ โรงเรือนเลีย้ งวัวโรงเรือนเลีย้ งแพะ และสัตว์หลากหลายชนิด
มีพน้ื ทีแ่ ปลงนาข้าวอินทรีย์ แปลงอ้อย มันสำ�ปะหลังตัวอย่าง และพืน้ ทีส่ าธิต
การสร้างบ้านดิน มีแปลงผักสวนครัวปลอดสารพิษ รวมไปถึงการทำ�เตาถ่าน
เพือ่ ผลิตถ่านหุงต้มไว้ใช้เองด้วย ซึง่ ผลผลิตทัง้ หมดนีท้ างวิทยาลัยฯ จะนำ�ไป
ใช้ท�ำ อาหารกลางให้ไว้รองรับโครงการค่ายของนิสติ ทุกครัง้ จนแทบไม่ตอ้ งมี
การใช้จา่ ยเงินในส่วนนีเ้ ลย จึงทำ�ให้สามารถนำ�เงินทีท่ างรัฐสนับสนุนให้ในส่วน
นี้ไปพัฒนาต่อยอดศูนย์เรียนรูใ้ ห้ดแี ละมีประสิทธิภาพมากขึน้ ไปอีก
ศูนย์ศึกษาพัฒนาจิตอาสาฯแห่งนี้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับค่ายจิตอาสา
สร้างเเรงบันดาลใจรับใช้สงั คมของฝ่ายบริการวิชาการแก่สงั คม มศว ปีละ
5 ค่าย เเละของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว ปีละ 5 ค่าย(เป็นนิสิตจาก
19 คณะ จำ�นวนค่ายละ 250 คน) ไว้รองรับหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยวิชา“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไว้เป็นแหล่งเรียนรูต้ ลอด
ชีวิตแก่ชุมชนภายใต้นโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียนรู้” จ.สระแก้ว
ไว้รองรับโครงการ“กิจการเพือ่ สังคม”ของโพธิวชิ ชาลัย สูก่ ารบริการแก่นสิ ติ
จากทุกมหาวิทยาลัยที่สนใจ รวมทั้งเป็นเเหล่งเรียนรู้ของประชาชนทั่วไป
โดยรายได้ที่เกิดขึ้น จะจัดเป็นทุนการศึกษาให้นิสิตโพธิฯที่ขาดเเคลนฯลฯ
การขับเคลื่อนงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับ
พื้นที่และการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยน้อมนำ�หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ได้
ขับเคลื่อนงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับพื้นที่
และการบริการทางวิชาการแก่ชมุ ชนโดยน้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูก่ ารพัฒนาหมูบ่ า้ น/ชุมชนอย่างยัง่ ยืน ณ วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วอาจารย์เชษฎ์
ยังกล่าวอีกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำ�ขึ้นนี้ เป็นไปตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทีอ่ งค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
พระราชทานไว้ให้ปวงชนชาวไทยได้น�ำ ไปปรับใช้ในชีวติ ประจำ�วัน พระองค์
ทรงหน่อยเหนือ่ ยตรากตรำ�พระวรกาย ศึกษาทดลองจนประสบผลสำ�เร็จและ
นำ�มาเผยแผ่ให้พสกนิกรของพระองค์ดว้ ยความรักและอยากทีจ่ ะให้ประชาชน
ของพระองค์อยูด่ กี นิ ดี ซึง่ ตนเองยืนยันว่า “ในยามทีพ่ ระองค์เสด็จสวรรคต
ไปแล้ว ยิง่ เป็นวันทีเ่ ราควรจะต้องทำ�งานให้หนักขึน้ เพราะครัง้ ก่อนพระองค์
เคยนำ� เมื่อวันนี้ไม่มีพระองค์แล้ว เราก็ยังต้องเดินต่อ เพื่อที่น้อมนำ�แนว
พระราชดำ�ริของพระองค์ทา่ นให้อยูค่ กู่ บั คนไทยสืบไป” ในปัจจุบนั สามารถ
เผยแผ่ความรูใ้ ห้กบั นักเรียน นักศึกษา ผูส้ นใจมากกว่า 4,000 คนต่อปี

รายงานประจำ�ปี 2560
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โดยมีนางจิดาพา พินจิ มนตรี พร้อมกับชาวบ้านชุมชนบ้านคำ�บอนจำ�นวน
10 คน ทีน่ อ้ มนำ�พระราชปณิธานด้านความเพียร มาปรับใช้ในชีวติ ประจำ�วัน
โดยสมาชิกของกลุ่มได้หมั่นศึกษาหาความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ม เช่น ชาใบหม่อน สบู่รังไหม น้ำ�หม่อน ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่
การเรียนรู้ให้กบั ชุมชน โดยการสนับสนุนของกลุม่ บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น
จำ�กัด (มหาชน) ในปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคำ�บอน มีรายได้ของ
กลุม่ มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน และสามารถเผยแผ่ความรู้ให้กบั ผูส้ นใจ
มากกว่า 500 คนต่อปีอีกด้วย

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคำ�บอน
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความเพียร
โครงการศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่
ชุ ม ชนกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นคำ � บอน ตั้ ง อยู่
บ้ า นคำ � บอน ตำ � บลบั ว เงิ น อำ � เภอน้ำ � พอง
จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษา
“ ในนามของผู้ บ ริ ห าร คณะครู นั ก เรี ย น
โรงเรี ย นโคกสู ง ประชาสรรพ์ ข อขอบคุ ณ
บริ ษัท น้ำ� ตาลขอนแก่ น จำ � กั ด (มหาชน) ที่ใ ห้
การสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ แ ละกำ � ลั ง แรงกาย
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนแห่งนี้ขึ้น ”

โครงการศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ชุ ม ชุ ม ชนโรงเรี ย นโคกสู ง
ประชาสรรพ์ตง้ั อยูท่ ี่ บ้านโคกสูง ตำ�บลน้�ำ พอง อำ�เภอน้�ำ พอง จังหวัดขอนแก่น
จัดตั้งขั้น ในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โดยมี นางวิบูลรัตน์ บุศราคำ�
เป็นผู้อำ�นวยการโรงเรียน คุณพินิจ มีทองคำ� รองผู้อำ�นวยการโรงเรียน
และคุณครูสุรชัย เพชรแสน และคณะครูอีก 5 ท่านและ เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยร่วมกับบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่นจำ�กัด (มหาชน) มีการสร้าง
ฐานเรียนรู้ให้กับทางโรงเรียนทั้งหมด 5 ฐาน เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้สำ�หรับชุมชนและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยังแปลงอ้อยอินทรีย์ จำ�นวน 4 ไร่ ที่ดำ�เนิน
กิจกรรมมาจนครบอายุของการตัดซึ่งอ้อยแปลงนี้สามารถขยายพันธุ์ ไปสู่
ศูนย์เรียนรู้ฯต่างๆภายใต้การดำ�เนินงาน เค.เอส.แอล.น้ำ�พอง พื้นที่ของ
ศูนย์เรียนรูฯ้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ1.ตัวศูนย์เรียนรูฯ้ ภายในตัวศูนย์เรียนรูฯ้
มีการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงหมูป่า ปลูกผัก ปลูกป่า ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
2.แปลงอ้อยอินทรีย์ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชาวไร่อ้อย ที่สามารถนำ�
องค์ความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตน และภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ได้นำ�เอา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าบรรจุให้เป็นหลักสูตรของการเรียนการสอน
เพือ่ ให้นกั เรียนได้มคี วามรูแ้ ละสามารถนำ�กลับไปประยุกต์ใช้กบั ครอบครัว
ของตนเอง และภายในศูนย์เรียนรู้ฯ มีฐานเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสำ�หรับเป็น
แหล่งเรียนรู้ เป็นสถานทีศ่ กึ ษาดูงานของชุมชนและหน่วยงานภายนอกและ
ผูท้ สี่ นใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ สร้างความรัก ความสามัคคี
ของนักเรียน ปัจจุบันสามารถเผยแผ่ความรู้ให้กับครู นักเรียนและผู้สนใจ
มากกว่า 500 คนต่อปี
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
โรงเรียนบ้านจำ�ปาหัวบึง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษา

เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุ่ม บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น
จำ�กัด (มหาชน) นำ�โดยคณะครูและนักเรียนมีความสนใจในการทำ�กิจกรรม
ด้านการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูข้ องให้นกั เรียนได้ศกึ ษา เช่น การเลีย้ งเห็ดนางฟ้าภูฐาน
การปลูกต้นกล้วยเพื่อประโยชน์ในงานฝีมือ เช่น การทำ�บายศรี การปลูก
ผักสวนครัวเพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยและสร้างรายได้ให้กับนักเรียน
การทำ�ผลิตภัณฑ์ลดรายจ่ายในครัวเรือนเพือ่ ใช้ภายในโรงเรียน ผลผลิตจาก
โรงเพาะเห็ดสามารถนำ�มาเป็นอาหารกลางวัน ปลูกสมุนไพรเพื่อเป็นสื่อ
เรียนรู้ ทั้งหมดนี้นำ�ไปสู่การพัฒนาทักษะของน้องนักเรียน และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับผู้ปกครองอีกด้วย ปัจจุบันสามารถให้ความรู้แก่นักเรียนและ
ผู้สนใจมากกว่า 200 คนต่อปี

โครงการศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่
โรงเรียนบ้านจำ�ปาหัวบึง ตั้งอยู่ บ้านจำ�ปาหัวบึง
ตำ�บลทรายมูล อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น
คุณสุชาดา หนองโยธา เป็นเกษตรกรชาวไร่ของโรงงานที่ผ่านการอบรม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนรักษ์ดิน รักษ์น้ำ� ดำ�เนินกิจกรรม
ในพื้นที่ ทั้งหมด 20 ไร่ โดยแบ่งเป็นการทำ�การเกษตรแบบผสมผสาน
พื้นที่ไร่อ้อยอินทรีย์ และ พื้นที่นาข้าว ส่วนที่เหลือเป็นศูนย์เรียนรู้ฯได้รับ
การสนับสนุนจาก บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ภายในพืน้ ที่
ได้ดำ�เนินกิจกรรมต่างมีฐานเรียนรู้มากมาย เช่นฐานเรียนรู้ฅนรักษ์สัตว์
ฐานเรียนรู้ฅนรักษ์แม่ธรณี ฐานเรียนรู้ฅนรักษ์ป่า ฐานเรียนรู้คลังเสบียง
ฅนฐานเรียนรู้ข้าวของพ่อและฐานเรียนรู้ฅนทำ�ไร่ เป็นสถานที่ให้ความรู้
กับชุมชนและบุคคลที่สนใจมากกว่า 500 คนต่อปี

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
บ้านโคกสูง

KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่
ชุ ม ชุ ม ชนบ้ า นโคกสู ง ตั้ ง อยู่ ที่ บ้ า นโคกสู ง
ตำ�บลโคกสูง อำ�เภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
บ้านม่วงหวาน

KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจพอ
เพียง
โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
บ้านม่วงหวาน ตัง้ อยูท่ ่ี บ้านม่วงหวาน ตำ�บลม่วงหวาน
อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น

