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สารบัญ
การประกอบธุรกิจ

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

01 04 06 08 09
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปของบริษัท สารจากคณะกรรการ ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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รายงานทางการเงิน
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การวิเคราะห์และค�าอธิบาย

ของฝ่ายจัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
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วิสัยทัศน์
เรา คือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ

สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพื้นฐานของการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

สร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนแห่งความส�าเร็จอย่างยั่งยืน
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ



น�้าตาล...ผลิตน�้าตาล
เพื่อพลังงานของมนุษย์

เอทานอล...ผลิตเอทานอล
เพื่อพลังงานของรถยนต์

ผู้น�าในการผลิต พลังงานทดแทน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



พลังงานไฟฟ้า...ผลิตไฟฟ้าชีวมวล 
เพื่อพลังงานของการขับเคลื่อน

เครื่องจักรและแสงสว่าง

ปุ๋ยอินทรีย์... ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อพลังงานของอ้อย

และเกษตรอินทรีย์



ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ธุรกิจน�้าตาล

บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน)
ผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และผลพลอยไดอ้ืน่ๆ
น�้ำตำลทรำยดบิ น�้ำตำลทรำยดบิคณุภำพสงู
น�้ำตำลทรำยขำว น�้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์
บมจ.0107547000214
เลขที ่503 อำคำร เคเอสแอล ทำวเวอร ์ชัน้ 9
ถนนศรอียธุยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ีกรงุเทพฯ 10400
โทรศพัท ์0-2642-6191-9 โทรสำร 0-2642-6097
43 หมูท่ี ่10 ถนนน�้ำพอง-กระนวน อ�ำเภอน�้ำพอง
จงัหวดัขอนแก่น 40140
โทรศพัท ์(043)-432-902-6 โทรสำร (043)-441-056
255 หมูท่ี ่4 ต�ำบลหนองหญำ้ปลอ้ง อ�ำเภอวงัสะพงุ
จงัหวดัเลย 42130
โทรศพัท ์(042)-810-931 โทรสำร (042)-810-931
www.kslgroup.com

บรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั
ผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และผลพลอยไดอ้ืน่ๆ
น�้ำตำลทรำยดบิ น�้ำตำลทรำยขำว น�้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์
เลขที ่503 อำคำร เคเอสแอล ทำวเวอร ์ชัน้ 21
ถนนศรอียธุยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ีกรงุเทพฯ 10400
โทรศพัท ์0-2642-6229-39 โทรสำร 0-2642-6228
14/1 หมูท่ี ่10 ถนนแสงชโูต ต�ำบลทำ่มะกำ
อ�ำเภอทำ่มะกำ จงัหวดักำญจนบุร ี71120
โทรศพัท ์(034)-543-201-3 โทรสำร (034)-640-208

บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั
ผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และผลพลอยไดอ้ืน่ๆ
น�้ำตำลทรำยดบิ น�้ำตำลทรำยขำว น�้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์
เลขที ่503 อำคำร เคเอสแอล ทำวเวอร ์ชัน้ 21
ถนนศรอียธุยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ีกรงุเทพฯ 10400
โทรศพัท ์0-2642-6229-39 โทรสำร 0-2642-6228
99 หมูท่ี ่6 ต�ำบลหลุมรงั อ�ำเภอบอ่พลอย
จงัหวดักำญจนบุร ี71160
โทรศพัท ์(034)-615-350 โทรสำร (034)-615-399

บรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ�ำกดั
ผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และผลพลอยไดอ้ืน่ๆ
น�้ำตำลทรำยดบิ น�้ำตำลทรำยดบิคณุภำพสงู
น�้ำตำลทรำยขำว น�้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์
เลขที ่503 อำคำร เคเอสแอล ทำวเวอร ์ชัน้ 21
ถนนศรอียธุยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ีกรงุเทพฯ 10400
โทรศพัท ์0-2642-6229-39 โทรสำร 0-2642-6228
24 หมูท่ี ่1 ถนนบำ้นหนองบวั ต�ำบลหมอนนำง
อ�ำเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุร ี20140
โทรศพัท ์(038)-788-203-5 โทรสำร (038)-472-674-6

Savannakhet Sugar Corporation
เพำะปลกูออ้ย ผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย
น�้ำตำลทรำยดบิ และผลพลอยไดอ้ืน่ๆ
Road No. 9, KM. 81 Lianxay Village Atsapangthong
District Savannakhet Province, Lao P.D.R
โทรศพัท ์(856)-41-666-002-3 โทรสำร (856)-41-666-001

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

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยและบรกิำรทำ่เทยีบเรอื
น�้ำตำลทรำยดบิ และผลพลอยไดอ้ืน่ๆ
Cham yeam Village, Paklong Commune,
Mondulseyma District, Koh Kong Province,
Kingdom of Cambodia
โทรศพัท ์(855)-35-399-888

ข้อมลูบริษทั 
ประเภทธรุกิจ

ผลิตภณัฑห์ลกั

เลขทะเบยีนบริษทั
ท่ีตัง้ส�ำนักงำนใหญ่
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ธุรกิจสนับสนุน

ธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ

ธุรกิจอื่นๆ

บุคคลอ้างอิง ผู้ตรวจสอบบัญชี

บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
ผลติและจ�ำหน่ำยแอลกอฮอลเ์พือ่ผสมกบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
และผลติปุ๋ ยอนิทรยี์
เลขที ่503 อำคำร เคเอสแอล ทำวเวอร ์ชัน้ 9
ถนนศรอียธุยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทว ีกรงุเทพฯ 10400
โทรศพัท ์0-2642-6191-9 โทรสำร 0-2642-6738
88 หมูท่ี ่10 ถนนน�้ำพอง-กระนวน อ�ำเภอน�้ำพอง
จงัหวดัขอนแก่น 40140
โทรศพัท ์(043)-441-141, 441-084 โทรสำร (043)-441-204
99/2 หมูท่ี ่6 ต�ำบลหลุมรงั อ�ำเภอบอ่พลอย
จงัหวดักำญจนบุร ี71160
โทรศพัท ์(034)-615-351-3 โทรสำร (034)-615-354

บรษิทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั
ผลติและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ
เลขที ่503 อำคำร เคเอสแอล ทำวเวอร ์ชัน้ 17
ถนนศรอียธุยำ แขวงถนนพญำไท 
เขตรำชเทว ีกรงุเทพ 10400
โทรศพัท ์0-2642-6230-9 โทรสำร 0-2642-6294
43 หมูท่ี ่10 ถนนน�้ำพอง-กระนวน อ�ำเภอน�้ำพอง
จงัหวดัขอนแก่น 40140
โทรศพัท ์(043)-441-051-2 โทรสำร (043)-441-244
99/1 หมูท่ี ่6 ต�ำบลหลุมรงั อ�ำเภอบอ่พลอย
จงัหวดักำญจนบุร ี71160
โทรศพัท ์(034)-615-356-7 โทรสำร (034)-615-359
255/1- 2 หมู ่4 ต�ำบลหนองหญำ้ปลอ้ง อ�ำเภอวงัสะพงุ
จงัหวดัเลย 42130
โทรศพัท ์(042)-810-931 โทรสำร (042)-810-931บรษิทั บบีจีไีอ จ�ำกดั (มหำชน)

บรษิทั โฮลดิง้ ทีล่งทนุในธรุกจิผลติ
และจ�ำหน่ำยผลติภณัฑช์วีภำพ
เลขที ่2098 อำคำรเอม็ ทำวเวอร ์ชัน้ 5 ถนนสขุมุวทิ
แขวงพระโขนงใต ้เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 10260
โทรศพัท ์0-2335-8899 โทรสำร 0-2335-8800

บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลำยส ์จ�ำกดั
จดัหำและจ�ำหน่ำย วตัถุดบิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเกษตร
เลขที ่503 อำคำร เคเอสแอล ทำวเวอร ์ชัน้ 9
ถนนศรอียธุยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ีกรงุเทพ 10400
โทรศพัท ์0-2642-6191-9 โทรสำร 0-2642-6294

บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ�ำกดั
พฒันำ และลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์เพือ่ใหเ้ชำ่
และเป็นศนูยฝึ์กอบรมของกลุม่
เลขที ่503 อำคำร เคเอสแอล ทำวเวอร ์ชัน้ 21
ถนนศรอียธุยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ีกรงุเทพ 10400
โทรศพัท ์0-2642-6221-3 โทรสำร 0-2642-6224

บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ�ำกดั
อำคำรรจันำกำร ชัน้ 25 เลขที ่183 ถนนสำทรใต้
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรงุเทพฯ 10120
โทรศพัท ์0-2676-5700 โทรสำร 0-2676-5757

บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ำกดั

93 ชัน้ 14 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง
เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400
โทรศพัท ์0-2009-9000 โทรสำร 0-2009-9991

บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ�ำกดั
ขนสง่น�้ำตำล และสนิคำ้อืน่ๆ
เลขที ่88 หมูท่ี ่2 ต�ำบลหว้ยแหง้ อ�ำเภอแก่งคอย
จงัหวดัสระบุร ี18110
โทรศพัท ์(036)-358-309 โทรสำร (036)-358-307

บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ�ำกดั (มหำชน)
ใหเ้ชำ่คลงัเกบ็สนิคำ้ บรกิำรขนถ่ำยสนิคำ้ขึน้เรอืเดนิสมทุร
และบรกิำรทำ่เทยีบเรอื
90 หมูท่ี ่1 ถนนปู่ เจำ้สมงิพรำย ต�ำบลส�ำโรงกลำง
อ�ำเภอพระปะแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10130
โทรศพัท ์0-2394-2340-9
โทรสำร 0-2384-2261, 0-2384-2263

บรษิทั เค.เอส.แอล  เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้ จ�ำกดั
บรษิทัรบัอนุญำตสง่ออกผลติภณัฑน์�้ำตำล
เลขที ่503 อำคำร เคเอสแอล ทำวเวอร ์ชัน้ 16
ถนนศรอียธุยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ีกรงุเทพฯ 10400
โทรศพัท ์0-2642-6203-6 โทรสำร 0-2642-6207

บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ�ำกดั
ซือ้มำขำยไปน�้ำตำลทรำยในประเทศ
และด�ำเนินกจิกำรทำงกำรเกษตร
เลขที ่503 อำคำร เคเอสแอล ทำวเวอร ์ชัน้ 9
ถนนศรอียธุยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ีกรงุเทพ 10400
โทรศพัท ์0-2642-6191-9 โทรสำร 0-2642-6097
83 หมูท่ี ่2 ต�ำบลวฒันำนคร อ�ำเภอวฒันำนคร 
จงัหวดัสระแกว้ 27160
โทรศพัท ์(037)-262-236 โทรสำร (037)-262-235

Wynn In Trading Co., Ltd.
ซือ้มำ - ขำยไประหวำ่งประเทศ ใหค้�ำปรกึษำ
และกำรลงทนุในต่ำงประเทศ
10th Floor, Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene,
Republic of Mauritius

ข้อมลูบริษทั 
ประเภทธรุกิจ

ท่ีตัง้ส�ำนักงำนใหญ่

ท่ีตัง้โรงงำน (สำขำ1) 

ท่ีตัง้โรงงำน (สำขำ2)  

ข้อมลูบริษทั 
ประเภทธรุกิจ

ท่ีตัง้ส�ำนักงำนใหญ่

ท่ีตัง้โรงงำน (สำขำ1) 

ท่ีตัง้โรงงำน (สำขำ2)  

ท่ีตัง้โรงงำน (สำขำ3) 

ข้อมลูบริษทั 
ประเภทธรุกิจ

ท่ีตัง้ส�ำนักงำนใหญ่
ข้อมลูบริษทั 

ประเภทธรุกิจ
ท่ีตัง้ส�ำนักงำน

ข้อมลูบริษทั 
ประเภทธรุกิจ

ท่ีตัง้ส�ำนักงำน

ข้อมลูบริษทั 
ท่ีตัง้ส�ำนักงำนใหญ่

นำยทะเบยีน
หลกัทรพัย์

ท่ีตัง้ส�ำนักงำนใหญ่

ข้อมลูบริษทั 
ประเภทธรุกิจ

ท่ีตัง้ส�ำนักงำน

ข้อมลูบริษทั 
ประเภทธรุกิจ

ท่ีตัง้ส�ำนักงำน
และคลงัสินค้ำ

ข้อมลูบริษทั 
ประเภทธรุกิจ

ท่ีตัง้ส�ำนักงำน

ข้อมลูบริษทั 
ประเภทธรุกิจ

ท่ีตัง้ส�ำนักงำนใหญ่

ท่ีตัง้ส�ำนักงำน

ข้อมลูบริษทั 
ประเภทธรุกิจ

ท่ีตัง้ส�ำนักงำน
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บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



 ในปี 2561 งบกำรเงนิรวมของบรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น 
จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ยมรีำยไดร้วม 17,813 ลำ้นบำท เมือ่
เทียบกบัผลประกอบกำรงวดเดียวกนัของปีก่อนที่มรีำยได้รวม 
15,623 ลำ้นบำทแลว้  เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 14 และมกี�ำไรสทุธ ิ848 
ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัผลประกอบกำรของงวดเดยีวกนัของปีก่อนที่
มกี�ำไรสทุธ ิ1,970 ลำ้นบำทแลว้ ลดลงเป็นรอ้ยละ 57 ในสว่นของ
ปรมิำณกำรขำยน�้ำตำลในปี 2561 เพิม่ขึน้จำก 687,046 ตนั ในปี
ก่อน เป็น 1,091,228 ตนั หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 59 โดยทีร่ำคำขำย
เฉลีย่จะลดลงจำก 17,362 บำทต่อตนัเป็น 12,526 บำทต่อตนั 

 ภำพรวมของธรุกจิในปี 2561 บรษิทัมปีรมิำณออ้ยเขำ้หบี
สงูกวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ จำกปรมิำณออ้ยเขำ้หบี 6.83 ลำ้นตนัออ้ย เป็น 
11.03 ลำ้นตนัออ้ย หรอืเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 61 สง่ผลใหม้กีำรใชเ้งนิ
ทุนหมุนเวยีนมำกขึน้ และมตีน้ทุนทำงกำรเงนิสงูขึน้ เพิม่ขึน้จำก 
668 ลำ้นบำทเป็น 728 ลำ้นบำท รวมทัง้ตน้ทนุในกำรจดัจ�ำหน่ำย 
กส็งูขึน้เชน่กนัเน่ืองจำกปรมิำณกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้จำกในปีก่อน 

 สำเหตุหลกัของกำรลดลงของรำคำขำยเฉลีย่ เน่ืองจำก
ควำมผนัผวนของรำคำน�้ำตำลตลำดโลก ซึง่รำคำมกีำรปรบัตวัเพิม่
ขึน้ในชว่งตน้ปี 2560 ขึน้ไปอยูท่ีร่ะดบั 20 เซน็ตต์่อปอนด ์และลด
ลงอยำ่งรวดเรว็ ทีร่ะดบั 12-13 เซน็ตต่์อปอนด ์ อนัเป็นผลมำจำก

สารจากคณะกรรมการ
ผลผลติน�้ำตำลในปี 2561 ทัว่โลกมปีรมิำณมำกขึน้ ประกอบกบักำร
ลอยตวัของรำคำขำยน�้ำตำลในประเทศในปี 2561 ทีเ่ป็นไปตำม
ทศิทำงเดยีวกบัรำคำน�้ำตำลตลำดโลก ส่งผลใหบ้รษิทัมรีำคำขำย
น�้ำตำลเฉลีย่ในปี 2561 ลดลงเมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีก่อน 
แต่มปีรมิำณขำยน�้ำตำลเพิม่ขึน้อนัสง่ผลใหร้ำยไดร้วมเพิม่ขึน้ 

 กำรประกำศลอยตัวรำคำน�้ ำตำลทรำยในฤดูกำลผลิต 
2560/2561 และ 2561/2562 เพื่อรองรบักำรปรบัโครงสร้ำง
อุตสำหกรรมออ้ยและน�้ำตำลทัง้ระบบทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร 
มผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงวธิกีำรก�ำหนดรำคำจ�ำหน่ำยน�้ำตำลใน
ประเทศ อนัท�ำใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงระบบตลำดน�้ำตำลของไทย 
ทัง้เรือ่งรำคำจ�ำหน่ำยน�้ำตำลในประเทศทีเ่ปลีย่นจำกรำคำคงทีเ่ป็น
รำคำทีเ่คลือ่นไหวตำมตลำดโลกซึง่อยูใ่นระดบัไมส่งู ท�ำใหอ้ำจมผีล
ต่อรำยไดจ้ำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำตำลในประเทศลดลง จำกก่อนหน้ำน้ี
ทีก่�ำหนดรำคำจ�ำหน่ำยในประเทศเป็นรำคำคงทีใ่นระดบัทีส่งูกว่ำ
รำคำตลำดโลก 

 สว่นกำรบรโิภคน�้ำตำลในประเทศอำจเตบิโตชะลอลงเพยีง
เลก็น้อยท�ำใหม้ผีลกระทบต่อธุรกจิไม่มำก เช่น กำรใชภ้ำษคีวำม
หวำนในเครื่องดื่มที่อำจส่งผลท�ำให้ควำมต้องกำรใช้น�้ ำตำลใน
อุตสำหกรรมเครื่องดื่มภำยในประเทศลดลง แต่ไม่มผีลกระทบต่อ

นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ
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รายงานประจ�าปี 2561



อุตสำหกรรมน�้ำตำลโดยรวมเน่ืองจำกกำรใชน้�้ำตำลของอุตสำหกรรม
เครือ่งดืม่ภำยในประเทศคดิเป็นสดัสว่นเพยีง 5-6 % ของผลผลติ
น�้ำตำลทัง้หมดของไทย

 ในปีทีผ่ำ่นมำ บรษิทัยงัคงใหค้วำมส�ำคญักบักำรก�ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดี โดยได้ปรับปรุงนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้
สอดคลอ้งกบัหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี�ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน 
ปี 2560 ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัยเ์ผยแพร่ คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรส่งเสรมิให้
บรษิทัและพนักงำนปฏบิตัติำมหลกักำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ที ัง้ที่
ก�ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัและหลกักบั
แนวปฏบิตัทิีเ่ป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูทีส่�ำคญั
ต่อสำธำรณะผ่ำนช่องทำงต่ำงๆและต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตำมหลกัเกณฑอ์ยำ่งเครง่ครดั ในปี 2561 บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น 
จ�ำกดั (มหำชน) ไดร้บักำรประเมนิในโครงกำรส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูล
บรษิทัจดทะเบยีนไทยประจ�ำปี 2561 ในระดบัดเีลศิเป็นปีแรกซึง่สงู
ขึน้กวำ่เดมิทีเ่ป็นระดบัดตีดิต่อกนัมำหลำยปี  

 ดำ้นกำรสง่เสรมิและสนบัสนุนผลงำนนวตักรรมของบรษิทั
นัน้ ภำยหลงักำรริเริ่มกำรประกวดนวตักรรมที่สร้ำงสรรค์โดย
พนกังำนของบรษิทัในกลุม่ ซึง่ไดค้ดัเลอืกและมอบรำงวลัแก่ผลงำน
ทีไ่ดร้บักำรคดัเลอืกในปี 2560 แลว้ ในปี 2561 บรษิทัยงัคงด�ำเนิน
กจิกรรมเพือ่ผลกัดนัและสง่เสรมิใหพ้นกังำนไดม้โีอกำสสรำ้งสรรค์
ผลงำนดำ้นนวตักรรมอยำ่งต่อเน่ืองตำมวตัถุประสงคห์ลกัของงำน 
และ เพื่ อ เ ปิดโอกำสให้พนักงำนในกลุ่ มบริษัทน� ำควำมรู ้

ควำมสำมำรถ และแนวคดิใหม่ๆ  มำสรำ้งสรรคผ์ลงำนในกำรช่วย
พฒันำองคก์รใหก้ำ้วหน้ำต่อไป รวมทัง้ยงัเป็นกำรสนบัสนุนและสง่
เสรมิใหเ้กดิคำ่นิยมองคก์รในเรือ่งควำมคดิสรำ้งสรรค ์ (Creativity) 
เพือ่มุง่สูว่สิยัทศัน์และกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนืของบรษิทั  

 สุดทำ้ยน้ี ในนำมของคณะกรรมกำรบรษิทั ขอขอบคุณ
พนักงำนทุกท่ำน ที่ร่วมแรงร่วมใจในกำรพฒันำบรษิัทให้เจรญิ
กำ้วหน้ำอยำ่งมัน่คงเสมอมำ และขอขอบคณุผูถ้อืหุน้และพนัธมติร
ทำงธุรกจิทุกภำคสว่น ทีใ่หก้ำรสนบัสนุนบรษิทัเป็นอยำ่งด ี บรษิทั
จะยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันำต่อเน่ือง เตบิโตอยำ่งยัง่ยนื ควบคูไ่ปพรอ้ม
กบักำรดแูลสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มต่อไป 

นายจ�ารูญ ชินธรรมมิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
 หน่วย : (ลำ้นบำท)

งบก�ำไรขำดทนุโดยสรปุ (ลำ้นบำท) 2561 2560 % เปลีย่นแปลง 2559

รำยไดจ้ำกกำรด�ำเนินงำน 
ตน้ทนุจำกกำรด�ำเนินงำน 

ก�ำไรขัน้ตน้
รำยไดอ้นืๆ

ก�ำไรก่อนหกัคำ่ใชจ้ำ่ย
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร
คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร
คำ่ธรรมเนียมกองทนุ 

รวมคำ่ใชจ้ำ่ย
ก�ำไรก่อนหกัตน้ทนุกำรเงนิและภำษี

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ
สว่นแบง่ก�ำไรบรษิทัรว่ม
ภำษเีงนิได้
ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยและอืน่ๆ

ก�ำไรสทุธิ

17,813
(14,681)

3,131
1,174
4,305
(770)
(724)
(138)

(1,116)
(2,748)
1,557
(728)
145

(144)
18

848

15,623
(13,180)

2,443
3,119
5,562
(424)
(837)
(147)

(1,096)
(2,503)
3,059
(668)
121

(560)
19

1,970

14%
11%
28%
-62%
-23%
82%
-14%
-6%
2%

10%
-49%

9%

-74%

-57%

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

ก�ำไรสทุธติ่อหุน้
อตัรำก�ำไรขัน้ตน้
อตัรำก�ำไรสทุธิ

 0.19 
17.6%
4.8%

 0.45 
15.6%
12.6%

-57%  0.32 
21.5%
8.4%

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิโดยสรปุ (ลำ้นบำท) 2561 2560 %เปลีย่นแปลง 2559

 เงนิสดและเงนิลงทนุระยะสัน้
 ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่
 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้
 สนิคำ้คงเหลอื
 สนิทรพัยช์วีภำพ
 สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ๆ
 เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม
 เงนิลงทนุระยะยำวอืน่ๆ
 เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว
 อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ
 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์สทุธิ
 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ๆ
รวมสนิทรพัย์
 หน้ีสนิหมนุเวยีน
 หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน
รวมหน้ีสนิ
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้
สว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่
อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อทนุ
อตัรำสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ดีอกเบีย้ต่อทนุ

129
2,476
1,533
4,089

61
46

3,879
335
243

5,167
26,183
1,401

45,542
13,924
12,979
26,903
18,639
18,210

 1.44 
 1.26 

153
1,198
1,569
3,100

112
64

3,747
405
393

4,917
26,354

977
42,991
14,818
10,080
24,898
18,092
17,650

 1.38 
 1.20 

-16%
107%

-2%
32%
-46%
-28%

4%
-17%
-38%

5%
-1%
43%
6%
-6%
29%
8%
3%

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

งบกระแสเงนิสดโดยสรปุ (ลำ้นบำท) 2561 2560 % เปลีย่นแปลง 2559

ก�ำไร + คำ่เสือ่ม + รำยกำร Non Cash 
เปลีย่นแปลงใน Working Capital 
 กระแสเงนิสดจำกกำรด�ำเนินงำน
ลงทนุในทีด่นิ อำคำร เครือ่งจกัร (สทุธ)ิ
 กระแสเงนิสดจำกกำรลงทนุ
 กระแสเงนิสดจำกกำรจดัหำเงนิ
เงนิสดเปลีย่นแปลง
เงนิสดปลำยงวด
EBIT
คำ่เสือ่มรำคำ
EBITDA
Total Debt / EBITDA

 2,449 
 (3,145)

 (696)
 (1,132)

 (863)
 1,512 

 (24)
 129 

 1,702 
 1,264 
 2,967 
 9.07 

 2,185 
 (1,948)

 236 
 (3,098)
 (3,320)
 3,149 

 71 
 153 

 3,180 
 1,182 
 4,362 
 4.98 

12%

-394%
-63%
-74%
-52%

-46%
7%

-32%

 2,462 
 1,575 
 4,038 

 (1,578)
 (1,521)
 (2,620)

 (86)
 82 

 2,521 
 1,247 
 3,768 
 5.77
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธรุกิจ

 บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) มนีโยบำยด�ำเนิน
ธรุกจิดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  โดยยดึหลกักำร
ด�ำเนินธรุกจิทีโ่ปรง่ใส ตรวจสอบได ้มจีรยิธรรม เคำรพต่อสทิธมินุษย
ชน และผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี ภำยใต ้ นโยบำยคณุภำพ 
วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ ดงัน้ี

วิสยัทศัน์

เรำคอืนวตักรรมพลงังำนธรรมชำตเิพือ่ทกุควำมตอ้งกำร

พนัธกิจ

1. สร้ำงรำยได้ให้แก่ชำวไร่ บนพื้นฐำนของกำรเกษตรที่มี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล

2. พฒันำกระบวนกำรและเทคโนโลยกีำรผลติใหม้ปีระสทิธภิำพ
และประสทิธผิลสงูสดุ

3. สรำ้งผลประโยชน์รว่มกนัระหวำ่งหุน้สว่นแหง่ควำมส�ำเรจ็

4. พฒันำอุตสำหกรรมต่อเน่ืองเพือ่ใหส้ำมำรถใชท้รพัยำกรได้
เกดิประโยชน์สงูสดุ

นโยบำยคณุภำพ 

  ผลติน�้ำตำลทรำยคณุภำพดว้ยประสทิธภิำพสงูสดุสง่มอบ
ตรงเวลำลกูคำ้มัน่ใจปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค

 เป้ำหมำยระยะยำวในกำรด�ำเนินธรุกจิของบรษิทั คอื กำร
เป็นหน่ึงในผูน้�ำในกำรผลติน�้ำตำล และผลพลอยไดอ้ืน่จำกกำรผลติ
น�้ำตำล  ซึง่เหน็ไดจ้ำกนโยบำยในสว่นธรุกจิน�้ำตำลของบรษิทั ไดแ้ก่  
“ผลติน�้ำตำลทรำยคณุภำพสงู ดว้ยประสทิธภิำพสงูสดุ สง่มอบตรง
เวลำ ลูกคำ้มัน่ใจ ปลอดภยัผูบ้รโิภค” ท�ำใหโ้รงงำนน�้ำตำลทัง้ 5 
โรงงำนภำยในกลุ่ม จดัไดว้่ำเป็นกลุ่มโรงงำนน�้ำตำลล�ำดบัตน้ของ
กลุ่มผูผ้ลติน�้ำตำลทัง้ประเทศทีม่ปีระสทิธภิำพกำรผลติสงูและผลติ
น�้ำตำลไดอ้ยำ่งมคีณุภำพ   อกีทัง้ดว้ยเป้ำหมำยกำรเป็นหน่ึงในผู้
ผลติผลพลอยไดอ้ืน่จำกกำรผลติน�้ำตำล  และกำรเหน็ศกัยภำพของ
ธรุกจิต่อเน่ืองจำกธรุกจิน�้ำตำล เชน่ ธรุกจิเอทำนอล ธรุกจิผลติกระแส
ไฟฟ้ำ ท�ำใหบ้รษิทัมกีำรลงทนุในธรุกจิต่อเน่ืองมำโดยตลอด  

 ในระยะสัน้บรษิทัมเีป้ำหมำยทีจ่ะเป็นหน่ึงในผูน้�ำทำงดำ้น
กำรบรหิำรต้นทุนและประสทิธภิำพทำงด้ำนกำรผลติ โดยน�ำเอำ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขำ้มำประยุกต์ใชก้บัระบบกำรผลติและกำร
จดักำร  นอกจำกน้ี บรษิทัเขำ้ใจวำ่ควำมเสีย่งหลกัของบรษิทั คอื 
ปรมิำณออ้ย   โรงงำนน�้ำตำลและธรุกจิต่อยอด ไมส่ำมำรถอยูร่อด
ไดถ้ำ้ขำดออ้ยเขำ้หบี  บรษิทัจงึมเีป้ำหมำยทีจ่ะชว่ยลดตน้ทุนกำร
ผลติออ้ย  เพิม่ผลผลติและประสทิธกิำรผลติออ้ยของเกษตรกรชำวไร่
ออ้ย เพือ่ให ้ เกษตรกรชำวไรส่ำมำรถอยูร่อด รวมถงึกำรสรำ้งผล
ตอบแทนทีเ่หมำะสมใหแ้ก่เกษตรกรชำวไร ่  
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แผนภำพที ่1 : แผนภมูแิสดงควำมสมัพนัธข์องกำรผลติน�้ำตำลและกำรผลติผลติภณัฑต์่อเน่ืองอืน่ๆ

กำรเปล่ียนแปลง และพฒันำกำรท่ีส�ำคญัในช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ

 ในปี 2559 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่7/2558-
2559 เมือ่วนัที ่30 กนัยำยน 2559 มมีตเิหน็ชอบและอนุมตัแิผนกำร
เสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทนุของ บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ 
จ�ำกดั (มหำชน) หรอืชื่อเดมิบรษิทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกดั 
จ�ำนวนไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของทนุจดทะเบยีนช�ำระแลว้ของบรษิทั ต่อ
มำในปี 2560 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2559-2560 
ไดม้มีตยิกเลกิกำรน�ำบรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ�ำกดั 
(มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และมมีตคิวบบรษิทัระหวำ่งบรษิทั
ยอ่ยของบรษิทัฯ ทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ใหมท่ีจ่ะถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั 
เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) กบับรษิทั บบีพี ีโฮลดิง้ 
จ�ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ�ำกดั 
(มหำชน) โดยปัจจบุนับรษิทัใหมท่ีเ่กดิจำกกำรควบรวมดงักล่ำวจด
ทะเบียนจัดตัง้แล้วเสร็จในเดือน ตุลำคม ปี 2560 ในชื่อ  
บรษิทั บบีจีไีอ จ�ำกดั มทีนุจดทะเบยีนช�ำระแลว้ 2,532 ลำ้นบำท 
ประกอบธุรกจิเป็นบรษิทัโฮลดิง้ ทีล่งทุนในธุรกจิผลติและจ�ำหน่ำย
ผลติภณัฑช์วีภำพ

 ในปี 2561 บรษิทั บบีจีไีอ จ�ำกดั ไดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษิทั
มหำชน และมีแผนที่จะจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รำยละเอยีดของกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเป็นไปตำมที่
บริษัทได้แจ้งสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  
เมือ่วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์26561

ภำพรวมกำรประกอบธรุกิจของกลุ่มบริษทั

 บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 
ภำยใตก้ลุม่ เค เอส แอล เป็นกลุม่บรษิทัผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำล
ทรำยใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศไทย โดยกลุม่บรษิทัมโีรงงำน
น�้ำตำลทีอ่ยูภ่ำยใตก้ลุ่มธุรกจิทัง้หมด 5 โรงงำน โดยแบ่งสำยกำร
ผลติออกเป็น 3 ภำค ดงัน้ี

1. ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ม ี2 โรงงำน ไดแ้ก่ บรษิทั น�้ำตำล
ขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) สำขำ อ�ำเภอน�้ำพอง จงัหวดั
ขอนแก่น และ สำขำ อ�ำเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย

2. ภำคตะวนัตก จงัหวดักำญจนบุร ีม ี2 โรงงำน ไดแ้ก ่บรษิทั โรงงำน
น�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั และ บรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั

3. ภำคตะวนัออกม ี1 โรงงำน คอื บรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ี
จ�ำกดั จงัหวดัชลบุรี

 ผลติภณัฑท์ีบ่รษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) และ
บรษิทัยอ่ยผลติ ประกอบดว้ยผลติภณัฑห์ลกัทีเ่ป็นน�้ำตำลทรำย ซึง่
สำมำรถจ�ำแนกประเภทได ้4 ประเภท คอื น�้ำตำลทรำยดบิ (Raw 
Sugar), น�้ำตำลทรำยดบิคณุภำพสงู (High Pol Sugar), น�้ำตำลทรำย
ขำว (White Sugar) และน�้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์(Refined Sugar) 
และผลติภณัฑเ์สรมิทีเ่กีย่วเน่ืองทีไ่ดจ้ำกกระบวนกำรผลติน�้ำตำล
ทรำยอกี เชน่ กำกน�้ำตำล (Molasses) กำกออ้ย (Bagasses) และ
กำกหมอ้กรอง (Filter Cake)  โดยบรษิทัไดข้ยำยกำรลงทนุต่อยอด
จำกกระบวนกำรผลติน�้ำตำล เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิม่ (ดงัแสดงใน
แผนภำพที ่1 ) คอื

(1) โรงงำนผลติเอทำนอล ซึ่งใชผ้สมกบัน�้ำมนั เป็นเชือ้เพลงิ
ส�ำหรบัรถยนต์ ใช้วตัถุดิบคือ กำกน�้ำตำล และน�้ำอ้อย 
(ปัจจุบนัอยู่ภำยใต้กำรบรหิำรของบรษิทั บบีจีไีอ จ�ำกดั 
(มหำชน)

(2) โรงงำนผลติก๊ำซชวีภำพ ใชว้ตัถุดบิทีเ่ป็นน�้ำเสยีทีม่ำจำก
กระบวนกำรผลติเอทำนอล  มำหมกัใหไ้ดก๊้ำซชวีภำพเป็น
เชื้อเพลิงเสรมิส�ำหรบัโรงไฟฟ้ำ (ปัจจุบนัอยู่ภำยใต้กำร
บรหิำรของบรษิทั บบีจีไีอ จ�ำกดั (มหำชน)

(3) โรงงำนผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ใช้ว ัตถุดิบที่เ ป็นของเสียจำก
กระบวนกำรผลติน�้ำตำล (กำกหมอ้กรอง) และน�้ำเสยีทีม่ำ
จำกกระบวนกำรผลติก๊ำชชวีภำพ และกำรผลติเอทำนอล

(4) โรงไฟฟ้ำ ใช้วตัถุดบิที่เป็นของเสยีจำกกระบวนกำรผลติ
น�้ำตำล (กำกออ้ย) และก๊ำซชวีภำพทีไ่ดจ้ำกโรงงำนผลติก๊ำช
ชวีภำพเป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ และพลงัไอน�้ำ
ขำยใหก้บัโรงงำนในเครอืและกำรไฟฟ้ำ
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 ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย มกีำรลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มโดยมรีำย
ละเอยีดดงัน้ี

หมำยเหตุ

สดัสว่นกำรลงทนุหมำยรวมถงึ อตัรำกำรถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มรวมกนั

* ถอืทำงออ้มผำ่น Wynn In Trading Co.,Ltd.

** บรษิทัรว่ม : บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 5 แหง่ ไดแ้ก่ (1) บรษิทั ท ีเอส อุตสำหกรรมน�้ำมนั จ�ำกดั  (2) บรษิทั 
ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ�ำกดั (3) บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จ�ำกดั  (4) บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคำ้ จ�ำกดั (5) บรษิทั ท ีเอส ฟลำวมลิล ์จ�ำกดั 
(มหำชน)

*** บรษิทัรว่ม : บรษิทั บบีจีไีอ จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 3 แหง่  บรษิทัรว่ม 1 แหง่ ไดแ้ก่ (1) บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล จ�ำกดั (2) 
บรษิทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ�ำกดั (3) บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) (4) บรษิทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จ�ำกดั (บรษิทัรว่ม)  
โดยในบรษิทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จ�ำกดั มบีรษิทัยอ่ยอกี 3 แหง่

กลุม่ธรุกจิ/ชือ่บรษิทั
ทนุช�ำระแลว้

(ลำ้นบำท)

สดัสว่น

กำร
ลงทนุ

ประเภทของธรุกจิ

ธรุกิจน�้ำตำล
บรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั
บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั
บรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ�ำกดั
Savannakhet Sugar Corporation 

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

600.00
1,000.00
500.00
684.76

936.98
1,167.66

90.21%
95.78%
98.61%
98.49%

80.00%
80.00%

ผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย
ผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย
ผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย
เพำะปลูกอ้อย ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ ำตำลทรำย  
ประเทศลำว
เพำะปลกูออ้ยทีเ่กำะกง ประเทศกมัพชูำ
ผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย ประเทศกมัพชูำ

ธรุกิจสนับสนุน
บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ�ำกดั (มหำชน)**
  และบรษิทัยอ่ย 5 แหง่ 
บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ�ำกดั
บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้  จ�ำกดั

บรษิทั Wynn In Trading จ�ำกดั

191.66

20.00
300.00

487.50

23.82%

79.55%
100.00%

100.00%

ทำ่เรอื ใหเ้ชำ่คลงัสนิคำ้ และอสงัหำรมิทรพัย ์ ผลติ 
จ�ำหน่ำยแป้งสำล ีและน�้ำมนัปำลม์
บรษิทัรบัอนุญำตสง่ออกน�้ำตำล
ซื้อมำขำยไปน�้ำตำลทรำยในประเทศ และด�ำเนิน
กจิกำรทำงกำรเกษตร
ธรุกจิซือ้มำขำยไปและใหค้�ำปรกึษำ

ธรุกิจพลงังำนและสำรเคมี
บรษิทั บบีจีไีอ จ�ำกดั (มหำชน)*** 
และบรษิทัยอ่ย 3 แหง่ บรษิทัรว่ม 1 แหง่
บรษิทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น  จ�ำกดั
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลำยส ์จ�ำกดั

2,532.00

800.00
480.00

40.00%

100.00%
100.00%

บรษิัทโฮลดิ้ง ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำย
ผลติภณัฑช์วีภำพ
โรงไฟฟ้ำขนำดเลก็ (SPP)
จดัหำวตัถุดบิส�ำหรบักำรเพำะปลกูออ้ย

ธรุกิจอ่ืนๆ
บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ�ำกดั

บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ�ำกดั

840.00

0.25

91.02%

100%

พฒันำและลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์เพือ่ใหเ้ชำ่ และ
เป็นศนูยฝึ์กอบรมของกลุม่ 
ใหบ้รกิำรขนสง่
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โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทัในกลุม่ ณ 31 ตุลำคม 2561 ดงัน้ี

บรษิทัมบีรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มโดยมรีำยละเอยีดสำมำรถจ�ำแนกตำมประเภทของธรุกจิไดด้งัน้ี

บรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั
600 ลำ้นบำท, 90.21%

บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั
1,000 ลำ้นบำท, 95.78%

บรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ�ำกดั
500 ลำ้นบำท, 98.61%

บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนดเ์ทรดดิง้ จ�ำกดั
300 ลำ้นบำท, 100.00%

Savannakhet Sugar Corporation
685 ลำ้นบำท, 98.49%

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

2,105 ลำ้นบำท, 80%

บรษิทั บบีจีไีอ จ�ำกดั
2,532 ลำ้นบำท, 40.00%

บรษิทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั
800 ลำ้นบำท, 100.00%

บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทด จ�ำกดั
840 ลำ้นบำท, 91.02%

บรษิทั ไทยชกูำรเ์ทอรม์เิน้ิล จ�ำกดั (มหำชน)
145.2 ลำ้นบำท, 23.82%

บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ�ำกดั
20 ลำ้นบำท, 79.55%

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

บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลำยส ์จ�ำกดั
480 ลำ้นบำท, 100.00%

บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ�ำกดั
0.25 ลำ้นบำท, 100.00%

บริษทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) 
(บริษทัจดทะเบียน : KSL) ทนุจดทะเบยีนช�ำระแล้ว 2,205 ล้ำนบำท

ธรุกิจน�้ำตำล ธรุกิจพลงังำนและสำรเคมี ธรุกิจสนับสนุน ธรุกิจอ่ืนๆ

ธรุกิจน�้ำตำล

บริษทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน)

 เป็นบรษิทัผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลและผลพลอยไดอ้ื่นๆ 
สำขำที ่1 โรงงำนตัง้อยูท่ีอ่�ำเภอน�้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น สำมำรถ
หบีออ้ยไดส้งูสดุที ่35,000 ตนัออ้ย/วนั และสำขำที ่2 โรงงำนตัง้อยู่
ทีอ่�ำเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย สำมำรถหบีออ้ยไดท้ี ่18,000 ตนัออ้ย/
วัน โดยทัง้สองโรงงำนสำมำรถผลิตได้ทัง้น�้ ำตำลทรำยดิบ  
น�้ำตำลไฮโพล น�้ำตำลทรำยขำว และน�้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์

บริษทั น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกดั

 เป็นบรษิทัผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยและผลพลอยได้
อืน่ๆ โรงงำนตัง้อยูท่ี ่อ�ำเภอทำ่มะกำ จงัหวดักำญจนบุร ีสำมำรถหบี
ออ้ยไดส้งูสดุที ่22,000 ตนัออ้ย/วนัโรงงำนสำมำรถผลติไดท้ัง้น�้ำตำล
ทรำยดบิ น�้ำตำลทรำยขำว และน�้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์

บริษทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั

 เป็นบรษิทัผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยและผลพลอยได้
อืน่ๆ เดมิโรงงำนตัง้อยูท่ีอ่�ำเภอทำ่มะกำ จงัหวดักำญจนบุร ีบรษิทั
ไดย้ำ้ยไปยงั อ�ำเภอบอ่พลอย จงัหวดักำญจนบุร ีและขยำยก�ำลงักำร
ผลติ สำมำรถหบีออ้ยไดส้งูสดุที ่36,000 ตนัออ้ย/วนั โดยในปัจจบุนั
ได้ก่อสรำ้งแล้วเสรจ็ โรงงำนสำมำรถผลติได้ทัง้น�้ำตำลทรำยดบิ 
น�้ำตำลทรำยขำว และน�้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์

บริษทั น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกดั

 เป็นบรษิทัผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำล และผลพลอยไดอ้ื่นๆ 
มโีรงงำนตัง้อยูท่ีอ่�ำเภอ พนสันิคม จงัหวดัชลบุร ีสำมำรถหบีออ้ยได้
สงูสดุที ่4,000 ตนัออ้ย/วนั ซึง่ก�ำลงักำรหบีออ้ยลดลง เน่ืองมำจำก 
บรษิทัมกีำรขยำยเครือ่งจกัรสว่นหน่ึงไปทีป่ระเทศลำว และประเทศ
กมัพชูำ   โรงงำนสำมำรถผลติไดท้ัง้น�้ำตำลทรำยดบิ น�้ำตำลไฮโพล 
น�้ำตำลทรำยขำว และน�้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์

Savannakhet Sugar Corporation

 เป็นบรษิทัที่ได้รบัสมัปทำนพื้นที่ส�ำหรบัเพำะปลูกอ้อย
ประมำณ 10,000 เฮกเตอร ์(62,500 ไร)่ จำกรฐับำลลำวโดยบรษิทั
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จะเพำะปลกูออ้ยเอง และมโีรงงำนน�้ำตำลทีส่ะหวนันะเขด สำมำรถ
หบีออ้ยไดส้งูสดุที ่3,000 ตนัออ้ยต่อวนั ผลผลติจะเป็นน�้ำตำลทรำย
ดบิ และผลพลอยไดอ้ืน่ๆ 