โดยคุณสมคิตย์ เค้าเม้า เกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงาน ดำ�เนินการใน
พื้นที่ทั้งหมด 30 ไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่ไร่อ้อย และ พื้นที่นาข้าว แปลง
มันสำ�ปะหลัง ส่วนที่เหลือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
สนับสนุนของ บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ภายในศูนย์เรียนรูฯ้
บ้านม่วงหวาน ได้ดำ�เนินกิจกรรมด้านการพึ่งพาตนเอง เช่น ฅนรักษ์สัตว์
ฅนรักษ์แม่ธรณี ฅนรักษ์ป่า คลังเสบียงฅนและฅนทำ�ไร่ เป็นสถานที่ให้
ความรู้กับชุมชนและบุคคลที่สนใจในปีนี้คุณสมคิตย์ เค้าเม้า ได้เข้ารับ
การอบรม โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนด้ ว ยหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชุมชนศูนย์รกั ษ์ดนิ
รักษ์น้ำ� ซึ่งสามารถแลกปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรท่านอื่นที่เข้ารับการอบรม
และนำ�ไปพัฒนาพืน้ ทีข่ องตนเองอีกด้วย ปัจจุบนั พืน้ ทีส่ ามารถเผยแผ่ความ
รู้ในกับชุมชนและผู้สนใจมากกว่า 600 คนต่อปี

รายงานประจำ�ปี 2560

โดยคุณยายเคน สุพรรณพุทธา เป็นผูด้ �ำ เนินกิจกรรมในพืน้ ที่ ทัง้ หมด 10 ไร่
เดิมคุณยายทำ�เกษตรเชิงเดี่ยวมาโดยตลอด ต่อมาได้รับการส่งเสริม
จาก บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) จึงหันมาทำ�เกษตรแบบ
ผสมผสานสร้างรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี โดยปัจจุบันพื้นที่แบ่งเป็น
พื้นที่ไร่อ้อย นาข้าว ที่อยู่อาศัย และพื้นที่สำ�หรับการทำ�เกษตรผสมผสาน
เช่น การเลี้ยงสัตว์ การปลูกผักสวนครัว การทำ�ปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำ�นา
ทำ�ไร่ออ้ ย และการใช้พลังงานทดแทนเพือ่ ปัม๊ น้�ำ ในการเกษตร ซึง่ สามารถ
เป็นตัวอย่างให้กบั คนชุมชนได้เป็นอย่างดี และเป็นแหล่งเรียนรูช้ มุ ชนทีเ่ ผย
แพร่ด้านการพึ่งพาตนเองให้กับผู้สนใจมากกว่า 500 คนต่อปี
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ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
บ้านสร้างแซ่ง

KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจพอ
เพียง
โครงการศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่
ชุ ม ชนบ้ า นสร้ า งแซ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ บ้ า นสร้ า งแซ่ ง
ตำ�บลวังชัย อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
บ้านหนองแสง

KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเกษตรและ
สิง่ แวดล้อม

ดำ�เนินการโดยคุณบุญหลาย อัดโดดดร เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วม
โครงการเปลีย่ นนาเป็นอ้อยกับทางโรงงานพร้อมกับครอบครัวทัง้ หมด 4 คน
ได้ น้ อ มนำ � พระราชปณิ ธ านด้ า นการเกษตรและสิ่ ง แวดล้ อ ม มาใช้ ใ น
การดำ�เนินชีวติ เป็นพืน้ ทีต่ น้ แบบแห่งการอยูร่ อดแบบพอเพียงได้เป็นอย่างดี
เดิมในพื้นที่มีการทำ�นาเพียงอย่างเดียว หลังจากได้รับการส่งเสริมจาก
โรงงานประกอบการกับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงสูช่ มุ ชน จึงได้จดั การพืน้ ทีแ่ บ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ปลูกอ้อยส่งเข้า
โรงงาน สวนพริกและสวนเกษตรผสมผสาน ทัง้ หมดนีท้ �ำ ให้ชาวไร่มรี ายได้
รายวันรายเดือน รายปี เกิดรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีเพียงพอต่อการ
ใช้จ่ายภายในครัวเรือน และเหลือเป็นเงินออมในอนาคต ปัจจุบันบ้านของ
คุณบุญหลาย สามารถเป็นตัวอย่างให้ชุมชนและผู้สนใจมากกว่า 500 คน
ต่อปี

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 ตั้ ง อ ยู่ บ้ า น ห น อ ง แ ส ง
ตำ � บ ล ท่ า ก ร ะ เ ส ริ ม อำ � เ ภ อ น้ำ � พ อ ง
จังหวัดขอนแก่น
พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

เป็นศูนย์เรียนรู้ของชาวชุมชนบ้านหัวบึงจำ�ปา นำ�โดยคุณสุวิมล มูลสระดู่
หรือครูนาง ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์รกั ษ์ดนิ รักษ์น�้ำ อดีตข้าราชการครูหลังเกษียณ
อายุราชการได้ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ โดยครูนาง
ได้สละพื้นที่ของตนจำ�นวน 5 ไร่เพื่อทำ�เป็นแหล่งเรียนรู้ (เดิมคือคอกวัว
จึงให้ชื่อห้องประชุมของศูนย์เรียนรู้ว่ามหาลัยคอกวัว) น้อมนำ�แนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยแบ่งพื้นที่ให้กับชาวบ้านใน
ชุมชนบ้านหัวบึงได้เข้ามาใช้ประโยชน์ ในการปลูกผักตามฤดูกาล ต่อมา
ศูนย์ ได้ขาดการดูแลกิจกรรมเป็นเวลานานและขาดถังกักเก็บน้ำ�สำ�หรับ
การเกษตร จึงขอรับการสนับสนุนจากบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
(มหาชน) จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูศูนย์รักษ์ดิน รักษ์น้ำ� ให้กลับมา
มีชวี ติ อีกครัง้ หนึง่ ผ่านโครงการศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน ทัง้ นี้
ศูนย์รกั ษ์ดนิ รักษ์น�้ำ ได้เป็นสถานที่ในการต้อนรับนักวิชาการในการประชุม
อ้อยโลก ปี 2559 อีกด้วย ในปัจจุบันศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรักษ์ดิน
รักษ์น้ำ� ได้มกี ารพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นการเผาถ่านประยุกต์ การปลูกอ้อย
ลดต้นทุน การเลี้ยงไก่ไข่ การทำ�ปุ๋ยหมักชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน และการปลูกผักตามฤดูกาลสามารถเป็นตัวอย่างให้กบั ชุมชนและ
ผู้ที่สนใจมากกว่า 1,000 คนต่อปี