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

 เป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัสมัปทำนพืน้ทีส่�ำหรบัเพำะปลกูออ้ยรวม
ประมำณ 19,100 เฮกเตอร ์ (119,375 ไร)่จำกรฐับำลกมัพชูำโดย
บรษิทัจะเพำะปลกูออ้ยเอง และมโีรงงำนน�้ำตำลทีเ่กำะกง สำมำรถ
หบีออ้ยไดส้งูสดุที ่6,000 ตนัออ้ยต่อวนั ผลผลติจะเป็นน�้ำตำลทรำย
ดบิ และผลพลอยไดอ้ืน่ๆ

ธรุกิจพลงังำนและสำรเคมี

บริษทั บบีจีีไอ จ�ำกดั (มหำชน)

 ก่อตัง้ขึน้เมือ่ตุลำคม 2560 ซึง่เกดิจำกกำรควบรวมบรษิทั
ยอ่ยทีป่ระกอบธรุกจิผลติ และจ�ำหน่ำยผลติภณัฑช์วีภำพของ บรษิทั 
น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ยของ บรษิทั บำงจำก 
คอรป์อเรชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) โดยบรษิทัแหง่ใหมน้ี่ ด�ำเนินธรุกจิใน
ลกัษณะโฮลดิง้คอมปำนี ทีถ่อืหุน้ในบรษิทัต่ำงๆ ดงัน้ี

 - บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) 
ประกอบธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำยเอทำนอลจำก กำกน�้ำตำล ก�ำลงักำร
ผลติเอทำนอล 350,000 ลติร/วนั สดัสว่นกำรถอืหุน้ 99.99%

 - บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ�ำกดั 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยเอทำนอลจำก มันส�ำปะหลัง  
ก�ำลงักำรผลติเอทำนอล 150,000 ลติร/วนั สดัสว่นกำรถอืหุน้ 85%

 - บรษิทั อุบลไบโอเอทำนอล จ�ำกดั ประกอบธรุกจิผลติและ
จ�ำหน่ำยเอทำนอลจำก มนัส�ำปะหลงั ธุรกจิแป้งมนั และพลงังำน 
ก�ำลงักำรผลิตเอทำนอล 400,000 ลิตร/วนั สดัส่วนกำรถือหุ้น 
21.28%

- บรษิทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ�ำกดั ประกอบธรุกจิผลติ และจ�ำหน่ำย
ไบโอดเีซล ก�ำลงักำรผลติ 810,000 ลติร/วนั สดัสว่นกำรถอืหุน้ 70%

 ท�ำใหบ้รษิทัน้ีเป็นบรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำย
เชื้อเพลงิชวีภำพทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ โดยมกี�ำลงักำรผลติของ
บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มรวมกนั 1,710,000 ลติรต่อวนั แบ่งเป็น
ก�ำลงักำรผลติเอทำนอลรวม 900,000 ลติรต่อวนั และก�ำลงักำรผลติ
ไบโอดเีซล 810,000 ลิตรต่อวนั ซึ่งบรษิัทน้ีจะเป็นบรษิัทหลกั 
(flagship company) ในกำรขยำยธรุกจิดำ้นผลติภณัฑช์วีภำพต่อไป
ในอนำคต

บริษทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั

 ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปลำยปี 2546 เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้เพือ่ด�ำเนิน
ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้ำและผลติไอน�้ำโดยใชก้ำกออ้ยเป็นเชือ้เพลงิ
หลัก โดยจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำพร้อมกับไอน�้ ำให้โรงงำนน�้ ำตำล  
และโรงงำนอื่นๆในกลุ่ม และมไีฟฟ้ำทีเ่กนิควำมตอ้งกำรของกลุ่ม 

สำมำรถจ�ำหน่ำยใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติและกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค
ปัจจุบนับรษิทัมสีำขำรวม 3 สำขำโดยสำขำทีห่น่ึงตัง้อยู่ใกลเ้คยีง
โรงงำนน�้ำตำลขอนแก่น อ.น�้ำพอง จ.ขอนแกน่ สำขำทีส่องตัง้อยูใ่กล้
เคยีงโรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ. กำญจนบุร ี (โครงกำรพลงังำน
ทดแทนบ่อพลอย) และสำขำทีส่ำมตัง้อยู่ใกลเ้คยีงโรงงำนน�้ำตำล
ขอนแก่น อ.วงัสะพงุ จ.เลย (โครงกำรเลย) ท�ำใหปั้จจุบนับรษิทัมี
ก�ำลงักำรผลติไฟฟ้ำรวม 195 MW 

บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส ์จ�ำกดั

 บรษิทัจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงค์ในกำรจดัหำ และจดั
จ�ำหน่ำย วตัถุดบิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเกษตร  เชน่ จ�ำหน่ำยปุ๋ ยอนิทรยี ์ 
และรวมถงึกำรใหบ้รกิำรทำงกำรคำ้ต่ำง ๆ 

ธรุกิจสนับสนุน

บริษทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์เทรดด้ิง จ�ำกดั

 จดัตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2535 เป็นบรษิทัสง่ออกน�้ำตำลรบั
อนุญำตตำมขอ้ก�ำหนดของ พรบ. ออ้ยและน�้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 
ด�ำเนินธรุกจิเป็นตวัแทนของบรษิทัน�้ำตำลในกลุม่และบรษิทัน�้ำตำล
อืน่ๆ ในกำรสง่ออกน�้ำตำลไปต่ำงประเทศ

บริษทั ไทยชกูำร ์เทอรมิ์เน้ิล จ�ำกดั (มหำชน) (TSTE ) และบริษทั
ย่อย

 เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
ประกอบธรุกจิใหเ้ชำ่คลงัเกบ็สนิคำ้ บรกิำรขนถ่ำยสนิคำ้ขึน้เรอืเดนิ
สมทุร บรกิำรทำ่เทยีบเรอืและบรกิำรสนิคำ้ผำ่นทำ่  โดยทำ่เรอืและ
คลงัสนิคำ้ ตัง้อยูท่ีพ่ระประแดง สมทุรปรำกำร รมิแมน่�้ำเจำ้พระยำ  
ลกูคำ้สว่นใหญ่จะเป็นบรษิทัน�้ำตำลในกลุม่ KSL โรงงำนน�้ำตำลอื่น
ทีถ่อืหุน้โดยพนัธมติรทำงกำรคำ้อืน่ๆ และลกูคำ้ทัว่ไป   นอกจำกน้ี
ทำงบรษิทั ไทยชกูำรเ์ทอรม์เิน้ิล จ�ำกดั (มหำชน) เป็นบรษิทัแมข่อง
บรษิัทย่อยอีก 5 บรษิัท ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลกั ๆ คอื ธุรกิจซื้อ  
ขำยใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์ธรุกจิผลติแป้งสำล ีธรุกจิผลติถุงกระสอบ
พลำสตกิ โรงงำนผลติน�้ำมนัปำลม์  และธรุกจิทำ่เรอืคอนเทนเนอร ์
(รำยละเอยีดดูไดจ้ำกขอ้มูลบรษิทัจดทะเบยีน บรษิทั ไทยชูกำร ์ 
เทอรม์เิน้ิล จ�ำกดั (มหำชน)(TSTE) และ บรษิทั ทเีอส ฟลำวมลิล ์
จ�ำกดั (มหำชน) (TMILL))

บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จ�ำกดั

 จดัตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2549 ปัจจบุนัด�ำเนินธรุกจิ ซือ้มำขำย
ไปน�้ำตำลทรำยและผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ส�ำหรบัลกูคำ้ภำยในประเทศ 
นอกจำกน้ีบรษิทัไดม้กีำรเพำะปลกูออ้ยในทีด่นิของบรษิทัเอง

บริษทั Wynn In Trading จ�ำกดั 

 เป็นบริษัทด�ำเนินธุรกิจซื้อมำขำยไประหว่ำงประเทศ  
ใหค้�ำปรกึษำ และกำรลงทนุในต่ำงประเทศ โดยบรษิทัเขำ้ไปถอืหุน้ 
ในสดัสว่นรอ้ยละ 100
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ธรุกิจอ่ืนๆ

บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกดั 

 เป็นบรษิทัด�ำเนินธุรกจิท�ำสวนเกษตรและบ้ำนพกัตำก
อำกำศทีจ่งัหวดักำญจนบุรใีนชื่อ “รเิวอรแ์ควปำรค์แอนดร์สีอรท์”  
โดยใหบ้รกิำรบำ้นพกัและใชเ้ป็นทีจ่ดัอบรมสมัมนำใหแ้ก่บุคลำกร
ภำยในกลุ่ม  และลูกคำ้ทัว่ไป นอกจำกน้ียงัประกอบธุรกจิใหเ้ช่ำ
อำคำรส�ำนกังำน ยำ่นใจกลำงเขตธรุกจิในกรงุเทพมหำนครโดยเป็น
เจำ้ของอำคำรลเิบอรต์ีส้แควร ์สลีมซึง่เป็นอำคำรสงู 22 ชัน้ และชัน้
ใตด้นิ 6 ชัน้ มพีืน้ทีใ่หเ้ชำ่รวมประมำณ 19,151 ตำรำงเมตร

บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส ์จ�ำกดั

 เป็นบรษิทัจดัตัง้ใหม่ มวีตัถุประสงคใ์นกำรด�ำเนินธุรกจิ
ขนสง่น�้ำตำล และสนิคำ้อืน่ๆ  ปัจจบุนั ยงัไมไ่ดเ้ริม่ด�ำเนินกำร

 ส�ำหรบันโยบำยกำรแบ่งกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัในกลุ่ม
นัน้ จะจดับรษิทัทีม่ลีกัษณะธรุกจิคลำ้ยกนัอยูภ่ำยใตบ้รหิำรงำนคณะ
ผูบ้รหิำรเดยีวกนัเชน่บรษิทัในธรุกจิน�้ำตำลทัง้ 4 บรษิทัจะอยูภ่ำยใต้
กำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำรบรหิำรชุดเดยีวกนัส่วนบรษิทัใน
ธรุกจิสนบัสนุนธรุกจิพลงังำนและสำรเคมแีละธรุกจิอืน่ๆ บรษิทัจะจดั
สง่บุคลำกรของบรษิทั เขำ้ไปรว่มเป็นกรรมกำรบรษิทั เพือ่รว่มในกำร
ก�ำหนดนโยบำยและในบำงบรษิทัย่อย บรษิทัได้ส่งบุคลำกรของ
บรษิทัเอง เขำ้ไปด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัยอ่ย เพือ่
ใหบ้รษิทัยอ่ยดงักลำ่วด�ำเนินนโยบำยบรหิำรสอดคลอ้งกบับรษิทัใหญ่

โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษทั

ชือ่บรษิทั

% กำรถอื
หุน้ของ
บรษิทั ปี 

2561

ปี 2561

รำยได้

(ลำ้นบำท)

%

ปี 2560

รำยได้

(ลำ้นบำท)

%

ปี 2559

รำยได้

(ลำ้นบำท)

%

1. บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน)

2. บรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั

3. บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั

4. บรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ�ำกดั

5. บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ�ำกดั

6. บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)*

7. บรษิทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั

8. บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลำยส ์จ�ำกดั

9. บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ�ำกดั

10. บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ�ำกดั

11. Koh Kong Plantation Co,. Ltd.**

12. Koh Kong Sugar Co,. Ltd.

13. Savannaket Sugar Corporate

14. Wynn In Trading Co,. Ltd.

15. บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ�ำกดั

บรษิทัหลกั

90.21%

95.78%

98.61%

79.55%

40.00%

100.00%

100.00%

91.02%

100.00%

80.00%

80.00%

98.49%

100.00%

100.00%

9,819

2,888

4,274

562

17

0

3,643

382

193

3,420

45

366

199

0

0

38%

11%

17%

2%

0%

0%

14%

1%

1%

13%

0%

1%

1%

0%

0%

8,416

3,006

3,631

664

13

2,148

2,386

362

188

3,806

77

264

419

0

0

33%

12%

14%

3%

0%

8%

9%

1%

1%

15%

0%

1%

2%

0%

0%

9,864

2,499

3,285

534

15

2,144

2,525

29

175

4,169

153

673

241

0

0

37%

9%

12%

2%

0%

8%

10%

0%

1%

16%

1%

3%

1%

0%

0%

รวม 25,809 100% 25,379 100% 26,307 100%

หกัรำยกำรระหวำ่งกนั -7,996 -9,756 -9,396

รวมรำยได้ 17,813 15,623 16,911

* ณ ตุลำคม ปี 2561 บรษิทัไดถ้อืหุน้ทำงออ้มใน บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) ผำ่นบรษิทัรว่ม คอื บบีจีไีอ จ�ำกดั (มหำชน) 
ซึง่บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 40 ของหุน้ทัง้หมด

**ถอืทำงออ้มผำ่น   Wynn In Trading  Co., Ltd.

(ค�ำอธบิำยกำรเปลีย่นแปลงของรำยได ้และผลกำรด�ำเนินงำนรำยกลุม่ธรุกจิ โปรดด ูสว่นที ่3  ฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด�ำเนินงำน)
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กำรประกอบธรุกิจของแต่ละสำยผลิตภณัฑ์

ผลิตภณัฑห์ลกั : น�้ำตำล

น�้ำตำล : ลกัษณะผลิตภณัฑ์

 บรษิทัเป็นกลุม่บรษิทัน�้ำตำลในประเทศไทยทีไ่ดผ้ำ่นกำร
ตรวจรบัรองระบบบรหิำรจดักำรคุณภำพตำม “มำตรฐำน SQF 
2000”, “มำตรฐำน ISO 9001 Version 2000” รวมทัง้ “มำตรฐำน
ระบบวเิครำะหอ์นัตรำยและจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุ” หรอื HACCP 
น�้ำตำลทรำยที ่กลุม่บรษิทั ผลติสำมำรถจ�ำแนกไดต้ำมประเภทและ
เกรดของควำมบรสิทุธิข์องน�้ำตำลเป็น 4 ชนิด ไดแ้ก่

 น�้ำตำลทรำยดิบ (Raw Sugar)   -  เป็นน�้ำตำลทรำยมี
ค่ำสีสูงกว่ำ 1,500 ICUMSA สีจะมีลักษณะเป็นสีน�้ ำตำลเข้ม  
มสีิง่สกปรกเจอืปนสูง ควำมบรสิุทธิต์�่ำ กำรขนถ่ำยจะขนถ่ำยใน
ลกัษณะเป็น BULK ไมไ่ดใ้สใ่นกระสอบ  น�้ำตำลชนิดน้ีไมส่ำมำรถ
น�ำไปบรโิภคโดยตรงได ้ ผูซ้ือ้จะตอ้งน�ำน�้ำตำลไปผำ่นกระบวนกำร
รไีฟน์หรอืท�ำให้บรสิุทธิก่์อนเพื่อผลิตเป็นน�้ำตำลทรำยขำวหรอื
น�้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์  

 น�้ำตำลทรำยดิบคณุภำพสงู (High Pol Sugar)  - เป็น
น�้ำตำลทรำยมคีำ่สอียูร่ะหวำ่ง 1,000 - 1,500 ICUMSA สำมำรถน�ำ
ไปบรโิภคไดโ้ดยตรง กำรขนสง่นิยมบรรจเุป็นกระสอบ รำคำจะถกู
กวำ่น�้ำตำลทรำยขำวและน�้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์

 น�้ำตำลทรำยขำว (White Sugar) - เป็นน�้ำตำลทรำยมี
คำ่สปีระมำณ 46 – 200 ICUMSA มคีำ่โพลำไรเซชัน่ไมน้่อยกวำ่ 
99.50 ดกีร ีน�้ำตำลประเภทน้ีโดยทัว่ไปเป็นน�้ำตำลทรำยทีป่ระชำชน
นิยมบรโิภค รวมถงึใชเ้ป็นวตัถุดบิในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรที่
ตอ้งกำรควำมบรสิทุธิป์ำนกลำง  

 น�้ำตำลทรำยขำวบริสทุธ์ิ (Refined Sugar) – เป็นน�้ำตำล
ทรำยมคีำ่สไีมเ่กนิ 45 ICUMSA มลีกัษณะเดน่คอืมคีวำมบรสิทุธิส์งู 
เป็นน�้ำตำลทีนิ่ยมใชใ้นอุตสำหกรรมทีต่อ้งใชน้�้ำตำลทีม่คีวำมบรสิทุธิ ์
มำก เชน่อุตสำหกรรมยำ เครือ่งดืม่ประเภทน�้ำอดัลมและเครือ่งดืม่
บ�ำรงุก�ำลงั 

 ภำยหลงัจำกที่มกีำรผ่ำนกระบวนกำรผลติน�้ำตำลแล้ว
ของเหลวทีเ่หลอืทีไ่มส่ำมำรถท�ำใหเ้ป็นเมด็น�้ำตำลได ้ หรอืต�่ำกว่ำ
จุดคุม้ทุนทีจ่ะไปท�ำเป็นน�้ำตำลเรยีกวำ่กำกน�้ำตำล กำกน�้ำตำลจดั
เป็นผลผลติพลอยไดจ้ำกกำรผลติน�้ำตำลทรำยทีย่งัมมีลูคำ่โดยทัว่ไป
จะมสี่วนประกอบของสำรต่ำงๆคอืน�้ำ 20% น�้ำตำลซูโครส 30% 
น�้ำตำลอนิเวอรท์ 32%  อนิทรยีส์ำรซึง่ไมใ่ชน่�้ำตำล 12% และ เถำ้ 
6% และในปรมิำณออ้ย 1 ตนั โรงงำนน�้ำตำลจะไดผ้ลผลติกำกน�้ำตำล
ประมำณ 45 - 50 กโิลกรมั ดงันัน้ผลผลติกำกน�้ำตำลในแต่ละปีจะมี
มำกน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัปรมิำณออ้ยเขำ้หบีของโรงงำนน�้ำตำลใน
แต่ละปี กำกน�้ำตำลสำมำรถน�ำไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำงใน
อุตสำหกรรมชีวะ–เคมี (Biochemistry Industry) ซึ่งได้แก่ 
อุตสำหกรรมผลติแอลกอฮอลแ์ละโรงตม้กลัน่สรุำ อุตสำหกรรมผลติ
ยสีต ์ อุตสำหกรรมผลติผงชรูส อุตสำหกรรมอำหำรสตัว ์ (โดยผสม
กับมนัส�ำปะหลังและชำนอ้อย) อุตสำหกรรมผลิตน�้ ำส้มสำยช ู
อุตสำหกรรมผลติซอีิว๊และซอสปรงุรสต่ำง ๆ  ซึง่ถอืเป็นอุตสำหกรรม
ปลำยน�้ำของกำรผลติน�้ำตำล

 ส�ำหรบัของเสยีจำกกระบวนกำรผลติน�้ำตำลทีส่ำมำรถน�ำ
ไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ะม ีกำกออ้ย และ กำกหมอ้กรอง   กำกออ้ย เป็น
ส่วนของชำนออ้ยทีไ่ดจ้ำกกำรขบวนกำรหบีออ้ยจำกชุดลูกหบีชุด
สุดท้ำย โดยปัจจุบนับรษิทัใช้กำกอ้อยเป็นเชื้อเพลงิส�ำหรบัผลติ
ไฟฟ้ำและไอน�้ำเพือ่ใชใ้นกระบวนกำรผลติน�้ำตำล และจ�ำหน่ำยให้
กบักำรไฟฟ้ำ สว่นกำกหมอ้กรอง เป็นกำกทีไ่ดจ้ำกกระบวนกำรกรอง
ตะกอนในระบบสญูญำกำศ กำกหมอ้กรองทีไ่ดส้ำมำรถน�ำไปเป็น
วตัถุดบิในกำรผลติปุ๋ ยเพื่อกำรเกษตรทัว่ไป ในอดตีบรษิทัใหก้ำก
หมอ้กรองดงักลำ่วแกช่ำวไรอ่อ้ยทีน่�ำออ้ยมำสง่โรงงำนเพือ่เป็นกำร
สง่เสรมิกำรผลติปลกูออ้ยในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง อยำ่งไรกต็ำม ภำยหลงั

หมำยเหตุ ปี 2018/2019 เป็นตวัเลขประมำณกำร
Source : F.O.Licht, updated 20-12-2018

ภำพที ่1 : ดลุน�้ำตำล (1,000 ตนั, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP)
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จำกทีบ่รษิทัยอ่ยเริม่ด�ำเนินกจิกำรผลติแอลกอฮอลแ์ละสำรเคมต่ีอ
เน่ือง  น�้ำเสยีทีไ่ดจ้ำกโรงงำนจะสำมำรถน�ำไปผสมกบักำกหมอ้กรอง 
ผำ่นกระบวนกำรยอ่ยสลำย (BIODECOMPOSE) ซึง่จะไดผ้ลติภณัฑ์
ปุ๋ ยอนิทรยีท์ีม่คีณุภำพเหมำะสมแก่เกษตรกรชำวไรอ่อ้ย ซึง่จะท�ำให้
เกดิกำรท�ำธรุกจิทีค่รบวงจร

น�้ำตำล : กำรตลำดและภำวกำรณ์แข่งขนั

กำรตลำดและภำวะอตุสำหกรรมในตลำดต่ำงประเทศ

 ภำพรวมของตลำดน�้ำตำลโลกนัน้ ผลผลติน�้ำตำลโลก ฤดู
กำรผลติ 2560/2561 มปีระมำณ 192.8 ลำ้นตนั (มลูคำ่น�้ำตำลทรำย
ดบิ) เพิม่ขึน้ 13.2 ลำ้นตนั หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 7.4 เมือ่เทยีบ
กบัฤดกูำรผลติ 2559/2560 ในขณะเดยีวกนัควำมตอ้งกำรบรโิภค
โลกรวมเทำ่กบั 183.3 ลำ้นตนั ขยำยตวัเพิม่ขึน้ 2.7 ลำ้นตนั หรอื
คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 1.5 เมือ่เทยีบกบัฤดกูำรผลติ 2559/2560 เทยีบ
กบัปรมิำณน�้ำตำลคงเหลอืปลำยปีเพิม่ขึน้จำกระดบั 68.2 ลำ้นตนั 
ในฤดูกำรผลติ 2559/2560 เป็น 74.5 ล้ำนตนั ในฤดูกำรผลติ 
2560/2561 คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 41 ของปรมิำณควำมต้องกำร
บริโภค หรือเพียงพอส�ำหรบักำรบริโภคประมำณ 4.9 เดือน 
โดยผลผลติทัว่โลกยงัถูกคำดกำรณ์ว่ำจะผลติไดเ้กนิควำมตอ้งกำร
ในปี 2561 จงึสง่ผลใหช้ว่งตน้ปี 2561 รำคำน�้ำตำลตลำดโลกปรบัตวั
ลดลงตลอดทัง้ปี ปัจจุบันอยู่ในระดับ 12-13 เซนต์ต่อปอนด ์
จำกเดมิอยูท่ีร่ะดบั 17-18 เซนตต์่อปอนด ์ ในปี 2560

 ในชว่งกลำงปี 2561 ซึง่เป็นทีค่ำดกำรณ์วำ่ผลผลติออ้ยใน
ปี 2560/61 จะดขีึน้มำกกวำ่เดมิ โดยมำจำกประเทศไทยและประเทศ
อนิเดยีทีค่ำดวำ่ผลผลติจะดขีึน้ ซึง่ไดส้ง่ผลกระทบใหร้ำคำปรบัตวั
ลงอย่ำงรวดเร็วจำกระดับรำคำที่ 14 - 15 เซนต์ต่อปอนด ์
ชว่งตน้ปี ลงมำทีร่ะดบั 10 - 13 เซนตต์่อปอนด ์ ในชว่งปลำยปี  โดย
จำกกำรประมำณกำรของ F.O.Licht ณ 20 ธนัวำคม 2561 คำดวำ่ 
ผลผลติในปี 2561/62 จะลดลงรอ้ยละ 4.1 จำก 192.8 ลำ้นตนั เป็น 
185.0 ลำ้นตนั  สว่นกำรบรโิภคจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 หรอืเพิม่ขึน้
จำก 183.3 ลำ้นตนั เป็น 186.3 ลำ้นตนั ซึง่จะท�ำใหป้รมิำณผลติ
น�้ำตำลโลกขำดดุล สง่ผลใหป้รมิำณน�้ำตำลคงเหลอืปลำยงวดของ
โลก ปี 2561/62 คำดว่ำจะลดลงจำก 74.5 ล้ำนตนั เป็น 74.0  
ลำ้นตนั หรอืมสีดัสว่นสตอ็กน�้ำตำลต่อปรมิำณกำรบรโิภคอยูท่ีร่ะดบั 
รอ้ยละ 40 ของกำรบรโิภคซึง่ระดบัปกตคิอืรอ้ยละ 45 ของกำรบรโิภค

 จะเหน็ไดว้่ำ รำคำน�้ำตำลในช่วง 2-3  ปีทีผ่ำ่นมำมคีวำม
ผันผวนค่อนข้ำงมำก  เน่ืองจำกสภำพภูมิอำกำศที่ไม่แน่นอน 
กำรเกดิอุทกภยั ภยัแลง้ หรอือำกำศหนำวจดั ลว้นสง่ผลกระทบต่อ
รำคำน�้ำตำล นอกจำกน้ียงัตอ้งค�ำนึงถงึปรมิำณสตอ็กน�้ำตำลโลกวำ่อยู่
ทีร่ะดบัเหมำะสมหรอืไม ่ปรมิำณกำรผลติและกำรใชเ้อทำนอล  ปรมิำณ
กำรเขำ้เกง็ก�ำไรของกองทนุ และนโยบำยภำครฐัในประเทศผูผ้ลติและ
ผูบ้รโิภคทีส่�ำคญั ทีจ่ะสง่ผลต่อรำคำน�้ำตำลตลำดโลกเชน่กนั

ภำพที ่2 : แสดงรำคำน�้ำตำลตลำดโลก (NYBOT#11) ยอ้นหลงั 10 ปี
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รายงานประจ�าปี 2561



ยอดขำยและรำคำขำย

2561 2560 2559

ปรมิำณ
หน่วย

รำคำเฉลีย่ 
บำทต่อ
หน่วย

จ�ำนวนเงนิ 
ลำ้นบำท

ปรมิำณ
หน่วย

รำคำเฉลีย่ 
บำทต่อ
หน่วย

จ�ำนวนเงนิ 
ลำ้นบำท

ปรมิำณ
หน่วย

รำคำเฉลีย่ 
บำทต่อ
หน่วย

จ�ำนวนเงนิ 
ลำ้นบำท

น�้ำตำล
     น�้ำตำลภำยในประเทศ
     น�้ำตำลต่ำงประเทศ

1,091,228
199,876
891,352

12,526
17,553
11,398

13,668
3,508

10,160

687,046
199,091
487,955

17,362
19,526
16,479

11,928
3,887
8,041

875,841
219,304
656,537

14,939
19,532
13,405

13,084
4,284
8,801

% ปรมิำณน�้ำตำลในประเทศ
/ ปรมิำณขำยน�้ำตำลรวม

18% 29% 25%

ตำรำงท่ี 3 :  ยอดขำยน�้ำตำล และสดัส่วนกำรส่งออกต่อกำรขำยในประเทศ 3 ปีย้อนหลงั

 ส�ำหรบัช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยในกำรส่งออกของโรงงำน
น�้ำตำลไทย สำมำรถแบง่เป็นดงัน้ี

 (1) ขำยผ่ำนเทรดเดอรร์ำยใหญ่ (Traders) เช่น บรษิทั 
Wilmar, บรษิทั Cofco, บรษิทั Alvean , บรษิทั Sucden เป็นตน้  
จำกนัน้ เทรดเดอรจ์ะน�ำน�้ำตำลไทยไปขำยต่อใหผู้ซ้ือ้อื่นๆ ในต่ำง
ประเทศต่อไป กำรขำยใหก้บัเทรดเดอรจ์ะเป็นกำรลดควำมเสีย่งใน
เรือ่งกำรเกบ็เงนิไมไ่ด ้และลดควำมยุง่ยำกในกำรจดักำรเรือ่งกำรสง่
ออก  โดยโรงงำนน�้ำตำลไทยจะรบัผดิชอบกำรขนสง่ถงึทำ่เรอืทีส่ง่
ออกในประเทศไทยเทำ่นัน้  เชน่ FOB Ports @ Bangkok หรอื FOB 
Ports @ Lamchabang เป็นตน้ 

 (2) ส่งออกผ่ำนชำยแดนไปยงัประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น 
ประเทศลำว และ ประเทศกมัพชูำ  โดยทยอยขำยเป็นจ�ำนวนน้อย
ใหก้บัผูค้ำ้น�้ำตำลชำยแดน

 (3) ขำยใหก้บัผูผ้ลติเพือ่กำรสง่ออกทีใ่ชน้�้ำตำลเป็นวตัถุดบิ  
เน่ืองจำกในบำงช่วงเวลำ รำคำน�้ำตำลภำยในประเทศสงูกวำ่รำคำ
น�้ำตำลต่ำงประเทศ  ท�ำใหผู้ผ้ลติทีใ่ชน้�้ำตำลเป็นวตัถุดบิ ในกำรผลติ
สนิคำ้ของตน เพื่อน�ำไปส่งออกไม่สำมำรถแข่งขนักบัผูผ้ลติอื่นใน
ตลำดโลกได ้ ดงันัน้เพือ่เป็นกำรสง่เสรมิกำรลงทนุดำ้นอุตสำหกรรม
อำหำรและเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั ทำงภำครฐัจงึเปิดโอกำส
ให้ผู้ผลติเพื่อกำรส่งออกสำมำรถขออนุญำตซื้อน�้ำตำลได้ที่รำคำ
น�้ำตำลตลำดโลก โดยอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขทีท่ำงภำครฐัก�ำหนด

กำรตลำดและภำวะอตุสำหกรรมในตลำดในประเทศ

 ในปี 2561 ประเทศไทยได้มีกำรปรับเปลี่ยนระบบ
อุตสำหกรรมออ้ยและน�้ำตำล ซึง่ท�ำใหไ้มม่รีะบบโควตำและไมม่กีำร
ก�ำหนดรำคำจ�ำหน่ำยน�้ำตำลภำยในประเทศ  ส่งผลให้ตลำดใน
ประเทศเสร ี และรำคำน�้ำตำลในประเทศจะลอยตวัแปรผนัตำมรำคำ
น�้ำตำลตลำดโลก บวกดว้ยพรเีมีย่มของน�้ำตำลไทย สง่ผลใหใ้นภำพ
รวมกำรขำยน�้ำตำลในประเทศ และขำยสง่ออกจงึเป็นไปตำมกลไก

ของตลำด และควำมสำมำรถในกำรผลติของผูข้ำยแต่ละรำยซึง่แตก
ต่ำงกนัไป ทัง้น้ีสดัสว่นกำรขำยน�้ำตำลของกลุม่บรษิทั สำมำรถดรูำย
ละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

ตำรำงที ่ 3 อยำ่งไรกด็สีำระส�ำคญัของพระรำชบญัญตัอิอ้ยและน�้ำตำล
ไทย ในเรือ่งกำรแบง่ปันผลประโยชน์กบัชำวไรย่งัคงเดมิ

สภำวะกำรแข่งขนั และคู่แข่งขนั

 ในปี 2561 ประเทศไทยมโีรงงำนน�้ำตำลทีเ่ดนิเครือ่งผลติ
จ�ำนวน 54 โรง (ไมร่วมโรงงำนทีไ่มด่�ำเนินงำน และใบอนุญำตใหมท่ี่
ยงัไมไ่ดก่้อสรำ้งโรงงำน) มกีำรหบีออ้ยรวมประมำณ 135 ลำ้นตนั
ออ้ย/ปี ผลติน�้ำตำลประมำณ 14.7 ลำ้นตนั น�้ำตำลตวัเลขประมำณ
กำร ณ ปิดหบี ในส่วนของกำรละลำยนอกฤดู ทำงรำชกำรไม่ได้
ประกำศตวัเลข แต่โดยปกตปิรมิำณตอ้งลดลง เพรำะมกีำรสญูเสยี
จำกกำรแปรสภำพน�้ำตำลทรำยดบิเป็นขำว (ขึน้อยูก่บัปรมิำณ และ
คณุภำพออ้ยเขำ้หบีแต่ละปี) โดยมรีะยะเวลำกำรหบีออ้ยในแต่ละปี
ประมำณ 4 – 5 เดอืนเทำ่นัน้ (นบัจำกวนัแรกทีม่โีรงงำนเปิดหบีและ
จบที่โรงงำนสุดทำ้ยปิดหบี) ฤดูกำรหบีอ้อยจะเริม่ประมำณเดอืน
พฤศจกิำยนของแต่ละปีจนถงึประมำณตน้เดอืนเมษำยน  จ�ำนวนของ
โรงงำนน�้ำตำลปัจจบุนัถกูควบคมุจำกทำงภำครฐัโดยผูป้ระกอบกำร
โรงงำนน�้ำตำลตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกคณะกรรมกำรออ้ยและน�้ำตำล
ทรำย และกรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรมก่อน ถงึจะขยำยก�ำลงั
กำรผลติ หรอืยำ้ยฐำนกำรผลติ หรอืสรำ้งโรงงำนน�้ำตำลแหง่ใหมไ่ด ้

 ในปี 2561 ประเทศไทยมโีรงงำนน�้ำตำลทีเ่ดนิเครือ่งผลติ
จ�ำนวน 54 โรง สำมำรถแบง่เป็นกลุม่โรงงำนน�้ำตำลซึง่เป็นผูผ้ลติรำย
ใหญ่ของประเทศไทยไดเ้ป็น 6 กลุม่ใหญ่ ทีเ่หลอืเป็นผูผ้ลติรำยยอ่ย 
โดยกลุม่โรงงำนน�้ำตำลขอนแกน่ ถอืไดว้ำ่เป็นกลุม่ผูผ้ลติทีม่ปีรมิำณ
ออ้ยเขำ้หบีเป็นอนัดบั 4 มสีว่นแบง่ตลำดประมำณรอ้ยละ 8 ปัจจบุนั
มโีรงงำนทัง้หมด 5 โรง ตัง้อยูใ่น 3 ภมูภิำค คอื ภำคตะวนัออกเฉยีง
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เหนือ (2 โรง) ภำคตะวนัตก (2 โรง) และ ภำคตะวนัออก (1 โรง) 

น�้ำตำล : กำรจดัหำผลิตภณัฑแ์ละบริกำร

นโยบำยกำรจดัหำวตัถดิุบ

 นโยบำยกำรจดัหำวตัถุดบิเพื่อป้อนโรงงำนจดัเป็นหวัใจ
ส�ำคญัอนัดบัตน้ ๆ ของโรงงำนน�้ำตำล เน่ืองจำกสภำวะในปัจจบุนัที่
อุตสำหกรรมน�้ำตำลมกี�ำลงักำรผลติรวมมำกกว่ำปรมิำณออ้ยทีม่ใีน
ประเทศท�ำใหท้กุโรงงำนน�้ำตำลตอ้งหำออ้ยมำป้อนโรงงำนใหไ้ดม้ำก
ทีส่ดุเพือ่ลดตน้ทนุคงที ่ (Fixed cost) ต่อหน่วยลง ปัจจบุนัวธิหีลกัที่
กลุ่มโรงงำนน�้ำตำลใช้เพื่อกำรจดัหำวตัถุดิบคือระบบกำรให้กำร
สนบัสนุนทำงกำรเงนิแก่ชำวไร ่ หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัในอุตสำหกรรมใน
ระบบ “ เกีย๊ว ”   ระบบกำรใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิของโรงงำน
จะเป็นกำรท�ำสญัญำซือ้ออ้ยลว่งหน้ำจำกเกษตรกรโดยทีเ่กษตรกรจะ
สำมำรถขอเงนิกูจ้ำกโรงงำนน�้ำตำลเพือ่น�ำไปใชใ้นกำรลงทนุปลกูออ้ย  
เมือ่ถงึฤดเูกบ็เกีย่วชำวไรจ่ะน�ำออ้ยมำสง่ใหแ้ก่โรงงำนและโรงงำนจะ
หกัคำ่ออ้ยดงักลำ่วจำกเงนิกูท้ีไ่ดใ้หแ้ก่เกษตรกรแต่ละรำยไป  

 กลยุทธ์ที่ผ่ำนมำที่บรษิทัใช้ในกำรจดัหำวตัถุดบิคอืกำร
ท�ำใหช้ำวไรอ่อ้ยทีส่ง่ออ้ยใหก้บัโรงงำนไดร้บัผลตอบแทนทีด่ใีนระยะ
ยำวซึง่จะท�ำใหช้ำวไรอ่อ้ยมแีรงจงูใจทีจ่ะปลกูออ้ยเพือ่ป้อนโรงงำน
ต่อไปและเป็นกำรเตบิโตไปพรอ้มกบัโรงงำน  นโยบำยหลกัของ
บรษิทัทีใ่ชโ้ดยเฉพำะทีภ่ำคอสีำนคอื   “ชำวไรร่�่ำรวย โรงงำนรุง่โรจน์”  
ซึง่เป็นนโยบำยทีมุ่ง่เน้นกำรสรำ้งและสง่เสรมิอำชพีระยะยำวใหแ้ก่
ชำวไรอ่อ้ยและเป็นระบบทีต่ดัตวักลำงหรอื “หวัหน้ำโควตำ” ออกไป
ท�ำใหบ้รษิทัสำมำรถรูถ้งึปัญหำของชำวไร่ไดโ้ดยตรงและสำมำรถ
ใหก้ำรชว่ยเหลอืชำวไรไ่ด ้ อกีทัง้บรษิทัยงัใหก้ำรสนบัสนุนทำงดำ้น
เครือ่งมอื วชิำกำรและปัจจยักำรผลติเชน่ใหเ้งนิกูเ้พือ่ซือ้รถขนออ้ย
แก่ชำวไรร่ำยยอ่ยกำรใหก้ำกหมอ้กรองแก่ชำวไรเ่พือ่น�ำไปใชเ้ป็นปุ๋ ย
ส�ำหรบักำรปลูกอ้อยโดยไม่คดิมูลค่ำ กำรส่งผูเ้ชีย่วชำญทำงดำ้น
เกษตรมำใหค้วำมรูใ้นเรือ่งกำรปลกูออ้ย กำรป้องกนัและกำรก�ำจดั
ศตัรูพชื กำรกระท�ำดงักล่ำวจดัเป็นกลยุทธ์ที่ท�ำให้บรษิทัมคีวำม
สัมพันธ์ที่ดีกับชำวไร่และก่อให้เกิดกำรเติบโตไปพร้อมๆ 
กนัอยำ่งเป็นระบบ

นโยบำยกำรผลิต

 บรษิทัมุง่เน้นกำรผลติน�้ำตำลทรำยขำวและ ขำวบรสิทุธิใ์ห้
ไดม้ำกทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะสำมำรถหำตลำดได ้เน่ืองจำกสนิคำ้ดงักลำ่วเป็น
สนิคำ้ ทีม่รีำคำขำยสงูและใหผ้ลตอบแทนก�ำไรมำกกวำ่  นอกจำกน้ี 
บรษิทัยงัคงนโยบำยกำรปรบัปรุงและพฒันำประสทิธภิำพกำรผลติ
โดยกำรที่บรษิทัมปีระสทิธภิำพกำรผลติที่ด ี สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของ
อุตสำหกรรม จะชว่ยใหบ้รษิทัมตีน้ทนุต่อหน่วยลดลง  เพิม่ศกัยภำพ
ในกำรแขง่ขนั

นโยบำยกำรตลำด

 บรษิทัมุง่เน้นกำรขำยตรงใหก้บัภำคอุตสำหกรรมโดยบรษิทั
ให้ควำมส�ำคญักบัคุณภำพของสนิค้ำและ กำรส่งมอบที่ตรงเวลำ 

โดยลกูคำ้สว่นใหญ่เป็นผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมเครือ่งดืม่และ
ขนมหวำนเป็นหลกั  

 นอกเหนือจำกกำรกลยุทธ์กำรมุ่งเน้นกำรขำยใหก้บัภำค
อุตสำหกรรมแลว้ บรษิทัเองยงัใหค้วำมส�ำคญักบักำรขำยน�้ำตำลให้
กบัผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้ผลิตผลิตภณัฑ์อำหำรเพื่อกำรส่งออก 
(re-exporter) เน่ืองจำกกำรขำยน�้ำตำลใหก้ลุม่ผูผ้ลติดงักล่ำวบรษิทั
จะไดร้บัผลตอบแทนทีด่กีวำ่กำรขำยสง่ออกทัว่ๆไปเน่ืองจำกตน้ทนุ
คำ่ขนสง่ทีถ่กูกวำ่

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

 ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมที่ส�ำคญัของกระบวนกำรผลติ
น�้ำตำลทรำยจะเกดิจำกน�้ำเสยีทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติ และฝุ่ นขีเ้ถำ้
ทีเ่กดิจำกกำรเผำไหมข้องหมอ้ไอน�้ำ  ซึง่บรษิทัไดค้�ำนึงถงึและหำ
มำตรกำรป้องกนั ต่ำง ๆ  เพือ่ไมใ่หเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และ
ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม 

น�้ำตำล : งำนท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ

- ไมม่ ี–

ผลิตภณัฑห์ลกั : ไฟฟ้ำและไอน�้ำ

ไฟฟ้ำและไอน�้ำ : ลกัษณะผลิตภณัฑ์

 โครงกำรน้ีอยู่ภำยใต้ บรษิทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น 
จ�ำกัด โดยจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ พร้อมกับไอน�้ ำให้โรงงำนน�้ ำตำล 
และโรงงำนอื่นๆในกลุ่ม และมไีฟฟ้ำทีเ่กนิควำมตอ้งกำรของกลุ่ม 
สำมำรถจ�ำหน่ำยใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติและกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค
ได ้ปัจจบุนับรษิทัมสีำขำรวม 3 สำขำ โดยสำขำทีห่น่ึงตัง้อยูใ่กลเ้คยีง
กบัโรงงำนน�้ำตำลขอนแก่น อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น มกี�ำลงักำรผลติ
ไฟฟ้ำ 65MW  โดยจ�ำหน่ำยใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ จ�ำนวน 20 
MW สำขำที่สองตัง้อยู่ใกล้เคียงกับโรงงำนน�้ ำตำลนิวกรุงไทย 
อ.บ่อพลอย จ.กำญจนบุร ี (โครงกำรพลงังำนทดแทนบ่อพลอย) มี
ก�ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ 90 MW โดยจ�ำหน่ำยใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ 
จ�ำนวน 30 MW และสำขำทีส่ำมตัง้อยูใ่กลเ้คยีงกบัโรงงำนน�้ำตำล
ขอนแก่น อ.วงัสะพงุ จ.เลย มกี�ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ 40 MW 

ไฟฟ้ำและไอน�้ำ : กำรตลำดและภำวกำรณ์แข่งขนั

 เน่ืองจำกธุรกจิน้ีเป็นกำรจ่ำยไฟฟ้ำใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลติและกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ  ดงันัน้จงึมี
ผูร้บัซือ้ทีแ่น่นอน  จงึไมม่กีำรแขง่ขนักนัทำงกำรตลำด   สว่นไฟฟ้ำ
อกีสว่นหน่ึงและไอน�้ำ ทำงบรษิทัไดข้ำยใหแ้ก่บรษิทัในเครอื เพือ่ใช้
ส�ำหรบัผลติเอทำนอลและน�้ำตำล   โดย 100% จะเป็นกำรจ�ำหน่ำย
ภำยในประเทศ
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ไฟฟ้ำและไอน�้ำ : กำรจดัหำผลิตภณัฑแ์ละบริกำร