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
ศูนย์รักษ์ดิน รักษ์น้ำ�
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความสามัคคี
โครงการศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
สู่ ชุ ม ชุ ม ชนศู น ย์ รั ก ษ์ ดิ น รั ก ษ์ น้ำ � ตั้ ง อยู่ ที่
บ้ า นหั ว บึ ง จำ � ปา หมู่ ที่ 11 ตำ � บลพั ง ทุ ย
อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น

5. บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่นจำ�กัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
บ้านซำ�เจริญ
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
บ้ า นซำ � เจริ ญ ตั้ ง อยู่ บ้ า นเลขที่ 48 หมู่ 6
ตำ�บลผาขาว อำ�เภอผาขาว จังหวัดเลย

โดยนายสาธิต แต่งด้วง และครอบครัวจำ�นวน 5 คน เป็นครอบครัว
ที่น้อมนำ�พระราชปณิธานด้านการออม และความพอเพียง มาใช้ ใน
การดำ�เนินชีวิต เป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งการอยู่รอดแบบพอเพียงได้เป็น
อย่ า งดี เ ป็ น พื้ น ที่ การเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชน โดยการสนั บ สนุ น ของกลุ่ ม
บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) พืน้ ทีด่ �ำ เนินการจำ�นวน 12 ไร่เป็น
พื้นที่การเกษตร กิจกรรมที่ทำ� ปลูกอ้อย ปลูกป่า ปลูกหม่อน(เลี้ยงไหม)
ผลไม้ ปลูกผักฤดูหนาว ปลูกผักสวนครัวตามรั้วกินตลอดปี เลี้ยงเป็ดเลี้ยง
ไก่ ปลา กบ เผาถ่านเตา 200 ลิตร ทำ�น้ำ�หมักชีวภาพ ทำ�ให้มีรายได้ราย
ปีจากการปลูกอ้อย รายได้รายเดือนจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รายวัน
จากการขาย เป็ด ไก่ กบ ปลา ผัก ถ่าน ครอบครัวซำ�เจริญจึงมีรายได้
ตลอดปี มีกิน มีใช้ มีเงินเก็บ มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงและมีรายได้
มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

รายงานประจำ�ปี 2560

นำ�โดยนายวุฒิชัย แสงพิทักษ์ มีสมาชิกจำ�นวน 6 คนและทีมวิทยากรฐาน
เรียนรู้จำ�นวน 6 คนน้อมนำ�พระราชปณิธานด้านความขยันและสามัคคี
มาขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ� ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดย
การสนับสนุนเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
ได้แก่ ฐานเรียนรู้ฅนเอาถ่าน ฐานเรียนรู้ฅนมีน้ำ�ยา ฐานเรียนรู้ฅนรักษ์
แม่ธรณี ฐานเรียนรู้คลังเสบียงฅน ฐานเรียนรู้การแปรรูปข้าว ฐานเรียนรู้
ฅนรักษ์สัตว์ และการปลูกอ้อยลดต้นทุน ซึ่งสามารถเป็นตัวอย่างให้กับ
ผู้ที่สนใจและคนในชุมชนได้ ในปัจจุบันเปิดรับคณะดูงานและอบรมปีละ
มากกว่า 1,500 คน
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ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
ป่ารักษ์น้ำ�

KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความขยันและ
ความสามัคคี
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนป่ารักษ์น้ำ�
ตัง้ บ้านเลขที่ 55 บ้านหนองหินตัง้ หมู่ 10 ตำ�บลนาเหล่า
อำ�เภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง

เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกลุ่ม บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น
จำ�กัด (มหาชน) นำ�โดยคณะครูหลายท่านและนักเรียนมีความสนใจใน
การดำ�เนินกิจกรรมเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียนให้นักเรียนได้ศึกษา เช่น การปลูกดอกไม้เพื่องานร้อยมาลัย
ปลูกกล้วยเพือ่ งานฝีมอื การปลูกผักสวนครัวเพือ่ เป็นอาชีพและสร้างรายได้
การทำ�ผลิตภัณฑ์จักสานฝึกสมาธิและสร้างรายได้ ปลูกสมุนไพรเพื่อเป็น
ตัวอย่าง ทัง้ หมดนีน้ �ำ ไปสูก่ ารพัฒนาทักษะของน้องนักเรียน และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับผู้ปกครองอีกด้วย ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับ ครู นักเรียน และผู้ปกครองมากกว่า 500 คนต่อปี

KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษา

โครงการศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูโ่ รงเรียน
บ้านเหมืองแบ่ง ตัง้ อยู่ ม.18 ตำ�บลหนองหญ้าปล้อง
อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