นโยบำยกำรจดัหำวตัถดิุบ

 กำรจดัหำวตัถุดบิถอืไดว้่ำเป็นส่วนส�ำคญัในกำรประกอบ
ธรุกจิไฟฟ้ำ  โดยเฉพำะอยำ่งยิง่โรงงำนไฟฟ้ำของบรษิทัทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิ
หลกัคอืกำกออ้ย   โดยในแต่ละปี ปรมิำณออ้ยเขำ้หบีของบรษิทัจะ
ไมแ่น่นอน ดงันัน้ในปีทีม่อีอ้ยเขำ้หบีในปรมิำณน้อย กจ็ะสง่ผลกระ
ทบต่อปรมิำณเชือ้เพลงิทีจ่ะใชใ้นโรงไฟฟ้ำได ้  อยำ่งไรกต็ำม บรษิทั
ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมโดยกำรจดัซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลจำก
ภำยนอกมำรองรบั  เชน่ จดัซือ้กำกออ้ยจำกโรงงำนน�้ำตำลขำ้งเคยีง  
เป็นตน้

นโยบำยกำรผลิต

  (1)   กำรมุง่เน้นกำรบรหิำรตน้ทนุกำรผลติ

 บริษัทมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตให้ต�่ ำที่สุด 
โดยตน้ทุนของกำรผลติกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำ สว่นใหญ่จะเป็นตน้
ทุนเชื้อเพลิง และค่ำเสื่อมรำคำ  ดงันัน้กำรใช้เชื้อเพลิงอย่ำงมี
ประสทิธภิำพจงึเป็นสิง่จ�ำเป็น  นอกจำกน้ี กำรผลติใหม้ ีEconomics 
of Scale กจ็ะเป็นกำรชว่ยลดคำ่ใชจ้ำ่ยคงทีต่่อหน่วยลงมำ  

 (2)   กำรปรบัปรงุและพฒันำประสทิธภิำพกำรผลติ

 ในกำรที่บรษิัทมเีชื้อเพลิงคอื กำกอ้อยเป็นของตนเอง 
ดังนัน้กำรควบคุมคุณภำพของเชื้อเพลิงให้เหมำะสม เพื่อเกิด
ประสทิธภิำพกำรใชเ้ชือ้เพลงิใหด้ทีีส่ดุ  เชน่ กำรควบคุมควำมชืน้
ของกำกออ้ย ผำ่นระบบ Bagasse Dryer หรอืกำรสรำ้งหลงัคำขึน้
ปกคลุมเพือ่บงัฝน เป็นตน้

นโยบำยกำรตลำด

 เน่ืองจำกกำรขำยไฟฟ้ำใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ เป็นไป
ตำมสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำระยะยำว  โดยมสีตูรกำรค�ำนวณรำคำที่
ตำยตวั ตำมรำคำก๊ำซธรรมชำต ิและอตัรำแลกเปลีย่น  ดงันัน้บรษิทั
จงึมผีูซ้ือ้ทีแ่น่นอน  แต่อยำ่งไรกต็ำมกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำในชว่งเวลำ
ทีก่ำรไฟฟ้ำมคีวำมตอ้งกำรสงู  กจ็ะท�ำใหบ้รษิทัไดร้บัรำคำขำยต่อ
หน่วยทีส่งูขึน้ สว่นรำคำขำยทีบ่รษิทัขำยใหบ้รษิทัในเครอื  บรษิทัจะ
ก�ำหนดรำคำใหเ้ท่ำกบัรำคำขำยทีบ่รษิทัขำยใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลติ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

 โครงกำรดงักลำ่วไดผ้ำ่นกำรศกึษำผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
(EIA) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ส�ำหรบัโรงงำนทีข่อนแก่นไดร้บักำรขีน้ทะ
เบยีนกบั CDM Executive Board เพื่อรบักำรสนับสนุนให้เป็น
โครงกำร CDM (ตำมอนุสญัญำเกยีวโต โปโตรคอล) ซึง่ลดกำรปลด
ปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก

 

ไฟฟ้ำ และไอน�้ำ:งำนท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ

- ไมม่ ี-

2561 2560 2559

ยอดขำย (MW-hour) 346,894 268,893 275,456

รำคำเฉลีย่ (THB/MW-hour) 2,940 2,759 2,935

ตำรำงท่ี 1 : ยอดขำย และรำคำขำยเฉล่ีย ของไฟฟ้ำ ใน 3 ปีย้อนหลงั

19

บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



ปัจจัยความเสี่ยง

 ปัจจยัควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั ทีอ่ำจมี
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทนุของผูล้งทนุอยำ่งมนียัส�ำคญั
สำมำรถสรปุไดด้งัน้ี 

 ควำมเส่ียงจำกกำรจดัหำวตัถดิุบ – อ้อย

 บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) เป็นอุตสำหกรรม 
ทีผ่ลติน�้ำตำลทรำยเป็นหลกัซึง่ใชอ้อ้ยเป็นวตัถุดบิหลกั นอกจำกน้ี
บริษัทยังมีกำรลงทุนในโครงกำรต่อยอดอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์
ผลพลอยได้และของเสยีที่ได้จำกกระบวนกำรผลติน�้ำตำลมำเป็น
วตัถุดบิเพือ่สรำ้งมลูคำ่เพิม่ ดงันัน้ผลประกอบกำรบรษิทัจะพึง่พงิต่อ
ปรมิำณออ้ยซึง่เป็นวตัถุดบิตน้ทำงเป็นส�ำคญั  

 ควำมผนัผวนของปรมิำณอ้อยจะเกดิจำกสำเหตุหลกั 2 
ประกำรคอื (1) ปรมิำณพืน้ทีใ่นกำรเพำะปลูกออ้ย (จ�ำนวนไร่) ที่
เปลีย่นแปลงไปซึง่อำจจะเกดิจำกกำรทีเ่กษตรกรเปลีย่นไปเพำะปลกู
พชืไรอ่ืน่ทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูกวำ่ รวมถงึเกดิจำกนโยบำยกำรสง่เสรมิ
ของภำครฐั (2) ผลผลติออ้ยต่อพืน้ทีเ่พำะปลูก (ตนัออ้ยต่อไร่) ที่
เปลีย่นแปลงไป ซึง่สว่นใหญ่เกดิจำกสภำวะอำกำศทีเ่ปลีย่นแปลง เชน่ 
ภยัแลง้ และน�้ำทว่ม อนัเน่ืองมำจำกสภำวะโลกรอ้น

 ผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกปรมิำณออ้ยลดลงท�ำใหบ้รษิทั
มปีรมิำณกำรผลติทีล่ดลง  ตน้ทุนต่อหน่วยโดยเฉพำะในส่วนของ
ตน้ทนุคงทีต่่อหน่วยสงูขึน้  ก�ำไรต่อหน่วยลดลง และสดุทำ้ยสง่ผลให้
ก�ำไรของบรษิทัลดลง  ยิง่ไปกวำ่นัน้ในปีทีม่ปีรมิำณออ้ยต�่ำ จะเกดิ
ภำวะในกำรแยง่ซือ้ออ้ยจำกโรงงำนน�้ำตำลบรเิวณใกลเ้คยีงมำกขึน้ 

 ดงันัน้เพือ่ลดผลกระทบจำกควำมเสีย่งขำ้งตน้ บรษิทัจงึได้
ใหก้ำรสง่เสรมิและชว่ยเหลอืแก่เกษตรกรชำวไรอ่อ้ย ไมว่ำ่จะเป็นเรือ่ง
ของเงนิกูใ้นกำรลงทนุเพำะปลกู  กำรสนบัสนุนในสว่นของวตัถุดบิใน
กำรเพำะปลกู  กำรท�ำระบบชลประทำน กำรน�ำเทคโนโลยเีขำ้มำชว่ย
เพิม่ผลผลติและประสทิธภิำพกำรผลติ  กำรลดบทบำทของพ่อคำ้
คนกลำงซือ้ขำยออ้ย ซึง่ควำมชว่ยเหลอืทัง้หมดสง่ผลใหช้ำวไรม่ฐีำนะ
ควำมเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้  

 ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน�้ำตำลตลำดโลก

 ในกำรซือ้ขำยน�้ำตำลในตลำดโลกนัน้ น�้ำตำลจดัไดว้่ำเป็น
สนิคำ้หน่ึงทีม่คีวำมผนัผวนทำงดำ้นรำคำสงูเมือ่เทยีบกบัสนิคำ้เกษตร
อื่นๆ โดยรำคำน�้ำตำลตลำดโลกจะขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยอย่ำง เช่น 
อุปสงค ์ อุปทำนของประเทศผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค ผูส้ง่ออก และผูน้�ำเขำ้ 
กำรเกง็ก�ำไรจำกนกัเกง็ก�ำไร รวมถงึสภำพภมูอิำกำศทีเ่อือ้อ�ำนวยกบั
กำรเพำะปลกูในแต่ละประเทศ นโยบำยกำรสง่เสรมิ กำรแทรกแซง 
กำรสง่ออก กำรน�ำเขำ้ของอุตสำหกรรมน�้ำตำลและภำครฐั โดยเฉพำะ
ในกลุม่ประเทศทีพ่ฒันำแลว้  อกีทัง้ในปัจจบุนัรำคำน�้ำตำลยงัมสีว่น
หน่ึงทีส่มัพนัธ์กบัรำคำน�้ำมนัเชือ้เพลงิดว้ย เน่ืองจำกออ้ยและกำก
น�้ำตำลสำมำรถน�ำไปผลติเป็นแอลกอฮอลห์รอืทีเ่รยีกวำ่ “เอทำนอล” 
ส�ำหรบัผสมกบัน�้ำมนัเพือ่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในรถยนตไ์ด ้ดว้ยปัจจยัดงั
กลำ่ว สง่ผลใหร้ำคำซือ้ขำยน�้ำตำลในตลำดโลกคอ่นขำ้งผนัผวนสงู 

 โดยทัว่ไปโรงงำนน�้ำตำลในประเทศไทยมภีำระผกูพนัในกำร
จ�ำหน่ำยน�้ำตำลใหเ้พยีงพอต่อควำมตอ้งกำรภำยในประเทศก่อน  สว่น
น�้ำตำลทีเ่หลอืนัน้โรงงำนจงึจะสำมำรถน�ำไปขำยสง่ออกได ้ โดยแต่ละ
ปีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำยจะประมำณกำร
ปรมิำณควำมตอ้งกำรบรโิภคภำยในประเทศ ทีเ่รยีกวำ่ โควตำ ก และ
จะจดัสรรโควตำดงักล่ำวใหแ้ก่โรงงำนน�้ำตำลแต่ละแห่งตำมสดัสว่น
ของปรมิำณน�้ำตำลทีผ่ลติได ้  ส่งผลใหส้ดัส่วนของน�้ำตำลภำยใน
ประเทศ และน�้ำตำลสง่ออกของแต่ละโรงงำนจะคอ่นขำ้งใกลเ้คยีงกนั  
ซึง่จะอยูร่ะหวำ่ง 20:80 ถงึ 30:70 ขึน้อยูก่บัปรมิำณออ้ยเขำ้หบีทัว่ทัง้
ประเทศ ดงันัน้ยอดขำยของธรุกจิน�้ำตำลจะมคีวำมผนัผวนตำมรำคำ
น�้ำตำลตลำดโลกอยูป่ระมำณ 70 – 80% อยำ่งไรกต็ำมในแงข่องตน้ทนุ
กำรผลติน�้ำตำล ค่ำออ้ยซึง่เป็นตน้ทุนหลกัจะเป็นไปตำมระบบแบ่ง
ปันผลประโยชน์ 70:30 นัน้หมำยควำมวำ่ในกรณทีีร่ำคำน�้ำตำลปรบั
ตวัลดลง 100 บำท ชำวไรจ่ะไดร้บัผลกระทบต่อคำ่ออ้ยทีป่รบัตวัลด
ลงรอ้ยละ 70  สว่นโรงงำนจะไดร้บัผลกระทบรอ้ยละ 30 

 สบืเน่ืองจำกในชว่ง 3 - 4 ปีทีผ่ำ่นมำ รำคำน�้ำตำลตลำดโลก
มคีวำมผนัผวนคอ่นขำ้งมำก โดยรำคำเคยปรบัขึน้ไปสงูสดุที ่32 เซนต์
ต่อปอนด ์และมปีรบัระดบัลงมำที ่25, 20, 15 เซนตต์่อปอนด ์และลง
มำต�่ำสดุชว่งกลำงปี 2561 อยูท่ี ่10 - 12 เซนตต์่อปอนด ์กำรทีร่ำคำ
ผนัผวนคอ่นขำ้งรุนแรงเชน่น้ี เน่ืองจำกผลผลติน�้ำตำลทัว่โลกมมีำก
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ขึน้ ประกอบกบักำรลอยตวัของรำคำขำยน�้ำตำลในประเทศเป็นไป
ตำมทศิทำงเดยีวกบัรำคำน�้ำตำลตลำดโลก ถ้ำบรษิทัไม่สำมำรถ
ก�ำหนดรำคำขำยใหไ้ดอ้ยำ่งน้อยเทำ่กบัระดบัรำคำทีใ่ชส้�ำหรบัก�ำหนด
รำคำออ้ยได ้จะสง่ผลกระทบคอ่นขำ้งรนุแรงต่อผลกำรด�ำเนินงำนของ
บรษิทั ดงันัน้เพือ่เป็นกำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของรำคำ
น�้ำตำลตลำดโลก บรษิทัจงึไดม้กีำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรท�ำ
สญัญำซื้อขำยน�้ำตำลล่วงหน้ำผ่ำนสถำบนักำรเงนิ  ซึง่กำรป้องกนั
ควำมเสีย่งดงักลำ่วและท�ำใหบ้รษิทัสำมำรถคงรกัษำควำมสำมำรถใน
กำรท�ำก�ำไรไม่ให้ขึ้นอยู่กบัควำมเสี่ยงจำกกำรผนัผวนของรำคำ
น�้ำตำลตลำดโลกมำกเกนิไป  

  แต่อยำ่งไรกต็ำม ปัจจบุนับรษิทัลดกำรพึง่พงิรำย
ได้หลักจำกน�้ ำตำล โดยบริษัทได้ขยำยธุรกิจเอทำนอลร่วมกับ
พนัธมติรทีม่ศีกัยภำพและเชีย่วชำญดำ้นพลงังำน รวมทัง้สำมำรถต่อย
อดธุรกิจและขยำยกิจกำรด้ำนพลังงำนให้เติบโตได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ สง่ผลใหผ้ลประกอบกำรของบรษิทัในภำพรวมยงัคงมี
ก�ำไร แมจ้ะเผอญิกบัสภำวะควำมผนัผวนของรำคำน�้ำตำลทีป่รบัลด
ลงอยำ่งรนุแรง

 ควำมเส่ียงจำกนโยบำยภำครฐั

 อุตสำหกรรมออ้ยและน�้ำตำลในประเทศไทยอยูภ่ำยใตก้ำร
ควบคุมและก�ำกบัดแูลโดยคณะกรรมกำรออ้ยและน�้ำตำลภำยใตพ้ระ
รำชบญัญตัอิอ้ยและน�้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ซึง่มสีำระส�ำคญัของกำร
ควบคมุ ในกำรก�ำหนดกำรจดัสรรชอ่งทำงกำรจ�ำหน่ำยน�้ำตำลออกเป็น
ระบบโควตำ (โควตำ ก ส�ำหรบัน�้ำตำลภำยในประเทศ และโควตำ ข 
และ ค ส�ำหรบัน�้ำตำลขำยต่ำงประเทศ) กำรควบคุมรำคำจ�ำหน่ำย
น�้ำตำลทรำยภำยในประเทศ กำรจดัสรรส่วนแบ่งรำยไดข้องระบบ
ระหว่ำงโรงงำนน�้ำตำลและเกษตรกรชำวไร่อ้อยภำยใต้ระบบแบ่ง
ปันผลประโยชน์ 70 : 30 และกำรควบคุมกำรเขำ้มำท�ำธุรกจิของผู้
ประกอบกำรรำยใหม ่เป็นตน้ จะเหน็ไดว้ำ่นโยบำย กฎระเบยีบต่ำงๆ 
 ทีอ่อกโดยคณะกรรมกำรออ้ยและน�้ำตำลทรำย ลว้นมผีลกระทบต่อ
ตน้ทนุกำรผลติ และผลประกอบกำรของบรษิทั เชน่ ระบบแบง่ปันผล
ประโยชน์ 70 : 30 จะเป็นทีม่ำของกำรค�ำนวณรำคำออ้ยทีโ่รงงำน
น�้ำตำลจะต้องจ่ำยใหก้บัชำวไร่ นโยบำยกำรปรบัรำคำขำยน�้ำตำล
ภำยในประเทศ หรอืนโยบำยกำรเปิดเสรขีองธุรกจิน�้ำตำล รวมถงึ
นโยบำยสง่เสรมิกำรเกษตร เชน่ นโยบำยสง่เสรมิกำรปลกูตน้ปำลม์ 
หรือกำรประกันรำคำมันส�ำปะหลังจะส่งผลในแง่ลบต่อบริษัท 
เน่ืองจำกพืน้ทีเ่พำะปลกูออ้ยลดน้อยลงเพรำะเกษตรกรชำวไรห่นัไป
เพำะปลกูพชืทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูกวำ่ เป็นตน้

 ในชว่งเดอืนพฤษภำคม 2559 รฐับำลบรำซลิไดย้ืน่ค�ำรอ้ง
ต่อองคก์ำรกำรคำ้โลก (WTO) กล่ำวหำว่ำรฐับำลไทยมมีำตรกำร
อุดหนุนให้กบัอุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำล จนส่งผลกระทบต่อ
อุตสำหกรรมน�้ำตำลของบรำซลิ ซึง่ตลอดปี 2560 รฐับำลไทยไดเ้รง่
เจรจำและท�ำควำมเขำ้ใจกบัรฐับำลบรำซลิถงึกำรด�ำเนินกำรแกไ้ขของ
ไทย เช่น กำรปรบัโครงสร้ำงอุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลทรำย 
กำรลอยตวัรำคำน�้ำตำลทรำยให้เป็นไปตำมกลไกของตลำด กำร
ยกเลกิกำรก�ำหนดโควตำน�้ำตำลทรำยและใหม้กีำรส�ำรองน�้ำตำลทรำย
ตำมปรมิำณส�ำรองทีก่�ำหนด เพื่อใหเ้พยีงพอต่อกำรบรโิภคภำยใน

ประเทศ เป็นตน้ โดยในเดอืนเมษำยน 2561 รฐับำลบรำซลิไดช้ะลอ
กำรพจิำรณำแนวทำงต่อไทย โดยขอใหร้ฐับำลไทยมกีำรประชมุชีแ้จง
ควำมกำ้วหน้ำอย่ำงสม�่ำเสมอจนกว่ำรฐับำลไทยจะด�ำเนินกำรปรบั
โครงสร้ำงอุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลทรำย และแก้ไขพระรำช
บญัญตัอิอ้ยและน�้ำตำลทรำย รวมถงึระเบยีบและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง
แลว้เสรจ็ 

 อยำ่งไรกต็ำม กฎระเบยีบและแนวทำงปฏบิตัติำมโครงสรำ้ง
อุตสำหกรรมออ้ยและน�้ำตำลทรำยใหมน้ี่ ยงัอยูร่ะหวำ่งด�ำเนินกำร ซึง่
บรษิทัไดต้ดิตำมควำมเสีย่งน้ีอยำ่งใกลช้ดิและยนิดทีีจ่ะก�ำหนดแผน
งำนทีเ่กีย่วขอ้งใหส้ำมำรถปฏบิตัติำมกฎหมำยไดอ้ยำ่งถกูตอ้งต่อไป

            ควำมเส่ียงจำกกำรเกิดหน้ีเสียจำกระบบกำรให้สินเช่ือ
ชำวไร่อ้อย (เงินเก๊ียว)

            ในกำรประกอบกจิกำรโรงงำนน�้ำตำลจะมกีำรปลอ่ยเงนิกู ้
หรอืเงนิสนบัสนุนอื่นๆ ใหก้บัชำวไร่เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใน
กำรเพำะปลกูออ้ย หรอืทีเ่รยีกวำ่ “กำรเกีย๊วออ้ย” ซึง่เป็นเสมอืนกบั
กำรจองออ้ยส�ำหรบัเขำ้หบีในโรงงำน  ภำยหลงัจำกทีอ่อ้ยโตขึน้พรอ้ม
ตดั จะเป็นชว่งเดยีวกบัชว่งโรงงำนน�้ำตำลเริม่เปิดหบีออ้ย เกษตรกร
ชำวไร่อ้อยจะตดัอ้อยและส่งอ้อยให้กบัโรงงำนและรบัเงนิค่ำอ้อย  
โดยมกีำรหกัเงนิกูย้มืหรอืเงนิสนบัสนุนอืน่ๆ ออก  ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำก 
กำรเกีย๊วออ้ยคอื ชำวไรไ่มส่ำมำรถสง่ออ้ยหรอืจ่ำยช�ำระเงนิสง่เสรมิ 
(เงนิเกี๊ยว) คนืตำมระยะเวลำที่ก�ำหนดซึ่งอำจมสีำเหตุมำจำกภยั
ธรรมชำต ิสภำพภมูอิำกำศ หรอืควำมแหง้แลง้ทีท่�ำใหผ้ลผลติออ้ยลด
น้อยลง หรอืเกดิควำมเสยีหำยจำกโรคระบำด สง่ผลใหห้น้ีทีเ่กดิจำก
กำรเกีย๊วออ้ยกลำยเป็นหน้ีเสยี จงึท�ำใหบ้รษิทัตอ้งตัง้ส�ำรองหน้ีสงสยั
จะสญูเพิม่ขึน้

 อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัไดค้�ำนึงถงึปัจจยัควำมเสีย่งดงักล่ำว
จึงได้มีกำรพฒันำระบบกำรเกี๊ยวอ้อยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
โดยน�ำระบบดำวเทยีม (GPS) ในกำรตรวจสอบและส�ำรวจพืน้ทีป่ลกูออ้ย 
มำช่วยในกำรลดปัญหำกำรอำ้งสทิธคิวำมเป็นเจำ้ของไรอ่อ้ยและยงั
ใชส้�ำหรบักำรวำงแผนกำรจดัหำออ้ย อกีทัง้บรษิทัไดพ้ฒันำโปรแกรม
บนแทบ็เลต็ เพือ่กำรตดิตำมออ้ยและหน้ีสนิของเกษตรกรแต่ละรำย
ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ รวมถงึพฒันำระบบฐำนขอ้มลูชำวไรท่ัง้ในดำ้น
ควำมสำมำรถในกำรเพำะปลกู ลกัษณะกำรกอ่หน้ี ขอ้มลูหลกัประกนั 
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช�ำระหน้ี เพือ่ชว่ยวเิครำะหว์งเงนิในกำรให้
สินเชื่อที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถในกำรช�ำระหน้ีและมูลค่ำ
ทรพัยส์นิค�ำ้ประกนั ท�ำใหปั้จจบุนัหน้ีเสยีของบรษิทัคอ่นขำ้งต�่ำ 

 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน

 ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศยงั
คงส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 
เน่ืองจำกบรษิทัมกีำรสง่ออกน�้ำตำลประมำณรอ้ยละ 70 - 80 ของยอด
ขำย รวมถงึกำรน�ำเขำ้เครือ่งจกัร อุปกรณ์ และกำรด�ำเนินธรุกจิในต่ำง
ประเทศ แต่อยำ่งไรกต็ำมกลุม่บรษิทัไดม้กีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง
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โดยกำรท�ำสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward 
Contract) หรอืกำรบรหิำรอตัรำแลกเปลีย่นแบบ Natural Hedging 
โดยกำรน�ำเงนิจำกกำรขำยผลิตภณัฑ์น�้ ำตำลที่เป็นสกุลเงนิต่ำง
ประเทศมำจำ่ยช�ำระคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่ป็นเงนิสกุลต่ำงประเทศเดยีวกนั 

 กำรก�ำหนดรำคำอ้อยผ่ำนระบบแบ่งปันผลประโยชน์  
70 : 30 ท�ำใหบ้รษิทัมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นน้อย เน่ืองจำก
ตน้ทนุคำ่ออ้ยของบรษิทัผนัผวนตำมอตัรำแลกเปลีย่นเชน่เดยีวกนั จงึ
ท�ำใหร้ำยได้และต้นทุนส่วนใหญ่ของบรษิทัสมัพนัธ์ตำมอตัรำแลก
เปลีย่นในทศิทำงเดยีวกนั นอกจำกน้ียงัมกีำรตดิตำมควำมเคลือ่นไหว
ของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้ด�ำเนินกำรได้ทันต่อ
สถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

 ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมติั
วำระท่ีเสนอ

 ตระกลูชนิธรรมมติรแ์ละบรษิทัของตระกลูชนิธรรมมติรถ์อื
หุน้ในบรษิทัมำกกวำ่ รอ้ยละ 60 ของจ�ำนวนทนุเรยีกช�ำระแลว้ทัง้หมด  
สดัสว่นดงักล่ำวท�ำใหก้ลุ่มตระกลูชนิธรรมมติร ์ สำมำรถควบคุมกำร
ออกเสยีงลงมตใินวำระทีต่อ้งใชเ้สยีงสว่นใหญ่ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
ยกเวน้เรื่องทีก่ฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัก�ำหนดใหต้อ้งไดร้บั
เสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ดงันัน้บรษิทัสำมำรถจดักำรควำม
เสีย่งจำกกำรทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะไมเ่หน็ชอบวำระทีค่ณะกรรมกำร
เสนอเพือ่พจิำรณำไดต้ำมสมควรแลว้

 อยำ่งไรกต็ำม เพือ่เป็นกำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยำ่งเทำ่เทยีม
และแสดงควำมโปรง่ใสของกำรบรหิำรจดักำรทีเ่ป็นระบบและสำมำรถ
ตรวจสอบได้  บรษิทัจงึได้แต่งตัง้กรรมกำรบรษิทั ประกอบด้วย
กรรมกำรอสิระจ�ำนวน 7 ทำ่นทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นตำมกฎหมำยและ
มคีณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ทำ่น ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีก่ฎหมำยและ
กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบก�ำหนด ดงันัน้จงึมกีำรถ่วง
ดลุอ�ำนำจในกำรบรหิำรจดักำรในระดบัทีเ่หมำะสม นอกจำกน้ี บรษิทั
ยงัจดัให้มฝ่ีำยตรวจสอบภำยในที่ปฏิบตัิงำนเป็นอิสระตำมควำม
เหมำะสมและขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่มหีน้ำทีห่ลกัใน
กำรดแูลระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน

 ควำมเส่ียงจำกโครงกำรลงทุนในประเทศลำว และ
กมัพชูำ

 โครงกำรทัง้สองประเทศเป็นโครงกำรทีร่เิริม่ธรุกจิน�้ำตำลใน
ต่ำงประเทศของบรษิทั ซึง่บรษิทัไดร้บัพืน้ทีส่มัปทำนจำกภำครฐัใน
กำรเพำะปลกูออ้ยและไดร้บัอนุญำตในกำรก่อสรำ้งโรงงำนน�้ำตำล ซึง่
บรษิทัไดบ้รหิำรควำมเสีย่งทีส่�ำคญั ดงัน้ี

 1)  ปรมิำณออ้ยไม่เพยีงพอต่อกำรผลติ อนัสบืเน่ืองจำก
สภำพภูมอิำกำศทีแ่ปรปรวน ภยัธรรมชำต ิ ศตัรพูชืระบำด รวมถงึ
สภำพดนิทีไ่ดร้บัสมัปทำนมคีวำมเสือ่มโทรม จงึท�ำใหม้คีวำมผนัผวน
ของปรมิำณออ้ยเขำ้หบีในแต่ละปี และสง่ผลใหผ้ลผลติต่อพืน้ทีม่ไีม่
มำกพอทีจ่ะถงึจดุคุม้ทนุกำรผลติ

 2) ปัญหำในกำรบรหิำรจดักำร เชน่ กำรขำดเทคโนโลยใีน
กำรเพำะปลกูออ้ยในพืน้ทีข่นำดใหญ่ กำรขำดโครงสรำ้งพืน้ฐำน ไดแ้ก่ 
ถนน ระบบขนสง่ รวมถงึกำรขำดแคลนแรงงำนในกำรเพำะปลกูและ
บุคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถ เป็นตน้ ซึง่กำรปรบัปรุงแกไ้ขปัญหำดงั
กลำ่วตอ้งใชเ้วลำในกำรพฒันำมำกกวำ่แผนทีว่ำงไว ้

 3) กำรควบคมุจำกหน่วยงำนภำครฐั โดยเฉพำะโครงกำร
ลงทนุในประเทศกมัพชูำ ประสบปัญหำในเรือ่งนโยบำยพืน้ทีส่มัปทำน 
ควำมไมช่ดัเจนของพืน้ทีส่มัปทำนกบัพืน้ทีท่ีช่ำวบำ้นท�ำกนิ นโยบำย
ที่เกี่ยวกบัภำษีอำกร รวมถึงควำมไม่ชดัเจนเรื่องกฎเกณฑ์ กฎ 
ระเบยีบทำงรำชกำรของประเทศนัน้ๆ ทีม่กีำรแกไ้ขและเปลีย่นแปลง 
ซึ่งอำจส่งผลให้เกิดปัญหำข้อพพิำทกบัชุมชน แต่อย่ำงไรก็ตำม 
ประเดน็ดงักลำ่วยงัคงเป็นเรือ่งทีบ่รษิทัใหค้วำมส�ำคญัและพรอ้มทีจ่ะ
บรหิำรจดักำรหรอืแกไ้ขใหถ้กูตอ้งและเหมำะสม

 ในปี 2561 โครงกำรในต่ำงประเทศยงัประสบภำวะขำดทนุ 
โดยทำงบรษิทัไดช้ะลอกำรด�ำเนินงำนในประเทศกมัพชูำ ส่วนกำร
ด�ำเนินงำนในประเทศลำว บรษิทัไดบ้รหิำรควำมเสีย่งดว้ยกำร 1) กำร
ควบคมุกำรใชง้บประมำณ 2) มกีำรใหเ้งนิกูแ้ก่ชำวไร ่คูค่ำ้ เพือ่ขยำย
พืน้ทีก่ำรเพำะปลกู และ 3) กำรพฒันำสภำพดนิทีเ่สือ่มโทรมอย่ำงต่อ
เน่ือง 

 ควำมเส่ียงจำกกำรสรรหำและรกัษำบคุลำกรในองคก์ร 
เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน 

 กำรด�ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัจ�ำเป็นตอ้งพึง่พำบุคลำกร
เป็นหลกั ตลอดจนจ�ำเป็นตอ้งมทีัง้ปรมิำณบุคลำกรทีเ่พยีงพอและ
บุคลำกรทีม่คีณุภำพ โดยเฉพำะในระดบัผูบ้รหิำรจะตอ้งมเีพยีงพอต่อ
ควำมต้องกำรทำงธุรกจิ เพื่อสนับสนุนและผลกัดนัใหก้ลยุทธ์ของ 
บรษิทัฯ ประสบผลส�ำเรจ็ บรษิทัจงึเลง็เหน็ควำมจ�ำเป็นทีจ่ะตอ้งยก
ระดบักระบวนกำรสรรหำ รกัษำ และพฒันำศกัยภำพของพนกังำนให้
ทนัต่อกำรเปลีย่นแปลง โดยมกีำรด�ำเนินกำรเพือ่ลดควำมเสีย่งดำ้น
บุคคลดว้ยมำตรกำรต่ำงๆ ทีมุ่่งเน้นกำรวำงแผนพฒันำรำยบุคคล 
(Individual Development Plan)  กำรพฒันำพนกังำนตำมสำยอำชพี 
(Career Path) กำรจดัท�ำแผนสบืทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) 
และกำรพฒันำทกัษะหวัหน้ำงำนสู่ภำวะผูน้�ำองคก์ร (Leadership 
Development Program) 

 นอกจำกน้ี บรษิทัยงัให้ควำมส�ำคญักบัทรพัยำกรบุคคล  
โดยจดัใหม้กีำรฝึกอบรมและเรยีนรูจ้ำกกำรปฏบิตังิำนจรงิ เพือ่พฒันำ
บุคลำกรทัง้ในระดบับรหิำรและระดบัปฏบิตักิำรให้มคีวำมรู้ควำม
สำมำรถเพิ่มเติมอย่ำงสม�่ำเสมอและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
รวมถงึทบทวนกำรใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรท�ำงำนทีส่มัพนัธ์
กบัผลงำนและควำมสำมำรถของพนกังำนใหอ้ยูใ่นระดบัทีจ่งูใจและอยู่
ในเกณฑม์ำตรฐำนตำมสภำวะตลำด เพือ่สรำ้งหลกัประกนัและควำม
มัน่คงในกำรท�ำงำนของพนกังำน ซึง่จะชว่ยลดควำมเสีย่งในกำรสญู
เสยีบุคลำกร และยงัสำมำรถจงูใจ รกัษำบุคลำกรทีม่คีณุภำพใหเ้พยีง
พอต่อควำมตอ้งกำรธรุกจิไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง ”
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลกัทรพัยข์องบริษทั 

ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 บรษิทัมทีนุจดทะเบยีนจ�ำนวน  2,205,121,824 บำท เป็นทนุช�ำระแลว้ 2,205,116,309.50 บำท แบง่เป็นหุน้
สำมญัจ�ำนวน 4,410,243,648 หุน้ เป็นหุน้ทีเ่รยีกช�ำระแลว้ 4,410,232,619 หุน้  มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท

หุ้นกู้  

ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิและไมม่หีลกัประกนั

ชือ่ยอ่ อำยุ ครบก�ำหนด มลูคำ่รวม (ลำ้นบำท)

KSL192A
KSL198A
KSL199A
KSL202A
KSL203A
KSL206A
KSL215A
KSL27DA
KSL28DA

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

24-ก.พ.-62
5-ส.ค.-62
18-ก.ย.-62
24-ก.พ.-63
13-ม.ีค.-63
20-ม.ิย.-63
3-พ.ค.-64
7-ธ.ค.-70
3-พ.ค.-71

1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
  500
1,350
2,000
  650

รวมหุ้นกู้ระยะยำว 10,500

ผูถื้อหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561 ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกของบริษทัท่ีปรำกฏในสมดุทะเบยีนหุ้น มีดงัน้ี

ล�ำดบัที่ ชือ่ จ�ำนวนหุน้ สดัสว่น(รอ้ยละ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บรษิทั เคเอสแอล ชกูำร ์โฮลดิง้ จ�ำกดั 
บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ�ำกดั
นำยชนะชยั ชตุมิำวรพนัธ์
นำยจ�ำรญู ชนิธรรมมติร์
น.ส. ดวงดำว ชนิธรรมมติร์
น.ส. ดวงแข ชนิธรรมมติร์
นำยกมนดนยั ชนิธรรมมติร์
นำยสมชำย ชนิธรรมมติร์
CREDIT SUISSE AG. SINGAPORE BRANCH
 นำยพริยิพ์ล ชนิธรรมมติร์

1,452,000,000
131,573,797
115,355,499
105,138,031
99,799,954
99,683,643
98,623,448
96,475,726
94,634,336
92,647,024

33.923
2.983
2.616
2.384
2.263
2.260
2.236
2.188
2.146
2.101

รวม 2,385940,458 54.100

11 ผูถ้อืหุน้อื่นๆ 2,024,292,161 45.900

รวมทนุท่ีเรียกช�ำระแล้วทัง้ส้ิน 4,410,232,619 100.000

หมำยเหตุ

 บรษิทั เคเอสแอลชกูำร ์โฮลดิง้ จ�ำกดั มผีูถ้อืหุน้หลกัคอืกลุม่ครอบครวัชนิธรรมมติร ์ถอืหุน้รอ้ยละ 33 อยำ่งไรกต็ำม สดัสว่นกำร
ถอืหุน้ทีป่รำกฎน้ี มไิดแ้สดงวำ่ผูถ้อืหุน้ในกลุม่ตระกลูชนิธรรมมติรจ์ะมกีำรออกเสยีงในเรือ่งใดๆไปในทศิทำงเดยีวกนั     บรษิทั เคเอสแอล
ชกูำร ์โฮลดิง้ จ�ำกดั มทีนุจดทะเบยีนจ�ำนวน 1,000 ลำ้นบำท แบง่เป็นหุน้สำมญั 100 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท มทีนุทีเ่รยีก
ช�ำระแลว้ 100 ลำ้นหุน้ คดิเป็น 1,000 ลำ้นบำท  
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ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรกของบรษิทั เคเอสแอล ชกูำร ์โฮลดิง้ จ�ำกดั ทีป่รำกฏในสมดุทะเบยีนหุน้ มดีงัน้ี

ล�ำดบัที่ ชือ่ จ�ำนวนหุน้ สดัสว่น(รอ้ยละ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นำงนำรรีตัน์ ชนิธรรมมติร์
นำงสำวดวงดำว ชนิธรรมมติร์
นำงสำวดวงแข ชนิธรรมมติร์
นำยชนะชยั ชตุมิำวรพนัธ์
นำยจ�ำรญู ชนิธรรมมติร์
นำยสมชำย ชนิธรรมมติร์
นำยศรณัย ์ชนิธรรมมติร์
นำยกมนดนยั ชนิธรรมมติร์
นำยพริยิพ์ล ชนิธรรมมติร์
นำงเยำวนุช เดชวทิกัษ์
นำงสำวเยำวลกัษณ์ ชตุมิำวรพนัธ์

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

12.11
7.85
7.76
6.97
5.37
5.17
4.25
2.91
2.91
2.90
2.90

รวมหุน้ของผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก 61,088,948 61.09

11 ผูถ้อืหุน้รำยอืน่ 38,911,052 38.91

รวมผูถื้อหุ้นทัง้หมด 100,000,000 100.00

หมำยเหตุ ผูถ้อืหุน้ล�ำดบัที ่10 คอืนำงเยำวนุช เดชวทิกัษ ์และนำงสำวเยำวลกัษณ์ ชตุมิำวรพนัธ ์ถอืหุน้จ�ำนวนเท่ำกนั

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

 บรษิทัมนีโยบำยกำรจำ่ยเงนิปันผลในอตัรำไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 50 ของก�ำไรสทุธหิลงัหกัภำษแีละส�ำรองตำมกฎหมำยแลว้ของงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร  หำกไมม่เีหตุจ�ำเป็นอืน่ใดและกำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้ไมม่ผีลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนปกตขิองบรษิทัอยำ่งมนียัส�ำคญั 
ทัง้น้ี กำรจำ่ยเงนิปันผลใหน้�ำปัจจยัต่ำง ๆ มำประกอบกำรพจิำรณำ เชน่ ผลกำรด�ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงนิ สภำพคลอ่ง แผนกำรขยำย
งำน เป็นตน้ ซึง่กำรจำ่ยเงนิปันผลดงักลำ่วขำ้งตน้ตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหุน้และ/หรอืควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
ส�ำหรบักำรจำ่ยเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มใหแ้ก่บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) บรษิทัจะขึน้อยูก่บักระแสเงนิสดและ
สภำพคลอ่งรวมถงึควำมเหมำะสมและควำมตอ้งกำรในกำรใชเ้งนิของแต่ละบรษิทัโดยทีไ่มไ่ดม้กีำรก�ำหนดอตัรำขัน้ต�่ำแต่อย่ำงใด 

ประวติักำรจ่ำยเงินปันผล

ปี 2556 2557 2558 2559 2560

เงนิสด (บำทต่อห้นุ)
หุน้ปันผล(บำทต่อหุน้)

0.35

-
0.0811111111

0.10
0.0555555556

0.05
0.10

-
0.05

-

อตัตรำกำรจำ่ยเงนิปันผลต่อก�ำไรสทุธ(ิรอ้ยละ) 35 37 51.90 30.92 11.19
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมกำรบริษทั

คณะกรรมกำรบริหำร

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

ส�ำนักกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

ส�ำนักบริหำรควำมเส่ียง

สำยงำน
กลุ่มกำรผลิต

สำยงำน
บญัชีและกำรเงิน

สำยงำน
จดัหำวตัถดิุบ

สำยงำน
ทรพัยำกรบคุคล

สำยงำน
พฒันำธรุกิจ

สำยงำน
บริหำรและส�ำนักงำน

ส�ำนักนวตักรรม

ส�ำนักเลขำนุกำรบริษทั
และกฎหมำย

คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร

ส�ำนักตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน
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บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



คณะกรรมการบริษัท

1. นำยมนู เลียวไพโรจน์
ประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรอสิระ

3. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชยั
กรรมกำรบรษิทั

และกรรมกำรบรหิำร

4. นำยสขุมุ โตกำรณัยเศรษฐ์
กรรมกำรบรษิทั

และกรรมกำรบรหิำร

5. นำยธวทัชยั โรจนะโชติกลุ
กรรมกำรบรษิทั

และกรรมกำรบรหิำร

2. นำยจ�ำรญู ชินธรรมมิตร์
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและ

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
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6. นำงอินทิรำ สขุะนินทร์
กรรมกำรบรษิทั

และกรรมกำรบรหิำร

7. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์
กรรมกำรบรษิทั

และกรรมกำรบรหิำร,
กรรมกำรสรรหำ

และพจิำรณำคำ่ตอบแทน

9. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์
กรรมกำรบรษิทั

และกรรมกำรบรหิำร

8. นำยชลชั ชินธรรมมิตร์
กรรมกำรบรษิทั

และกรรมกำรบรหิำร,
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

10. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์
กรรมกำรบรษิทั

และกรรมกำรบรหิำร
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คณะกรรมการบริษัท

13. นำยธชัพงษ์ ภำกรศิริวงศ์
กรรมกำรบรษิทั

และกรรมกำรบรหิำร

12. นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์
กรรมกำรบรษิทั

และกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

14. นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์
กรรมกำรบรษิทั

15.นำยตระกำร ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ
กรรมกำรบรษิทั

และกรรมกำรบรหิำร

11. นำยชนะชยั ชติุมำวรพนัธ์
กรรมกำรบรษิทั

และกรรมกำรบรหิำร
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16.พลต�ำรวจเอกบญุเพญ็ บ�ำเพญ็บญุ
กรรมกำรอสิระ

และกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำคำ่ตอบแทน, 

กรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

17.นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
กรรมกำรอสิระ,

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ,
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

18.นำยกำรณุ กิตติสถำพร
กรรมกำรอสิระ,

และประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำคำ่ตอบแทน,

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

19.นำยวรภทัร โตธนะเกษม
กรรมกำรอสิระ,

และประธำนกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร,
กรรมกำรตรวจสอบ

20.นำงสำวนงลกัษณ์ พินัยนิติศำสตร์
กรรมกำรอสิระ,

ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง,
กรรมกำรตรวจสอบ,

กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน

21.นำงอญัชลี พิพฒันเสริญ
กรรมกำรอสิระ

และกรรมกำรตรวจสอบ,
กรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
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คณะกรรมกำรบริษทั 