โดยพ่อเม็ก พรมศรี และครอบครัวจำ�นวน 4 คน เป็นครอบครัวที่น้อมนำ�
พระราชปณิธานด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการดำ�เนินชีวิต
เป็นพืน้ ทีต่ น้ แบบแห่งการอยูร่ อดแบบพอเพียงได้เป็นอย่างดีพนื้ ทีแ่ บ่งออก
เป็น 3 ส่วน คือ ปลูกอ้อยโรงงาน ปลูกยางพารา ปลูกข้าวโพด ซึง่ เป็นพืชไร่
ทั้งหมดทำ�ให้ชาวไร่มีรายได้เฉพาะรายปี ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยการสนับสนุนของกลุ่ม บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
แปลงอ้อยคงเดิม ข้าวโพดเปลี่ยนเป็นอ้อย แปลงยาง จากพื้นที่ที่ยังไม่ได้
ผลผลิต ยืนต้นตาย ปัจจุบนั เป็นพืน้ ทีป่ ลูกผลไม้ ผักสวนครัว เลีย้ งปลา เป็ด ไก่
ทำ�ให้มีรายได้รายวันเพิ่มขึ้นจากเดิม มีผักกินตลอดปี โดยศูนย์เรียนรู้ฯ
บ้านโนนสว่างนับว่าเป็นบ้านต้นแบบที่สามารถพึ่งตนเองได้และมีรายได้
หมุนเวียนตลอดทั้งปี เป็นตัวอย่างให้กับผู้สนใจมากกว่า 300 คนต่อปี

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
บ้านโนนสว่าง

KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชนบ้านโนนสว่าง
ตั้งอยู่ หมู่ 3 ตำ�บลศรีสงคราม อำ�เภอวังสะพุง
จังหวัดเลย

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
สวนรุ่งทิพย์
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพัฒนา

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชนสวนรุง่ ทิพย์
ตั้ ง อยู่ ที่ ห มู่ 6 ตำ �บลปากปวน อำ � เภอวั ง สะพุ ง
จังหวัดเลย

โดยนางรุง่ ทิพย์ ทันขา และครอบครัวจำ�นวน 4 คน เป็นครอบครัวทีน่ อ้ มนำ�
พระราชปณิธานด้านการพัฒนา มาใช้ในการดำ�เนินชีวติ เป็นพืน้ ทีต่ น้ แบบ
แห่งการพัฒนาเป็นอย่างดี ปัจจุบันเชาวไร่มักไม่มีเวลาเข้าศึกษาเรียนรู้
วิธีการทำ�ไร่ทำ�สวนตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จึงศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่อออนไลน์ ทลองผิด ลองถูกด้วยตนเอง เป็นความชอบอย่างหนึ่ง
ที่ทำ�ให้ชาวไร่เกิดการเรียนรู้เป็นประสบการณ์สามารถแนะนำ�ผู้อื่นได้เป็น
อย่างดีและเป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้กับชุมชน โดยการสนับสนุนของกลุ่ม
บริ ษั ท น้ำ � ตาลขอนแก่ น จำ � กั ด (มหาชน) ในพื้ น ที่ มี อ้ อ ยลดต้ น ทุ น
โดยใช้มูลสัตว์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี การเลี้ยงสัตว์เพาะพันธุ์สัตว์เอง ปลูกผัก
ลดต้นทุน เป็นการพึ่งตนเองได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษาดูงาน
ปีละมากกว่า 200 คน

รายงานประจำ�ปี 2560

โดยนายทับ วิเศษยา และครอบครัวจำ�นวน 5 คน เป็นครอบครัวทีน่ อ้ มนำ�
พระราชปณิธานด้านความเพียร มาปรับใช้ ในชีวิตประจำ�วัน มีความ
พออยู่ พอกิน พอใช้ เหลือกินจึงแจก เหลือแจกจึงขายเป็นพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้
ให้กับชุมชน โดยการสนับสนุนของกลุ่ม บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
(มหาชน) ในพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นไร่อ้อยส่งเข้าโรงงาน 30 ไร่ สวนผลไม้มี
ทุกฤดูกาล ป่าไผ่ใช้กนิ หน่อและขายลำ�ไผ่ มีแปลงผักตามฤดูกาล เตาถ่าน
การทำ�น้ำ�หมักชีวภาพใช้รดผัก จากพื้นที่ทั้งหมด 43 ไร่ พ่อทับได้ใช้ที่ดิน
ให้เกิดประโยชน์ทุกพื้นที่ ซึ่งนับว่าต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรในการดูแล
ประกอบกับพ่อทับเป็นคนขยัน ทำ�งานทุกวัน มีน้ำ�ใจ ในปัจจุบันมีผู้คน
แวะเวียนเข้ามาขอแบ่งปันผัก ดอกไม้ และมีนักเรียน ชุมชนข้างเคียงเข้า
ศึกษาเรียนรู้มากกว่า 200-300 คนต่อปี
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ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน
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 ตำ�บลหนองหญ้าปล้อง
อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้วยศาสตร์พระราชา
โครงการอบรมเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ ว ยศาสตร์ พ ระราชาจั ด ขึ้ น ณ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ระหว่างเดือนกรกฎาคมพฤศจิ กายน 2560 เป็ น หลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานใน
ด้านการปฏิบัติงานโดย น้อมนำ�หลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ และการเรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองของพนักงาน
ที่จะสามารถทำ�ให้พนักงานได้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ภายในครอบครัวได้
โดยผ่านกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูโ่ รงงาน (บ้านพนักงาน)
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ ว ยศาสตร์ พ ระราชา โดยดำ � เนิ น การผ่ า น
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงงาน ดังนี้