 ณ วนัที ่31ตุลำคม 2561 คณะกรรมกำรบรษิทัจ�ำนวน 21 คน ประกอบดว้ย 

1) นำยมนู   เลยีวไพโรจน์  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ

2) นำยจ�ำรญู  ชนิธรรมมติร ์  กรรมกำร

3) นำยพรศลิป์  แตม้ศริชิยั  กรรมกำร

4) นำยสขุมุ   โตกำรณัยเศรษฐ ์  กรรมกำร

5) นำยธวทัชยั  โรจนะโชตกุิล  กรรมกำร

6) นำงอนิทริำ  สขุะนินทร ์  กรรมกำร 

7) นำงสำวดวงดำว  ชนิธรรมมติร ์  กรรมกำร

8) นำยชลชั   ชนิธรรมมติร ์  กรรมกำร

9) นำยสมชำย  ชนิธรรมมติร ์  กรรมกำร

10) นำงสำวดวงแข  ชนิธรรมมติร ์  กรรมกำร

11) นำยชนะชยั       ชตุมิำวรพนัธ ์    กรรมกำร 

12) นำยชำตร ี  ชนิธรรมมติร ์  กรรมกำร

13) นำยสมชำต ิ  ชนิธรรมมติร ์  กรรมกำร

14) นำยธชัพงษ์  ภำกรศริวิงศ ์  กรรมกำร

15) นำยตระกำร  ชณุหโรจน์ฤทธิ ์  กรรมกำร 

16) พล.ต.อ.บุญเพญ็       บ�ำเพญ็บุญ  กรรมกำรอสิระ

17) นำยสทิธ ิ  ลลีะเกษมฤกษ์  กรรมกำรอสิระ

18) นำยกำรณุ  กติตสิถำพร  กรรมกำรอสิระ 

19) นำยวรภทัร  โตธนะเกษม  กรรมกำรอสิระ 

20) นำงสำวนงลกัษณ์  พนิยันิตศิำสตร ์  กรรมกำรอสิระ 

21) นำงอญัชล ี    พพิฒันเสรญิ    กรรมกำรอสิระ

คณะกรรมกำรบริษทัทัง้ 21 คน ไม่มีคณุสมบติัต้องห้ำม ดงัน้ี

1. ไมม่ปีระวตักิำรกระท�ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัย์
ซึง่ไดก้ระท�ำโดยทจุรติ

2. ไมม่ปีระวตักิำรท�ำรำยกำรทีอ่ำจเกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์
กบับรษิทัในรอบปีทีผ่ำ่นมำ 

ประธำนกรรมกำรบริษทัฯมีบทบำทเป็นผูน้�ำของคณะกรรมกำร
และมีหน้ำท่ีดงัต่อไปน้ี

 (1) ก�ำกบัตดิตำมและดูแลใหม้ัน่ใจไดว้่ำกำรปฏบิตัหิน้ำที่
ของคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุตำม
วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร

 (2) ดแูลใหม้ัน่ใจวำ่กรรมกำรทกุคนมสีว่นรว่มในกำรสง่เสรมิ
ใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรมและกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี

 (3) ก�ำหนดวำระกำรประชมุคณะกรรมกำรโดยหำรอืรว่มกบั
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และมมีำตรกำรทีด่แูลใหเ้รือ่งส�ำคญัไดถ้กูบรรจุ
เป็นวำระกำรประชมุ

 (4) จดัสรรเวลำไวอ้ยำ่งเพยีงพอทีฝ่่ำยจดักำรจะเสนอเรือ่ง

และมำกพอทีก่รรมกำรจะอภปิรำยปัญหำส�ำคญักนัอยำ่งรอบคอบโดย
ทัว่กนักำรส่งเสรมิใหก้รรมกำรมกีำรใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบกำรให้
ควำมสนใจกบัประเดน็ทุกเรื่องที่น�ำสู่ที่ประชุมรวมทัง้ประเดน็กำร
ก�ำกบัดแูลกจิกำร

 (5) เสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหวำ่งคณะกรรมกำรและ
ฝ่ำยจดักำร

กำรประชมุของคณะกรรมกำร

 กำรประชมุคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้�ำหนด
ใหม้กีำรประชมุคณะกรรมกำรอยำ่งน้อย 6 ครัง้ต่อปี โดยก�ำหนดวนั
ประชมุไวเ้ป็นกำรลว่งหน้ำตลอดทัง้ปี และแจง้ใหค้ณะกรรมกำรแต่ละ
คนทรำบโดยท�ำเป็นตำรำงนดัประชมุประจ�ำปี อยำ่งไรกต็ำม เพือ่ให้
เกดิควำมคลอ่งตวัต่อกำรด�ำเนินธรุกจิของบรษิทั ในแต่ละเดอืน บรษิทั
ไดจ้ดัใหม้กีำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร ซึง่ท�ำหน้ำทีต่ดัสนิใจตำม
อ�ำนำจหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั   โดยทุก
ครัง้ทีม่กีำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั   จะมกีำรน�ำเรือ่งทีผ่ำ่นกำร
พจิำรณำจำกคณะกรรมกำรบรหิำร  กลบัมำแจง้ใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัทรำบ เพือ่ใหค้ณะกรรมกำรสำมำรถก�ำกบั ควบคมุ ดแูล กำร
ปฏบิตังิำนของฝ่ำยจดักำรไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง
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รายงานประจ�าปี 2561



โดยในปี  2561 มกีำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้หมด 6 ครัง้ และ
มกีำรประชุมของกรรมกำรทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิำร (ไมม่ฝ่ีำยจดักำรเขำ้รว่ม
ประชุม) เพิม่อกี 1 ครัง้ เพื่อใหก้รรมกำรบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร
สำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ในเรือ่งกำรท�ำงำนและกำรบรหิำรงำนได้
อยำ่งอสิระ  ในกำรประชมุคณะกรรมกำรทัง้ 6 ครัง้ในปี 2561 กรรมกำร
เขำ้ประชุมครบทุกคน 21 คน จ�ำนวน 3 ครัง้ เขำ้ประชุมจ�ำนวน 
20 คน จ�ำนวน 1 ครัง้  เขำ้ประชมุจ�ำนวน 17 คน จ�ำนวน 1 ครัง้ และ
เขำ้ประชมุจ�ำนวน 16 คน จ�ำนวน 1 ครัง้ โดยสรปุมกีรรมกำรเขำ้รว่ม
ประชมุคณะกรรมกำรครบรอ้ยละ 100 จ�ำนวน 13 คน เขำ้รว่มประชมุ
รอ้ยละ 83 จ�ำนวน 6 คน และเขำ้รว่มประชมุรอ้ยละ 67 จ�ำนวน 2 คน 
ทัง้น้ี มกีำรจดัสง่วำระและเอกสำรประกอบกำรประชมุใหแ้กก่รรมกำร
บรษิทัเป็นกำรลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนั เพือ่ใหก้รรมกำรมเีวลำศกึษำ
ขอ้มลูในเรือ่งต่ำงๆอยำ่งเพยีงพอ

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำร  
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่) และเลขำนุกำร
บรษิทั รว่มกนัพจิำรณำเลอืกเรือ่งเขำ้วำระกำรประชมุคณะกรรมกำร  
โดยดใูหแ้น่ใจวำ่เรือ่งทีส่�ำคญัไดน้�ำเขำ้รวมไวแ้ลว้  และกรรมกำรแต่ละ
คนมีควำมเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์เข้ำสู่วำระ 
กำรประชมุ

 ในระหวำ่งกำรประชมุ ประธำนกรรมกำรจดัสรรเวลำไวอ้ยำ่ง
เพยีงพอทีฝ่่ำยจดักำรจะเสนอเรือ่งและมำกพอทีก่รรมกำรจะอภปิรำย

ปัญหำส�ำคญักนัอยำ่งรอบคอบโดยทัว่กนั นอกจำกน้ี ประธำนกรรมกำร
สง่เสรมิใหม้กีำรใชดุ้ลยพนิิจตดัสนิใจ กรรมกำรใหค้วำมสนใจกบัทุก
วำระทีน่�ำเขำ้สูท่ีป่ระชมุ รวมถงึเรือ่งกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร   นอกจำก
น้ี กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั มกีำรเชญิผูบ้รหิำรระดบัสงูใน
แต่ละฝ่ำยเขำ้ร่วมประชุม เพื่อน�ำเสนอขอ้มลู ปัญหำและชีแ้จงรำย
ละเอยีด เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจ ซึง่เป็นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู ทัง้ยงัเป็นกำรเขำ้ถงึขอ้มลู
สำรสนเทศทีจ่�ำเป็นเพิม่เตมิผำ่นกำรสอบถำมผูบ้รหิำรระดบัสงู อกีทัง้
ในบำงประเดน็ทีม่ขีอ้มลูไมเ่พยีงพอ กรรมกำรบรษิทัสำมำรถตดิต่อ
ขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดผ้ำ่นเลขำนุกำรของบรษิทั

 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั จะประกอบดว้ย 
วนัเวลำเริม่ เวลำสิน้สดุประชมุ  รำยชือ่กรรมกำรทีเ่ขำ้ประชมุและขำด
ประชมุ   สรปุสำระส�ำคญัของเรือ่งทีเ่สนอ สรปุประเดน็กำรอภปิรำย
และขอ้สงัเกต มตคิณะกรรมกำรและควำมเหน็ของกรรมกำรทีไ่มเ่หน็
ดว้ย  บรษิทัไดม้กีำรจดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำร
บรษิัทเป็นรูปเล่มและในรูปแบบไฟล์PDF ซึ่งสำมำรถสบืค้นง่ำย 
แต่แกไ้ขไมไ่ด ้มกีำรบนัทกึและเปิดเผยจ�ำนวนครัง้กำรเขำ้ประชมุคณะ
กรรมกำร เน่ืองจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัขึ้นทุก
ไตรมำส แต่กำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรซึง่เกีย่วเน่ืองกบัผลกำร
ด�ำเนินงำนของบรษิทัจะจดัขึน้ทกุเดอืน จงึมกีำรรำยงำนกำรประชมุ
ของคณะกรรมกำรบรหิำรน�ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบดว้ย

ผูบ้ริหำร

ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 คณะผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัประกอบดว้ย

1. นำยจ�ำรญู ชนิธรรมมติร ์  ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

2. นำยพรศลิป์ แตม้ศริชิยั  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส ส�ำนกันวตักรรม

3. นำยสขุมุ    โตกำรณัยเศรษฐ ์  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส สำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ

4. นำยธวทัชยั โรจนะโชตกุิล  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส สำยงำนบรหิำรและส�ำนกังำน  

5. นำงอนิทริำ สขุะนินทร ์  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส สำยงำนพฒันำธรุกจิ

6. นำงสำวดวงดำว  ชนิธรรมมติร ์  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนทรพัยำกรบุคคล

7. นำยชลชั  ชนิธรรมมติร ์  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ส�ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

8. นำยธรีะ  สงวนดกุีล  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนกลุม่กำรผลติธรุกจิน�้ำตำล

9. นำยธชัชยั ศุภผลศริ ิ  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ส�ำนกัเลขำนุกำรบรษิทัและกฎหมำย

      เลขำนุกำรบรษิทั

10. นำยพริยิพ์ล ชนิธรรมมติร ์  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนจดัหำวตัถุดบิ

11. นำยธนภทัร ณ เชยีงใหม ่  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนบรหิำรและส�ำนกังำน

12. นำยโสมนสั โพธสิตัย ์  รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ส�ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

13. นำงยำนี อนุศำสน์อมรกุล  (รกัษำกำร) รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ

หมำยเหตุ บุคคลล�ำดบัที ่1-5 คอื ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯตำมประกำศคณะกรรมกำรกลต.
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บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

 1. เป็นผูต้ดัสนิใจในเรือ่งทีส่�ำคญัของบรษิทั ก�ำหนดภำรกจิ 
วตัถุประสงค ์แนวทำง นโยบำยของบรษิทั รวมถงึกำรก�ำกบัดแูลกำร
ด�ำเนินงำนโดยรวม และรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทั

 2. มอี�ำนำจจำ้ง แต่งตัง้ โยกยำ้ย บุคคลตำมจ�ำนวนทีจ่�ำเป็น
และเหน็สมควร ใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนของบรษิทัเพือ่ปฏบิตัิ
หน้ำทีทุ่กต�ำแหน่ง รวมถงึกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละผล
ประโยชน์ตอบแทนทีเ่หมำะสม และมอี�ำนำจในกำรปลดออก ใหอ้อก 
ไลอ่อก พนกังำนตำมควำมเหมำะสม

 3. มอี�ำนำจในกำรก�ำหนดเงือ่นไขทำงกำรคำ้ เชน่ วงเงนิ
เครดติ ระยะเวลำกำรช�ำระเงนิ กำรท�ำสญัญำซือ้ขำย กำรเปลีย่นแปลง
เงือ่นไขกำรคำ้ เป็นตน้

 4. มอี�ำนำจกระท�ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทัต่อ
บุคคลภำยนอกในกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั

 5. อนุมตักิำรแต่งตัง้ทีป่รกึษำดำ้นต่ำง ๆ ทีจ่�ำเป็นต่อกำร
ด�ำเนินงำน

 6. ด�ำเนินกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรงำนทัว่ไปของ
บรษิทั

 ทัง้น้ี อ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ตอ้งอยูภ่ำยใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมำยและ
ตำมกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั  ดงันัน้ กำรอนุมตัริำยกำรของ
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ดงักลำ่ว จะไม่
รวมถงึ กำรอนุมตัริำยกำรทีท่�ำใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรหรอืบุคคล
ที่อำจมคีวำมขดัแย้ง มสี่วนได้เสยีหรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผล
ประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย

ตำรำงสรปุวงเงินอนุมติัของรำยกำรท่ีส�ำคญั

สรปุวงเงนิอนุมตัริำยกำรทีส่�ำคญัตำมคูม่อือ�ำนำจด�ำเนินกำร BOD EXB PSD

1. กำรอนุมตัวิงเงนิงบประมำณประจ�ำปี มำกกวำ่ 500 ลำ้นบำท ไมเ่กนิ 500 ลำ้นบำท ไมเ่กนิ 100 ลำ้นบำท

2. งบประมำณทีเ่กีย่วกบักำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิ มำกกวำ่ 100 ลำ้นบำท มำกกวำ่ 100 ลำ้นบำท ไมเ่กนิ 100 ลำ้นบำท

หมำยเหตุ: 

1. อ�ำนำจในกำรอนุมตัดิงักลำ่ว อยูภ่ำยใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมำยและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมกำร
ก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

2. BOD:คณะกรรมกำรบรษิทั, EXB: คณะกรรมกำรบรหิำร, PSD: ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

เลขำนุกำรบริษทั

 คณะกรรมกำรบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทัท�ำ
หน้ำทีใ่หค้�ำแนะน�ำแก่กรรมกำรในกำรปฎบิตัติำมกฎหมำยเกีย่วกบั
หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบต่ำงๆของกรรมกำร กำรจดักำรประชุมคณะ
กรรมกำรบรษิทัและกำรประชมุผูถ้อืหุน้ และกำรท�ำรำยงำน ตลอดจน
หน้ำทีต่่ำงๆตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด นอกจำกน้ี บรษิทัไดส้ง่เสรมิให้
เลขำนุกำรบริษัทได้รบักำรอบรมและพฒันำควำมรู้เพิม่เติมด้ำน
กฎหมำย หรอืกำรปฎบิตัหิน้ำทีเ่ลขำนุกำรบรษิทั

 ปัจจบุนั เลขำนุกำรบรษิทั คอื นำยธชัชยั ศุภผลศริ ิซึง่จบกำร
ศกึษำและปฏบิตังิำนทำงดำ้นกฎหมำยมำเป็นเวลำนำน และผำ่นกำร
อบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเลขำนุกำรบรษิทั
และหลกัสตูรอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ โดยเปิดเผยขอ้มลูไวใ้นรำยละเอยีด
เกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี�ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบรษิทั

32

รายงานประจ�าปี 2561



ตารางเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2561

ล�ำดบั รำยช่ือกรรมกำร

คณะกรรมกำร
บริษทั

(ประชมุ 6 ครัง้)

คณะกรรมกำร
บริหำร

(ประชมุ 12 ครัง้)

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

(ประชมุ 5 ครัง้)

คณะกรรมกำร
สรรหำและ
พิจำรณำค่ำ
ตอบแทน

(ประชมุ 5 ครัง้)

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง

(ประชมุ 4 ครัง้)

คณะกรรมกำร
ก�ำกบัดแูลกิจกำร
(ประชมุ 3 ครัง้)

ประชมุผูถื้อหุ้น
(ประชมุ 1 ครัง้)

จ�ำนวน

ครัง้
รอ้ยละ

จ�ำนวน

ครัง้
รอ้ยละ

จ�ำนวน

ครัง้
รอ้ยละ

จ�ำนวน

ครัง้
รอ้ยละ

จ�ำนวน

ครัง้
รอ้ยละ

จ�ำนวน

ครัง้
รอ้ยละ

จ�ำนวน

ครัง้
รอ้ยละ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

นำยมนู              เลยีวไพโรจน์

นำยจ�ำรญู          ชนิธรรมมติร์

นำยพรศลิป์        แตม้ศริชิยั 

นำยสขุมุ               โตกำรณัยเศรษฐ์

นำยธวทัชยั        โรจนะโชตกุิล

นำงอนิทริำ         สขุะนินทร์

นำงสำวดวงดำว   ชนิธรรมมติร์

นำยชลชั            ชนิธรรมมติร์

นำยสมชำย        ชนิธรรมมติร ์

นำงสำวดวงแข    ชนิธรรมมติร์

นำยชนะชยั        ชตุมิำวรพนัธ์

นำยชำตร ี          ชนิธรรมมติร์

นำยสมชำต ิ       ชนิธรรมมติร์

นำยธชัพงษ ์       ภำกรศริวิงศ์

นำยตระกำร        ชณุหโรจน์ฤทธิ ์

พล.ต.อ.บุญเพญ็  บ�ำเพญ็บุญ

นำยสทิธ ิ           ลลีะเกษมฤกษ์

นำยกำรณุ          กติตสิถำพร

นำยวรภทัร         โตธนะเกษม 

นำงสำวนงลกัษณ์  พนิยันิตศิำสตร์

นำงอญัชล ี         พพิฒันเสรญิ

6/6

6/6

5/6

4/6

5/6

6/6

6/6

5/6

6/6

6/6

6/6

6/6

5/6
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6/6

5/6

4/6
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6/6
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67
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67
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12/12

12/12

11/12

12/12

12/12

10/12

-
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11/12

10/12
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-

-

-

-

-

100

92

75
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100

92
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83
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-

92
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5/5

-

4/5

5/5

5/5
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

80

100

100

-

-

-

-

-

-

5/5

-

-

-

-

-

-

-

-

5/5
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5/5
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5/5

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

4/4

-

-

-

-

-

-

-
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4/4

4/4
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4/4

-

-
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-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/3
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3/3

-
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2/3

-

3/3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

100

-
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67

-

100

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1
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100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

หมำยเหตุ

1. กรรมกำรอสิระ จ�ำนวน 7 คน ไดแ้ก่ ล�ำดบัที ่1, 16- 21

2. กรรมกำรตรวจสอบ 4 คน ไดแ้ก่ ล�ำดบัที ่17, 19-21

3. กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 4 คน ไดแ้ก่ ล�ำดบัที ่7, 16, 18, 20

4. กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 4 คน ไดแ้ก่ ล�ำดบัที ่8, 17, 18, 20 

5. กรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร 4 คน ไดแ้ก่ ล�ำดบัที ่13, 16, 19, 21

6. ประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2560 ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2561 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
(ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561)

1. นำยมนู  เลียวไพโรจน์

ต�ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรบริษทั

อำย ุ(ปี) 75

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 18 มีนำคม 2547

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• ปริญญำบริหำรธรุกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
• ปริญญำโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA
• ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร ์(เกียรตินิยมดี) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
• วฒิุบตัร กำรพฒันำอตุสำหกรรม ศนูยอ์บรมนำโงยำ ประเทศญ่ีปุ่ น
• วฒิุบตัร วปอ.รุ่นท่ี 34

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• หลกัสตูร Chairman 2000 รุ่นท่ี 3/2001 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
30/2003 สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

2560 - ปัจจบุนั    ประธำนกรรมกำร บริษทั เอสวีโอเอ จ�ำกดั (มหำชน) 
2554 - ปัจจบุนั    ประธำนกรรมกำร บริษทั ที.เอม็.ซี.อตุสำหกรรม จ�ำกดั (มหำชน) 
2553 - ปัจจบุนั    ประธำนกรรมกำร บริษทั เออำรไ์อพี จ�ำกดั (มหำชน)
2553 - ปัจจบุนั    ประธำนกรรมกำร บริษทั ยบิูลล่ี เอน็เตอรไ์พรส ์จ�ำกดั (มหำชน)
2547 - ปัจจบุนั    ประธำนกรรมกำร บริษทั โพลีเพลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ�ำกดั 
(มหำชน)
2547 – ปัจจบุนั    กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกดั (มหำชน) 
                            (ตลำดหลกัทรพัยสิ์งคโ์ปร)์ 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2547 - ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษทัย่อย สำยธรุกิจน�้ำตำล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั 
- บริษทั น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกดั 
- บริษทั น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกดั 

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

• ของตนเอง : (ไม่มี)
• คู่สมรส/ บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ : (ไม่มี)

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
-ไม่มี-

2. นำยจ�ำรญู   ชินธรรมมิตร์

ต�ำแหน่ง ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร

และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

ประธำนกรรมกำรบริหำร

(กรรมกำรผูมี้อ�ำนำจลงนำม)

อำย ุ(ปี) 68

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2547

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• ปริญญำศิลปศำสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
สำขำวิชำกำรจดักำรภมิูสงัคม มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ
• ปริญญำตรี (เกียรตินิยม) บริหำรธรุกิจบณัฑิต จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2004 สมำคมส่ง
เสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)
• หลกัสตูร Chairman 2000 รุ่นท่ี 10/2004  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (IOD)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

-ไม่มี-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2539 - ปัจจบุนั               กรรมกำร บริษทัย่อย สำยธรุกิจน�้ำตำล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั 
- บริษทั น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกดั 
- บริษทั น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกดั 

2546 - ปัจจบุนั                ประธำนกรรมกำร บริษทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั
2549 - ปัจจบุนั                ประธำนกรรมกำร บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จ�ำกดั
2546 - มิถนุำยน 2559    ประธำนกรรมกำร บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัลำยส ์จ�ำกดั
2545 - ปัจจบุนั                ประธำนกรรมกำร บริษทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์ เทรดด้ิง จ�ำกดั
2539 - ปัจจบุนั                ประธำนกรรมกำร บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเตท จ�ำกดั
2549 - ปัจจบุนั                ประธำนกรรมกำร Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
2549 - ปัจจบุนั                ประธำนกรรมกำร Savannakhet Sugar Corporation
ตลุำคม 2560 - ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษทั บบีจีีไอ จ�ำกดั (มหำชน) 
2547 - มิถนุำยน 2561     กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) 
2540 - ปัจจบุนั                ประธำนกรรมกำร บริษทั รำชำเซรำมิค จ�ำกดั       
2543 - ปัจจบุนั                ประธำนกรรมกำร บริษทั รำชำชรูส จ�ำกดั
2544 - มิถนุำยน 2559     ประธำนกรรมกำร บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ�ำกดั
2532 - ปัจจบุนั                ประธำนกรรมกำร บริษทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ�ำกดั
2539 - ปัจจบุนั                กรรมกำร บริษทั อ่อนนุช ก่อสร้ำง จ�ำกดั
2540 - ปัจจบุนั                กรรมกำร บริษทั ไทยชกูำรมิ์ลเลอร ์จ�ำกดั

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

• ของตนเอง 105,138,031 หุ้น (2.38%)
• คู่สมรส ม.ล.จำรวุฒันำ ชินธรรมมิตร ์52,775,901 หุ้น (1.20%)

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
- เป็นน้องเขยของบคุคลในล�ำดบัท่ี 3
- เป็นน้องของบคุคลในล�ำดบัท่ี 6
- เป็นพ่ีของบคุคลในล�ำดบัท่ี 7,9 และ 10
- เป็นอำของบคุคลในล�ำดบัท่ี 8,11 และ 12  
- เป็นบิดำของบคุคลในล�ำดบัท่ี 24 
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3. นำยพรศิลป์   แต้มศิริชยั

ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษทัและกรรมกำรบริหำร  
(กรรมกำรผูมี้อ�ำนำจลงนำม)
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส 
 - ส�ำนักนวตักรรม 

อำย ุ(ปี) 73

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2547 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• ปริญญำปรชัญำดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สำขำกำรบริหำรจดักำร มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง
• Master of Science, Engineering North Dakota State University, USA.
• Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia
• ปริญญำตรี สำขำโครงสร้ำงโยธำวิศวกรรมศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 18/2004 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 50/2004 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

2556 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั สหมิตรเครื่องกล จ�ำกดั (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2526 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทัย่อย สำยธรุกิจน�้ำตำล 3 บริษทั ได้แก่
  - บริษทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั  
  - บริษทั น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกดั  
  - บริษทั น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกดั 
2549 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร Koh Kong Plantation Co., Ltd.
2550 - ปัจจบุนั กรรมกำร Savannakhet Sugar Corporation 
2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
2546 - ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั 
2546 - มิถนุำยน 2559 กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส ์จ�ำกดั

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

• ของตนเอง 29,390,196 หุ้น (0.67%)
• คู่สมรส นำงมนทนัฐ แต้มศิริชยั 30,688,231 หุ้น (0.70%)

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
- พ่ีเขยของบคุคลในล�ำดบัท่ี  2

4. นำยสขุมุ  โตกำรณัยเศรษฐ์

ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษทัและกรรมกำรบริหำร  
(กรรมกำรผูมี้อ�ำนำจลงนำม)
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส 
 - สำยงำนบญัชีและกำรเงินบริษทั

อำย ุ(ปี) 71

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2547  

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• ประกำศนียบตัรวิชำชีพ สำขำอำชีวะ คณะพำณิชย ์
 - กำรบญัชี โรงเรียนกิตติพำณิชยก์ำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 18/2004  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

-ไม่มี-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

-ไม่มี-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2547 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทัย่อย สำยธรุกิจน�้ำตำล 3 บริษทั ได้แก่
  - บริษทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั  
  - บริษทั น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกดั  
  - บริษทั น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกดั
2551 - มีนำคม 2558 กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั จนัทบรีุ สตำรท์ แอนด ์พำวเวอร ์จ�ำกดั
2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จ�ำกดั
2547 - มีนำคม 2558 กรรมกำร บริษทั จนัทบรีุ สตำรช์ จ�ำกดั
2545 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์เทรดด้ิง จ�ำกดั
2545 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกดั
2545 - ปัจจบุนั กรรมกำรบริษทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ�ำกดั
2545 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ�ำกดั
2543 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษทั รำชำปอรซ์เลน จ�ำกดั
2543 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษทั รำชำชรูส จ�ำกดั
2541 - ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร บริษทั รำชำเซรำมิค จ�ำกดั   
2532 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั รำชำโปรดกัส ์จ�ำกดั

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

• ของตนเอง 1,200,000 หุ้น (0.03 %)

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
-ไม่มี-
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บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



5. นำยธวทัชยั   โรจนะโชติกลุ

ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษทัและกรรมกำรบริหำร 

 (กรรมกำรผูมี้อ�ำนำจลงนำม)

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส 

 - สำยงำนบริหำรและส�ำนักงำน 

อำย ุ(ปี) 65

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2547  

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• ปริญญำตรี บริหำรธรุกิจ Auckland Technical Institute, New Zealand

  กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร    

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2004  

  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

-ไม่มี-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

-ไม่มี-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2547 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทัย่อย สำยธรุกิจน�้ำตำล 3 บริษทั ได้แก่

  - บริษทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั  

  - บริษทั น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกดั  

  - บริษทั น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกดั

2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร Savannakhet Sugar Corporation

2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จ�ำกดั

2545 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ�ำกดั

2543 - ปัจจบุนั กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั รำชำชรูส จ�ำกดั

2541 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์ เทรดด้ิง จ�ำกดั

2532 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ�ำกดั

2532 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกดั

2530 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั รำชำเซรำมิค จ�ำกดั

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

• ของตนเอง 55,937,112 หุ้น (1.27%)

• คู่สมรส นำงกรกช โรจนะโชติกลุ 3,166,748 หุ้น (0.07 %)

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร

-ไม่มี-

6. นำงอินทิรำ  สขุะนินทร์

ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษทัและกรรมกำรบริหำร 

(กรรมกำรผูมี้อ�ำนำจลงนำม)

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส 

- สำยงำนพฒันำธรุกิจ

อำย ุ(ปี) 71

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 25 มิถนุำยน 2553

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• อนุปริญญำ สำขำเลขำนุกำร Melbourne, Australia

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 50/2006  

  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

2548 - ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษทั ทรพัยศ์รีไทย จ�ำกดั (มหำชน)  

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2553 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทัย่อย สำยธรุกิจน�้ำตำล 3 บริษทั ได้แก่ 

  - บริษทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั

  - บริษทั น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกดั

                                        - บริษทั น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกดั 

2553 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จ�ำกดั

2553 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั

2548 - ปัจจบุนั ผูจ้ดักำรทัว่ไป บริษทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์เทรดด้ิง จ�ำกดั

2547 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั รำชำชรูส จ�ำกดั

2546 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ�ำกดั

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

• ของตนเอง 25,471,699 หุ้น (0.58%)

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร

-  พ่ีสำวของบคุคลในล�ำดบัท่ี 2
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รายงานประจ�าปี 2561



7. นำงสำวดวงดำว   ชินธรรมมิตร์

ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษทัและกรรมกำรบริหำร  
(กรรมกำรผูมี้อ�ำนำจลงนำม)
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
- สำยงำนทรพัยำกรบคุคล

อำย ุ(ปี) 60

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2547

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

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

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

• ปริญญำตรี บริหำรธรุกิจ คณะเศรษฐศำสตรแ์ละบริหำรธรุกิจ  

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์
• SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy  Key Blueprint  

for Business Growth, ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006    
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2004 
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

2548 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั ทรพัยศ์รีไทย จ�ำกดั (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2547 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทัย่อย สำยธรุกิจน�้ำตำล 3 บริษทั ได้แก่
                                          - บริษทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั  
                                          - บริษทั น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกดั  
                                          - บริษทั น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกดั
2549 - มิถนุำยน 2559    กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส ์จ�ำกดั
2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จ�ำกดั
2542 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกดั
2539 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกดั

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

• ของตนเอง 99,799,954 หุ้น (2.26%)  

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
- น้องสำวของบคุคลในล�ำดบัท่ี  2

8. นำยชลชั   ชินธรรมมิตร์

ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษทัและกรรมกำรบริหำร  
(กรรมกำรผูมี้อ�ำนำจลงนำม) 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
- ส�ำนักกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

อำย ุ(ปี) 49

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2547

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
• ปริญญำโท บริหำรธรุกิจด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร Mercer University, USA 

• ปริญญำตรี บริหำรธรุกิจด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

• หลกัสตูรวิทยำลยัตลำดทนุ รุ่นท่ี 10 
• หลกัสตูรวิทยำลยัพลงังำน รุ่นท่ี 6 
• หลกัสตูรผูบ้ริหำรระดบัสงูด้ำนกำรพฒันำธรุกิจอตุสำหกรรมและกำรลงทนุ รุ่นท่ี 3
• หลกัสตูรกำรปฏิรปูธรุกิจและสร้ำงเครือข่ำยนวตักรรม รุ่นท่ี 2 สภำอตุสำหกรรม
  แห่งประเทศไทย

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร 
• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 21/2004  
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน

2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษทั มดัแมน จ�ำกดั (มหำชน)
2557 - ปัจจบุนั  กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั มำสเตอรแ์อด จ�ำกดั (มหำชน)
2550 - ปัจจบุนั  กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร บริษทั ทีเอส ฟลำวมิลล ์จ�ำกดั (มหำชน)
2550 – ปัจจบุนั              กรรมกำร บริษทั ไทยชกูำรเ์ทอรมิ์เน้ิล จ�ำกดั (มหำชน) 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2547 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทัย่อย สำยธรุกิจน�้ำตำล 3 บริษทั ได้แก่
                                               - บริษทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั  
                                               - บริษทั น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกดั  
                                               - บริษทั น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกดั
2561 – ปัจจบุนั                    กรรมกำร บริษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล  (ฉะเชิงเทรำ) จ�ำกดั 
2560 - ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกดั
31 ตลุำคม 2560 – ปัจจบุนั กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บริษทั บบีจีีไอ จ�ำกดั (มหำชน) 
2559  - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส ์จ�ำกดั
2558 - ปัจจบุนั  กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ธนำรกัษ์ พฒันสินทรพัย ์จ�ำกดั
2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จ�ำกดั
2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร Koh Kong Plantation Co., Ltd.
2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร Savannakhet Sugar Corporation 
2546 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั
2546 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
2545 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์ เทรดด้ิง จ�ำกดั
2544 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั ไทยชกูำรมิ์ลเลอร ์จ�ำกดั
2540 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกดั
2540 - ปัจจบุนั กรรมกำรและประธำนกรรมกำร บริษทั โคลอสซอล อินเตอรเ์นชัน่แนล จ�ำกดั 
2540 - ปัจจบุนั กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร บริษทั เอม็ เอม็ พี คอรป์อเรชัน่ จ�ำกดั
2539 - ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร  บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกดั

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561) 
• ของตนเอง 43,279,926 หุ้น (0.98%) 
• บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
            ด.ช.ชยพทัธ ์ชินธรรมมิตร ์ 11,088,000 หุ้น (0.25%) 
            ด.ช.ชชัพีร ์ชินธรรมมิตร ์                   11,088,000 หุ้น (0.25%) 
           ด.ญ.ชลพิมพ ์ชินธรรมมิตร ์ 374,000 หุ้น (0.01%)

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
-หลำนของบคุคลในล�ำดบัท่ี  2
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บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



9. นำยสมชำย   ชินธรรมมิตร์

ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษทัและกรรมกำรบริหำร

ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

 - ส�ำนักกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

อำย ุ(ปี) 66

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2547 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• Mini MBA  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์

• อนุปริญญำ คอมพิวเตอร ์สถำบนั Computer College, Germany

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2004  

  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล ์จ�ำกดั (มหำชน)

2551 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั ไทยชกูำร ์เทอรมิ์เน้ิล จ�ำกดั (มหำชน)

2546 – 2558  กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2547- ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทัย่อย สำยธรุกิจน�้ำตำล 3 บริษทั ได้แก่

     - บริษทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั  

     - บริษทั น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกดั  

     - บริษทั น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกดั 

2547 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ�ำกดั

2546 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั

2524 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั รำชำชรูส จ�ำกดั

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั  (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

• ของตนเอง 96,475,726 หุ้น (2.19 %)

• บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ ด.ญ.ณฐมณฐ ์ชินธรรมมิตร ์17,733,759 หุ้น (0.40 %)

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร

- น้องชำยของบคุคลในล�ำดบัท่ี  2

10.นำงสำวดวงแข  ชินธรรมมิตร์

ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษทัและกรรมกำรบริหำร

ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  

- ส�ำนักกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

อำย ุ(ปี) 63

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2547 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• Diploma from KATINKA School, United Kingdom

• หลกัสตูร MMP รุ่น 3 คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี  

  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2004  

  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

2548 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั ทรพัยศ์รีไทย จ�ำกดั (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2547 - ปัจจบุนั   กรรมกำร บริษทัย่อย สำยธรุกิจน�้ำตำล 3 บริษทั ได้แก่

  - บริษทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั  

  - บริษทั น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกดั  

  - บริษทั น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกดั

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

• ของตนเอง  99,683,643 หุ้น (2.26%)

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร

- น้องสำวของบคุคลในล�ำดบัท่ี  2
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รายงานประจ�าปี 2561



11. นำยชนะชยั  ชติุมำวรพนัธ์

ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษทัและกรรมกำรบริหำร  

(กรรมกำรผูมี้อ�ำนำจลงนำม)  

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  

– สำยงำนบญัชีและกำรเงิน  

(ลำออกมีผล 1 มีนำคม 2561)

อำย ุ(ปี) 46

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 1 เมษำยน 2560 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• ปริญญำตรี นิติศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

• ปริญญำโท ศิลปศำสตร ์สำขำกฎหมำยธรุกิจ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

• ปริญญำโท บริหำรธรุกิจ และปริญญำโทวิศวกรรมอตุสำหกำร,  

  University of Tennessee, Knoxville, USA

• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร ์สำขำไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 37/2005)  

  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

• Orientation Course - CFO  Focus on Financial  

  สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์

• CFA Charter holder, Association for Investment  

  Management and Research (AIMR)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2547 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทัย่อย สำยธรุกิจน�้ำตำล 3 บริษทั ได้แก่

       - บริษทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั  

       - บริษทั  น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกดั  

       - บริษทั น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกดั

2560 – ปัจจบุนั              กรรมกำร บริษทั อบุล ไบโอเอทำนอล จ�ำกดั (มหำชน)  

ตลุำคม 2560 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั บบีจีีไอ จ�ำกดั (มหำชน)   

2559 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส ์

มีนำคม 2557 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต  

2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร Savannakhet Sugar corporation 

2546 - มิถนุำยน 2559   กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส ์จ�ำกดั

2545 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) 

2543 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั ที เอส คลงัสินค้ำ จ�ำกดั

2543 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั ที เอส จี แอสเซท็ จ�ำกดั

2543  - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั ที เอส อตุสำหกรรมน�้ำมนั จ�ำกดั

2543 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส ์จ�ำกดั

2539 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกดั

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

• ของตนเอง115,355,499 หุ้น (2.62%)

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร

-หลำนของบคุคลในล�ำดบัท่ี  2

12. นำยชำตรี   ชินธรรมมิตร์

ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษทั  

(กรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผูบ้ริหำร)

อำย ุ(ปี) 45

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 1 เมษำยน 2560 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

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

• ปริญญำตรี เศรษฐศำสตรบ์ริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 21/2004   

  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

• หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 1/2008  

  สมำคมบริษทัจดทะเบยีนไทย (TLCA)

• หลกัสตูร Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นท่ี 9/2010  

  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

-ไม่มี-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2547 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทัย่อย สำยธรุกิจน�้ำตำล 3 บริษทั ได้แก่ 

     - บริษทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั

     - บริษทั น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกดั

     - บริษทั น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกดั

2543 - ปัจจบุนั รองกรรมกำรผูจ้ดักำร สำยงำนพฒันำระบบงำนธรุกิจ  

                                      บริษทั เคเอสแอล ไอที เซน็เตอร ์จ�ำกดั

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

• ของตนเอง 57,467,546 หุ้น (1.30%)

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร

-หลำนของบคุคลในล�ำดบัท่ี  2
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บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



13. นำยสมชำติ  ชินธรรมมิตร์

ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษทั  
(กรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผูบ้ริหำร) 
กรรมกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร  

อำย ุ(ปี) 60

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2547 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• ปริญญำโท บริหำรธรุกิจ สำขำกำรตลำด มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
• ปริญญำโท บริหำรธรุกิจ สำขำกำรตลำด จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
• ปริญญำตรีวิศวกรรมศำสตร ์สำขำเครื่องกล 
  สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2004 
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 55/2005 
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  
• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 8/2005 
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

2548 - ปัจจบุนั     กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
                             บริษทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ�ำกดั (มหำชน) 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2547 - ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษทัย่อย สำยธรุกิจน�้ำตำล 3 บริษทั ได้แก่
  - บริษทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั  
  - บริษทั น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกดั  
  - บริษทั น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกดั
2561 - ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษทั ชินพงษ์สวสัด์ิ จ�ำกดั 
2548 - ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษทั โบท๊เฮ้ำสห์วัหิน จ�ำกดั 
2546 - ปัจจบุนั  กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ทอ็ปเบลนดอิ์นเตอรเ์นชัน่แนล จ�ำกดั
2532 - ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษทั พงษ์วิไล จ�ำกดั  
2531 - ปัจจบุนั  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั บำงกอกอินเตอรฟ์ดู จ�ำกดั
2531 - ปัจจบุนั  กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั อตุสำหกรรมแป้งไทย จ�ำกดั 

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

• ของตนเอง 22,907,921 หุ้น (0.52%)

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
-ไม่มี-

14. นำยธชัพงษ์  ภำกรศิริวงศ ์

ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษทัและกรรมกำรบริหำร
ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร  
- ส�ำนักกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

อำย ุ(ปี) 68

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2547

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• วฒิุบตัรกำรเงินเพ่ือกำรบริหำร  

  คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 21/2004 
   สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

-ไม่มี-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2547 - ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษทัย่อย สำยธรุกิจน�้ำตำล 3 บริษทั ได้แก่
  - บริษทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั  
  - บริษทั น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกดั  
  - บริษทั น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกดั
2547 - ปัจจบุนั  กรรมกำร Koh Kong Plantation Co., Ltd. 