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

1. บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

โครงการศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ โ รงงาน (บ้ า นพนั ก งาน)
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด เป็นกิจกรรมที่ทางบริษัท ได้ส่งเสริมให้
พนักงานที่ผ่านการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงได้เลือกกิจกรรมที่ตนเองมี
ความสนใจ โดย นายจีรพงศ์ ประสงค์สขุ มีความสนใจในการเลีย้ งไก่พนั ธุ์ไข่
โดยเริ่มจากจำ�นวนน้อยก่อน มีการปลูกผักสวนครัวไว้รอบๆบ้าน และ
การเลี้ยงกบ โดยมีคุณแม่ชว่ ยให้อาหารและเก็บไข่ไก่ ทำ�ให้ทบี่ ้านสามารถ
ลดรายจ่ายค่ากับข้าวมากกว่า 1,200 บาทต่อเดือน

ศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่
โรงงาน (บ้านพนักงาน)
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพึ่ง
ตนเอง

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูโ่ รงงาน
บริษทั โรงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพึง่ ตนเอง

“ จากการเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ทำ�ให้ผมได้เห็น
ประโยชน์ ข องการเลี้ ย งสั ต ว์ เ พื่ อ การเกษตร
มากยิง่ ขึน้ แต่เดิมเราเลีย้ งห่านไว้เฝ้าไร่เพียงอย่างเดียว
ผมจึงมีแนวคิดทีจ่ ะเลีย้ งเพือ่ ให้หา่ นเข้าไปกินหญ้า
ในไร่อ้อยของผม ลดการใช้ยาฆ่าหญ้า และขยาย
พันธุห์ า่ นสร้างรายได้เพิม่ อีกด้วย ต้องขอขอบคุณ
บริษทั ทีเ่ ล็งเห็นประโยชน์การสร้างรายได้เพิม่ ให้กบั
ครอบครัวพนักงานด้วย ”

“ครอบครัวของจีรพงศ์ (ท้อป) อยู่กันสามคนมีแม่
จีพงศ์และหลานอีก 1 คน แต่กอ่ นเลีย้ งปลากัดขาย
พอมีรายได้บ้างเล็กน้อย เนื่องจากท้อปทำ�งานใน
โรงงานมีเวลาไม่มากนักเลยเลิกทำ� เพราะทำ�ไม่ไหว
หลังจากได้ ไปอบรมเศรษฐกิจพอเพียงกลับมา
ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องการจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก
และเข้ า ร่ ว มโครงการศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ
พอเพี ย งสู่ โ รงงาน (บ้ า นพั ก พนั ก งาน) ได้ รั บ
สนับสนุนไก่พนั ธุ์ไข่ และเริม่ กลับมาเลีย้ งกบเพิม่ เติม
โดยมีคุณแม่เป็นผู้ดูแล ทำ�ให้ครอบครัวมีอาหาร
ที่ผลิตเอง ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้”

รายงานประจำ�ปี 2560
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2. บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูโ่ รงงาน
บริษทั โรงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพึง่ ตนเอง

“ โครงการไก่ ไ ข่ อ อมเงิ น เป็ น โครงการที่ นุ๊ ก
และเพื่อนๆในกลุ่มสนใจ เพื่อทดลองเลี้ยงไก่ ไข่
ก่อน จำ�นวน 10 ตัว ที่บ้านของนุ๊กเป็นศูนย์รวม
เ มื่ 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
ไว้ สำ � หรั บ ซื้ อ อาหารสำ � หรั บ ไก่ ไข่ อี ก ด้ ว ย
ตอนนีก้ �ำ ลังเรียนรูก้ ารเพาะเห็ดนางฟ้าในตระกร้า
และปลูกผักสวนครัวเพิม่ เติมเพือ่ สร้างคลังอาหาร
ปลอดภัยให้กับครอบครัวด้วย ”

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูโ่ รงงาน
บริษทั โรงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพึง่ ตนเอง
“ ผมสนใจการเพาะเห็ดนางฟ้ามานานแล้วครับ
ตั้ ง ใ จ ว่ า จ ะ ทำ � โ ร ง เ รื อ น เ พ า ะ เ ห็ ด น า ง ฟ้ า
เพือ่ สร้างรายได้เพิม่ ให้กบั ครอบครัว จนได้ไปอบรม
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ที่ศูน ย์ ก สิ ก รรมธรรมชาติ
เคเอสแอล ริ เ วอร์ แ คว และปรึ ก ษากั บ เพื่ อ นๆ
ที่ อ ยู่ บ้ า นใกล้ กั น ว่ า จะปรั บ เล้ า ไก่ ร้ า งเป็ น
โรงเพาะเห็ดนางฟ้า จึงเกิดการร่วมกลุ่มเพื่อเพาะ
เห็ดนางฟ้า เก็บผลผลิตแบ่งปันกันรับประทาน
และจำ�หน่ายในราคากันเอง ”

พลังงานธรรมชาติที่ยั่งยืน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูโ่ รงงาน
บริษทั โรงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพึง่ ตนเอง
“ แปลงเกษตรบ้านพักพนักงาน บริษัท โรงงาน
น้ำ � ตาลนิ ว กรุ ง ไทย จำ � กั ด มี ก ารจั ด สรรพื้ น ที่
สำ � หรั บ พนั ก งานได้ เ ข้ า มาปลู ก ผั ก สวนครั ว
เลี้ ย งไก่ ไ ข่ เผาถ่ า น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ลดรายจ่ า ย
ในครัวเรือนให้กับพนักงานที่เข้ามาร่วมกิจกรรม
ปัจจุบนั มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมด 20 คน
สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนจาก ผักปลอดภัย
และไข่ ไ ก่ ส ดๆจากแปลง มากกว่ า ครอบครั ว
ละ 1,000 บาท ต่อเดือน ”