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั  
(ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

• ของตนเอง 158,162 หุ้น (0.004 %)

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
-ไม่มี-
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รายงานประจ�าปี 2561



15. นำยตระกำร  ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ

ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษทัและกรรมกำรบริหำร

อำย ุ(ปี) 78

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2547

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• ประกำศนียบตัร พำณิชยกำร สำขำบญัชี 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2004  
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2547 - ปัจจบุนั               กรรมกำร บริษทัย่อย สำยธรุกิจน�้ำตำล 3 บริษทั ได้แก่
       - บริษทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั  
       - บริษทั น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกดั  
       - บริษทั  น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกดั
2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จ�ำกดั
2546 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั
2546 - มิถนุำยน 2559   กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส ์จ�ำกดั 
2540 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั รำชำเซรำมิค จ�ำกดั
2535 - ปัจจบุนั กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกดั
2546 - 2559                    กรรมกำร บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

• ของตนเอง 13,621,766 หุ้น (0.31%)
• คู่สมรส นำงรตันำ ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ 4,944,720 หุ้น (0.11%)

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
-ไม่มี-

16. พล.ต.อ.บญุเพญ็  บ�ำเพญ็บญุ

ต�ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ
ตอบแทน/ กรรมกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร 

อำย ุ(ปี) 74

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2547

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• ปริญญำโท รฐัประศำสนศำสตร ์สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์
• ปริญญำบตัร วิทยำลยัป้องกนัรำชอำณำจกัร (วปอ. รุ่น 37)
• ปริญญำตรี นิติศำสตร ์มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช
• ปริญญำตรี รฐัประศำสนศำสตร ์โรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 11/2004 
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

18 ธนัวำคม 2556 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 
                                              บริษทั เดอะแพลทินัม กรุป๊ จ�ำกดั (มหำชน) 

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2549 - ปัจจบุนั                     กรรมกำรกฤษฎีกำ  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
14 ตลุำคม 2548 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษทั ก่อสร้ำงสหพนัธุ ์จ�ำกดั (มหำชน) 

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

-ไม่มี-

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
-ไม่มี-
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บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



17. นำยสิทธิ   ลีละเกษมฤกษ์

ต�ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง

อำย ุ(ปี) 65

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2547

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• ปริญญำตรี สำขำกำรบญัชี คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 11/2004 
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)
• Audit Committee Forum 2014 
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

2557 - 28 กนัยำยน 2561 รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
                                         บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ�ำกดั (มหำชน)
2552 - ปัจจบุนั      กรรมกำรสรรหำและกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
                                         บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ�ำกดั (มหำชน)
2537 – 28 กนัยำยน 2561  รองประธำนกรรมกำร 
                                         บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท ์จ�ำกดั (มหำชน)
2534 -2557                      ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยสนับสนุน 
                                         บริษทั โนเบิลดีเวลลอปเมนท ์จ�ำกดั (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษทั เอส แอนด ์พี พรอ๊พเพอรต้ี์ แมนเนจเมนท ์จ�ำกดั
2555 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษทั เอน็.เค.เอน็เนอรย่ี์ คอนเซอรเ์วชัน่ จ�ำกดั
2548 - ปัจจบุนั กรรมกำร   บริษทั บำ้นสขุสบำย จ�ำกดั
2538 - ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษทั คอนติเนนตลั ซิต้ี จ�ำกดั

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

-ไม่มี-

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
-ไม่มี-

18. นำยกำรณุ   กิตติสถำพร

ต�ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำ
ตอบแทน/ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

อำย ุ(ปี) 71

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2553

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• ปริญญำโท MA (กำรค้ำระหว่ำง ประเทศ),Syracuse University, USA. (ทนุ USAID)
• ปริญญำตรี BCA, New Zealand. (ทนุ Colombo  Plan)  

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2549 
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)
• หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551
• หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2552
• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552

กำรอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ 

• ประกำศนียบตัร GATT Commercial Policy Course, Geneva
• วปรอ.รุ่นท่ี 8 (วปรอ.388)
• Financial Institutions Governance Program  (FGP) ปี2554
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556
• Anti-Corruption for Executive Program ( ACEP) ปี 2556 
  สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

เมษำยน 2558 - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
                                        บริษทั เซน็ทรลัพฒันำ จ�ำกดั (มหำชน)
2554 - ปัจจบุนั     กรรมกำรตรวจสอบ บริษทั 
                                        เซน็ทรลัพฒันำ จ�ำกดั (มหำชน)
2552 - มีนำคม2558     กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ
                                        ตอบแทน บริษทั เซน็ทรลัพฒันำ จ�ำกดั (มหำชน)
2551 – ปัจจบุนั               กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรสรรหำและ
                                        พิจำรณำค่ำตอบแทน 
                                        ธนำคำรกรงุศรีอยธุยำ จ�ำกดั (มหำชน) 
2551 - ปัจจบุนั     กรรมกำรตรวจสอบ  
                                        บริษทั สหมิตรเครื่องกล จ�ำกดั (มหำชน)  

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2551 - ตลุำคม 2560    ประธำนกรรมกำรบริหำร 
                                        ศนูยส่์งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ 
2550 - กนัยำยน 2557    กรรมกำร คณะกรรมกำรก�ำกบั
                                        และส่งเสริมกำรประกอบธรุกิจประกนัภยั
2549 - ปัจจบุนั    กรรมกำร คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

-ไม่มี-

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
-ไม่มี-
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รายงานประจ�าปี 2561



19. นำยวรภทัร  โตธนะเกษม

ต�ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร/ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

อำย ุ(ปี) 69

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2553

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• ปริญญำเอกเศรษฐศำสตรธ์รุกิจ 
  University of Illinois Urbana-Champaign สหรฐัอเมริกำ
• ปริญญำโท เศรษฐศำสตร ์ 
  University of Illinois Urbana- Champaign สหรฐัอเมริกำ
• ปริญญำโท บริหำรธรุกิจ Kellogg School of Management Northwestern    
   University Evanston Illinois,  สหรฐัอเมริกำ
• ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร ์(เกียรตินิยมดีมำก) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
• ปริญญำตรี นิติศำสตร ์มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• Directors Certification Program DCP 0/2000 
  โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)
• The Executive Director Course EDC 1/2012 
  โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
• Certificate of International Corporate Governance, Yale University, U.S.A.
• Director Certificate Program, Australian Institute of Corporate Directors 
  (รุ่น Train the Trainers), Bangkok 
• หลกัสตูรวิทยำกำรตลำดทนุ รุ่นท่ี 5
• หลกัสตูรผูบ้ริหำรกระบวนกำรยติุธรรมระดบัสงู รุ่นท่ี 15
• หลกัสตูรผูบ้ริหำรระดบัสงูด้ำนวิทยำกำรพลงังำน (วพน.) รุ่นท่ี 9
• หลกัสตูรมหำนครรุ่นท่ี 4

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

28 มิถนุำยน 2556 – ปัจจบุนั  กรรมกำร 
                                               บริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)
สิงหำคม 2555 – ปัจจบุนั       กรรมกำร บริษทั อมตะ วีเอน็ จ�ำกดั (มหำชน)
2552  - ปัจจบุนั            ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
                                               บริษทั ปริญสิริ จ�ำกดั (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

มิถนุำยน 2555 - ปัจจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร  มลูนิธิสถำบนัวิจยัและ 

                                        พฒันำองคก์รภำครฐั (IRDP)
ปัจจบุนั   อนุญำโตตลุำกำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบั
                                         หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์
ปัจจบุนั   ประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำรจริยธรรม
                                         ประจ�ำกรมสรรพำกร

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

-ไม่มี-

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
-ไม่มี-

20. นำงสำวนงลกัษณ์ พินัยนิติศำสตร์

ต�ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/ 
กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน

อำย ุ(ปี) 59

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 26 กมุภำพนัธ ์2553

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• ปริญญำเอก วิศวกรรมศำสตร ์สำขำไฟฟ้ำ  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
• ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร ์สำขำไฟฟ้ำ  มหำวิทยำลยัมิสซูร่ี  
  สหรฐัอเมริกำ
• ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร ์สำขำไฟฟ้ำ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 4 สมำคมส่งเสริม  
  สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)
• หลกัสตูร Director Certification Program  (DCP) รุ่นท่ี 71 สมำคมส่ง
  เสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)
• หลกัสตูรส�ำหรบัผูบ้ริหำร Harvard University,สหรฐัอเมริกำ
• หลกัสตูรส�ำหรบัผูบ้ริหำร Stanford Executive Program 2013

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

2550 - มีนำคม 2557   ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรด้ำนกำรตลำด/กรรมกำรบริหำร
                                    บริษทั ไทยคม จ�ำกดั (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

ธนัวำคม 2555 - กรกฎำคม 2557  กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร
                                                       บริหำรควำมเส่ียง ธนำคำรออมสิน
มกรำคม 2552 - กรกฎำคม 2557  ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ 
                                                       บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ�ำกดั

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

-ไม่มี-

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
-ไม่มี-
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บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



21. นำงอญัชลี  พิพฒันเสริญ 

ต�ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรก�ำกบั
ดแูลกิจกำร

อำย ุ(ปี) 66

วนัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 29 กนัยำยน 2560

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• ศึกษำเพ่ิมเติม (Accounting Information System) 
  University of Texas at Austin, TX, USA
• ปริญญำโท MS. (Accounting) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
• ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
  คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• หลกัสตูร  Director Certification Program (DCP)รุ่นท่ี 124/2552
  สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย(IOD)
• หลกัสตูร  Audit Committee and Continuing Development Program  
  (ACP) รุ่นท่ี 30/2553 สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)
• หลกัสตูร  Advanced Audit Committee Program (Advanced  ACP) 
  รุ่นท่ี 2/2553 สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
• หลกัสตูร Role of Chairman รุ่นท่ี 25/2554 
  สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)  

กำรอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ 

• หลกัสตูร นักบริหำรระดบัสงู ธรรมศำสตรเ์พ่ือสงัคม รุ่นท่ี 2 
  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

2553 - ปัจจบุนั    กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
                            บริษทั ไอร่ำ แคปปิตอล จ�ำกดั (มหำชน) 
2553 – ปัจจบุนั    กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
                             บริษทั หลกัทรพัย ์ไอร่ำ จ�ำกดั (มหำชน) 
2552 - ปัจจบุนั    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
                            บริษทั ปริญสิริ จ�ำกดั (มหำชน)  

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2555 - ปัจจบุนั   อำจำรยป์ระจ�ำตำมสญัญำ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
2555 - ปัจจบุนั   คณะอนุกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัด้ำนกำรเงินและ
                           ทรพัยสิ์น มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
2550 - ปัจจบุนั   คณะกรรมกำร โครงกำรธรุกิจอสงัหำริมทรพัย ์
                           คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชีมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
2551 - 2553       หวัหน้ำภำควิชำกำรบญัชี คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี 
                          มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
2547 - 2550       รองอธิกำรบดีฝ่ำยกำรคลงั มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

-ไม่มี-

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
-ไม่มี-

22. นำยธีระ สงวนดีกลุ

ต�ำแหน่ง รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ - สำยงำน
กลุ่มกำรผลิตธรุกิจน�้ำตำล

อำย ุ(ปี) 67

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• ปริญญำโท  วิศวกรรมศำสตร ์สำขำวิศวกรรมเคมี 
  University of Wisconsin, Madison, USA   
• ปริญญำโทบริหำรธรุกิจ ส�ำหรบัผูบ้ริหำร มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์
• ปริญญำตรี วิทยำศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

-ไม่มี-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2546 - มิ.ย. 2559 กรรมกำรบริษทั  บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส ์จ�ำกดั
2550 - ปัจจบุนั   กรรมกำรบริษทั    Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
2549 - ปัจจบุนั   กรรมกำรบริษทั    Savannakhet Sugar Corporation 
2546 - ปัจจบุนั   กรรมกำร              บริษทั รอยลัเพลสเรียลต้ี จ�ำกดั
2535 - ปัจจบุนั   กรรมกำร              บริษทั เจริญลำภ พฒันำ จ�ำกดั
2553 - ปัจจบุนั   กรรมกำร              บริษทั รอยสั เรสซิเด้นท ์ดีเวลลอปเม้นท ์ จ�ำกดั

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

• ของตนเอง 1,650,000 หุ้น (0.04%)
• คู่สมรส/ บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ : (ไม่มี)

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
-ไม่มี-
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รายงานประจ�าปี 2561



23.นำยธชัชยั ศภุผลศิริ

ต�ำแหน่ง รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่-ส�ำนัก
เลขำนุกำรบริษทัและกฎหมำย
เลขำนุกำรบริษทั

อำย ุ(ปี) 62

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ

• ปริญญำโท นิติศำสตร,์ Harvard University, USA
• เนติบณัฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบณัฑิตยสภำ 
• ปริญญำตรี (เกียรตินิยม) นิติศำสตร ์จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 133/2017) สมำคมส่งเสริม  
  สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

2559 - ปัจจบุนั     ประธำนกรรมกำร 
                             บริษทั โรงพยำบำลวฒันแพทย ์ตรงั จ�ำกดั (มหำชน)
2544 - 2557 SVP  ฝ่ำยกฎหมำย  บริษทั ธนำคำรกรงุเทพ จ�ำกดั (มหำชน)

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

กนัยำยน 2560 – ปัจจบุนั  กรรมกำรอิสระ บริษทั ตำช�ำนิ จ�ำกดั 

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

-ไม่มี-

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
-ไม่มี-

24.นำยพิริยพ์ล ชินธรรมมิตร์

ต�ำแหน่ง รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
- สำยงำนจดัหำวตัถดิุบ  

อำย ุ(ปี) 38

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ

• Master Degree in Business Administration (Organization Leadership), 
  The University of Findlay, Ohil, U.S.A.
• Bachelor Degree in Business Administration (Marketing), Bangkok 
  University. 

กำรอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ

• กำรพฒันำศกัยภำพผูบ้ริหำรระดบัสงู (Competency For Executive  
  Management) 2018
• Key Successors Development Program Year 2017
• Leadership Development Program Year 2016 
• วิทยำกำรพลงังำนส�ำหรบันักบริหำรรุ่นใหม่ 2015

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

-ไม่มี-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

• ปัจจบุนั  กรรมกำร  บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกดั
• ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส ์จ�ำกดั
• ปัจจบุนั กรรมกำร  บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จ�ำกดั  

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

• ของตนเอง  92,647,024 หุ้น (2.10%)   
• คู่สมรส นำงวิกำนดำ ชินธรรมมิตร ์ 64,900 หุ้น (0.001%)

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
- บตุรของบคุคลในล�ำดบัท่ี  2

45

บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



25.นำยธนภทัร ณ เชียงใหม่ 

ต�ำแหน่ง รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
- สำยงำนบริหำรและส�ำนักงำน

อำย ุ(ปี) 69

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม

• ปริญญำตรี เศรษฐศำสตรก์ำรเงิน, Wharton School, University 
of Pennsylvania, USA

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

-ไม่มี-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

2545 - 2558     ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนักลอจิสติกสแ์ละบริหำร  
                        บริษทั ไทยคม (จ�ำกดั) มหำชน  

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

2534 - 2541     กรรมกำรบริหำร  บริษทั แกลก็โช เวลคมั ประเทศไทย (จ�ำกดั) 
2527 - 2541     ผูอ้�ำนวยกำรสำยงำนปฏิบติักำร  
                         บริษทั แกลก็โช เวลคมั ประเทศไทย (จ�ำกดั) 

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

-ไม่มี-

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
-ไม่มี-

26.นำยโสมนัส โพธิสตัย ์ 

ต�ำแหน่ง รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
- ส�ำนักกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

อำย ุ(ปี) 56

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ

• บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต (กำรตลำด) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ปี 2529 
• เศรษฐศำสตรบ์ณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ปี 2526 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร

• DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM   ปี 2551 (DCP 105)
  สมำคมส่งเสริมสถำบนั  กรรมกำรบริษทัไทย (IOD)         

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

-ไม่มี-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

-ไม่มี-

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

-ไม่มี-

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
-ไม่มี-
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รายงานประจ�าปี 2561



27. นำงยำนี อนุศำสน์อมรกลุ  

ต�ำแหน่ง รกัษำกำรรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
- สำยงำนบญัชีและกำรเงิน  

อำย ุ(ปี) 63

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ

• MINI MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM รุ่นท่ี 40/2550 สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์
• ปริญญำตรี วทบ.เศรษฐศำสตรแ์ละบริหำรธรุกิจ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

กำรอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ

• โครงกำรพฒันำผูบ้ริหำร Mini MBA มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบยีนอ่ืน

-ไม่มี-

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน

-ไม่มี-

จ�ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561)

• ของตนเอง 150,000 หุ้น (0.003%)
• คู่สมรส/ บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ : (ไม่มี)

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร
-ไม่มี-
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บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหารปี 2561

ล�ำดบั รำยช่ือคณะกรรมกำร ต�ำแหน่ง

หุ้นสำมญั 
(จ�ำนวนหุ้น)
ณ 31 ต.ค.

2560
Par 0.50 บำท

รำยกำรเปล่ียนแปลงระหว่ำงปี 2561
หุ้นสำมญั 

(จ�ำนวนหุ้น)
ณ 31 ต.ค.2561
Par 0.50 บำท

ร้อยละ
จ�ำนวน

หุ้น
ท่ีมีสิทธิ

ออกเสียง

ซือ้ ขำย
รบัโอน/
(โอน)

รบัหุ้น
ปันผล

Par 0.50 บำท

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

นำยมนู เลยีวไพโรจน์ *

นำยจ�ำรญู ชนิธรรมมติร ์1 

(รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ)

นำยพรศลิป์ แตม้ศริชิยั 2

(รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ)

นำยสขุมุ โตกำรณัยเศรษฐ์

นำยธวทัชยั โรจนะโชตกุิล 3 

(รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ)

นำงอนิทริำ สขุะนินทร์

นำงสำวดวงดำว ชนิธรรมมติร์

นำยชลชั ชนิธรรมมติร ์4

(รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ)

นำยสมชำย ชนิธรรมมติร ์5

(รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ)

นำงสำวดวงแข ชนิธรรมมติร์

นำยชนะชยั ชตุมิำวรพนัธ์

นำยชำตร ี ชนิธรรมมติร์

นำยสมชำต ิ ชนิธรรมมติร์

นำยธชัพงษ์ ภำกรศริวิงศ์

นำยตระกำร ชณุหโรจน์ฤทธิ ์6**

(รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ)

พล.ต.อ.บุญเพญ็ บ�ำเพญ็บุญ *

นำยสทิธ ิ ลลีะเกษมฤกษ์ *

นำยกำรณุ กติตสิถำพร *

นำยวรภทัร โตธนะเกษม * 

นำงสำวนงลกัษณ์ พนิยันิตศิำสตร ์*

นำงอญัชล ี  พพิฒันเสรญิ *

ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอสิระ

กรรมกำร/ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร

และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

กรรมกำร/รองกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส

กรรมกำร/รองกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส

กรรมกำร/รองกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส

กรรมกำร/

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส

กรรมกำร/รองกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่

กรรมกำร

กรรมกำร/

ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

กรรมกำร/

ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรอสิระ

96,796,331

52,775,901

29,390,196

30,688,231

1,000,000

55,937,112

3,166,748

25,471,699

99,599,954

43,279,926

22,550,000

96,225,726

17,583,759

99,683,643

115,355,499

57,467,546

22,907,921

158,162

13,621,766

4,944,720

8,341,700

-

-

-

200,000

-

-

-

200,000

-

-

250,000

150,000

-

-

-

-

-

-

100,000 100,000

105,138,031 

52,775,901 

29,390,196 

30,688,231 

1,200,000 

55,937,112 

3,166,748 

25,471,699 

99,799,954 

43,279,926 

22,550,000 

96,475,726 

17,733,759 

99,683,643 

115,355,499 

57,467,546 

22,907,921 

158,162 

13,621,766 

4,944,720 

2.38

1.20

0.67

0.70

0.03

1.27

0.07

0.58

2.26

0.98

0.51

2.19

0.40

2.26

2.62

1.30

0.52

0.004

0.31

0.11

-

-

-

-

-

-

กำรถอืหลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู ตน้ปี สิน้ปี และทีม่กีำรซือ้ขำยระหวำ่งปี 2561
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ล�ำดบั รำยช่ือคณะกรรมกำร ต�ำแหน่ง

หุ้นสำมญั 
(จ�ำนวนหุ้น)
ณ 31 ต.ค.

2560
Par 0.50 บำท

รำยกำรเปล่ียนแปลงระหว่ำงปี 2561
หุ้นสำมญั 

(จ�ำนวนหุ้น)
ณ 31 ต.ค.2561
Par 0.50 บำท

ร้อยละ
จ�ำนวน

หุ้น
ท่ีมีสิทธิ

ออกเสียง

ซือ้ ขำย
รบัโอน/
(โอน)

รบัหุ้น
ปันผล

Par 0.50 บำท

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

นำยมนู เลยีวไพโรจน์ *

นำยจ�ำรญู ชนิธรรมมติร ์1 

(รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ)

นำยพรศลิป์ แตม้ศริชิยั 2

(รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ)

นำยสขุมุ โตกำรณัยเศรษฐ์

นำยธวทัชยั โรจนะโชตกุิล 3 

(รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ)

นำงอนิทริำ สขุะนินทร์

นำงสำวดวงดำว ชนิธรรมมติร์

นำยชลชั ชนิธรรมมติร ์4

(รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ)

นำยสมชำย ชนิธรรมมติร ์5

(รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ)

นำงสำวดวงแข ชนิธรรมมติร์

นำยชนะชยั ชตุมิำวรพนัธ์

นำยชำตร ี ชนิธรรมมติร์

นำยสมชำต ิ ชนิธรรมมติร์

นำยธชัพงษ์ ภำกรศริวิงศ์

นำยตระกำร ชณุหโรจน์ฤทธิ ์6**

(รวมคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะ)

พล.ต.อ.บุญเพญ็ บ�ำเพญ็บุญ *

นำยสทิธ ิ ลลีะเกษมฤกษ์ *

นำยกำรณุ กติตสิถำพร *

นำยวรภทัร โตธนะเกษม * 

นำงสำวนงลกัษณ์ พนิยันิตศิำสตร ์*

นำงอญัชล ี  พพิฒันเสรญิ *

ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอสิระ

กรรมกำร/ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร

และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

กรรมกำร/รองกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส

กรรมกำร/รองกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส

กรรมกำร/รองกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส

กรรมกำร/

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุส

กรรมกำร/รองกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่

กรรมกำร

กรรมกำร/

ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

กรรมกำร/

ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำร

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรอสิระ

กรรมกำรอสิระ

96,796,331

52,775,901

29,390,196

30,688,231

1,000,000

55,937,112

3,166,748

25,471,699

99,599,954

43,279,926

22,550,000

96,225,726

17,583,759

99,683,643

115,355,499

57,467,546

22,907,921

158,162

13,621,766

4,944,720

8,341,700

-

-

-

200,000

-

-

-

200,000

-

-

250,000

150,000

-

-

-

-

-

-

100,000 100,000

105,138,031 

52,775,901 

29,390,196 

30,688,231 

1,200,000 

55,937,112 

3,166,748 

25,471,699 

99,799,954 

43,279,926 

22,550,000 

96,475,726 

17,733,759 

99,683,643 

115,355,499 

57,467,546 

22,907,921 

158,162 

13,621,766 

4,944,720 

2.38

1.20

0.67

0.70

0.03

1.27

0.07

0.58

2.26

0.98

0.51

2.19

0.40

2.26

2.62

1.30

0.52

0.004

0.31

0.11

-

-

-

-

-

-

หมำยเหตุ      

 * กรรมกำรอสิระ    

  ไมม่หีุน้ KSL

1 นำยจ�ำรญู   ชนิธรรมมติร ์   จ�ำนวนหุน้ 105,138,031  

 ม.ล.จำรวุฒันำ  ชนิธรรมมติร ์(ภรรยำ)  จ�ำนวนหุน้   52,775,901  157,913,932

2 นำยพรศลิป์   แตม้ศริชิยั     จ�ำนวนหุน้   29,390,196  

 นำงมนทนฐั แตม้ศริชิยั (ภรรยำ)  จ�ำนวนหุน้   30,688,231  60,078,427

3 นำยธวทัชยั   โรจนะโชตกุิล    จ�ำนวนหุน้   55,937,112  

 นำงกรกช  โรจนะโชตกุิล (ภรรยำ)   จ�ำนวนหุน้    3,166,748  59,103,860

4 นำยชลชั    ชนิธรรมมติร ์   จ�ำนวนหุน้   43,279,926  

 ด.ช.ชยพทัธ ์ ชนิธรรมมติร ์(บุตรไมบ่รรลุนิตภิำวะ) จ�ำนวนหุน้   11,088,000  

 ด.ช.ชชัพรี ์  ชนิธรรมมติร ์(บุตรไมบ่รรลุนิตภิำวะ) จ�ำนวนหุน้   11,088,000  

 ด.ญ.ชลพมิพ ์ ชนิธรรมมติร ์(บุตรไมบ่รรลุนิตภิำวะ) จ�ำนวนหุน้       374,000  65,829,926

5 นำยสมชำย ชนิธรรมมติร ์   จ�ำนวนหุน้   96,475,726  

 ด.ญ.ณฐมณฐ ์ ชนิธรรมมติร ์(บุตรไมบ่รรลุนิตภิำวะ) จ�ำนวนหุน้   17,733,759  114,209,485

6 นำยตระกำร ชณุหโรจน์ฤทธิ ์   จ�ำนวนหุน้   13,621,766  

 นำงรตันำ  ชณุหโรจน์ฤทธิ ์(ภรรยำ)  จ�ำนวนหุน้    4,944,720  18,566,486
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รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รำยช่ือกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรและผูบ้ริหำรในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561

ล�ำดบั ช่ือ - นำมสกลุ

ต�ำแหน่ง

บมจ.น�้ำตำลขอนแก่น
บริษทัย่อยและบริษทัร่วม

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

19

20

21

22
23
24
25

นำยมนู       เลยีวไพโรจน์

นำยจ�ำรญู         ชนิธรรมมติร์

นำยพรศลิป์       แตม้ศริชิยั
นำยสขุมุ       โตกำรณัยเศรษฐ์
นำยธวทัชยั       โรจนะโชตกุิล
นำงอนิทริำ       สขุะนินทร์
นำงสำวดวงดำว  ชนิธรรมมติร์

นำยชลชั       ชนิธรรมมติร์

นำยสมชำย       ชนิธรรมมติร์
นำงสำวดวงแข   ชนิธรรมมติร์
นำยชนะชยั       ชตุมิำวรพนัธ์
นำยชำตร ี        ชนิธรรมมติร์
นำยสมชำต ิ      ชนิธรรมมติร์
นำยธชัพงษ ์      ภำกรศริวิงศ์
นำยตระกำร       ชณุหโรจน์ฤทธิ ์
พล.ต.อ.บุญเพญ็ บ�ำเพญ็บุญ

นำยสทิธ ิ       ลลีะเกษมฤกษ์

นำยกำรณุ        กติตสิถำพร

นำยวรภทัร        โตธนะเกษม 

นำงสำวนงลกัษณ์ พนิยันิตศิำสตร์

นำงอญัชล ี         พพิฒันเสรญิ

นำยธรีะ        สงวนดกุีล
นำยพริยิพ์ล        ชนิธรรมมติร์
นำยวริชั        ชนุฟัง
นำยธรีะพงษ์        นำคะศกัดิเ์สวี

ประธำนกรรมกำร

กรรมกำร/และประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร
และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร
กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร
กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร
กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/กรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง
กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร
กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร
กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร
กรรมกำรและกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร
กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรก�ำกับดูแล
กจิกำร/กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำ
ตอบแทน
กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ/กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำคำ่ตอบแทน/กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง
กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำรก�ำกบั
ดแูลกจิกำร/กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง/กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่/
กรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิทัยอ่ย
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**หมำยเหตุ :

1) เครือ่งหมำยและต�ำแหน่ง

ประธำนกรรมกำร,      กรรมกำรบรหิำร,       กรรมกำร

2) รำยชือ่บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม

 1  บรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั

 2  บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั

 3  บรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ�ำกดั

 4  บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์นิลั จ�ำกดั (มหำชน)

 5  บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้ จ�ำกดั

 6  บรษิทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั

 7  บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชน่ั จ�ำกดั (มหำชน)

 8  บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเตท จ�ำกดั

 9  บรษิทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชน่ั จ�ำกดั

10  บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนดเ์ทรดดิง้ จ�ำกดั

11  Savannakhet Sugar Corporation

12  Koh Kong Plantation Co., Ltd.

13  Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.

14  บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ�ำกดั

15  บรษิทั บบีจีไีอ จ�ำกดั (มหำชน)
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร

1.ค่ำตอบแทนกรรมกำร

 บรษิทัก�ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรจำ่ยคำ่ตอบแทน
กรรมกำรทีช่ดัเจน  และมกีำรเสนอขออนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้ทกุปี  โดย
พจิำรณำตำมหลกัเกณฑข์องควำมโปรง่ใส  สำมำรถตรวจสอบได ้ รวม
ทัง้อยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสมและเพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษำกรรมกำรที่
มคีณุภำพตำมทีต่อ้งกำร  พรอ้มกนัน้ียงัพจิำรณำถงึหน้ำทีค่วำมรบั
ผดิชอบของกรรมกำรแต่ละคณะส�ำหรบักรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำย
ให้รบัต�ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ  โดยค่ำตอบแทน
กรรมกำร  แบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื

 1) คำ่ตอบแทนประจ�ำ ซึง่จะจำ่ยใหก้บักรรมกำรเป็นรำยเดอืน

 2) คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรชดุยอ่ย เป็นคำ่ตอบแทนที่
จำ่ยใหก้บักรรมกำรทีเ่ขำ้รว่มประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ำยใหเ้ฉพำะ
กรรมกำรทีเ่ขำ้รว่มประชมุเทำ่นัน้

 3) โบนัสกรรมกำรเป็นค่ำตอบแทนพิเศษที่จ่ำยให้กับ
กรรมกำรปีละครัง้ โดยพจิำรณำจำกผลประกอบกำรของบรษิทัใน
แต่ละปี

 บรษิทัไดก้�ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรโดยไดร้บัอนุมตัจิำก
ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2561 โดยก�ำหนดคำ่
ตอบแทนกรรมกำร ซึง่ประกอบดว้ย

          ปีละไมเ่กนิ

1. คำ่ตอบแทน – ประธำนกรรมกำร                     540,000 บำท

2. คำ่ตอบแทน – ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ   540,000 บำท

3. คำ่ตอบแทน – กรรมกำร 21 คน                    8,550,000 บำท

4. คำ่เบีย้ประชมุคณะกรรมกำรชดุยอ่ย ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร 

คำ่เบีย้ประชุมประธำนคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทีเ่ขำ้ประชุม ครัง้ละ
ไมเ่กนิ 7,200 บำทต่อคน

ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยทีเ่ขำ้ประชุม ครัง้ละไม่เกนิ 
6,000 บำทต่อคน

5.ค่ำเบี้ยประชุมประธำนกรรมกำรบริหำร 1,200 บำทต่อครัง้ 
กรรมกำรบรหิำร 1,000 บำทต่อครัง้

   นอกจำกน้ีแลว้ ไมม่คีำ่ตอบแทนกรรมกำรในลกัษณะอืน่อกี

หมำยเหตุ : คำ่ตอบแทนดงักลำ่วไมร่วมคำ่ตอบแทนกนัในบรษิทัยอ่ย

2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

 บรษิทัก�ำหนดคำ่ตอบแทนทีเ่หมำะสมแก่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
โดยพจิำรณำจำกคณุสมบตั ิหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ และเปรยีบเทยีบ
กบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบรษิทัอื่นในกลุ่มอุตสำหกรรมเดยีวกนั
และในตลำดหลกัทรพัย ์ ตลอดจนผลกำรด�ำเนินงำนและขนำดของ
ธรุกจิ เพือ่ท�ำใหเ้กดิแรงจงูใจในกำรพฒันำบรษิทัไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง

3. ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

 คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรจะเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยที่
บรษิทัก�ำหนด โดยจะเชื่อมโยงกบัผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัและ
ผลปฏบิตังิำนของแต่ละคนทัง้น้ีระดบัของคำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรอยูใ่น
ระดบัทีจ่งูใจและรกัษำผูบ้รหิำรทีม่คีณุภำพตำมทีบ่รษิทัตอ้งกำร
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ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

คำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรในปีทีผ่ำ่นมำ

ล�ำดบั
ที่

รำยชือ่คณะกรรมกำร
ต�ำแหน่งใน  

คณะกรรมกำรบรษิทั

2560 2561 

คำ่ตอบแทนกรรมกำร เบีย้
ประชมุ

รวม  
(บำท)

คำ่ตอบแทนกรรมกำร เบีย้
ประชมุ

รวม  
(บำท)รำยปี โบนสั รำยปี โบนสั

1. นำยมนู               เลยีวไพโรจน์ ประธำนกรรมกำร 360,000 129,000 - 489,000 360,000 120,000 - 480,000

2. นำยจ�ำรญู           ชนิธรรมมติร์ กรรมกำรบรหิำร 300,000 107,500 14,400 421,900 300,000 100,000 14,400 414,400

3. นำยพรศลิป์         แตม้ศริชิยั กรรมกำรบรหิำร 300,000 107,500 12,000 419,500 300,000 100,000 11,000 411,000

4. นำยสขุมุ              โตกำรณัยเศรษฐ์ กรรมกำรบรหิำร 300,000 107,500 12,000 419,500 300,000 100,000 10,000 410,000

5. นำยธวทัชยั         โรจนะโชตกุิล กรรมกำรบรหิำร 300,000 107,500 12,000 419,500 300,000 100,000 12,000 412,000

6. นำงอนิทริำ          สขุะนินทร์ กรรมกำรบรหิำร 300,000 107,500 12,000 419,500 300,000 100,000 12,000 412,000

7. นำงสำวดวงดำว    ชนิธรรมมติร์ กรรมกำรบรหิำร/กรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำคำ่ตอบแทน

300,000 107,500 35,000 442,500 300,000 100,000 36,000 436,000

8. นำยชลชั             ชนิธรรมมติร์ กรรมกำรบรหิำร/กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง

300,000 107,500 28,000 435,500 300,000 100,000 35,000 435,000

9. นำยสมชำย          ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำรบรหิำร 300,000 107,500 12,000 419,500 300,000 100,000 11,000 411,000

10. นำงสำวดวงแข      ชนิธรรมมติร์ กรรมกำรบรหิำร 300,000 107,500 12,000 419,500 300,000 100,000 12,000 412,000

11. นำยชนะชยั          ชตุมิำวรพนัธ์ กรรมกำรบรหิำร 175,000 80,699 6,000 261,699 300,000 100,000 12,000 412,000

12. นำยชำตร ี           ชนิธรรมมติร์ กรรมกำร 300,000 107,500 - 407,500 300,000 100,000 - 400,000

13. นำยสมชำต ิ         ชนิธรรมมติร์ กรรมกำร/กรรมกำรก�ำกบัดแูล
กจิกำร

300,000 107,500 24,000 431,500 300,000 100,000 - 400,000

14. นำยธชัพงษ ์        ภำกรศริวิงศ์ กรรมกำรบรหิำร 300,000 107,500 12,000 419,500 300,000 100,000 11,000 411,000

15. นำยตระกำร         ชณุหโรจน์ฤทธิ ์ กรรมกำรบรหิำร 300,000 107,500 12,000 419,500 300,000 100,000 9,000 409,000

16. พล.ต.อ.บุญเพญ็    บ�ำเพญ็บุญ กรรมกำรอสิระ/
กรรมกำรสรรหำ

และพจิำรณำคำ่ตอบแทน/
กรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

300,000 107,500 40,800 448,300 300,000 100,000 24,000 424,000

17. นำยสทิธ ิ          ลลีะเกษมฤกษ์ กรรมกำรอสิระ/
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

360,000 129,500 60,000 549,000 360,000 120,000 60,000 540,000

18. นำยกำรณุ         กติตสิถำพร กรรมกำรอสิระ/ประธำน
กรรมกำรสรรหำ

และพจิำรณำคำ่ตอบแทน/
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

300,000 107,500 67,200 474,700 300,000 100,000 52,800 452,800

19. นำยวรภทัร        โตธนะเกษม กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจ
สอบ/ประธำนกรรมกำรก�ำกบั

ดแูลกจิกำร

300,000 107,500 75,600 483,100 300,000 100,000 24,000 424,000

20. นำงสำวนงลกัษณ์  พนิยันิตศิำสตร์ กรรมกำรอสิระ/ประธำน
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง/

กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำคำ่

ตอบแทน

300,000 107,500 48,000 455,500 300,000 100,000 75,800 475,800

21. นำงอญัชล ี         พพิฒันเสรญิ กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจ
สอบ/กรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

26,666.67 27,390 - 54,056.67 300,000 100,000 30,000 430,000

รวม 6,021,666.67 2,193,589 495,000 8,710,255.67 6,420,000 2,140,000 452,000 9,012,000

หมำยเหตุ :  คำ่ตอบแทนดงักลำ่วไมร่วมคำ่ตอบแทนกรรมกำรในบรษิทัยอ่ย
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2. คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำรในปีทีผ่ำ่นมำ

 คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร   รวมจ�ำนวน 13 คน (ตำมรำยชือ่คณะ
ผูบ้รหิำรระดบัสงู)  มคีำ่ตอบแทน  อนัไดแ้ก่  เงนิเดอืนและโบนสั  รวม
เป็นเงนิ 47.08 ลำ้นบำท 

ค่ำตอบแทนอ่ืน

 บริษัทฯมีระเบียบก�ำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ 
ผูบ้รหิำรระดบัสงูในลกัษณะอืน่ เชน่ รถยนตป์ระจ�ำต�ำแหน่ง คำ่น�้ำมนั
เชือ้เพลงิ คำ่ใชจ้ำ่ยบ�ำรงุรกัษำ และสวสัดกิำรอืน่ๆ ในสถำนะพนกังำน 
บรษิทัฯ

บคุลำกร  

 ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561  ขอ้มลูเกีย่วกบับุคลำกรของบรษิทัมดีงัน้ี 

งบรวม งบเฉพำะกจิกำร

2560 2561 2560 2561

จ�ำนวนพนกังำนถวัเฉลีย่ (คน)
          ชว่งฤดกูำรผลติ
          ชว่งปกติ

6,609
5,160

6,480
4,774

2,375
1,943

2,534
1,894

คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัพนกังำน (ลำ้นบำท) 1,550.80 1,650.34 569.76 578.91

ณ วนัที ่31 ตุลำคม  2561 บรษิทัฯ ไมม่ขีอ้พพิำทดำ้นแรงงำนทีม่นียัส�ำคญัอนัมผีลกระทบทำงดำ้นลบต่อบรษิทั

กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในส่วนของกรรมกำรนัน้ นโยบำยกำรก�ำกบัดูแลกจิกำร
ก�ำหนดวำ่บรษิทัฯสนบัสนุนใหก้รรมกำรบรษิทัฯไดร้บักำรอบรมและ
พฒันำควำมรูอ้ยำ่งต่อเน่ือง โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรอบรมในหลกัสตูร
ต่ำงๆ ทีจ่ดัโดยองคก์รภำยนอก เชน่ ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย เพือ่ชว่ยใหก้รรมกำร 
บรษิทัฯสำมำรถท�ำหน้ำทีแ่ละก�ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัฯอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ

 บรษิทัสง่กรรมกำรและผูบ้รหิำรเขำ้รว่มอบรมหลกัสตูรต่ำง ๆ  
กบัหลำยสถำบนั  อำทเิชน่ หลกัสตูร Chairman, หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP), หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) ของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) หลกัสูตรพื้นฐำนที่จ�ำเป็นส�ำหรบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หลกัสตูรต่ำงๆ ทีเ่ป็นควำมรูใ้หม่ทีจ่ดัขึน้โดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และสถำบนัวชิำชพีต่ำงๆ     ในปี 2561 มกีรรมกำรเขำ้
รับกำรอบรมสัมมนำหลำยหลักสูตร เช่น นำงสำวนงลักษณ์  
พนิยันิตศิำสตร ์ กรรมกำรบรษิทั เขำ้ร่วมอบรม “Updated COSO 
Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and 
Performance” จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท  
นำงสำวดวงดำว ชนิธรรมมติร ์กรรมกำรบรษิทั เขำ้รว่มอบรม “TMA 
DISCOVERY DAY 2018 : FUTURE KNOWLEDGE HUNTER” 
จดัโดยสมำคมกำรจดักำรธรุกจิแหง่ประเทศไทย  (TMA) 

กำรปฐมนิเทศกรรมกำรบริษทัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ใหม่ 

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก�ำหนดใหม้กีำรปฐมนิเทศกรรมกำร
บรษิทัใหม่ทุกคนทีเ่ขำ้รบัต�ำแหน่งในบรษิทั เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำม
เขำ้ใจในธุรกิจ และกำรด�ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆของบรษิัทฯ โดยมี
เลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูป้ระสำนงำนต่ำงๆ เชน่ ขอ้มลูส�ำคญัเกีย่วกบั
บรษิทั ขอ้บงัคบัทีร่ะบุขอบเขตอ�ำนำจและหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของ
คณะกรรมกำรบรษิทั  รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัดำ้นกฎหมำย กฎระเบยีบ 
และเงือ่นไขต่ำงๆ  นอกจำกน้ี หำกกรรมกำรบรษิทัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้
ใหม ่ ยงัไมไ่ดอ้บรมหลกัสตูรเกีย่วกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำร
บรษิทั จะจดัใหก้รรมกำรบรษิทัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่ดงักล่ำวเขำ้
อบรมหลักสูตรที่จ�ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรบริษัท 
ทัง้น้ี ในปี 2561 บรษิทัยงัไมม่กีรรมกำรบรษิทัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่

 ในส่วนของผู้บรหิำรและพนักงำน บรษิัทฯ ได้มกีำรจดั
หลกัสตูรฝึกอบรมใหก้บัผูบ้รหิำรและพนกังำนทัง้ภำยในและภำยนอก 
เพือ่เพิม่ทกัษะ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนใหป้ระสบควำม
ส�ำเรจ็  และสรำ้งบรรยำกำศในกำรเรยีนรู ้ กระตุน้ใหเ้กดิกำรรเิริม่สิง่
ใหม่ๆและกำรพฒันำกำรท�ำงำนร่วมกนัแบบเป็นทมี รวมถงึกำรจดั
องคค์วำมรูเ้พือ่ถ่ำยทอดสูผู่บ้รหิำรและพนกังำนรุน่ใหม ่

 ในปี 2561 ทีผ่ำ่นมำ  บรษิทัฯมเีป้ำหมำยทีจ่ะใชร้ะบบดจิติลั
ในงำนมำกขึน้ แนวโน้มกำรพฒันำผูบ้รหิำรและพนกังำน จงึโยงไปสู่
ทกัษะกำรท�ำงำนออนไลน์ และระบบงำนใหม่ๆ  
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แผนกำรสืบทอดงำน 

 คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนกัวำ่ องคก์รจะเจรญิกำ้วหน้ำ
และพฒันำไปขึน้อยู่กบักำรสร้ำงบุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ  
มคีุณธรรม เพือ่สบืทอดเจตนำรมณ์ของผูก้่อตัง้ จงึมอบนโยบำยให้
ฝ่ำยบรหิำรใหค้วำมส�ำคญักบักำรบรหิำรและกำรพฒันำทรพัยำกร
บุคคลใหม้ปีระสทิธภิำพ

 บรษิทัฯมกีำรคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะรบัผดิชอบในต�ำแหน่งงำน
บรหิำรทีส่�ำคญัทกุระดบัใหเ้ป็นไปอยำ่งเหมำะสมเพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่ไดผู้้
บรหิำรที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะกบัต�ำแหน่งและท�ำให้กำร
บรหิำรงำนของบรษิทัด�ำเนินต่อไปไดอ้ยำ่งรำบรืน่ และมผีูท้ีส่ำมำรถ
รบัผิดชอบทดแทนกนัได้ตำมควำมเหมำะสม พร้อมกนัน้ี คณะ
กรรมกำรบรษิทัไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน  ศกึษำหำขอ้มลูและตดิต่อกบับรษิทัและสถำบนัทีม่คีวำม
เป็นมอือำชพีมำใหค้�ำปรกึษำในกำรด�ำเนินโครงกำรแผนกำรสบืทอด
งำนใหด้ขีึน้ต่อไป ทัง้น้ี บรษิทัฯมกีำรก�ำหนดแผนสบืทอดงำน ดงัน้ี 

1. กำรก�ำหนดต�ำแหน่งงำนทีส่�ำคญัหรอืต�ำแหน่งงำนหลกั

2. กำรก�ำหนดศกัยภำพหรอืสมรรถนะของต�ำแหน่งงำนหลกั

3. กระบวนกำรวเิครำะหห์ำผูส้บืทอดต�ำแหน่ง

4. จดัท�ำแผนพฒันำรำยบุคคล

นโยบำยในกำรพฒันำพนักงำน

 บรษิทัใหค้วำมส�ำคญักบัพนกังำนขององคก์รมำโดยตลอด  
และมกีำรก�ำหนดนโยบำยเรือ่งกำรฝึกอบรมและกำรพฒันำทรพัยำกร
บุคคลอย่ำงต่อเน่ืองและสม�่ำเสมอ เพื่อใหพ้นักงำนมศีกัยภำพและ
ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนและมคีวำมเจรญิกำ้วหน้ำในหน้ำทีก่ำร
งำนในสำยงำนของตนโดยก�ำหนดเป้ำหมำยใหบุ้คลำกรทกุคนเขำ้รบั
กำรอบรมใหส้อดคลอ้งกบัทศิทำงและกลยุทธ์ของบรษิทั มกีำรจดั
อบรมทัง้ในบรษิทัโดยเชญิวทิยำกรมำบรรยำยและฝึกอบรมพนกังำน
ในเรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวกบักำรท�ำงำนรวมทัง้เรื่องจรยิธรรม และให้
พนกังำนเขำ้รว่มอบรมและสมัมนำเพือ่เพิม่พนูควำมรูก้บับรษิทัอื่นๆ
ภำยนอกบรษิทัดว้ย นอกจำกน้ี บรษิทัมกีำรวำงแผนกำรอบรม  และ
สนบัสนุนในเรือ่งงบประมำณอยำ่งสม�่ำเสมอ พรอ้มทัง้สนบัสนุนใหม้ี
กำรสือ่สำรเพือ่ถ่ำยทอดและบรหิำรควำมรู ้(Knowledge Management) 
รว่มกนัระหวำ่งพนกังำนในองคก์ร   

 นอกจำกน้ีบรษิทัมุ่งเน้นกำรพฒันำคุณภำพชวีติที่ดขีอง
พนกังำนและบุคลำกร มกีำรพฒันำพนกังำนใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ
เกีย่วกบัควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสิง่แวดลอ้มในทีท่�ำงำน โดย
มกีำรจดัอบรมเกี่ยวกบัเรื่องควำมปลอดภยัและกำรปฎิบตัิตนใน
โรงงำนอยำ่งต่อเน่ือง

 ทัง้น้ี บรษิัทฯจะเปิดเผยขอ้มูลด้ำนกำรพฒันำพนักงำน 
ควำมปลอดภยัและในรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื โดยครอบคลุม
อตัรำกำรเกดิอุบตัเิหตุ อตัรำกำรเกดิอุบตัเิหตุถงึขัน้หยดุงำน อตัรำ
กำรหยดุงำนจำกอุบตัเิหตุ อตัรำกำรขำดงำน อตัรำกำรเสยีชวีติจำก
อุบตัเิหตุ ไวใ้นรำยงำนควำมยัง่ยนื
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การก�ากับดูแลกิจการ
นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯไดอ้นุมตัใิหใ้ชน้โยบำยกำรก�ำกบัดแูล
กจิกำร ฉบบัแรกของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่3 กุมภำพนัธ ์2557 หลงัจำก
นัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯในกำรประชุมครัง้ที ่ 3/2558 วนัที ่ 26 
มถุินำยน 2558  มมีตเิหน็ชอบนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร (ฉบบั
ทบทวนครัง้ที ่1) โดยใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่27 มถุินำยน 2558 
ต่อมำ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
(ส�ำนกังำนก.ล.ต.) ไดป้ระกำศใชห้ลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี�ำหรบั
บรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 เมือ่วนัที ่17 สงิหำคม 2560 ซึง่มคีวำมแตก
ต่ำงจำกหลกักำรเดมิทีบ่รษิทัฯใชเ้ป็นฐำนในกำรจดัท�ำนโยบำยกำร
ก�ำกบัดแูลกจิกำร (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่ 1) คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูล
กจิกำรจงึเหน็สมควรทบทวนและปรบัปรุงนโยบำยกำรก�ำกบัดูแล
กจิกำร (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่1) น้ีใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก�ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ทีีส่�ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศใชแ้ละจดัท�ำรำ่งเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบรษิทัฯ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯในกำรประชุมครัง้ที ่ 
7/2559-2560 วนัที ่ 29 กนัยำยน 2560 มมีตเิหน็ชอบนโยบำยกำร
ก�ำกบัดแูลกจิกำร (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ. 2560) ใหม้ผีลใชบ้งัคบั
ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2560 เป็นตน้ไป

 หลกักำรส�ำคญัในหลกักำรก�ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรบั
บรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ทีบ่รษิทัน�ำมำเพิม่เตมิในนโยบำยกำรก�ำกบั
ดูแลกิจกำรฉบบัทบทวนครัง้ที่ 2 (นโยบำยฯ)และกฎบตัรคณะ
กรรมกำร ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ชอบแลว้ ไดแ้ก่

 1. หลกัปฏบิตัทิีพ่งึใชใ้นกำรก�ำหนดควำมส�ำเรจ็ของกำร
ด�ำเนินกจิกำร โดยไดน้�ำมำเพิม่เตมิในนโยบำยฯหมวดที ่ 5. วำ่ดว้ย
บทบทบำทและควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัฯว่ำคณะ
กรรมกำรควรค�ำนึงถงึจรยิธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
เป็นส�ำคญันอกเหนือจำกผลกระทบทำงกำรเงนิ 

 2.หลกัปฏบิตั ิ 3.2.3 ทีก่�ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องประธำน
กรรมกำรทัง้ 5 ประกำร โดยไดน้�ำมำเพิม่เตมิในนโยบำยฯหมวดที ่5. 
หวัขอ้ที ่ 6. ประธำนกรรมกำรบรษิทัฯและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ไม่
เป็นบุคคลเดยีวกนั

 3. หลกัปฏบิตัขิอ้ 3.5.2 ทีแ่นะน�ำวำ่กรรมกำรแต่ละคนควร
ด�ำรงต�ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไมเ่กนิ 5 บรษิทั โดยก�ำหนด
เป็นคณุสมบตัปิระกำรหน่ึงของกรรมกำรไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำร
ว่ำ กรรมกำรตอ้งมเีวลำอย่ำงเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรบ
รษิทัฯไดด้ ีและกำรเป็นกรรมกำรในบรษิทัอืน่ตอ้งไมเ่ป็นอุปสรรคต่อ
กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรของบรษิทัฯ ทัง้น้ี กรรมกำรไมค่วรด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ 5 บรษิทัในเวลำเดยีวกนั

 4. หลกัปฏบิตัขิอ้ 5.4 ทีเ่กีย่วกบักำรก�ำกบัดูแลและกำร
บรหิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยไดก้�ำหนดเป็นหน้ำทีป่ระกำร
หน่ึงของคณะกรรมกำรไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำร ข้อ 4.6 ว่ำ  

“ดูแลให้มรีะบบกำรบรหิำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่มี
มำตรฐำนและตอบสนองต่อกำรท�ำใหบ้รรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย
ของบรษิทัในระยะยำว รวมถงึกำรป้องกนักำรรัว่ไหลของขอ้มลูส�ำคญั
ซึง่อำจกระท�ำไดด้ว้ยเทคโนโลยสีำรสนเทศ........”

 5. ทัง้น้ี ในส่วนของหลกักำรและแนวปฏบิตัขิอ้อื่นๆ นัน้ 
บรษิทัฯไดพ้จิำรณำและน�ำมำใชใ้นรปูแบบอืน่ๆตำมสมควร เชน่ กำร
เปิดเผยขอ้มูล กำรลงมตขิองคณะกรรมกำรบรษิทั กำรก�ำหนดวธิี
ปฏบิตัริะหวำ่งสำยงำนในบรษิทั เป็นตน้ 

 นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรประกอบดว้ย 7 หมวด คอื 
หมวดที ่1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้, หมวดที ่2. กำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยำ่ง
เทำ่เทยีมกนั, หมวดที ่3. บทบำทของผูม้สีว่นไดเ้สยี, หมวดที ่4. กำร
เปิดเผยขอ้มลูและควำมโปรง่ใส, หมวดที ่5. บทบำทและควำมรบัผดิ
ชอบของคณะกรรมกำร, หมวดที ่6. กำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ และ
หมวดที ่7. กำรใหข้อ้มลูกำรกระท�ำผดิและกำรทจุรติ

 นอกเหนือจำกนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรแลว้ บรษิทัฯ
ไดจ้ดัท�ำจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธรุกจิ (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่1) พ.ศ. 
2558 ซึง่ก�ำหนดใหม้คีวำมสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร 
(ฉบบัทบทวนครัง้ที ่ 1)พ.ศ. 2558 หมวดต่ำงๆ และยงัคงสอดคลอ้ง
กบันโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร (ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2) พ.ศ. 2560 
จรรยำบรรณฯน้ีใชก้บับุคลำกรของบรษิทัฯทกุกลุม่ กลำ่วคอื กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกประเภทของบรษิทัฯและกลุ่มบรษิทั ใน
ปัจจบุนั บรษิทัฯไดเ้ผยแพรน่โยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและจรรยำ
บรรณในกำรด�ำเนินธรุกจิทัง้ในเวบ็ไซตข์องบรษิทัและเวบ็ไซตภ์ำยใน 
(Intranet)โดยในส่วนทีเ่ผยแพร่ต่อบุคลำกร บรษิทัฯไดจ้ดัท�ำแนว
ปฏบิตัสิ�ำหรบัจรรยำบรรณแต่ละขอ้ประกอบเพือ่ใหบุ้คลำกรมคีวำม
เขำ้ใจงำ่ยขึน้ อนัจะสง่ผลเป็นกำรสง่เสรมิใหป้ฏบิตัติำมจรรยำบรรณฯ 
ตลอดจนกำรจดัอบรมหรอืกจิกรรมที่ชกัน�ำใหบุ้คลำกรได้รบัรูแ้ละ
ปฏบิตัติำมในชว่งเวลำทีส่มควร

 เมือ่วนัที ่28 กนัยำยน 2561 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดเ้หน็
ชอบตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีไ่ดท้บทวน
นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร (Corporate Governance Policy ) 
(ฉบบัทบทวนครัง้ที ่2 พ.ศ. 2560) แลว้และเหน็วำ่เหน็สมควรใชบ้งัคบั
ไดต่้อไปเน่ืองจำกเพิง่ปรบัแกใ้หส้อดคลอ้งกบั หลกักำรก�ำกบัดูแล
กิจกำรที่ดสี�ำหรบับรษิัทจดทะเบยีน ปี 2560 (CG Code) ของ
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ตำม
ควำมเหมำะสมกบับรบิทของธุรกจิของบรษิทั
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กำรดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ มสีว่นทีค่รอบคลุมเรือ่งเหล่ำน้ี คอื

 หมวดท่ี 1 : สิทธิของผูถื้อหุ้น

 1. เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวำระกำรประชมุและสง่ค�ำถำม
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2561 ครัง้ที ่
1/2562 ลว่งหน้ำ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2561 ถงึ  30 พฤศจกิำยน 
2561 โดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบผ่ำนระบบขำ่วของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้ประกำศหลกัเกณฑ ์ และระบุขัน้ตอนที่
ชดัเจนไวใ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ ที ่ www.kslgroup.com สว่นของ 
“ขอ้มลูส�ำหรบันกัลงทนุ” ภำยใตห้วัขอ้ “หอ้งขำ่ว”

 2.แจง้วธิกีำรลงคะแนนและนบัคะแนนก่อนกำรประชมุผูถ้อื
หุน้และใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง

 3.น�ำเสนอคำ่ตอบแทน รวมทัง้สทิธแิละผลประโยชน์อื่นๆ
หลกัเกณฑ์กำรให้ค่ำตอบแทนส�ำหรบักรรมกำรแต่ละต�ำแหน่งที่
ชดัเจน ไดแ้ก่ คำ่ตอบแทนประจ�ำ เบีย้ประชมุ คำ่ตอบแทนประจ�ำปี 
ใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัเิป็นประจ�ำทกุปี 

 4.บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้
กรรมกำรแบบรำยบุคคล   โดยเสนอชือ่กรรมกำรใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนน
ทลีะคน 

 5.ผูถ้อืหุน้สำมำรถดำวน์โหลดขอ้มลูต่ำงๆของบรษิทัไดท้ี ่
www.kslgroup.com ซึ่งจะมขีอ้มูลทำงกำรเงนิ ขอ้มูลทัว่ไปของ
บรษิทัรวมถงึขอ้มลูกำรประชมุ ซึง่จะอ�ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้
และผู้ที่สนใจศกึษำสำรสนเทศของบรษิทัได้  อกีทัง้ยงัสำมำรถ
สอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิไดผ้ำ่นทำง Email: ir@kslgroup.com และ 
secretary@kslgroup.com

 6. บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะอ�ำนวยควำมสะดวก และสง่เสรมิให้
ผูถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธแิละออกเสยีงอยำ่งเตม็ที ่ เชน่ มวีนัก�ำหนดรำยชือ่
ผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธเิขำ้ประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำและมมีติ
อนุมตักิำรจำ่ยเงนิปันผลประจ�ำปี และก่อนทีจ่ะมวีนัก�ำหนดรำยชือ่ผู้
ถอืหุน้เพื่อสทิธริบัเงนิปันผล เพื่อเป็นกำรรกัษำสทิธขิองผูถ้อืหุน้ใน
กำรเลอืกทีจ่ะถอืหุน้เพือ่รบัเงนิปันผลหรอืไม ่ และบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำม
ส�ำคญัต่อกำรประชมุผูถ้อืหุน้ โดยอ�ำนวยควำมสะดวกและสง่เสรมิให้
ผูถ้อืหุน้รวมถงึนกัลงทนุสถำบนัเขำ้รว่มประชมุ  ทัง้น้ี บรษิทัไดจ้ดักำร
ประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2561 เมือ่วนัองัคำรที ่20 กุมภำพนัธ ์
2561 เวลำ 09.30 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรมู ชัน้ 3 โรงแรมเซน็จรูี ่
ปำร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งตัง้อยู่ใจกลำงเมืองกรุงเทพมหำนคร ย่ำน
รำชปรำรภ ประตนู�้ำ จงึเป็นสถำนทีท่ีส่ะดวกต่อกำรเดนิทำง นอกจำก
น้ี บรษิทัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้จดัสง่เอกสำรลงทะเบยีนเขำ้รว่มกำร
ประชุมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม เพื่อลดระยะเวลำในกำรตรวจสอบ
เอกสำรในวนัประชมุและบรษิทัจดัชอ่งทำงกำรลงทะเบยีน ณ สถำน
ทีจ่ดักำรประชุมส�ำหรบัผูถ้อืหุน้บุคคลธรรมดำและนักลงทุนสถำบนั 
โดยบรษิทัฯ ไดน้�ำเทคโนโลยรีะบบบำรโ์คด้ (Barcode) มำใชก้บักำร
ประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้กำรลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ กำรนบัคะแนนและแสดง
ผลเพื่อใหก้ำรด�ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท�ำไดร้วดเรว็ถูกต้อง
แมน่ย�ำ 

 7. ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2560 ครัง้
ที ่ 1/2561 บรษิทัฯไดก้�ำหนดวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้ไวเ้ป็นเรือ่งๆ 
อย่ำงชดัเจน เช่น วำระงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก�ำไรขำดทุน   
วำระจดัสรรเงนิก�ำไรเพือ่จำ่ยปันผลและส�ำรองตำมกฎหมำย วำระกำร
เลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก�ำหนดออกตำมวำระ วำระกำร
พจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร  วำระกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละ
ก�ำหนดคำ่สอบบญัช ี

 8. ในทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2560 ครัง้ที ่1/2561 
ประธำนกรรมกำรไดแ้จง้กฎเกณฑส์�ำหรบักำรประชมุและวธิกีำรออก
เสยีงลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทรำบ ในกำรประชมุเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิ
อยำ่งเท่ำเทยีมในกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ  แสดง
ควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ และมกีำรบนัทกึกำรถ่ำยวดิทีศัน์ 
บนัทกึภำพและเสยีงกำรประชมุ ทัง้น้ี บรษิทัไมม่นีโยบำยลดิรอนสทิธิ
ของผู้ถือหุ้นในกำรรบัรู้สำรสนเทศของบรษิัท เช่น ไม่มกีำรแจก
เอกสำรทีม่ขีอ้มลูส�ำคญัเพิม่เตมิอยำ่งกะทนัหนั ไมม่กีำรเพิม่วำระอืน่ๆ
ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูส�ำคญัใดๆ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบลว่งหน้ำ ไมจ่�ำกดัสทิธใินกำรเขำ้ประชมุ
ของผูถ้อืหุน้ทีม่ำสำย เป็นตน้ 

 9. รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2560 ครัง้ที ่
1/2561 มกีำรบนัทกึกำรประชุมถูกตอ้ง ครบถ้วน เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
สำมำรถตรวจสอบได ้ มกีำรบนัทกึเกีย่วกบักำรแจง้วธิกีำรลงคะแนน
และนบัคะแนน  และบนัทกึรำยชือ่พรอ้มต�ำแหน่งของกรรมกำรทีเ่ขำ้
รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึบนัทกึประเดน็ค�ำถำมค�ำตอบทีผู่ถ้อืหุน้ซกั
ถำมหรอืเสนอควำมคดิเหน็ พรอ้มทัง้บนัทกึจ�ำนวนคะแนนเสยีงทีไ่ด้
รบัในแต่ละวำระ  ซึง่ทำงบรษิทัไดเ้ผยแพรร่ำยงำนกำรประชมุ ผำ่น
ทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 

 หมวดท่ี 2 : กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั

 1.เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลเพือ่พจิำรณำแต่งตัง้
เป็นกรรมกำรลว่งหน้ำ  ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2561 ถงึ  30 พฤศจกิำยน 
2561 โดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบผำ่นระบบขำ่วของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย พรอ้มทัง้ประกำศหลกัเกณฑ ์ และระบุขัน้ตอนทีช่ดัเจน
ไวใ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ ที ่ www.kslgroup.com สว่นของ “ขอ้มลู
ส�ำหรบันกัลงทุน” ภำยใตห้วัขอ้ “หอ้งขำ่ว” ซึง่ภำยหลงัทีร่บัเรือ่ง ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั จะพจิำรณำกลัน่กรองตำมกระบวนกำร
ต่อไปอยำ่งไรกต็ำม ทีผ่ำ่นมำไมม่กีำรเสนอชือ่แต่อยำ่งใด

 2.บรษิทัฯ ไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบที่
ผูถ้อืหุน้สำมำรถก�ำหนดทศิทำงกำรลงคะแนนเสยีงไดเ้องในแต่ละ
วำระ ไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุ  เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อื
หุน้ทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถมอบอ�ำนำจให้
กรรมกำรอสิระหรอืบุคคลอืน่ เขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 
พรอ้มทัง้เผยแพร ่หนงัสอืเชญิประชมุฉบบัสมบรูณ์ทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ  บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัลว่งหน้ำ 30 วนัก่อนวนัประชมุ
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษำขอ้มลูก่อนวนัประชมุ สว่นหนงัสอืเชญิประชมุ
ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ บรษิทัฯไดม้อบใหบ้รษิทัศนูยร์บัฝำก
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หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ำกดัซึง่เป็นนำยทะเบยีนหุน้ของบรษิทัฯ 
ด�ำเนินกำรจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวำ่ 21 วนั 
กรณวีำระปกต ิและจะจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหน้ำกอ่นวนัประชมุไมน้่อย
กวำ่ 14 วนั กรณวีำระพเิศษ  

 3.  บรษิทัฯไดก้�ำหนดนโยบำยป้องกนักำรใชข้อ้มลูภำยใน
ของบรษิทั  โดยใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทีร่บัทรำบ

 ขอ้มลูภำยในทีม่นียัส�ำคญัทีอ่ำจสง่ผลต่อกำรเปลีย่นแปลง
ของรำคำซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ งดกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นระยะเวลำ
หน่ึงเดอืน ก่อนจะมกีำรประกำศผลกำรด�ำเนินงำน หรอื ขอ้มลูภำยใน
นัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน (หมวดที ่2 – กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยำ่ง
เท่ำเทยีมกนั) นอกจำกนัน้ บรษิทัฯใชม้ำตรกำรแจง้เตอืนกรรมกำร
และผูบ้รหิำรล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อนกำรเปิดเผยงบกำร
เงนิทุกไตรมำสวำ่ใหง้ดซือ้ขำยหลกัทรพัยบ์รษิทัฯ ตัง้แต่วนัใดถงึวนั
ใดอยำ่งแจง้ชดั ผำ่นเลขำนุกำรฯบรษิทัและรำยงำนใหท้ี ่ประชมุคณะ
กรรมกำรบรหิำรและกรรมกำรบรษิทัทรำบ ถงึกำรเปลีย่นแปลงหลกั
ทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้รหิำร(หำกม)ีเพือ่ควำมโปรง่ใส กบัแจง้ขำ่ว
จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
กรณมีกีำรกระท�ำผดิเกีย่วกบักำรใชข้อ้มลูภำยใน  เพือ่ใหก้รรมกำร
และผูบ้รหิำรใชค้วำมระมดัระวงัเกีย่วกบักำรใชห้รอือำจถกูมองว่ำใช้
ขอ้มลูภำยในของบรษิทัฯทีย่งัไมเ่ปิดเผยต่อสำธำรณะ

 4. บริษัทมีมำตรกำรป้องกันกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนใชข้อ้มลูภำยในเพื่อหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นใน
ทำงมชิอบ (แสดงรำยละเอยีดในหวัขอ้ เรือ่งกำรดแูลเรือ่งกำรใชข้อ้มลู
ภำยใน)

 5.  บรษิทัก�ำหนดขอ้บงัคบัของบรษิทัวำ่ กรรมกำรบรษิทัจะ
ประกอบกจิกำร หรอืเขำ้เป็นหุน้สว่นในหำ้งหุน้สว่นสำมญัหรอืหุน้สว่น
ไมจ่�ำกดัควำมรบัผดิในหำ้งหุน้สว่นจ�ำกดั หรอืเป็นกรรมกำรของบรษิทั
จ�ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ�ำกดัอื่นทีป่ระกอบกจิกำรอนัมสีภำพอยำ่ง
เดยีวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทัไมไ่ด ้เวน้แต่จะแจง้
ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้  และกรรมกำรตอ้งแจง้
ใหบ้รษิทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้หำกมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดย
ออ้มในสญัญำใดๆ ทีบ่รษิทัท�ำขึน้ในระหวำ่งรอบปีบญัช ี หรอืถอืหุน้
หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในระหวำ่งรอบปีบญัชใีนบรษิทัหรอืบรษิทั
ในเครอื  โดยบรษิทัส่งเสรมิใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สยีของ
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูเ้กีย่วขอ้งต่อคณะกรรมกำร ผำ่นวำระกำร
ประชมุของคณะกรรมกำรบรษิทั    นอกจำกน้ี กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร
ทีม่สี่วนไดเ้สยีหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวำระดงั
กลำ่ว

 6. ในปีทีผ่ำ่นมำ ไมเ่คยเกดิกรณทีีก่รรมกำร/ผูบ้รหิำรของ
บรษิทัมกีำรซือ้ขำยหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภำยใน  และบรษิทัไมม่ี
กำรฝ่ำฝืนหรอืไมป่ฎบิตัติำมหลกัเกณฑก์ำรท�ำรำยกำรระหวำ่งกนั

 หมวดท่ี 3 : บทบำทของผูมี้ส่วนได้เสีย

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วำมส�ำคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยใน 
ไดแ้ก่  ผูถ้อืหุน้ พนกังำน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอก ไดแ้ก่ ลกูคำ้ คูค่ำ้ คูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ เจำ้หน้ี และชมุชนทีบ่รษิทัตัง้อยู ่ ในอดตีทีผ่ำ่นมำ 
บรษิทัด�ำเนินนโยบำยต่ำง ๆ  ในกำรสรำ้งจรยิธรรมกำรด�ำเนินธรุกจิมำโดยตลอด เชน่  

ผูถ้อืหุน้ บรษิทัมนีโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้และกำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเทำ่เทยีมกนั
และก�ำหนดจรรยำบรรณทำงธรุกจิใหส้อดคลอ้งกนั 

พนกังำน บรษิทัไดใ้หค้วำมส�ำคญัต่อพนกังำนของบรษิทัทกุระดบัชัน้ ไมม่กีำรแบง่แยกเชือ้ชำต ิศำสนำ เพศ โดยพนกังำนทกุคนต่ำง
มสีทิธเิทำ่เทยีมกนัและไดร้บักำรปฏบิตัอิยำ่งเสมอภำค นอกจำกน้ีบรษิทัมนีโยบำยใหพ้นกังำนไดร้บัคำ่ตอบแทนทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยำว เชน่ เงนิเดอืน โบนสัทีเ่หมำะสมตำมผลปฏบิตังิำนของพนกังำน และผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ  อกี
ทัง้บรษิทัยงัมกีำรจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชพี เพือ่สรำ้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนกังำนภำยในบรษิทั รวมถงึกำรสนบัสนุนกำร
พฒันำควำมรูแ้ละศกัยภำพของพนกังำนใหพ้รอ้มส�ำหรบัปฏบิตังิำนและพฒันำองคก์ร  

ลกูคำ้ บรษิทัใชร้ะบบกำรจดักำรคณุภำพในระดบัสำกล เชน่ ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP, HACCP, HAHAL, KOSHER 
เป็นตน้ เพือ่สรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูคำ้บรษิทัมุง่เน้นและใหค้วำมส�ำคญัดำ้นคณุภำพและมำตรฐำนของผลติภณัฑ์
สนิคำ้ กำรสง่มอบทีต่รงเวลำ และบรกิำรในระดบัโลก ตลอดจนรกัษำควำมลบัของลกูคำ้โดยเครง่ครดั โดยไมน่�ำมำเปิดเผย 
หรอืใชป้ระโยชน์ในทำงมชิอบ ตลอดจนกำรจดัชอ่งทำงกำรตดิต่อส�ำหรบัลกูคำ้ เพือ่แนะน�ำตชิม หรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีน  โดย
เฉลีย่แลว้ บรษิทัฯจะไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะประมำณ 40-50 ครัง้ต่อปีส�ำหรบักำรด�ำเนินกำรของโรงงำนน�้ำตำล
ทรำย 5 แหง่  เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่กำรท�ำธรุกจิกบับรษิทัฯ จะไมม่ขีอ้ขดัแยง้ใดๆกบัมำตรฐำนทีล่กูคำ้ยดึถอือยู ่บรษิทัไดว้ำ่จำ้ง
หน่วยงำนภำยนอกมำประเมนิกำรด�ำเนินกำรและใหก้ำรรบัรองในสว่นของมำตรฐำนแรงงำนตำมมำตรฐำนของลกูคำ้ดว้ย

58

รายงานประจ�าปี 2561



คูค่ำ้ คูค่ำ้ของบรษิทันัน้ นอกจำกหมำยถงึคูส่ญัญำในกำรซือ้ขำยและกำรจำ้งระหวำ่งกนัแลว้ ยงัรวมไปถงึผูร้ว่มลงทนุกบับรษิทั
ในบำงกจิกำรดว้ยบรษิทัค�ำนึงถงึสทิธติำมกฎหมำยและสทิธติำมสญัญำรว่มทนุมำโดยตลอด โดยยดึหลกัสจุรติ ควำมเทำ่
เทยีมกนั และสทิธทิีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์จำกเงนิทีล่งทนุบรษิทัมนีโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคู่
คำ้ในหมวดที ่ 3 วำ่ดว้ยบทบำทของผูม้สีว่นไดเ้สยีวำ่สนบัสนุนกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสรแีละเป็นธรรม ควำมเสมอ
ภำคในกำรด�ำเนินธรุกจิและผลประโยชน์รว่มกนั กำรจดัซือ้จดัจำ้งอยำ่งโปรง่ใสและยตุธิรรม บรษิทัก�ำหนดคณุสมบตัขิอง
คูค่ำ้ทีม่สีทิธเิขำ้เสนอรำคำและประกำศใหท้รำบโดยทัว่กนัซึง่ขอ้มลูและเงือ่นไขกำรจดัซือ้จดัจำ้งทีถ่กูตอ้งครบถว้นแก่คูค่ำ้
ทีม่สีทิธเิสนอรำคำโดยวธิทีีเ่ปิดเผยและเท่ำเทยีมกนั รกัษำขอ้มลูกำรเสนอรำคำทีไ่ดร้บัจำกคูค่ำ้ไวเ้ป็นควำมลบัไมเ่ปิดเผย
แก่คูค่ำ้ทีเ่สนอรำคำรำยอื่น ไมเ่รยีกไมร่บัผลประโยชน์ใดๆ จำกคูค่ำ้เพือ่แลกเปลีย่นกบักำรไดท้�ำสญัญำจดัซือ้จดัจำ้งกบั
บรษิทั และไดก้�ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธรุกจิใหส้อดคลอ้งกนัส�ำหรบักำรท�ำงำนของผูร้บัจำ้งในสถำนประกอบ
กำรต่ำงๆนัน้ บรษิทัจะจดัเตรยีมสภำพกำรท�ำงำนทีป่ลอดภยัแก่ผูร้บัจำ้งและก�ำชบัใหผู้ร้บัจำ้งปฏบิตัติำมกฎควำมปลอดภยั
ของบรษิทัอยำ่งเครง่ครดัดว้ย เมือ่งำนแลว้เสรจ็  บรษิทัมขี ัน้ตอนกำรตรวจรบังำนทีโ่ปรง่ใสและเป็นธรรมและช�ำระค่ำสนิคำ้
หรอืคำ่จำ้งภำยในเวลำทีเ่หมำะสมบรษิทัโดยฝ่ำยจดัซือ้ไดส้ือ่สำรกบัคูค่ำ้ (supplier) ดว้ยชอ่งทำงต่ำงๆ ในเรือ่งทีส่�ำคญั 
และจดัชอ่งทำงรอ้งเรยีนและแจง้ขอ้มลูแก่บรษิทัโดยแจง้ใหคู้ค่ำ้ทรำบ นอกจำกนัน้ ในปี 2561 บรษิทัไดส้ง่หนงัสอืแจง้คูค่ำ้
ถงึนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัใหร้บัทรำบ ทัง้น้ี หน่วยจดัซือ้สว่นกลำง
ขอใหห้วัหน้ำแผนกพสัดุทุกโรงงำนทีม่กีำรจดัซื้อทอ้งถิน่ส่งหนังสอืรบัทรำบนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอรปัชัน่ใหผู้ข้ำย 
ทอ้งถิน่รบัทรำบดว้ย

เจำ้หน้ี บรษิทัมนีโยบำยปฏบิตัติำมเงือ่นไข สญัญำ และขอ้ผกูพนัทีต่กลงทีม่กีบัเจำ้หน้ีทัง้ในแก่กำรช�ำระหน้ีตรงตำมก�ำหนดเวลำ 
กำรใชบ้รกิำรทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสมแก่ธุรกจิของบรษิทั กำรใหแ้ละรกัษำหลกัประกนั และเงือ่นไขอื่นๆ ทีก่�ำหนด เชน่ 
รำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงนิของบรษิทัทีถู่กตอ้งแก่เจำ้หน้ีเพือ่ประโยชน์ในกำรวเิครำะหส์นิเชือ่ กำรรกัษำอตัรำสว่นหน้ีสนิ
และทนุ เป็นตน้ ในกำรด�ำเนินงำน บรษิทัไดส้รำ้งควำมไวว้ำงใจใหก้บัเจำ้หน้ีผำ่นกำรบรหิำรงำนอยำ่งมจีรรยำบรรณ และ
อ�ำนวยควำมสะดวกดำ้นขอ้มลู ขำ่วสำร เพือ่สรำ้งควำมเขำ้ใจเกีย่วกบับรษิทัผำ่นทำงรำยงำนประจ�ำปีและรำยงำน 56-1 
กบัสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัอยำ่งเปิดเผยผำ่นทำงงบกำรเงนิทีไ่ดจ้ดัท�ำและรบัรองอยำ่งถกูตอ้งตำมมำตรฐำนทีเ่ป็นที่
ยอมรบักนัโดยทัว่ไป และไดก้�ำหนดวธิปีฎบิตัไิวใ้นจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธรุกจิใหส้อดคลอ้งกนั

คูแ่ขง่ บรษิทัมนีโยบำยสนบัสนุนกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสรแีละเป็นธรรม และไดก้�ำหนดจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธรุกจิวำ่
บุคลำกรตอ้งไมด่�ำเนินธรุกจิของบรษิทัโดยท�ำลำยหรอืกดีกนัคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยวธิทีีไ่มช่อบดว้ยกฎหมำย หรอืใชว้ธิกีำร
ใดๆใหไ้ดม้ำซึง่ขอ้มลูของคูแ่ขง่อยำ่งผดิกฎหมำย ในทำงปฏบิตั ิคูแ่ขง่ในอุตสำหกรรมจะเป็นสมำชกิในสมำคมเดยีวกนัซึง่
ไดป้ระชมุปรกึษำหำรอืและแบง่ปันขอ้มลูกนัอยูเ่ป็นประจ�ำ จงึไมป่รำกฏวำ่มกีำรปฏบิตัติ่อคูแ่ขง่อยำ่งไมเ่ป็นธรรม

ชมุชนและสงัคม บรษิทัฯ ใหค้วำมส�ำคญักบักำรพฒันำทีย่ ัง่ยนืตำมกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมทัง้ปฏบิตัติำมกฎหมำย 
และระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอยำ่งเครง่ครดั รวมทัง้ใหค้วำมรูแ้ละฝึกอบรมพนกังำนดำ้นสิง่แวดลอ้มตลอด
จนด�ำเนินธรุกจิดว้ยควำมใสใ่จและค�ำนึงถงึผลกระทบต่อทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม  และใหก้ำรสนบัสนุนและกำร
จดักจิกรรมหรอืมสีว่นรว่มสนบัสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรกุศลหรอืกำรพฒันำชุมชน เพือ่สรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่กีบั
ชมุชนและยกระดบัคณุภำพชวีติของชมุชนโดยเฉพำะในพืน้ทีท่ีบ่รษิทัประกอบกจิกำรใหค้วำมรว่มมอืต่อภำครฐัและหน่วย
งำนทีเ่กีย่วขอ้ง ชว่ยพฒันำสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ใหก้ำรสนบัสนุนทำงดำ้นกำรเงนิ และสนบัสนุนกจิกรรมทำงสงัคม เพือ่
สรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจและพฒันำชมุชนใหย้ัง่ยนื 
บรษิทั ฯ ไดล้งทนุในกองทนุ ESG เพือ่สงัคม (ESG Investment Fund for Society) ซึง่ก่อตัง้ขึน้ภำยใตแ้นวคดิของสถำบนั
ไทยพฒัน์รว่มกบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุทสิโกใ้นกำรสรำ้งกำรลงทนุทีน่�ำผลตอบแทนมำใชเ้พือ่สำธำรณประโยชน์

ดำ้นสทิธมินุษยชน บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะไมเ่กีย่วขอ้งกบักำรละเมดิสทิธมิษุยชน โดยบรษิทัก�ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร หมวด
ที ่ 3 – บทบำทของผูม้สีว่นไดเ้สยีวำ่บรษิทัสนบัสนุนและเคำรพสทิธมินุษยชน และด�ำเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำร
และเจตนำรมณ์ของปฎญิญำและอนุสญัญำของสหประชำชำต ิ และขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศอื่นๆทีป่ระเทศไทยเป็นภำค ี
และจะไมม่สีว่นรว่มกบักำรกระท�ำใดๆทีข่ดัต่อหลกัสทิธมินุษยชนสถำนประกอบกำรแต่ละแหง่ของบรษิทัในกลุ่มไดแ้สดง
เจตนำรมณ์ใหป้รำกฏเดน่ชดัวำ่บรษิทัฯไมใ่ชแ้รงงำนเดก็และแรงงำนบงัคบั โดยประกำศใหช้มุชนทรำบโดยทัว่กนัผ่ำนชอ่ง
ทำงต่ำงๆ

ดำ้นสิง่แวดลอ้ม บรษิทัมนีโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มในหมวดทีว่่ำดว้ยบทบำทของผูม้สีว่นไดเ้สยีว่ำ 
บรษิทัไดส้ง่เสรมิใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนใชท้รพัยำกรธรรมชำตแิละพลงังำนอยำ่งประหยดั บรษิทัสนบัสนุนกำรน�ำวสัดุ
กลบัมำใช้ใหม่บรษิัทให้ควำมส�ำคญัอย่ำงยิง่กบักำรใช้วตัถุดบิและของเหลอืใช้ให้คุ้มค่ำที่สุดโดยหมุนเวยีนไปใช้ใน
กระบวนกำรผลติต่ำงๆ เชน่ กำกออ้ยทีไ่ดจ้ำกกำรหบีออ้ยจะเป็นเชือ้เพลงิของหมอ้ตม้ไอน�้ำทีใ่ชท้ัง้ในกำรผลติน�้ำตำลทรำย
และกำรปัน่เทอรไ์บน์ผลติกระแสไฟฟ้ำ ก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซดท์ีเ่กดิขึน้จำกกำรเผำไหมจ้ะน�ำมำใชใ้นกระบวนกำรตก
ตะกอนของน�้ำออ้ย น�้ำจำกกระบวนกำรผลติเอทำนอลจะใชใ้นกำรผลติก๊ำซชวีภำพทีส่ำมำรถน�ำไปใชใ้นโรงงำนไดอ้กี เป็นตน้
สว่นทีโ่รงงำนจะเน้นกำรรกัษำคณุภำพของสิง่แวดลอ้ม ไมป่ลอ่ยของเสยีหรอืมลภำวะสูช่มุชน บรษิทัไดม้กีำรน�ำเครือ่งดกั
จบัฝุ่ นละอองทีท่นัสมยัมำใช ้ เพือ่รกัษำสภำพแวดลอ้มโดยรอบบรษิทัพฒันำระบบบ�ำบดัน�้ำเสยีจำกกระบวนกำรผลติให้
สะอำดพอทีจ่ะน�ำกลบัมำใชห้รอืปลอ่ยกลบัสูแ่หลง่น�้ำธรรมชำตไิดแ้ละไดส้รำ้งระบบบ�ำบดัน�้ำคอนเดนเสทจำกกระบวนกำร
ผลติแอลกอฮอล ์ (โครงกำรตน้แบบ Submerged Aerated Fixed Film – SAF) ขึน้ทีโ่รงงำนในอ�ำเภอบอ่พลอย จงัหวดั
กำญจนบุร ีนอกจำกน้ี บรษิทัไดป้ฎบิตัติำมกฎหมำยสิง่แวดลอ้มอยำ่งเครง่ครดั
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ดำ้นทรพัยส์นิทำงปัญญำ คณะกรรมกำรไดก้�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรในเรือ่งกำรไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ืน่วำ่ บรษิทัฯเคำรพ
สทิธใินทรพัยส์นิทำงปัญญำของบุคคลอืน่และใชค้วำมระมดัระวงัมใิหเ้กดิขอ้กลำ่วหำหรอืเสีย่งต่อขอ้กลำ่วหำวำ่ละเมดิสทิธิ
ในทรพัยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ืน่ อน่ึง เน่ืองจำกควำมเสีย่งทำงกฎหมำยในเรือ่งน้ีเป็นเรือ่งทีต่อ้งระมดัระวงัเพรำะควำมไม่
คุน้เคยกบัประเดน็กฎหมำยของบุคลำกร บรษิทัฯจงึไดก้�ำหนดรำยละเอยีดเพิม่เตมิในจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกจิขอ
งบรษิทัฯวำ่ บุคลำกรตอ้งเคำรพสทิธทิีช่อบดว้ยกฎหมำยในทรพัยส์นิทำงปัญญำของบุคคลอืน่ โดยไมใ่ชง้ำนสรำ้งสรรคห์รอื
ทรพัยส์นิทำงปัญญำของบุคคลอืน่โดยไมไ่ดร้บัอนุญำต ในกรณทีีม่ขีอ้สงสยัวำ่กำรกระท�ำใดของหน่วยงำนของตนจะเป็นกำร
ละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำของบุคคลอื่นหรอืไม ่ ควรปรกึษำฝ่ำยกฎหมำยของบรษิทัฯก่อน สว่นในกรณทีีพ่บเหน็ว่ำกำร
กระท�ำของหน่วยงำนอื่นอำจเป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำของบุคคลอื่น ควรแนะใหผู้เ้กี่ยวขอ้งนัน้ปรกึษำฝ่ำย
กฎหมำยของบรษิทัฯ ทัง้น้ี จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกจิไดใ้หค้วำมหมำยของทรพัยส์นิทำงปัญญำไวค้รอบคลุมเพยีง
พอวำ่ รวมถงึลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครือ่งหมำยกำรคำ้ ขอ้มลูคูค่ำ้ ขอ้มลูลกูคำ้ สตูรกำรผลติ ตลอดจนขอ้มลูหรอืสิง่อืน่ๆ ทีถ่อื
เป็นควำมลบัทำงกำรคำ้ ในทำงปฏบิตั ิปรำกฏวำ่มกีำรปรกึษำหำรอืเรือ่งน้ีบอ่ยครัง้ และสำมำรถป้องกนักำรละเมดิทรพัยส์นิ
ทำงปัญญำของผูอ้ืน่โดยรูเ้ทำ่ไมถ่งึกำรณ์ไดห้ลำยกรณี

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ / 
หน่วยงำนของรฐั

บรษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยทีใ่ชค้วบคุมกจิกำรของบรษิทัและกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทีก่�ำกบัดแูลโดยองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่และรำชกำรสว่นกลำง ใหค้วำมรว่มมอืกบัหน่วยงำนของรฐัในกำรพฒันำทอ้งถิน่ตำมควำมเหมำะสม กลุม่บรษิทั
ประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำงๆในพืน้ทีเ่พือ่ใหแ้น่ใจวำ่กลุ่มบรษิทัไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งตำมกฎหมำยและขอ้ก�ำหนดของทำง
รำชกำรโดยไม่บกพร่อง เช่น กำรติดต่อประสำนกับเทศบำลต�ำบล ส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด ส�ำนักงำน
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม ส�ำนกังำนทรพัยำกรน�้ำบำดำล ส�ำนกังำนทรพัยำกรน�้ำ ส�ำนกัชลประทำน ส�ำนกังำน
สรรพำกรพืน้ที ่ส�ำนกังำนสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน ส�ำนกังำนประกนัสงัคม สถำบนัพฒันำฝีมอืแรงงำน เป็นตน้ 
กลุม่บรษิทัใหค้วำมส�ำคญักบักำรรว่มมอืกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่/หน่วยงำนของรฐัทีข่อควำมรว่มมอืหรอืขอรบักำร
สนบัสนุนเพือ่กำรพฒันำชมุชนในพืน้ทีท่ีบ่รษิทัไดป้ระกอบกจิกำรอยำ่งสม�่ำเสมอ เชน่ เทศบำล องคก์ำรบรหิำรสว่นต�ำบล 
โรงพยำบำล สำธำรณสขุอ�ำเภอ/จงัหวดั โรงเรยีน สถำนีต�ำรวจภธูร เป็นตน้ โดยไดแ้สดงขอ้มลูไวใ้นหวัขอ้ “ควำมรบัผดิ
ชอบต่อชมุชนและสงัคม” ในสว่นรำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื

 นอกจำกทีบ่รษิทัใหค้วำมส�ำคญักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม
ดงัทีไ่ดก้ล่ำวมำแลว้นัน้  บรษิทัยงัตระหนกัถงึขอ้เสนอแนะ  ขอ้คดิ
เหน็  หรอืกำรแจง้เบำะแสต่ำง ๆ ทีท่�ำใหบ้รษิทัสำมำรถพฒันำ หรอื
ปรบัปรงุ แกไ้ข กำรด�ำเนินงำนของบรษิทั   โดยบรษิทัจดัชอ่งทำงให้
ผูม้สีว่นไดเ้สยีสำมำรถตดิต่อกบับรษิทัได ้ ในกรณทีีม่เีหตุกำรณ์ทีไ่ม่
เหมำะสมหรอืไม่ถูกตอ้งเกดิขึน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีตอ้งกำรทีจ่ะให้
แกไ้ขหรอืขอควำมชดัเจน  หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีตอ้งกำรทีจ่ะใหข้อ้เสนอ
แนะต่ำง ๆ   ผูม้สีว่นไดเ้สยีสำมำรถท�ำไดโ้ดยแจง้ต่อผูบ้รหิำรของ
บรษิทั หรอืหวัหน้ำส�ำนกังำนตรวจสอบภำยใน หรอืหวัหน้ำสว่นงำน
ทรพัยำกรบุคคล หรอืประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำงโทรศพัท์
หรอืทำง e-mail  ในปีทีผ่ำ่นมำ บรษิทัไมไ่ดร้บัแจง้เบำะแสกำรกระ
ท�ำควำมผดิแต่อยำ่งใด ทัง้น้ี บรษิทัไดก้�ำหนดรำยละเอยีดเหล่ำน้ีไว้
ในนโยบำยกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรว่ำดว้ยกำรใหข้อ้มลูกำรกระท�ำผดิ
และกำรทจุรติและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธรุกจิ

 หมวดท่ี 4 : กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส

 บรษิทัใหค้วำมส�ำคญักบักำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำรทีส่�ำคญั 
ที่ต้องแจ้งต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์/ ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  ผูถ้อืหุน้ และ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งอยำ่งถกูตอ้ง ครบถว้น ภำยในระยะเวลำทีเ่หมำะ
สม ดว้ยควำมโปรง่ใส  โดยบรษิทัไดด้�ำเนินกำร