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูโ่ รงงาน
บริษทั โรงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านการพึง่ ตนเอง

“ ผักสวนครัวหลังสำ�นักงานของพนักงานส่งเสริม
โซนช่องด่าน บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย
จำ � กั ด เป็ น การจั ด สรรพื้ น ที่ จ ากพื้ น ที่ เ ล็ ก ๆ
หลังสำ�นักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างคลัง
อาหารปลอดภัยไว้กับเพื่อนพนักงานแบ่งปันกัน
รับประทาน ”
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นายธนัง ไชยวงษ์ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมหนึ่งในพนักงาน บริษัท น้ำ�ตาล
นิวกว้างสุน้ หลี จำ�กัด ผูด้ แู ลกิจกรรมในพืน้ ทีศ่ นู ย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชนโรงงาน บริษทั น้�ำ ตาลนิวกว้างสุน้ หลี จำ�กัด ตัง้ อยู่ 24 ม.1 ต.หมอนนาง
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี หลังจากมีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว
ได้ดำ�เนินการจัดตั้งกลุ่มเพื่อทำ�กิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ในพื้นที่รอบโรงงาน โดยมีกรอบการทำ�งาน คือ การปลูกจิตสำ�นึก และ
จั ด กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ อ ง ให้ พ นั ก งานได้ รู้ บ ทบาทหน้ า ที่ ข องตั ว เอง
เอื้อการทำ�งานซึ่งกันและกัน มีความรักความสามัคคี ที่สำ�คัญเน้นให้
พนักงาน ใช้ของให้คมุ้ ค่า ให้เหลือที่ใช้ประโยชน์นอ้ ยทีส่ ดุ โดยเฉพาะเรือ่ ง
สิ่งแวดล้อมการรวมกลุ่มทำ�น้ำ�ยาอเนกประสงค์ใช้ในโรงงาน และจำ�หน่าย
ในราคาถูก ทำ�พนักงานให้มจี ติ สำ�นึก รูบ้ ทบาทหน้าทีต่ วั เอง รูจ้ กั ออม รูจ้ กั
การเลือกซือ้ อาหารการกิน โดยปัจจุบนั ใช้พนื้ ทีภ่ ายในโรงงานถูกจัดสัดส่วน
เพื่อใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีบ่อน้ำ�ขนาดเล็กใช้เลี้ยงปลาด้วยระบบ
ธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้ พร้อมกับมีแปลงผักในแต่ละจุดที่มีพื้นที่ว่าง
ปลูกผักครัวหลากชนิด ทั้งกวางตุ้ง คะน้า ผักบุ้ง พริก ขิง ข่า ตะไคร้ และ
ผักผลไม้ชนิดต่างๆ พื้นที่ ทำ�ให้พนักงานสามารถลดรายจ่ายจนแทบไม่
ต้องมีการใช้จ่ายเงินในส่วนนี้เลย จึงทำ�ให้สามารถนำ�เงินที่ได้ไปใช้จ่ายใน
ครอบครัว และไปพัฒนาต่อยอดศูนย์เรียนรู้ให้ดีและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นไปอีก

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูโ่ รงงาน
บริษทั น้�ำ ตาลนิวกว้างสุน้ หลี จำ�กัด
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความพอเพียง
“ ไม่ ว่ า โลกนี้ จ ะหมุ น ไปในระบบใดพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน
ความมั่งคั่ง ที่มีชื่อว่า “ความพอเพียง” ไว้เป็น
ต้นแบบให้ประชาชนทุกระดับให้อยูใ่ นทาง สายกลาง
ไม่มงุ่ หวังให้ทกุ คนจนหรือทุกคนรวยแต่มงุ่ เยียวยา
ประเทศนีห้ รือ โลกนีใ้ ห้มคี วามพอเพียงอย่างน้อย
ในขั้นพื้นฐาน คือ พอที่จะกิน พอที่จะอยู่ และพอที่
จะช่วยเหลือกัน รวมทั้งเผื่อแผ่ความพอเพียงนั้น
สู่สังคมทั้งความ พอเพียงด้านจิตใจ พอเพียง
ด้านสังคม พอเพียงด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม พอเพี ย งด้ า นเทคโนโลยี
และพอเพียงด้านเศรษฐกิจเพราะเหตุน้ี แนวทางของ
“ความพอเพี ย ง” ที่ “ในหลวงรั ช กาลที่ 9”
ได้พระราชทานให้ ไว้ จึงเป็นระบบที่ให้ความสุข
อย่างแท้จริงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ”
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โดยคุณสมบัติ วงษ์พล เป็นผู้ดำ�เนินกิจกรรมในพื้นที่ ทั้งหมด 1 ไร่ โดย
แบ่งเป็นการทำ�การเกษตรแบบผสมผสานและตัวบ้านพักอาศัย โดยการ
สนับสนุนของ บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งภายในศูนย์
เรียนรู้ฯบ้านพักพนักงาน มีฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ฐานเรียนรู้
ฅนรักษ์สัตว์ ฐานเรียนรู้ฅนรักษ์แม่ธรณี ฐานเรียนรู้ฅนรักษ์ป่า และ
ฐานเรียนรูค้ ลังเสบียงฅน เป็นสถานที่ให้ความรูก้ บั ชุมชนและบุคคลทีส่ นใจ
คุณสมบัติ วงษ์พล ได้เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
เคเอสแอล ริเวอร์แคว หลังจากได้รบั การอบรมแล้ว ได้น�ำ ความรูม้ าพัฒนา
ในพื้นที่ของตนเองเช่น การนำ�มูลสัตว์ปลาในบ่อมารดน้ำ�ใส่ในผักสวนครัว
สามารถลดรายจ่ายในการการเกษตรได้มากกว่า 2,000 บาท ต่อเดือน และ
ครอบครัวบ้านของคุณสมบัติยังมีอาหารปลอดภัยไว้รับประทานอีกด้วย

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูโ่ รงงาน
บ้านพนักงาน

KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูบ่ า้ นพัก
พนั ก งาน ตั้ ง อยู่ ที่ บ้ า นโคกสู ง ตำ � บลน้ำ � พอง
อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูโ่ รงงาน
ศูนย์ขนถ่ายศรีบุญเรือง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้าน ความสามัคคี

โครงการศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่
ชุมชุมชนบ้านโคกสูง ตั้งอยู่ที่ศูนย์ขนถ่ายอ้อย
ศรีบญ
ุ เรือง เขตส่งเสริมอ้อยที่ 10 ตำ�บลป่าไม้งาม
อำ�เภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

ดำ�เนินการโดยเจ้าหน้าทีเ่ ขตส่งเสริมอ้อยที่ 10 ซึง่ ผ่านการอบรมเศรษฐกิจ
พอเพียง จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว โดยแบ่ง
พื้นที่ศูนย์ขนถ่าย จำ�นวน 1 งานเป็นสถานที่ดำ�เนินการ โดยการสนับสนุน
ของบริ ษั ท น้ำ � ตาลขอนแก่ น จำ � กั ด (มหาชน)มี การดำ � เนิ น กิ จ กรรม
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่นฐานเรียนรูฅ้ นรักษ์สตั ว์ ฐานเรียนรูฅ้ นรักษ์แม่ธรณี
ฐานเรียนรู้ฅนเพราะเห็ดฐานเรียนรู้คลังเสบียงฅน และฐานเรียนรู้ฅนทำ�ไร่
เป็นสถานที่ให้ความรู้กับชุมชน ชาวไร่อ้อยและบุคคลที่สนใจ
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โดยพนักงานผู้เคยผ่านการอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้วยศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว”
ซึง่ จะแบ่งเป็นกลุม่ บ้านพักพนักงาน และกลุม่ พนักงานทีพ่ กั บ้านของตนเอง
จัดสรรกิจกรรมตามความสนใจ ดังนี้ ฐานเรียนรู้ฅนรักษ์สัตว์ (เลี้ยงกบ
เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่บ้าน) ฐานเรียนรู้คลังเสบียงฅน ฐานเรียนรู้ฅนเพาะเห็ด
ฐานเรียนรู้ฅนรักษ์แม่ธรณี ซึ่งเป็นที่สนใจแก่เพื่อพนักงาน อีกทั้งยังทำ�ให้
พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ มีรายได้ มีอาหารรับประทานเอง หลายคน
ได้นำ�มาปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน ใช้ชีวิตอย่างพอดี พอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย
ได้พัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูโ่ รงงาน
บริ ษั ท น้ำ � ตาลขอนแก่ น จำ � กั ด
(มหาชน) สาขาวังสะพุง
KSL สืบสานพระราชปณิธาน ด้านความพอดี

ศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ โ รงงาน
(บ้านพักพนักงาน) ตัง้ อยู่ ตำ�บลหนองหญ้าปล้อง
อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย

โครงการธุ ร กิ จ ยั่ ง ยื น กั บ โคคา-โคลา
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพกลุ่ ม เกษตรกรสตรี
ชาวไร่อ้อย
กลุม่ บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น ร่วมกับบริษทั โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำ�กัด
ในโครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคลาเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร
สตรีชาวไร่อ้อย
การจั ด กิ จ กรรมเพิ่ ม ทั ก ษะการเป็ น วิ ท ยากรให้ กั บ นั ก ส่ ง เสริ ม
บริษทั น้�ำ ตาลท่ามะกา จำ�กัด และบริษทั โรงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จำ�กัด เจ้าหน้าทีก่ จิ กรรม
เพือ่ สังคม และบ้านตัวอย่างในโครงการศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง เพือ่
สร้างทีมวิทยากรในการเผยแผ่ความรู้ด้านการทำ�บัญชีรายรับ-รายจ่ายให้
กับเกษตรกรชาวไร่รอบโรงงานในหลักสูตรการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ของเกษตรกร ชาวไร่อ้อย
กิจกรรมเผยแผ่ความรู้ หลักสูตรการบริหารการเงินส่วนบุคคล ในโครงการ
ธุรกิจยั่งยืนกับโคคาโคลา มีเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
• บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด จำ�นวน 4 รุ่น ทั้งหมด 222 คน
• บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด จำ�นวน ทั้งหมด 204 คน
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โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว จัดโครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผูพ้ กิ ารด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเรียนรู้
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากกิจกรรมอบรมมีผู้พิการ
และผู้ดูแลในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมอบรมจำ�นวน 30 คน

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้
กับชาวไร่ ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560
ในวาระครบรอบ 1 ปี การเสด็ จ สู่ ส วรรคาลั ย ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2560
นั้นกลุ่มบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น ได้น้อมนำ�หลักการทรงงาน 23 ประการ
ของพระองค์ฯโดยเน้นประการที่ 19 คือ เศรษฐกิจพอเพียง เปิดโครงการ
อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับชาวไร่ ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชนป่ารักษ์น้ำ� บ้านหนองหินตั้ง ตำ�บลนาเหล่า อำ�เภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนรักษ์ดิน
รักษ์น้ำ� บ้านหัวบึง ตำ�บลพังทุย อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่นมีคณะ
ทำ�งานและชาวไร่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 304 คน

รายงานประจำ�ปี 2560
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