 1. เปิดเผยข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงนิและข้อมูลอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิ และผลกำรด�ำเนินงำน ภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนด  
โดยงบกำรเงนิจะตอ้งผำ่นกำรสอบทำนหรอืตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี
วำ่ถกูตอ้งตรงตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีซึง่เป็นยอมรบัโดยทัว่ไป 

 2.เปิดเผยขอ้มลู แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ�ำปี (แบบ 
56-1) ภำยใน 3 เดอืนและรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2) ภำยใน 4 
เดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัช ีผำ่นชอ่งทำงต่ำงๆ ไดแ้ก่ เวบ็ไซด์
ของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และผำ่นชอ่งทำงเวบ็ไซต ์ของ
บรษิทั www.kslgroup.com  เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ได้
ทรำบขอ้มลูขอยำ่งทัว่ถงึ นอกจำกน้ีในเวบ็ไซตข์องบรษิทั ยงัมกีำรน�ำ
เสนอขำ่วต่ำง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั และอุตสำหกรรม เพือ่เป็นขอ้มลู
ในกำรตดัสนิใจ

 3. ในรอบปีทีผ่ำ่นมำ บรษิทัมไิดถ้กูส�ำนกังำน ก.ล.ต. หรอื
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ด�ำเนินกำรเน่ืองมำจำกกำรเปิดเผยขอ้มลูไมเ่ป็น
ไปตำมขอ้ก�ำหนด ทัง้น้ี บรษิทัไดม้กีำรประเมนิประสทิธภิำพของ
กระบวนกำรเปิดเผยขอ้มลูผ่ำนกำรสอบถำมควำมคดิเหน็จำกบุคคล
ภำยนอก

 4. บรษิทัเปิดเผยบทบำทและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั 
และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย รวมทัง้ขอ้มลูจ�ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรบรษิทั
แต่ละคนเขำ้รว่มกำรประชุม นโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำร
และผูบ้รหิำร นโยบำยกำรก�ำกบัดูแลโดยสรุป นโยบำยเกีย่วกบัสิง่
แวดลอ้มและสงัคม และกำรปฏบิตัติำมนโยบำยทีก่�ำหนด จรรยำบรรณ
ธุรกจิโดยสรุป ประวตักิำรอบรมกรรมกำร ไวใ้นแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี(แบบ56-2) แลว้ 

 5. จดัใหม้รีำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อ
รำยงำนทำงกำรเงนิแสดงควบคู่ไปกบัรำยงำนของผู้สอบบญัชใีน
รำยงำนประจ�ำปี ซึง่มเีน้ือหำรบัรองกำรปฏบิตัติำมหลกักำรบญัช ีและ
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มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่ขีอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจรงิตำม
มำตรฐำนกำรบญัช ีโดยรำยงำนดงักลำ่วลงนำมโดยประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรผูจ้ดักำร

 6. เปิดเผยขอ้มลูในเวบ็ไซตข์องบรษิทั เกีย่วกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำร ประกอบไปดว้ย ชื่อ ต�ำแหน่ง กำรศกึษำ กำรถอืหุน้ ใน
บรษิัทฯประสบกำรณ์ท�ำงำน และภำพถ่ำย รวมถึงขอ้มูลองค์กร 
โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ โครงสรำ้งคณะกรรมกำร วสิยัทศัน์ / ภำรกจิ 
ธรุกจิและผลติภณัฑ ์นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและผลกำรปฏบิตัิ
ตำมนโยบำยทีก่�ำหนด จรรยำบรรณธุรกจิ ขอ้มลูนกัลงทนุ นโยบำย
เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม รำยงำนประจ�ำปี งบกำรเงนิ และ
ขำ่วสำรทีบ่รษิทัเผยแพร ่โดยมทีัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

 7. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก�ำหนดหลกัเกณฑใ์หก้รรมกำร
ของบรษิทัฯ และผูบ้รหิำรระดบัสงู ตอ้งรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีของ
ตนเองและบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง ตำมมำตรำ 89/14 แหง่พระรำช
บญัญติหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ พ.ศ.2535 และก�ำหนดใหม้ี
กำรทบทวนรำยงำน ฯ ภำยในเดอืนตุลำคมของทกุปี และ/หรอืทกุครัง้
ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยใหส้ง่รำยงำนถงึฝ่ำยเลขำนุกำรบรษิทั 
ภำยใน 7 วนัท�ำกำร   

 8. บรษิทัไดต้ระหนักถงึควำมส�ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มลู
สำรสนเทศแก่ผูล้งทนุเพือ่ใหผู้ล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ครบ
ถว้น ชดัเจน และโปรง่ใส บรษิทัไดจ้ดัตัง้หน่วยงำนเฉพำะขึน้เพือ่ท�ำ
หน้ำทีใ่นกำรตดิต่อสือ่สำรและใหข้อ้มลูกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุสถำบนั 
และนกัวเิครำะห ์ โดยสำมำรถตดิต่อไดท้ี ่ email: ir@kslgroup.com 
หรอืตดิต่อที่

 1. นำยมชียั ปิยะวเิศษพฒัน์ 

 หมำยเลขโทรศพัท ์02-642-6230 

 Email: meechai@kslgroup.com

 2. นำยชลชั ชนิธรรมมติร ์

 หมำยเลขโทรศพัท ์02-642-6230

 Email: chalush@kslgroup.com

 เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทได้ดีขึ้นและ
สำมำรถน�ำไปถ่ำยทอดต่อนกัลงทนุทีส่นใจได ้  บรษิทัจงึจดัท�ำแผน
งำนนกัลงทนุสมัพนัธป์ระจ�ำปี โดยมกีำรประชมุนกัวเิครำะห ์(Analyst 
Meeting) ทกุไตรมำส ณ หอ้งประชมุของบรษิทัฯ 

 ส�ำหรบันักลงทุนต่ำงประเทศ บรษิทัประสำนงำนร่วมกบั
บรษิทัหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัวเิครำะหห์ลกัทรพัยใ์นกำรจดัท�ำแผน เพือ่
ร่วมเดนิทำงในกำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัและควำม
กำ้วหน้ำของโครงกำรของบรษิทั โดยในปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัเขำ้ร่วม
ประชุมชีแ้จงผลกำรด�ำเนินงำนและควำมกำ้วหน้ำทีป่ระเทศสงิคโปร์
และมำเลเซยี รว่มกบับรษิทัหลกัทรพัย ์ยิง่ไปกวำ่นัน้ บรษิทัเปิดโอกำส
ใหน้ักลงทุนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ สำมำรถเขำ้พบเพื่อขอ
ขอ้มลูรำยละเอยีดและเยีย่มชมกจิกำรของบรษิทั ซึง่สำมำรถท�ำตำรำง
นดัหมำยลว่งหน้ำ ผำ่นทมีงำนนกัลงทนุสมัพนัธ ์          

  ทัง้น้ี ในปี 2561 ทีผ่ำ่นมำ บรษิทัฯ มกีจิกรรมในกำรน�ำเสนอขอ้มลูทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม ดงัน้ี

กจิกรรมปี 2561 จ�ำนวนครัง้ต่อปี

1.กำรประชมุนกัวเิครำะห ์(Analyst Meeting) จ�ำนวน  4 ครัง้ 

2.กำรเขำ้เยีย่มชมกจิกำรของบรษิทั + Company visit ทีส่�ำนกังำนใหญ่ จ�ำนวน 2 ครัง้

3.กำรออกเอกสำรขำ่วผลประกอบกำร จ�ำนวน 4 ครัง้ 

4.กำรใหข้อ้มลู และตอบซกัถำมของนกัลงทนุสมัพนัธท์ำง E-mail จ�ำนวน 30 ครัง้

5. Roadshow ทีป่ระเทศสงิคโปรแ์ละมำเลเซยี จ�ำนวน   1 ครัง้

 หมวดท่ี 5 : บทบำทและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรม
กำรบริษทัฯ

 คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส�ำคญัในเรือ่งควำมรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมกำร เพือ่ดแูลรกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และผูม้ ี
สว่นไดเ้สยี  

1. โครงสรำ้งของคณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรจ�ำนวน 
21 คน โดยเป็นกรรมกำรอสิระจ�ำนวน 7 คนทีป่รำศจำกควำม
สมัพนัธท์ำงธุรกจิหรอืควำมสมัพนัธอ์ื่นใด อนัอำจมอีทิธพิลต่อ
กำรใชด้ลุพนิิจอยำ่งเป็นอสิระ  หน่ึงในกรรมกำรอสิระเป็นประธำน
กรรมกำรบรษิทั ซึง่ไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกบักรรมกำรผูจ้ดักำร ทัง้น้ี 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯไดก้�ำหนดนโยบำยควำมหลำกหลำยของ
กรรมกำรทีต่อ้งสรรหำส�ำหรบัผูท้ีจ่ะมำท�ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมกำรโดย
พจิำรณำจำกทกัษะทีจ่�ำเป็นทีย่งัขำดอยูใ่นคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
รวมทัง้วชิำชพี ควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้น โดยไมไ่ดจ้�ำกดัเพศที่
จะมำท�ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมกำรแต่อยำ่งใด เพือ่ใหค้ณะกรรมกำรบ
รษิทัฯ มคีวำมเขม้แขง็ยิง่ขึน้ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในกำร
ด�ำเนินธรุกจิ รำยละเอยีดของประวตั ิคณุวฒุ ิประสบกำรณ์  กำร
ถอืหุน้แสดงในหวัขอ้รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้ ี
อ�ำนำจควบคมุและเลขำนุกำรบรษิทั และมกีรรมกำรทีไ่มไ่ดเ้ป็น
กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำรอย่ำงน้อยหน่ึงคนที่มปีระสบกำรณ์ใน
ธรุกจิหรอือุตสำหกรรมหลกัของบรษิทัฯ
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บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



   กรรมกำรมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละสำมปี และสำมำรถได้
รบัเลอืกเขำ้มำเป็นกรรมกำรใหมไ่ด ้บรษิทัฯไมม่ขีอ้หำ้มกำรแต่ง
ตัง้กรรมกำรทีพ่น้จำกต�ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำร
ใหม ่ กรรมกำรอสิระมจี�ำนวนไมน้่อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ�ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดและมจี�ำนวนอยำ่งน้อยสำมคน มวีำระกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งตดิต่อกนัไดไ้มเ่กนิสำมวำระหรอืไมเ่กนิเกำ้ปีแลว้แต่ระยะ
เวลำใดจะนำนกว่ำ  แต่หำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯเหน็ควรให้
กรรมกำรอสิระรำยใดทีด่�ำรงต�ำแหน่งตดิต่อกนัมำครบสำมวำระ
หรอืเกำ้ปีด�ำรงต�ำแหน่งต่อไป กใ็หค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯขยำย
ระยะเวลำกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอสิระออกไปไดต้ำมที่

เหน็สมควร กฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทัได้ก�ำหนดว่ำเพื่อให้
กรรมกำรมเีวลำอยำ่งเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรบรษิทัฯ
ไดด้ ีและกำรเป็นกรรมกำรในบรษิทัอืน่ตอ้งไมเ่ป็นอุปสรรคต่อกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรของบรษิทัฯ กรรมกำรไมค่วรด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนเกิน 5 บรษิทัในเวลำเดยีวกนั 
ปัจจุบนัน้ี ไม่มกีรรมกำรทีร่ำยงำนว่ำเป็นกรรมกำรในบรษิทัจด
ทะเบยีนมำกกวำ่ 5 บรษิทัในเวลำเดยีวกนั

ตำรำงแสดงประเภทของกรรมกำร

ล�ำดบัที่ รำยชือ่ – สกุล
ประเภทของกรรมกำร

ตวัแทนผูถ้อืหุน้ กรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำร กรรมกำรอสิระ กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร

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

นำยมนู                เลยีวไพโรจน์
นำยจ�ำรญู    ชนิธรรมมติร์
นำยพรศลิป์   แตม้ศริชิยั
นำยสขุมุ     โตกำรณัยเศรษฐ์
นำยธวทัชยั โรจนะโชตกุิล
นำงอนิทริำ    สขุะนินทร์
นำงสำวดวงดำว       ชนิธรรมมติร์
นำยชลชั            ชนิธรรมมติร์
นำยสมชำย   ชนิธรรมมติร์
นำงสำวดวงแข  ชนิธรรมมติร์
นำยชนะชยั   ชตุมิำวรพนัธ์
นำยชำตร ี   ชนิธรรมมติร์
นำยสมชำต ิ  ชนิธรรมมติร์
นำยธชัพงษ ์  ภำกรศริวิงศ์
นำยตระกำร   ชณุหโรจน์ฤทธิ ์
พล.ต.อ. บุญเพญ็      บ�ำเพญ็บุญ   
นำยสทิธ ิ    ลลีะเกษมฤกษ์
นำยกำรณุ   กติตสิถำพร
นำยวรภทัร   โตธนะเกษม
นำงสำวนงลกัษณ์     พนิยันิตศิำสตร์
นำงอญัชล ี  พพิฒันเสรญิ
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รวม 14 11 7 10

 
หน้ำทีข่องคณะกรรมกำร ตำมทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำร
เป็นไปตำมหลกักำรทีก่�ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร 
หมวดที ่5 กลำ่วคอืภำรกจิกำรก�ำกบัดแูลใหบ้รษิทัฯมกีำรบรหิำร
จดักำรทีด่แีละสรำ้งคณุคำ่ใหแ้ก่กจิกำรอยำ่งยัง่ยนื อ�ำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯจงึไมไ่ดก้ำ้วลว่งกำรด�ำเนินกจิกำรตำม
ปกตขิองฝ่ำยจดักำรแมก้ฎบตัรคณะกรรมกำรจะระบุอ�ำนำจหน้ำที่
เกีย่วกบักำรเหน็ชอบหรอือนุมตัเิรือ่งต่ำงๆไว ้แต่อ�ำนำจดงักล่ำว
กม็ขีอบเขตตำมทีคู่่มอือ�ำนำจด�ำเนินกำรของบรษิทัฯระบุไวใ้น
แต่ละกรณ ีทัง้น้ี คณะกรรมกำรเป็นผูอ้นุมตัคิูม่อือ�ำนำจด�ำเนินกำร
น้ี นอกจำกนัน้ นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรยงัไดก้�ำหนดสถำนะ
และอ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรบริษัทกับกรรมกำร 

ผู้จดักำรใหญ่ไว้แตกต่ำงกนัชดัเจน อีกทัง้ประธำนกรรมกำร 
บรษิทัฯ ตอ้งไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ดว้ย

2. ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีทกุครัง้ ให้
กรรมกำรจ�ำนวนหน่ึงในสำมออกจำกต�ำแหน่ง ถำ้จ�ำนวนกรรมกำร
แบ่งเป็นสำมสว่นไมไ่ด ้ กใ็หอ้อกโดยจ�ำนวนใกลท้ีสุ่ดกบัหน่ึงใน
สำม ดงันัน้ กรรมกำรมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี ในกรณทีีค่ณะ
กรรมกำรทัง้ชุดครบวำระ หำกยงัไมม่กีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร
ชดุใหม ่ใหค้ณะกรรมกำรชดุเดมิยงัคงท�ำหน้ำทีต่่อจนกวำ่จะมกีำร
แต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุใหมเ่ขำ้มำแทน 
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3. คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้คีณะกรรมกำรชดุยอ่ย ซึง่ไดแ้ก่ คณะ
กรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำคำ่ตอบแทน  คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  และ
คณะกรรมกำรก�ำกบัดูแลกจิกำร โดยก�ำหนดคุณสมบตั ิ หน้ำที่
ควำมรบัผดิชอบและระยะเวลำด�ำรงต�ำแหน่งไวใ้นกฎบตัรหรอื
ประกำศแต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ยแต่ละชดุ

4. เพือ่ควำมโปรง่ใสและเป็นอสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่  กรรมกำร
ส่วนใหญ่ในคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นกรรมกำรอิสระ และ
ประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นกรรมกำรอสิระ  นอกจำกน้ี 
เพือ่ใหก้ำรท�ำหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดยอ่ยมคีวำมเป็นอสิระ
อยำ่งแทจ้รงิ ประธำนคณะกรรมกำร จะไมเ่ป็นประธำนหรอืสมำชกิ
ในคณะกรรมกำรชดุยอ่ย  ทัง้น้ี คณะกรรมกำรชดุยอ่ยมวีำระ  3 
ปี ในกรณทีีค่ณะกรรมกำรครบวำระ หำกยงัไมม่กีำรแต่งตัง้คณะ
กรรมกำรชุดใหม่ ให้คณะกรรมกำรชุดเดมิยงัคงท�ำหน้ำที่ต่อ
จนกวำ่จะมกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดใหมเ่ขำ้มำแทน และใน
กรณีทีก่รรมกำรหมดวำระในคณะกรรมกำรบรษิทั และไมไ่ดร้บั
กำรคดัเลอืกใหเ้ขำ้มำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัอกี  จะท�ำให้
วำระของกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยหมดวำระลงตำม  
ทัง้น้ี หำกมกีรรมกำรเพิม่ใหมร่ะหว่ำงปีในกรรมกำรชุดยอ่ย ให้
กรรมกำรนัน้มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำกับวำระของคณะ
กรรมกำรชดุยอ่ยเดมิ

5. คณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรที่
บรษิทัอื่นของกรรมกำร ตำมระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัที่ว่ำ 
กรรมกำรบรษิทัจะประกอบกจิกำร หรอืเขำ้เป็นหุน้สว่นในหำ้งหุน้
สว่นสำมญัหรอืหุน้สว่นไมจ่�ำกดัควำมรบัผดิในหำ้งหุน้สว่นจ�ำกดั 
หรอืเป็นกรรมกำรของบรษิทัจ�ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ�ำกดัอื่นที่
ประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอยำ่งเดยีวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบั
กจิกำรของบรษิทัไมไ่ด ้ เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทรำบ
ก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้  โดยนโยบำยดงักล่ำว ทำงคณะกรรมกำร
ไดก้�ำหนดใหใ้ชก้บัผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัดว้ย  

6.  กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรมจี�ำนวน 10 คน ด�ำรงต�ำแหน่งพนกังำน
บรหิำรระดบัสงูในบรษิทัฯตัง้แต่ต�ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
จนถงึผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ปัจจบุนั ไมม่กีรรมกำรทีเ่ป็น
ผูบ้รหิำรรำยงำนว่ำเป็นกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่นอก
กลุม่บรษิทัมำกกวำ่สองบรษิทัขึน้ไปบรษิทัฯ มกีรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผู้
บรหิำรทีม่ปีระสบกำรณ์กำรท�ำงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
(ปัจจบุนัคอืนำยสมชำต ิชนิธรรมมติร)์ 

7.บรษิทัไดก้�ำหนด วสิยัทศัน์ ภำรกจิ กลยทุธ ์เป้ำหมำย แผนธรุกจิ
และงบประมำณของบรษิทั  โดยทบทวนวสิยัทศัน์และพนัธกจิทกุ
ปีก่อนทีจ่ะเริม่จดัท�ำกลยทุธแ์ละแผนด�ำเนินงำน ตลอดจนก�ำกบั
ดูแลให้ฝ่ำยจดักำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนธุรกจิและงบ
ประมำณทีก่�ำหนดไว ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบกำรควบคมุภำยใน กำร
ตรวจสอบภำยใน และกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพและ
ประสทิธผิล  โดยบรษิทัไดม้กีำรก�ำหนดแผนกลยทุธร์ะยะสัน้ และ
ระยะยำวในกำรพฒันำโครงกำรและมกีำรลงทุนอย่ำงต่อเน่ือง 

พรอ้มกบักำรสง่เสรมิและพฒันำสงัคมโดยเป็นผูป้ระกอบกำรทีม่ ี
จรรยำบรรณ  ตำมวสิยัทศัน์ทีว่ำงไวค้ณะกรรมกำรจะไดร้บัทรำบ
และตดิตำมผลกำรด�ำเนินงำนตำมกลยุทธใ์นแต่ละไตรมำสเมื่อ
ฝ่ำยจดักำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนรำยไตรมำสและรำยงำนกำร
เงนิ

8. คณะกรรมกำรบรษิทัมกีำรจดัท�ำคู่มอืนโยบำยกำรก�ำกบัดูแล
กจิกำร และคูม่อืจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธรุกจิ  โดยตระหนกั
ถงึควำมรบัผดิชอบทีพ่งึมตี่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย ภำยใตก้รอบ
ของจรรยำบรรณทำงธุรกจิ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบรหิำร
องค์กร ด�ำเนินกำรใดๆด้วยควำมเป็นธรรมและค�ำนึงถึงผล
ประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ และยดึมัน่ในหลกักำรด�ำเนินธุรกจิ
ดว้ยควำมจรงิใจและซือ่สตัยส์จุรติ มกีำรก�ำหนดนโยบำย แผนงำน 
กลยทุธ ์กำรด�ำเนินงำน และกำรประเมนิผล ตลอดจนกำรด�ำเนิน
งำนและกำรก�ำกบัดูแลเรื่องกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงโปร่งใส 
ตรวจสอบได้

9. คณะกรรมกำรบรษิทัมกีำรจดัท�ำคูม่อืนโยบำยกำรใหข้อ้มลูกำรก
ระท�ำผดิและกำรทุจรติ เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบักำร
สอบสวนกำรกระท�ำผดิและทจุรติ กำรใหข้อ้มลูกำรกระท�ำผดิและ
ทจุรติ กำรลงโทษผูก้ระท�ำผดิ กำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู

10. คณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่งจดัท�ำนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยคณะกรรมกำรเป็น
ผูอ้นุมตั ิ นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งฉบบัปัจจุบนัไดป้ระกำศ
ใชเ้มื่อวนัที ่ 1 กนัยำยน พ.ศ. 2560 และจดัใหม้รีะบบควบคุม
ภำยในและระบบบรหิำรควำมเสีย่งทัง้ควำมเสีย่งหลกั (Key Risk) 
และควำมเสีย่งอื่นๆ ซึง่บรษิทัฯไดเ้ปิดเผยในรำยงำนประจ�ำปี 

11. หน้ำทีป่ระกำรหน่ึงของคณะกรรมกำรตำมกฎบตัรคณะกรรมกำ
รบริษัทฯ คือดูแลและปฏิบัติไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์ระหว่ำงกรรมกำร ผูถ้อืหุน้ ผูม้สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ   
คณะกรรมกำรไดด้แูลอยำ่งรอบคอบเมือ่เกดิรำยกำรทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดยผำ่นกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ในหวัขอ้ทีเ่ป็นรำยกำรระหวำ่งกนั ตำมขอ้ก�ำหนด และ
วธิกีำรของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยงกนั โดยกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรบรษิทั จะเป็นไปตำม
ขนำดของรำยกำรตำมขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้น้ี ผูม้ ี
ส่วนได้เสยีในรำยกำรที่จะท�ำ จะไม่มสี่วนร่วมในกำรตดัสนิใจ  
นอกจำกน้ี มกีำรเปิดเผยขอ้มลูถกูตอ้งครบถว้นในรำยงำนประจ�ำ
ปีและแบบ 56-1 ทัง้น้ี หน้ำทีแ่ละกำรปฏบิตัดิงักล่ำวเป็นไปตำม
นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร หมวดที ่ 4 กำรเปิดเผยขอ้มลูและ
ควำมโปรง่ใส และแนวปฏบิตัติำมนโยบำยฯทีก่�ำหนดไว้

12.กำรบรหิำรงำนและระบบกำรควบคมุภำยในทีด่มีปีระสทิธผิล เพือ่
ใหก้ำรด�ำเนินงำนของบรษิทัเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ พรอ้มทัง้
มขีอ้มลูทีส่มบรูณ์และเชือ่ถอืได ้ มกีำรปฏบิตังิำนตำมกฎระเบยีบ
ขอ้บงัคบัอยำ่งถกูตอ้ง รวมทัง้กำรใชท้รพัยำกรของบรษิทัเป็นไป
อยำ่งประหยดัและมปีระสทิธภิำพ ตลอดจนมกีำรดแูลป้องกนัระวงั
รกัษำทรพัยส์นิของบรษิทั โดยบรษิทัมหีน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
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เพือ่ท�ำหน้ำทีว่เิครำะห ์ตรวจสอบ ประเมนิผลใหค้�ำปรกึษำและขอ้
เสนอแนะ เพือ่สนบัสนุนกำรด�ำเนินกจิกำรต่ำงๆ ของบรษิทั และ
มคีณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่ท�ำหน้ำทีส่อบทำนใหบ้รษิทั มรีะบบ
กำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน 
(Internal Audit) ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล หน่วยงำนดงักล่ำว
มคีวำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่ ึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจ
สอบ มกีำรทบทวนควำมเหมำะสมและควำมเพยีงพอของระบบปีละ 
1 ครัง้ และคณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรใหค้วำมเหน็เรือ่งควำม
เพยีงพอของระบบควบคมุภำยในไวใ้นรำยงำนประจ�ำปี

13. กำรบรหิำรควำมเสีย่ง อยูใ่นควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงในกำรจดัให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ครอบคลุมทัง้องคก์ร โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรวำงระบบกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง โดยจะมกีำรทบทวนควำมเพยีงพอของระบบ
และประสทิธผิลของกำรจดักำรอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถงึกำร
จดัใหม้สีญัญำณเตอืนภยัลว่งหน้ำและรำยกำรผดิปกติ

14. องคป์ระชมุของคณะกรรมกำรบรษิทัก�ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
บรษิทัวำ่ ในกำรประชมุคณะกรรมกำร ตอ้งมกีรรมกำรมำประชมุ
ไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะเป็นองค์
ประชมุ กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของทีป่ระชมุคณะกรรมกำรใหถ้อืเสยีง
ขำ้งมำก นอกจำกนัน้ กฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทัไดก้�ำหนดเพิม่
เตมิไวด้ว้ยวำ่ในกำรลงมตใินวำระทีส่�ำคญั ควรมกีรรมกำรอยูใ่น
ทีป่ระชมุไมน้่อยกวำ่สองในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด

15. คณะกรรมกำรบรษิทัฯก�ำหนดใหม้กีำรจดัท�ำ (1) แบบประเมนิ
ตนเองของคณะกรรมกำรทัง้คณะ (2) แบบประเมนิตนเองของ
คณะกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะ
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง  คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร (3) แบบประเมนิ
ตนเองของกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  เพือ่ใหก้รรมกำรไดร้ว่มกนั
ทบทวนกำรท�ำงำน แกไ้ขปัญหำและอุปสรรค รวมถงึพจิำรณำผล
งำนเพือ่ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนในปีทีผ่ำ่นมำ และหำแนวทำง
ในกำรปรบัปรุงประสทิธภิำพ ในกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำร
บรษิทัในปีต่อๆไป น�ำไปสูก่ำรพฒันำตำมแนวทำงกำรก�ำกบัดแูล
กจิกำรทีด่ ี

 กำรประเมินผลกำรปฎิบติังำนของกรรมกำร

  บรษิทัจดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฎบิตังิำนและทบทวนผล
กำรปฎบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุยอ่ย
ปีละ 1 ครัง้ โดยแบง่กำรประเมนิเป็น 2 แบบ คอื กำรประเมนิผลกำร
ปฎบิตังิำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะ (As a Whole) และกำรประเมนิ
ผลกำรปฎบิตังิำนของตนเอง  (Self-Assessment) โดยคณะกรรมกำร
บรษิทัจะวเิครำะห์ผลกำรประเมนิ เพื่อปรบัปรุงประสทิธภิำพกำร
ท�ำงำนต่อไป

 ส�ำนกัเลขำนุกำรบรษิทัและกฎหมำยไดจ้ดัสง่แบบประเมนิ
ผลใหก้รรมกำรบรษิทัทุกคนเพือ่ประเมนิผลกำรปฎบิตังิำนของคณะ
กรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุยอ่ยทีต่นด�ำรงต�ำแหน่ง จำกนัน้
จะสรปุผลและน�ำเสนอผลประเมนินัน้ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั

หมวดท่ี 6 : กำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่

 บรษิทัมนีโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ ซึง่ไดผ้ำ่นกำร
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยบรษิทัมนีโยบำยหำ้มกรรมกำร 
ผูบ้รหิำรและพนกังำนกระท�ำกำรคอรร์ปัชัน่ และใหม้กีำรประเมนิควำม
เสีย่งจำกกำรคอรร์ปัชัน่กบักำรสอบทำนกำรปฎบิตัติำมนโยบำยอยำ่ง
สม�่ำเสมอ และทบทวนแนวทำงกำรปฎบิตัแิละขอ้ก�ำหนดในกำรด�ำเนิน
กำรแต่ละส่วนใหส้อดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย กฎ
ระเบยีบ มำตรฐำนทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป ตลอดจนธรุกจิของบรษิทั

 แนวปฎบิตั ิคอื  บรษิทัน�ำนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่
เผยแพรแ่ละท�ำควำมเขำ้ใจแก่พนกังำนเพือ่ใหม้กีำรปฎบิตั ิโดยจดัท�ำ
จรรยำบรรณเกีย่วกบักำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ คูม่อืปฎบิตังิำนของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ในสว่นทีเ่กีย่วกบันโยบำยน้ี เพือ่ใชอ้บรม ปฎบิตั ิและ
ใหพ้นกังำนเรยีนรูต่้อไป นอกจำกน้ี บรษิทัใหค้วำมคุม้ครองพนกังำน
ทีแ่จง้เหตุหรอืเบำะแสกำรคอรร์ปัชัน่ภำยใตห้ลกัเกณฑท์ีก่�ำหนดไว ้ผู้
กระท�ำกำรคอรร์ปัชัน่ถอืเป็นผูก้ระท�ำผดิวนิยั อนัจะถกูลงโทษทำงวนิยั
ตำมข้อบงัคบักำรท�ำงำนของบริษัท และอำจถูกด�ำเนินกำรตำม
กฎหมำยทำงแพง่/อำญำ 

 ส�ำนักเลขำนุกำรบรษิทัและกฎหมำย จดัท�ำเอกสำรและ
ขอ้มลูต่ำงๆเพือ่ใหบ้รษิทัรว่มประกำศเจตนำรมณ์แนวรว่มปฎบิตัเิพือ่
ต่อตำ้นทจุรติ  โดยเมือ่วนัที ่26 กนัยำยน 2557 ประธำนกรรมกำรบ
รษิทัฯไดร้่วมลงนำมในประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภำค
เอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ รบัทรำบขอ้ตกลงค�ำประกำศ
เจตนำรมณ์แนวรว่มปฎบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของภำค
เอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติทกุรปูแบบ ทัง้น้ี บรษิทัไดจ้ดัท�ำ
คู่มอืมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชัน่ซึ่งมผีลใช้บงัคบัใน
เดือนกรกฎำคม 2559 และด�ำเนินกำรปรับปรุงเอกสำรและ
กระบวนกำรต่ำงๆใหส้อดคลอ้งกบัค�ำประกำศเจตนำรมณ์ดงักลำ่วและ
หลกัเกณฑ์ของแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำร
คอรร์ปัชัน่ และจดัสง่ใหค้ณะกรรมกำรแนวรว่มปฏบิตัขิองภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ เพือ่ขอรบักำรรบัรอง

 วนัที ่9 มนีำคม 2560 บรษิทัฯไดร้บักำรรบัรองเป็นสมำชกิ
แนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ โดยมี
ระยะเวลำกำรรบัรองสำมปี บรษิทัฯไดม้อบหมำยใหส้�ำนกับรหิำรควำม
เสีย่งและพฒันำระบบ เป็นหน่วยงำนทีป่ระเมนิและตดิตำมควำมเสีย่ง
จำกกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ตำมเกณฑก์ำรประเมนิตนเองทีเ่คยรบักำร
ประเมนิ โดยประสำนงำนกบัผูป้ฏบิตัขิองทกุหน่วยงำนภำยในบรษิทั 
และปรบัปรุงประเดน็ต่ำงๆร่วมกบัส�ำนักตรวจสอบภำยใน รวมทัง้
บรษิทัมแีนวทำงขยำยผลไปยงัผูม้สีว่นไดเ้สยี ใหเ้ขำ้มำอยูใ่นแนวรว่ม
ปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติใหม้ำกขึน้เป็น
ล�ำดบั 
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 ในด้ำนกำรด�ำเนินกำรในระบบงำนต่ำงๆที่เกี่ยวขอ้งนัน้ 
บรษิทัฯไดม้อบหมำยใหส้�ำนกับรหิำรควำมเสีย่งฯจดัท�ำประเมนิควำม
เสีย่งจำกกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกปี โดยใชห้ลกัเกณฑข์อง COSO-
ERM และเริม่ปฏบิตัติำมกระบวนกำรแล้ว และได้จดัท�ำคู่มอืกำร
บรหิำรควำมเสีย่งดำ้นทุจรติเพือ่ใหเ้ป็นแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนเกีย่วกบั
กำรก�ำกบัดแูลและควบคมุดแูลเพือ่ป้องกนัและตดิตำมควำมเสีย่งจำก
กำรทจุรติคอรร์ปัชัน่

 นอกจำกนัน้ บรษิทัฯมแีนวทำงในกำรตดิตำมประเมนิผล
กำรปฏบิตั ิตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่โดยก�ำหนด
ใหส้�ำนกับรหิำรควำมเสีย่งฯ ตดิตำมและสรุปผลกำรตดิตำมงำนทุก
ไตรมำส สว่นผลกำรสอบทำนกำรปฏบิตังิำนดงักล่ำววำ่ มรีะบบกำร
ควบคมุภำยในและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯก�ำหนดใหอ้ยูใ่น
แผนกำรสอบทำนประจ�ำปีของส�ำนกัตรวจสอบภำยในทกุปี

ในปี 2561 คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและส�ำนกับรหิำรควำม
เสีย่งฯ ไดด้�ำเนินกจิกรรมทีส่�ำคญั ดงัน้ี

1. ทบทวนนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ คู่มอืมำตรกำรต่อ
ต้ำนกำรทุจริตและคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต
คอร์รปัชัน่ มกีำรสื่อสำรไปยงัพนักงำนและผูม้สี่วนได้เสยีของ 
บรษิทัฯ

2. จดักจิกรรมใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนบรษิทัในเครอืเคเอสแอล ให้
สตัยป์ฏญิำณตนหำ้มขอ้งเกีย่วกบักำรท�ำทจุรติคอรร์ปัชัน่ เมือ่วนั
ที ่7 ธนัวำคม 2560 ณ หอ้ง Eternity Room โรงแรม Pullman 
Bangkok King Power รวมถงึเขำ้รว่มกจิกรรมต่อตำ้นกำรทจุรติ
คอรร์ปัชัน่กบัแนวรว่มปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทย  งำนวนัต่อตำ้น
คอรร์ปัชัน่แหง่ชำต ิและงำนวนัต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่สำกล 

3. จดัท�ำเน้ือหำเพือ่เป็นเครือ่งมอืในกำรใหก้ำรอบรม เรือ่งกำรตรวจ
สอบกำรทุจรติ โดยอบรมผู้บรหิำรและพนักงำนทัง้ 7 สถำน
ประกอบกำรพรอ้มส�ำนักงำนใหญ่ตำมเน้ือหำทีก่ล่ำวถงึขำ้งตน้ 
ทัง้น้ี มผีูบ้รหิำรและพนกังำนสนใจเขำ้รว่มกจิกรรมและเขำ้อบรม
ทัง้สิน้จ�ำนวน 266 คน 

4. สนบัสนุนใหท้กุหน่วยงำนประเมนิควำมเสีย่งดำ้นกำรทจุรติและ
คอรร์ปัชัน่ประจ�ำปี 2561/2562  ตำมแบบเครือ่งมอืกำรประเมนิ
ควำมเสีย่งเรือ่งทจุรติ (FRA Tool : Fraud Risk Assessment 
Tool) และก�ำหนดแนวปฎิบตัเิกี่ยวกบักำรก�ำกบัดูแลและกำร
ควบคมุดแูล เพือ่ป้องกนัและตดิตำมควำมเสีย่งจำกกำรทจุรติและ
คอรร์ปัชัน่ โดยก�ำหนดปัจจยัเสีย่งใดมโีอกำสหรอืควำมเสีย่งทีม่ ี
นัยส�ำคญั ผูร้บัผดิชอบควำมเสีย่งดงักล่ำว ตอ้งจดัท�ำแผนกำร
ควบคมุป้องกนัหรอืแกไ้ข เพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 
รวมทัง้ก�ำหนดประสำนงำนใหผู้ร้บัผดิชอบท�ำกำรตดิตำมผลกำร
ประเมนิ และใหผู้ต้รวจสอบภำยในของบรษิทัเป็นผูส้อบทำนขอ้มลู
ว่ำ ผูร้บัผดิชอบควำมเสีย่งไดป้ฏบิตัติำมแผนกำรและหลกักำร
ปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อตำ้นทจุรติและคอรร์ปัชัน่

5. สนบัสนุนกำรจดัท�ำรำยงำนสรปุสถำนะควำมเสีย่งดำ้นกำรทจุรติ
คอรร์ปัชัน่ ประจ�ำปี 2561 รวม 2  ครัง้ใหก้บัผูร้บัผดิชอบควำม
เสีย่งตำมสำยงำนของกลุม่บรษิทัทัง้ 7 สถำนประกอบกำรพรอ้ม
ส�ำนกังำนใหญ่

6. สรปุรำยงำนสถำนะควำมเสีย่งประจ�ำปี 2561 ของกลุม่บรษิทัต่อ
คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร พรอ้มทัง้สำเหตุอยำ่งละเอยีดเพือ่
ใหฝ่้ำยจดักำรน�ำไปด�ำเนินกำรและวำงแผนใหเ้หมำะสมต่อไป

หมวดท่ี 7 : กำรให้ข้อมลูกำรกระท�ำผิดและกำรทจุริต

 ตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร บริษัทจดัให้มีช่อง
ทำงกำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้มลูกำรกระท�ำผดิและกำรทุจรติหรอืกำร
รอ้งเรยีนทีห่ลำกหลำย เพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสำมำรถใหข้อ้มลูทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อกำรตรวจสอบ กำรระงบัยบัยัง้ และกำรป้องกนักำรกระ
ท�ำผดิหรอืทจุรติ หรอืกำรรอ้งเรยีนเพือ่ไดร้บักำรเยยีวยำแกไ้ข

 ช่องทำงกำรให้ข้อมลูและกระบวนกำร

1.เมือ่พนกังำนพบเหน็หรอืมเีหตุอนัควรเชือ่โดยสจุรติวำ่มกีำรกระ
ท�ำผดิหรอืกำรทจุรติเกดิขึน้เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯหรอืบรษิทัในกลุม่ 
ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำตน้สงักดั ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดักำรทรำบโดย
ทนัท ี ไม่ว่ำด้วยวำจำหรอืลำยลกัษณ์อกัษร หำกไม่ได้รบักำร
พจิำรณำใหแ้จง้ต่อ ผูบ้งัคบับญัชำระดบัสงูขึน้ไป ตำมแบบกำรให้
ขอ้มลูพบเหน็กำรกระท�ำผดิและกำรทจุรติ ทัง้น้ี พนกังำนไมค่วร
ทีจ่ะด�ำเนินกำรสอบสวน หรอืซกัถำมใดๆ เกีย่วกบักำรกระท�ำที่
สงสยัดว้ยตนเอง

2. หำกอยูใ่นสถำนกำรณ์ทีไ่มเ่หมำะสมหรอืไมส่ะดวกใจทีจ่ะแจง้ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำดงักลำ่ว หรอืสงสยัวำ่ผูบ้งัคบับญัชำ หรอืผูบ้รหิำร
ของบรษิทัฯเกีย่วขอ้งกบักำรกระท�ำผดิ พนกังำนสำมำรถเลอืกที่
จะแจง้ผำ่นชอ่งทำง ดงัน้ี

2.1 หวัหน้ำส�ำนกัตรวจสอบภำยใน โทร 02-642-6092ต่อ 127 หรอื 
e-mail: ia@kslgroup.com หรอื chartchai@kslgroup.com

2.2 ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล โทร 02-642-6092ต่อ 969  
   หรอื e-mail: ampaporn@kslgroup.com

2.3  สง่ e-mail มำที ่ia@kslgroup.com ใน Intranet ของบรษิทัฯ 

2.4 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอื คณะกรรมกำรของ 
   บรษิทัฯ ตำมทีอ่ยูด่งัน้ี

บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่นจ�ำกดั (มหำชน)
503 อำคำรเค.เอส.แอล.ทำวเวอร ์ชัน้ 22 ถนนศรอียธุยำ
แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ีกรงุเทพฯ 10400
หรอื e-mail: sitti@kslgroup.com
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3. เมือ่บุคคลหรอืหน่วยงำนต่ำงๆ ขำ้งตน้ไดร้บัแจง้วำ่มกีำรกระท�ำ
ผดิหรอืกำรทจุรติตอ้งรำยงำนต่อส�ำนกัตรวจสอบภำยในทนัที

4. ส�ำนกัตรวจสอบภำยใน มหีน้ำทีจ่ดัท�ำทะเบยีนรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
และตอ้งจดัท�ำรำยงำนสรุปกำรรบัเรือ่งกำรแจง้ขอ้มลูกำรกระท�ำ
ผดิ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบในกำรประชมุครัง้ต่อไป 

5. ส�ำนกัตรวจสอบภำยในพจิำรณำในเบือ้งตน้วำ่กำรกระท�ำผดิเกดิ
ขึน้ในหน่วยงำนใด และใหส้ง่เรือ่งรอ้งเรยีนไปยงัหน่วยงำนนัน้เพือ่
ด�ำเนินกำรสอบขอ้เทจ็จรงิต่อไปและตดิตำมผลกำรด�ำเนินกำรของ
หน่วยงำนทีร่บัเรือ่งไปนัน้เป็นระยะ

6. กำรสอบขอ้เทจ็จรงิ กำรสอบสวน กำรลงโทษทำงวนิยั และกำร
ด�ำเนินคดทีำงกฎหมำย ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบวำ่ดว้ยกำรนัน้ๆ 

7. เมื่อกำรพจิำรณำเรื่องรอ้งเรยีนเสรจ็สิน้ ใหห้น่วยงำนทีเ่ป็นผู้
ด�ำเนินกำรแจง้ผลกำรด�ำเนินกำรต่อส�ำนกัตรวจสอบภำยในเพือ่
รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชมุครัง้ต่อไป

 กำรคุ้มครองผูใ้ห้ข้อมลู

1. บรษิทัฯ จะไมเ่ลกิจำ้ง พกังำน ลงโทษทำงวนิยั หรอืขูว่ำ่จะด�ำเนิน
กำรต่ำงๆ จำกกำรทีพ่นักงำนใหข้อ้มลูกำรกระท�ำผดิ หำกผูใ้ด
กระท�ำกำรฝ่ำฝืนดงักลำ่ว จะถกูลงโทษทำงวนิยั

2.บรษิทัฯ จะป้องกนัไมใ่หม้กีำรขม่ขู ่ คกุคำม พนกังำนผูใ้หข้อ้มลู
กำรกระท�ำผดิ รวมถงึผูท้ีใ่หค้วำมรว่มมอืหรอืควำมชว่ยเหลอืใน
กำรสอบสวนดว้ยเจตนำสจุรติ

3.บรษิทัฯ จะใหค้วำมคุม้ครองเพิม่เตมิเป็นพเิศษตำมควำมเหมำะสม
โดยจะพจิำรณำจำกระดบัควำมรำ้ยแรงและควำมส�ำคญัของเรือ่ง
รอ้งเรยีน ในกรณทีีผู่ร้อ้งเรยีนถกูขม่ขู ่คกุคำม ใหร้ำยงำนต่อกร
รมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เพือ่สัง่กำรใหส้ำยงำนทรพัยำกรบุคคลจดัหำ
มำตรกำรกำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูทีเ่หมำะสมแก่กรณี

4. กรณพีนกังำนแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืใหข้อ้มลูกำรกระท�ำผดิดว้ย
เจตนำสุจรติ แมว้่ำบรษิทัฯจะไม่พบกำรกระท�ำผดิตำมทีไ่ดร้อ้ง
เรยีน  บรษิทัฯจะไมด่�ำเนินกำรลงโทษใด ๆ  กบัพนกังำนทีใ่หข้อ้มลู    
อย่ำงไรกต็ำม หำกผลกำรสอบสวนพบว่ำเรื่องรอ้งเรยีนไม่มมีลู
ควำมจรงิ และไดท้�ำดว้ยเจตนำหรอืจงใจใหเ้กดิผลเสยีหำยแก่
บุคคลอืน่ หรอืใหข้อ้มลูเทจ็  บรษิทัฯจะพจิำรณำด�ำเนินกำรลงโทษ
พนักงำนที่ให้ขอ้มูลตำมขอ้บงัคบัเกี่ยวกบักำรท�ำงำน รวมทัง้
พจิำรณำด�ำเนินคดตีำมกฎหมำย
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กรรมกำรของบรษิทัจ�ำนวน 21 คน ซึง่ประกอบดว้ย กรรมกำรทีไ่ม่
เป็นผูบ้รหิำรจ�ำนวน 11คน (รอ้ยละ 52) ในจ�ำนวนน้ีมกีรรมกำรอสิระ
จ�ำนวน  7 คน (รอ้ยละ 33)โดยมกีรรมกำรอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิ 2 คน 
คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำทีด่�ำเนินกำรจดักำรและก�ำกบัดแูลกจิกำร
ของบริษัทฯตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุน 
ตลอดจนวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และปฎบิตัหิน้ำที่
ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงั

คณะกรรมกำรบริษัทมำจำกกำรแต่งตัง้ของผู้ถือหุ้น โดยคณะ
กรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทั เพือ่ท�ำหน้ำทีใ่หค้�ำแนะน�ำ
และช่วยเหลอืคณะกรรมกำรบรษิทัให้ปฏบิตัติำมกฎหมำย และ
ระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   และเพือ่ท�ำหน้ำทีเ่กีย่วกบั กำร
ประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้
สนบัสนุนใหก้ำรก�ำกบัดแูลกจิกำรเป็นไปตำมบรรษทัภบิำลทีด่ี

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร

เดมิอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรก�ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก�ำกบั
ดแูลกจิกำร หมวดที ่ 5 ต่อมำ คณะกรรมกำรในกำรประชุมครัง้ที ่
7/2559-2560 วนัที ่29 กนัยำยน พ.ศ. 2560 ไดอ้นุมตัใิหม้แีละเหน็
ชอบกฎบตัรคณะกรรมกำร โดยใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่ 1 ตุลำคม 
พ.ศ. 2560 กฎบตัรน้ีไดก้�ำหนดหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรทีไ่ดท้บทวน
ให้สอดคล้องกบัหลกักำรก�ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรบับรษิัทจด
ทะเบยีน ปี 2560 ดงัน้ี 

คณะกรรมกำรบริษทั
ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ย

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

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

นำยมนู   เลยีวไพโรจน์ 
นำยจ�ำรญู  ชนิธรรมมติร ์
นำยพรศลิป์  แตม้ศริชิยั 
นำยสขุมุ   โตกำรณัยเศรษฐ ์
นำยธวทัชยั  โรจนะโชตกุิล 
นำงอนิทริำ  สขุะนินทร ์
นำงสำวดวงดำว  ชนิธรรมมติร ์
นำยชลชั   ชนิธรรมมติร ์
นำยสมชำย  ชนิธรรมมติร ์
นำงสำวดวงแข  ชนิธรรมมติร ์
นำยชนะชยั       ชตุมิำวรพนัธ ์    
นำยชำตร ี  ชนิธรรมมติร ์
นำยสมชำต ิ  ชนิธรรมมติร ์
นำยธชัพงษ์  ภำกรศริวิงศ ์
นำยตระกำร  ชณุหโรจน์ฤทธิ ์  
พล.ต.อ.บุญเพญ็    บ�ำเพญ็บุญ 
นำยสทิธ ิ  ลลีะเกษมฤกษ์ 
นำยกำรณุ  กติตสิถำพร  
นำยวรภทัร  โตธนะเกษม  
นำงสำวนงลกัษณ์  พนิยันิตศิำสตร ์  
นำงอญัชล ี    พพิฒันเสรญิ   

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอสิระ
กรรมกำรอสิระ
กรรมกำรอสิระ
กรรมกำรอสิระ
กรรมกำรอสิระ
กรรมกำรอสิระ

(1) บรหิำรกจิกำรโดยสรำ้งคณุคำ่ใหแ้ก่บรษิทัอยำ่งยัง่ยนื กลำ่ว
คอื ใหบ้รษิทัมผีลประกอบกำรทีด่ ี ประกอบธุรกจิอย่ำงมี
จรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี ขจดัหรอืลดกำร
สรำ้งผลกระทบทำงลบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ปรบัตวัได้
ตำมปัจจยักำรเปลีย่นแปลงต่ำงๆ 

(2) ก�ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทำงธุรกจิของกจิกำรบน
พืน้ฐำนกำรสรำ้งกจิกำรอยำ่งยัง่ยนื โดยค�ำนึงผลกระทบต่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อม และก�ำกบัให้กำรด�ำเนินกำรตำม
วตัถุประสงค ์เป้ำหมำย กลยทุธ ์และแผนงำนประจ�ำปีตอบ
สนองควำมส�ำเรจ็ตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกจิกำร

(3) ดแูลใหก้จิกำรมคีณะกรรมกำรมอีงคป์ระกอบและคณุสมบตัิ
ทีส่อดคลอ้งกบัหลกักำรบรหิำรกจิกำรทีด่ทีีม่กีำรสรรหำที่
โปร่งใสและมปีระสทิธภิำพ มกีำรพฒันำทกัษะและควำมรู้
เพือ่กำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยำ่งรบัผดิชอบ ก�ำหนดใหม้กีรอบและ
กลไกในกำรก�ำกบัดูแลนโยบำยและกำรด�ำเนินงำนของ
บริษัทย่อยและกิจกำรที่บริษัทไปลงทุน แต่งตัง้คณะ
กรรมกำรชดุยอ่ยทีจ่�ำเป็นและสมควร

(4) ดแูลใหบ้รษิทัฯมกีรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้รหิำรระดบั
สงูทีเ่หมำะสมต่อกำรด�ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยของ
บริษัท และมีกำรพฒันำผู้บริหำรระดบัสูงตลอดจนกำร
สบืทอดงำนทีเ่ป็นระบบ

(5) สง่เสรมินวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูคำ่แก่ธรุกจิและกำรประกอบ
ธรุกจิอยำ่งมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
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(6) ดแูลใหม้รีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยใน
ทีม่มีำตรฐำนและตอบสนองต่อกำรท�ำใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
และเป้ำหมำยของบรษิทัในระยะยำว รวมถงึกำรป้องกนักำร
รัว่ไหลของข้อมูลส�ำคญัซึ่งอำจกระท�ำได้ด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จดัใหม้นีโยบำยและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบักำร
จดักำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และกำรท�ำธุรกรรมที่
เกีย่วโยงกนั กำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ ชอ่งทำงกำรรบัเรือ่งรอ้ง
เรยีนเบำะแสกำรกระท�ำทจุรติและคอรร์ปัชัน่

(7) ดแูลใหม้กีำรรกัษำควำมน่ำเชือ่ถอืทำงกำรเงนิและกำรจดัท�ำ
รำยงำนทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยสำรสนเทศใหโ้ปร่งใส
และเป็นไปตำมกฎหมำย

(8) สนบัสนุนกำรมสีว่นรว่มของผูถ้อืหุน้ในเรือ่งส�ำคญัและรกัษำ
สทิธใินกำรรบัรู้ขอ้มูลข่ำวสำรของผูถ้อืหุ้นผ่ำนช่องทำงที่
เหมำะสมและทนัเวลำ

 บทบำทหน้ำทีท่ ัง้ 8 ประกำรขำ้งตน้สำมำรถแยกแยะเป็น
หลกัปฏบิตัแิละแนวทำงปฏบิตัอิกีหลำยประกำร โดยอำ้งองิถงึ “หลกั
กำรบรหิำรกจิกำรทีด่:ี หลกัปฏบิตัสิ�ำหรบัคณะกรรมกำรบรษิทัจด
ทะเบียน” ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัยจ์ดัท�ำขึน้

 ในปี 2561 บรษิทัมกีำรประชุมคณะกรรมกำรทัง้หมด 6 
ครัง้ และมกีำรประชมุของกรรมกำรทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิำร (โดยไมม่ฝ่ีำย
จดักำร) เพิม่อกี 1 ครัง้เพื่อใหก้รรมกำรบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร
สำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ในเรือ่งกำรท�ำงำนและกำรบรหิำรงำนได้
อยำ่งอสิระ

คณะกรรมกำรบริหำร

ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ย

1) นำยจ�ำรญู ชนิธรรมมติร ์    ประธำนกรรมกำรบรหิำร

2) นำยพรศลิป์ แตม้ศริชิยั    กรรมกำรบรหิำร

3) นำยสขุมุ โตกำรณัยเศรษฐ ์    กรรมกำรบรหิำร

4) นำยธวทัชยั โรจนะโชตกุิล    กรรมกำรบรหิำร

5) นำงอนิทริำ สขุะนินทร ์    กรรมกำรบรหิำร

6) นำงสำวดวงดำว ชนิธรรมมติร ์    กรรมกำรบรหิำร

7) นำยชลชั ชนิธรรมมติร ์    กรรมกำรบรหิำร

8) นำยสมชำย ชนิธรรมมติร ์    กรรมกำรบรหิำร

9) นำงสำวดวงแข ชนิธรรมมติร ์    กรรมกำรบรหิำร

10) นำยชนะชยั ชตุมิำวรพนัธ ์    กรรมกำรบรหิำร

11) นำยธชัพงษ์ ภำกรศริวิงศ ์    กรรมกำรบรหิำร

12) นำยตระกำร ชณุหโรจน์ฤทธิ ์    กรรมกำรบรหิำร

โดยประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้ เลือกเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรบรหิำร

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร

1. ก�ำหนดนโยบำย ทศิทำง กลยทุธ ์และโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน
หลกัในกำรด�ำเนินธุรกจิของบรษิทัเพื่อเสนอคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯใหค้วำมเหน็ชอบ

2. ก�ำหนดแผนธรุกจิ งบประมำณ และอ�ำนำจกำรบรหิำรต่ำงๆ 
ของบรษิทั เพือ่เสนอคณะกรรมกำรบรษิทัฯใหค้วำมเหน็ชอบ

3. ก�ำหนดโครงสรำ้งองคก์รและก�ำหนดนโยบำยดำ้นบุคคล

4. ตดิตำมและก�ำกบักำรปฏบิตัติำมนโยบำย และแผนงำนต่ำงๆ 
ของบรษิทั

5. พจิำรณำและอนุมตักิจิกำรต่ำงๆ ทีอ่ยูใ่นขอบเขตอ�ำนำจตำม
คูม่อือ�ำนำจด�ำเนินกำร

6. ด�ำเนินกำรอืน่ๆตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯมอบหมำย

 ทัง้น้ี กำรมอบอ�ำนำจดงักลำ่วขำ้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมกำร
บรหิำรนัน้ อยูภ่ำยใตก้ฎหมำยและหลกัเกณฑก์ฎระเบยีบขอ้บงัคบั
ของบรษิทัและในกรณทีีก่ำรด�ำเนินกำรใดทีม่หีรอือำจมผีลประโยชน์
หรอืสว่นไดเ้สยีของกรรมกำรบรหิำรคนใด หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้ (ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.) ใหค้ณะกรรมกำร
บรหิำรน�ำเสนอเรื่องดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่ใหค้ณะ
กรรมกำรบรษิทัพจิำรณำต่อไป โดยกรรมกำรบรหิำรผูน้ัน้และบุคคล
ทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุ
ในเรือ่งดงักลำ่ว

 ปี 2561คณะกรรมกำรบรหิำรมกีำรประชมุ 12 ครัง้ มกีำร
รำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยำ่งสม�่ำเสมอต่อคณะกรมกำรบรษิทั  
ส�ำหรบัสถติกิำรเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรแต่ละคนเปิดเผย
ตำมตำรำงสรปุจ�ำนวนครัง้ในกำรเขำ้รว่มประชมุของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

1. นำยสทิธ ิ   ลลีะเกษมฤกษ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ 
    กรรมกำรอสิระ

2. นำยวรภทัร   โตธนะเกษม กรรมกำรอสิระ

3. นำงสำวนงลกัษณ์ พนิยันิตศิำสตร ์ กรรมกำรอสิระ

4. นำงอญัชล ี   พพิฒันเสรญิ กรรมกำรอสิระ

โดยหวัหน้ำส�ำนักตรวจสอบภำยในท�ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะ
กรรมกำรตรวจสอบโดยต�ำแหน่ง(ปัจจบุนั คอืนำยชำตชิำย ภวูงษ ์ผู้
จดักำรฝ่ำยตรวจสอบ)

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้ง
และเปิดเผยอยำ่งเพยีงพอ

2. สอบทำนให้บรษิทัฯมรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal 
Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Auditing) 
ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระ
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบ
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ในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ยควำมดคีวำมชอบ และกำร
เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำน
อืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน

3.  สอบทำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
เพือ่ใหผ้ลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้รวม
ถงึป้องกนัมใิหเ้กดิกำรทจุรติและคอรร์ปัชัน่

4. สอบทำนใหบ้รษิทัฯปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ

5.  พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระ 
เพื่อท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่ำ
ตอบแทนของบุคคลดงักลำ่ว รวมทัง้เขำ้รว่มประชมุกบัผูส้อบ
บญัชโีดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรเขำ้รว่มประชมุ อยำ่งน้อยปีละ1 ครัง้ 

6.  พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดั
แยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก�ำหนด
ของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่ รำยกำรดงักลำ่ว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั

7.  จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้
ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯซึ่งรำยงำนดงักล่ำวต้อง 
ลงนำมโดย ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้อง
ประกอบ ดว้ยขอ้มลูอยำ่งน้อยดงัต่อไปน้ี

7.1 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่
ถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ

7.2 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุม
ภำยในของบรษิทัฯ

7.3 ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ
ของบรษิทัฯ

7.4 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี

7.5 ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์

7.6 จ�ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำร
เขำ้รว่มประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

7.7 ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้รบัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำที่ตำมกฏบตัร 
(Charter)

7.8 รำยกำรอื่นทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควร
ทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบที่
ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั

8. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยดว้ย
ควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

9.  ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบ
หรอืมขีอ้สงสยัวำ่มรีำยกำรหรอืกำรกระท�ำดงัต่อไปน้ีซึง่อำจ
มผีลกระทบอย่ำงมนีัยส�ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำร
ด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำน

ต่อคณะกรรมกำรของบรษิทั เพือ่ด�ำเนินกำรปรบัปรงุ แกไ้ข
ภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร 

9.1 รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

9.2 กำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำม บกพร่องที่
ส�ำคญัในระบบควบคมุภำยใน

9.3 กำร ฝ่ ำ ฝืนกฎหมำยว่ ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ
ของบรษิทั

หำกคณะกรรมกำรของบรษิทัหรอืผูบ้รหิำรไมด่�ำเนินกำรให้
มกีำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำตำมวรรคหน่ึง กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหน่ึงอำจรำยงำนว่ำมรีำยกำรหรอืกำร 
กระท�ำตำมวรรคหน่ึงต่อส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกั
ทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รอืตลำดหลกัทรพัย์

องคป์ระกอบและคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำม
เกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำร
ก�ำกบัตลำดทุนนโยบำยกำรก�ำกบัดูแลกจิกำร และกฎบตัรคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ คอืประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระจ�ำนวนสีค่น คอื 
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอืน่อกีสำมคนซึง่เป็นผูม้คีวำมรูค้วำม
สำมำรถในดำ้นกำรเงนิ ระบบควบคมุและตรวจสอบภำยใน ประวตัิ
และคณุสมบตัขิองกรรมกำรตรวจสอบระบุในเอกสำรแนบ โดยนำย
สทิธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ จบกำรศึกษำ 
ด้ำนบญัช ี เป็นผู้ที่มคีวำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบญัชแีละกำรเงนิ 
รวมทัง้มีควำมรู้และเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี และ 
นำงอญัชล ีพพิฒันเสรญิ กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบก�ำหนด
ใหป้ระชมุอยำ่งน้อยปีละ 5 ครัง้ ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
มกีำรประชมุ 5 ครัง้ มกีำรรำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยำ่งสม�่ำเสมอ
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึกำรรำยงำนกำรท�ำหน้ำทีใ่นรอบปีที่
ผำ่นมำ (โปรดดหูวัขอ้รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ) ส�ำหรบัสถติิ
กำรเขำ้ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละคนเปิดเผยตำมตำรำง
กำรเขำ้ประชมุของคณะกรรมกำรบรษิทัปี 2561

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ณ วนัที ่ 31 ตุลำคม 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำ
ตอบแทน ประกอบดว้ย

1. นำยกำรณุ    กติตสิถำพร ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
    และพจิำรณำค่ำตอบแทน/                                                 
    กรรมกำรอสิระ  

2. พล.ต.อ.บุญเพญ็   บ�ำเพญ็บุญ กรรมกำรอสิระ 

3. นำงสำวนงลกัษณ์ พนิยันิตศิำสตร ์ กรรมกำรอสิระ

4. นำงสำวดวงดำว   ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร

 โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน เป็นผู้
เลอืกเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน ปัจจบุนั 
คอื นำยอำนนท ์ศรชีำญกจิ ผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำทรพัยำกรบุคคล
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ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

1. ด้ำนกำรสรรหำ

(1) ก�ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรทีต่อ้งกำรสรรหำใหเ้ป็นไป
ตำมโครงสรำ้ง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร
ชุดต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก�ำหนดไว ้ ทัง้น้ีเพือ่ควำม
โปร่งใสและเพื่อใหแ้น่ใจว่ำจะเป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำร
บรษิัทคำดหวงั โดยพจิำรณำจำกควำมรู้ ประสบกำรณ์  
ควำมเชีย่วชำญ รวมถงึควำมเป็นอสิระและกำรมเีวลำมำ
ปฏบิตัหิน้ำทีข่องผูท้ีจ่ะท�ำหน้ำทีก่รรมกำร

(2) สรรหำและเสนอชือ่บุคคลทีเ่หมำะสมทีจ่ะมำด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ เพือ่เสนอชือ่ต่อ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้ต่อไป ทัง้น้ีใหก้�ำหนดวธิกีำร
สรรหำเปิดรบักำรเสนอชือ่ รวมถงึกำรตรวจสอบคณุสมบตัิ
ทำงกฎหมำยและขอ้ก�ำหนดหน่วยงำนทำงกำร และควำม
ยนิดใีนกำรมำเป็นกรรมกำร

(3) สรรหำและเสนอรำยชื่อบุคคลทีเ่หมำะสมมำด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรบริหำรและกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ให้คณะ
กรรมกำรบรษิทัพจิำรณำเพือ่ทดแทนกรรมกำรทีค่รบวำระ

2. ด้ำนค่ำตอบแทน

(1) พจิำรณำหรอืทบทวนรปูแบบ หลกัเกณฑ ์วธิกีำรพจิำรณำ
คำ่ตอบแทน ทีเ่หมำะสมกบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบและเป็น
ธรรมของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่ใหค้วำมเหน็ชอบก่อนเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ โดยประธำนคณะ
กรรมกำรแต่ละคณะจะไดร้บัคำ่ตอบแทนทีส่งูกวำ่กรรมกำร
ในคณะประมำณรอ้ยละ 20

(2) พจิำรณำขอ้มูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบรษิทัอื่นทีอ่ยู่ใน
อุตสำหกรรมเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงทกุปี

(3) เปิดเผยรำยชื่อกรรมกำร จ�ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้ประชุม และค่ำ
ตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไวใ้นรำยงำนประจ�ำปีของ 
บรษิทัฯ รวมถงึเน้ือหำสรปุของกฎบตัรและเกณฑก์ำรจำ่ยคำ่
ตอบแทน

 บรษิทัก�ำหนดใหค้ณะกรรมกำรพจิำรณำคำ่ตอบแทนและ
คณะกรรมกำรสรรหำ เป็นคณะกรรมกำรชดุเดยีวกนั ประกอบดว้ย
กรรมกำรจ�ำนวนสีค่น คอืประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอกีสำมคน 
โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอีกอย่ำงน้อยสองคนเป็น
กรรมกำรอสิระ (ร้อยละ 75) กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะ
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน จะต้องมคีุณสมบตัทิี่
ก�ำหนดในกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
และมวีำระด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลำ 3 ปี

 กฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน 
ก�ำหนดใหม้กีำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้หรอืเมื่อตอ้งสรรหำ
กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชดุยอ่ย หรอืเมือ่ตอ้งพจิำรณำทบทวนคำ่
ตอบแทนโดยกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน  ในปี 2561 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน  มกีำรประชมุ 5 ครัง้ 
มกีำรรำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยำ่งสม�่ำเสมอ   ส�ำหรบัสถติกิำร
เขำ้ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนของแต่ละ
คนเปิดเผยตำมตำรำงสรปุจ�ำนวนครัง้ในกำรเขำ้รว่มประชมุของคณะ
กรรมกำรบรษิทัปี 2561 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

ณ วนัที ่31  ตุลำคม 2561 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ย

1. นำงสำวนงลกัษณ์   พนิยันิตศิำสตร ์ ประธำนกรรมกำร
     บรหิำรควำมเสีย่ง/
     กรรมกำรอสิระ

2. นำยสทิธ ิ      ลลีะเกษมฤกษ์  กรรมกำรอสิระ

3. นำยกำรณุ      กติตสิถำพร  กรรมกำรอสิระ

4. นำยชลชั      ชนิธรรมมติร ์  กรรมกำร 

 โดยหัวหน้ำส�ำนักบริหำรควำมเสี่ยง ท�ำหน้ำที่เป็น
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยต�ำแหน่งปัจจบุนั คอื 
นำยสนิชยั สริริตันพลกุล ผูช้่วยผูจ้ดักำรใหญ่ ส�ำนกับรหิำรควำม
เสีย่งและพฒันำระบบ

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

1.ก�ำหนดนโยบำย เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรของบรษิทั เพือ่
พจิำรณำในเรื่องของกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยรวมซึง่ตอ้ง
ครอบคลุมถงึควำมเสีย่งทีส่�ำคญัของบรษิทั เชน่ ควำมเสีย่ง
จำกตลำด ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคลอ่ง  ควำมเสีย่งดำ้นกำร
จดักำร ควำมเสีย่งดำ้นกำรลงทนุ  ควำมเสีย่งทีม่ผีลกระทบ
ต่อชือ่เสยีงของกจิกำร เป็นตน้

2.วำงกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
โดยสำมำรถประเมนิตดิตำม และดแูลปรมิำณควำมเสีย่งของ
บรษิทัใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสม

3.ทบทวนควำมเพยีงพอของนโยบำยและระบบกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง โดยรวมถงึควำมมปีระสทิธผิลของระบบและกำร
ปฏบิตัติำมนโยบำยทีก่�ำหนด

4.ใหข้อ้เสนอแนะในสิง่ทีต่อ้งด�ำเนินกำรปรบัปรงุแกไ้ขต่อคณะ
กรรมกำรบรษิทั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยและกลยทุธท์ี่
คณะกรรมกำรบรษิทัก�ำหนด

 นโยบำยกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรก�ำหนดองคป์ระกอบของ
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งวำ่ประกอบดว้ยกรรมกำรจ�ำนวนสี่
คน คอืประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอกีสำมคน โดยประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรอกีอย่ำงน้อยสองคนเป็นกรรมกำรอสิระ  
(ร้อยละ 75) กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำร จะมี
คณุสมบตัติำมทีก่�ำหนดในกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
และมวีำระด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลำ 3 ปี

 กฎบตัรของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ก�ำหนดใหม้ี
กำรประชมุอยำ่งน้อยปีละ 2 ครัง้ ในปี 2561คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งมกีำรประชุม 4 ครัง้ มกีำรรำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำที่
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อย่ำงสม�่ำเสมอ ส�ำหรบัสถติกิำรเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งของแต่ละคนเปิดเผยตำมตำรำงสรุปจ�ำนวนครัง้ในกำร
เขำ้รว่มประชมุของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร

ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร ประกอบดว้ย

1. นำยวรภทัร      โตธนะเกษม ประธำนกรรมกำร
    ก�ำกบัดแูลกจิกำร/
    กรรมกำรอสิระ

2. พล.ต.อ.บุญเพญ็   บ�ำเพญ็บุญ กรรมกำรอสิระ

3. นำงอญัชล ี    พพิฒันเสรญิ    กรรมกำรอสิระ

4. นำยสมชำต ิ    ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร

 โดยคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร  เป็นผูเ้ลอืกเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร ปัจจบุนั  คอื  นำยธชัชยั ศุภผลศริ ิ
รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ส�ำนกัเลขำนุกำรบรษิทัและกฎหมำย

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร

1.พจิำรณำเสนอแนะนโยบำยกำรก�ำกบัดูแลกจิกำร จรรยำ
บรรณในกำรประกอบธุรกิจ  และนโยบำยด้ำนอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำร ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

2.พจิำรณำเสนอแนะแนวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ คณะกรรมกำร 
ฝ่ำยบรหิำร พนกังำน และผูเ้กีย่วขอ้งอืน่ๆ ใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร จรรยำบรรณในกำรประกอบ
ธุรกจิ และนโยบำยดำ้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรก�ำกบัดแูล
กจิกำร ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

3. ก�ำกบัดแูลและใหค้�ำแนะน�ำตลอดจนสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจ
แก่คณะกรรมกำรและฝ่ำยบรหิำร ในกำรปฎบิตัหิน้ำทีเ่พือ่ให้
เป็นไปตำมนโยบำย จรรยำบรรณในกำรประกอบธรุกจิและ
แนวปฏบิตัขิองกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

4.ทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฎบิตักิำรก�ำกบัดูแลกจิกำร
ของบริษัทอย่ำงน้อยปีละหน่ึงครัง้ โดยเปรียบเทียบกบั
มำตรฐำนสำกลหรอืมำตรฐำนอืน่ทีเ่หมำะสม 

5. แต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก�ำกบัดูแลกจิกำร คณะ
อนุกรรมกำรหรอืคณะท�ำงำนก�ำกบัดูแลกจิกำรใหม้อี�ำนำจ
หน้ำทีต่ำมทีเ่หน็สมควร

6.ปฎบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
มอบหมำย

 นโยบำยกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรก�ำหนดองคป์ระกอบของ
คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรว่ำประกอบดว้ยกรรมกำรจ�ำนวนสี่
คน คอืประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอกีสำมคน โดยประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรอกีอย่ำงน้อยสองคนเป็นกรรมกำรอสิระ  
(ร้อยละ 75) กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมกำร จะมี
คุณสมบตัิตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรก�ำกบัดูแล
กจิกำร และมวีำระด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลำ 3 ปี

กฎบตัรของคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรก�ำหนดใหม้กีำรประชมุ
อยำ่งน้อยปีละ 3 ครัง้  ในปี 2561 คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
มกีำรประชมุ 3 ครัง้ มกีำรรำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยำ่งสม�่ำเสมอ 
ส�ำหรบัสถติกิำรเขำ้ประชมุคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของแต่ละ
คนเปิดเผยตำมตำรำงกำรเขำ้ประชมุของคณะกรรมกำรบรษิทัปี 2561

กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำร

กำรสรรหำกรรมกำร

ในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ทีเ่ป็นกรรมกำรอสิระหรอืกรรมกำรที่
ไมใ่ชผู่บ้รหิำร ในเบือ้งตน้คณะกรรมกำรสรรหำฯจะพจิำรณำรำยชือ่
ในฐำนขอ้มลูรำยชือ่กรรมกำรอำชพีในท�ำเนียบของสมำคมสง่เสรมิ
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย(IOD) และเชญิชวนใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัเสนอรำยชือ่ เมือ่ไดร้ำยชือ่ทัง้หมดแลว้ คณะกรรมกำรสรรหำฯ
จะตรวจสอบคณุสมบตัขิ ัน้ต�่ำตำมทีก่�ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก�ำกบั
ดูแลกิจกำรกฎบัตรคณะกรรมกำร และข้อบังคับของบริษัทฯ 
พจิำรณำควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะทำงตำมที่บรษิัทฯมคีวำม
ตอ้งกำรในเวลำนัน้ๆทีไ่ดก้�ำหนดไวก่้อนโดยน�ำวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
และกลยทุธข์องบรษิทัฯมำพจิำรณำประกอบ

กฎบตัรคณะกรรมกำร ไดก้�ำหนดคณุสมบตัขิองกรรมกำรไวด้งัน้ี

(1) มีคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยและหลักเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง

(2) มคีวำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญ
เฉพำะดำ้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 

(3) ไมม่คีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 

(4) มเีวลำอยำ่งเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรบรษิทัฯไดด้ ี 
และกำรเป็นกรรมกำรในบรษิทัอืน่ตอ้งไมเ่ป็นอุปสรรคต่อกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรของบรษิทัฯ ทัง้น้ี กรรมกำรไม่ควร
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิ 5 บรษิทัใน
เวลำเดยีวกนั

 นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯได้ก�ำหนด
คณุสมบตัขิองกรรมกำรอสิระไวด้งัน้ี 

 (1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละศนูยจ์ดุหำ้ของจ�ำนวนหุน้ทีม่สีทิธิ
ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทั ทัง้น้ี ใหน้บัรวมกำรถอืหุน้
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย

 (2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นรว่มบรหิำรงำน 
ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ�ำ หรอืผูม้อี�ำนำจ
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม  ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ เวน้
แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน้่อยกวำ่สองปีก่อน
วนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ

 (3)  ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดย
กำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิำมำรดำ คูส่มรส 
พีน้่องและบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตรของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
ผูม้อี�ำนำจควบคมุ หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอื
ผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทัฯหรอืบรษิทัยอ่ย
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 (4) ไม่มหีรือเคยมคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของ
บรษิทั ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำง
อสิระของตนรวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัส�ำคญั หรอืผู้
มอี�ำนำจควบคมุของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิกบับรษิทัฯ บรษิทั
ยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทั  
เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน้่อยกวำ่สองปี
ก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ

 (5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย 
บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุบรษิทั และไมเ่ป็น
ผูถ้อืหุน้ทีม่นียัส�ำคญั ผูม้อี�ำนำจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของส�ำนกังำน
สอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อื
หุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่เวน้แต่จะได้
พน้จำกกำรมลีกัษณะดงักลำ่วมำแลว้ไมน้่อยกวำ่สองปีก่อนวนัทีไ่ด้
รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ

 (6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่รวม
ถงึกำรใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่
ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทั และ
ไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียัส�ำคญั ผูม้อี�ำนำจควบคมุหรอืหุน้สว่นของผูใ้ห้
บรกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงั
กล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้ร ับกำรแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรอสิระ

 (7) ไมเ่ป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทน
ของกรรมกำรของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่

 (8) ไมป่ระกอบกจิกำรทีม่สีภำพอยำ่งเดยีวกนัและเป็นกำร
แขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯหรอืบรษิทัยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้
ส่วนที่มนีัยส�ำคญัในห้ำงหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วม
บรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ�ำ หรอืถอื
หุน้เกนิรอ้ยละหน่ึง ของจ�ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำร
แขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯหรอืบรษิทัยอ่ย

 (9) ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่�ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเหน็อยำ่ง
เป็นอสิระเกีย่วกบักำรด�ำเนินงำนของบรษิทัฯ

กำรเลือกตัง้และแต่งตัง้กรรมกำร

 ในกรณีปกต ิ ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นผู้เลอืกตัง้กรรมกำร 
โดยทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัฯก�ำหนดวำ่ ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปี
ทกุครัง้ ใหก้รรมกำรจ�ำนวนหน่ึงในสำมออกจำกต�ำแหน่ง ถำ้จ�ำนวน
กรรมกำรจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ�ำนวน
ใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสำม ดงันัน้ บรษิทัฯจะจดัวำระพจิำรณำเลอืก
ตัง้กรรมกำรในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีผูถ้อืหุน้ทกุปี และน�ำเสนอ
รำยชื่อกรรมกำรทีผ่่ำนกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรบรษิัทต่อที่ประชุมเพื่อ
พจิำรณำ

 กำรเลือกตัง้กรรมกำรโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ใช้
คะแนนเสยีงขำ้งมำกและใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรดงัต่อ
ไปน้ี

(ก) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทำ่กบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง

(ข) ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อ
เป็นกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ทัง้น้ี ในกำรออกเสยีงลงคะแนน 
บุคคลแต่ละคนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะไดร้บัคะแนน
เสยีงจำกผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิจ�ำนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้นัน้มอียูต่ำม (ก) 
โดยผูถ้อืหุน้ดงักลำ่วจะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่บุคคลใดบุคคล
หน่ึงมำกหรอืน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้ โดยบุคคลซึง่ไดร้บัคะแนน
เสยีงสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร
เทำ่จ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะม ีในกรณทีีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืก
ตัง้ในล�ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ�ำนวนทีจ่ะม ี
ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด

 อยำ่งไรกด็ ี ในกรณีทีต่�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุ
อืน่นอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ และยงัมวีำระเหลอืมำกกวำ่สอง
เดอืน กฎหมำยบรษิทัมหำชนและขอ้บงัคบัของบรษิทัก�ำหนดวำ่กรณี
เชน่น้ีใหเ้ป็นอ�ำนำจของคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรแต่งตัง้กรรมกำร
ทดแทน   ฉะนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนจะ
ใชก้ระบวนกำรสรรหำตำมทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ และน�ำเสนอผูท้ีไ่ดร้บั
กำรสรรหำต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่พจิำรณำแต่งตัง้ และใหอ้ยู่
ในต�ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พยีงเทำ่วำระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมกำรที่
กรรมกำรใหมน่ัน้แทน

 เมือ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรหรอืคณะกรรมกำร 
บรษิทัฯแต่งตัง้กรรมกำรตำมแต่กรณีน้ีแลว้ บรษิทัฯจะแจง้รำยชื่อ
กรรมกำรต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยภ์ำยในก�ำหนดเวลำ

กำรก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนินงำนของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมกลไกในกำรก�ำกบัดแูลทีท่�ำใหส้ำมำรถ
ควบคมุดแูลกำรจดักำรและรบัผดิชอบกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัยอ่ย
และบรษิทัร่วม และดูแลรกัษำผลประโยชน์ของเงนิลงทุนบรษิทั   
คณะกรรมกำรบรษิทัจงึไดส้่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนบรษิทัไปเป็น
กรรมกำรในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ โดย
เป็นไปตำมระเบยีบปฎิบตัขิองบรษิทัซึ่งได้รบัมตเิหน็ชอบจำกที่
ประชุมกรรมกำรบรษิทั  ตวัแทนของบรษิทัทีไ่ปเป็นกรรมกำรใน
บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมดงักล่ำว จะมสี่วนร่วมในกำรก�ำหนด
นโยบำยส�ำคญัต่อกำรด�ำเนินธรุกจิ เชน่  กำรลงทนุในโครงกำรอืน่ๆ

กำรดแูลเรื่องกำรใช้ข้อมลูภำยใน

          บรษิทัมนีโยบำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบักำรใชข้อ้มลู
ภำยในเพื่อป้องกนัมใิหก้รรมกำรผูบ้รหิำรและพนักงำน ใชข้อ้มูล
ภำยในทีม่สีำระส�ำคญัของบรษิทั ซึง่ยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน
เพือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น กำรเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่น
ได้เสียและผู้เกี่ยวข้องในธุรกรรมที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผล
ประโยชน์ รวมถงึกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัและวธิรีำยงำน
กำรถอืครองหลกัทรพัย ์โดยด�ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูล
กจิกำร ดงัน้ี 
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 บรษิทัก�ำหนดจรรยำบรรณ : แนวปฏบิตัทิีด่ใีนกำรด�ำเนิน
ธรุกจิ ในสว่นทีเ่กีย่วกบั กำรใชข้อ้มลูภำยในและกำรซือ้ขำย

หลกัทรพัยข์องกลุม่บรษิทั กำรใหข้อ้มลูขำ่วสำร หรอืใหส้มัภำษณ์
ต่อสือ่มวลชน หรอืต่อสำธำรณชน

1.   ด�ำเนินกำรแจง้ใหผู้บ้รหิำรฝ่ำยต่ำงๆ เขำ้ใจถงึภำระหน้ำทีใ่น
กำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทั ของตนเอง คูส่มรส 
และบุตรที่ย ังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำร
เปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยต์ำมมำตรำ 59 และบทก�ำหนด
โทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535

2.  ด�ำเนินกำรสง่หนงัสอืเวยีนแจง้ใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรทรำว่ำ
หำกได้รบัทรำบขอ้มูลภำยในที่เป็นสำระส�ำคญั  ซึ่งมผีล 
กระทบต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำหลกัทรพัย ์ขอใหง้ดกำรซือ้
ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัในชว่งระยะเวลำ 1เดอืน ก่อนทีง่บ
กำรเงนิหรอืขอ้มลูภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชนและ
หำ้มไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสำระส�ำคญันัน้ต่อบุคคลอืน่ 

3.   ในกรณทีีม่กีำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย ์ กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรระดบัสงูจะตอ้งจดัท�ำและน�ำสง่รำยงำนกำรถอืครอง
หลกัทรพัย์และกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัต่อส�ำนัก
เลขำนุกำรบรษิทัและกฎหมำย เพือ่น�ำสง่ต่อไปยงัส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้แต่
กรณี ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัที่
เกีย่วขอ้งก�ำหนดไวท้กุครัง้เมือ่มกีำรเปลีย่นแปลง และส�ำนกั
เลขำนุกำรบรษิทัและกฎหมำยจะรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำร
ถอืหลกัทรพัย์ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรต่อที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบริษัทเป็นรำยไตรมำสและต่อที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบรหิำรเป็นรำยเดอืน

4.   ขอ้มลูภำยในหรอืเอกสำรทีม่สีำระส�ำคญัของบรษิทั ทัง้ในรปู
แบบเอกสำรและ Soft File  จะถกูเกบ็รกัษำไวใ้นทีร่ดักุมและ
จ�ำกดัให้รบัรู้ได้เฉพำะผู้บรหิำรระดบัสูงตำมควำมจ�ำเป็น
เท่ำนัน้ โดยเฉพำะขอ้มูลภำยในทีเ่ป็นควำมลบั ในกรณีที่
จ�ำเป็นตอ้งเปิดเผยต่อพนกังำน บรษิทัจะใหพ้นกังำนทรำบ
ถงึขอ้จ�ำกดัในกำรน�ำขอ้มูลไปใชอ้ย่ำงถูกต้อง  ในกรณีที่
พนักงำนน�ำขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบัของบรษิทัไปเปิดเผยต่อ
บุคคลภำยนอก จะถอืวำ่เป็นควำมผดิวนิยัอยำ่งรำ้ยแรง

5.  กำรตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำน  จะด�ำเนินกำรสุม่ตรวจกรณทีี่
มกีำรซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ีผ่ดิปกต ิ รวมถงึกำรตรวจสอบผำ่น
ระบบสำรสนเทศของบรษิทัและขำ่วสำรจำกภำยนอก

 

 ตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทั ซึง่ประกำศ
ใหท้รำบทัว่กนัวำ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนตอ้งไมใ่ชข้อ้มลู
ภำยใน (Inside Information) ของกลุม่บรษิทั ทีม่สีำระส�ำคญัและยงั
ไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผู้อื่น 
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ มสีทิธเิสรภีำพในกำร
ลงทุนซื้อขำยหลกัทรพัย์ของกลุ่มบรษิทั แต่เพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิ
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน จะ
งดกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในชว่งระยะเวลำ 1 เดอืน ก่อน
กำรเปิดเผยงบกำรเงนิใหแ้ก่สำธำรณชนทรำบ

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี

 ปี 2561 บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) และ
บรษิทัยอ่ยจำ่ยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัช ี (audit fee) เป็นจ�ำนวน
เงนิ 7,460,000 บำท และคำ่บรกิำรอืน่นอกเหนือจำกคำ่สอบบญัช ี
(non-audit fee) เป็นจ�ำนวนเงนิ 555,000 บำท อนัไดแ้ก่ คำ่ตอบแทน
กำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมเงื่อนไขของบตัรส่งเสรมิกำรลงทุน 
จ�ำนวนเงนิรวม 160,000 บำท และกำรใหบ้รกิำรอื่น จ�ำนวนเงนิ 
395,000 บำท

กำรน�ำหลกักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ส�ำหรบับริษทัจดทะเบยีน 
ปี 2560 (CG Code) ไปปรบัใช้ 

    บริษัทได้ทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
(Corporate Governance Policy ) โดยอำ้งองิจำกหลกักำรก�ำกบั
ดูแลกจิกำรทีด่สี�ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (“CG Code”)  
ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ซึง่คณะกรรมกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรไดพ้จิำรณำพบว่ำบรษิทัไดน้�ำ
หลกัปฏบิตัสิ่วนใหญ่มำปรบัใชแ้ลว้และน�ำเสนอคณะกรรมกำรรบั
ทรำบในหลกักำร ในกำรประชมุคณะกรรมกำร ครัง้ที ่6/2560-2561 
เมือ่วนัที ่28 กนัยำยน 2561 
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รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

 ในปี 2561 คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรมกีำรประชมุรวม 3 ครัง้ ซึง่กรรมกำรเขำ้ร่วมประชมุคดิเป็นรอ้ยละ 92 เป็นกำรประชมุ
เพือ่ปฎบิตัหิน้ำทีต่ำมขอบเขตควำมรบัผดิชอบทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร และไดร้ำยงำนผลกำรประชมุใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัทรำบทกุครัง้ โดยสรุปสำระส�ำคญัไดด้งัน้ี 

• พจิำรณำทบทวนนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกจิเพือ่ใหเ้ป็นปัจจบุนัและเหมำะสมกบัธุรกจิของบรษิทั 
สอดคลอ้งกบักฎหมำยและหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี�ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560

• พจิำรณำทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

• พจิำรณำทบทวนกำรด�ำเนินกำรของบรษิทัในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำย กฎเกณฑแ์ละแนวปฎบิตัทิีด่ ี
ซึง่รวมถงึกำรใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวำระกำรประชมุและเสนอชือ่บุคคลเพือ่เขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร

• พจิำรณำตดิตำมกำรด�ำเนินกำรของบรษิทัฯใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี�ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 และนโยบำย
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ

• พจิำรณำแนวทำงกำรด�ำเนินกำรของบรษิทัฯใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี�ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ในสว่นที่
นอกเหนือจำกทีก่�ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

• พจิำรณำตดิตำมกำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่

• พจิำรณำทบทวนแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรแบบรำยคณะและรำยบุคคล

• รบัทรำบรำยงำนกจิกำรกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่

• รบัทรำบกำรทีบ่รษิทัฯไดร้บักำรประเมนิในระดบัดเีลศิจำกผลส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรบรษิทัจดทะเบยีนไทย ประจ�ำปี 2561 ตลอด
จนขอ้เสนอแนะเพือ่กำรพฒันำกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรตำมโครงกำร CGR ประจ�ำปี 2561 จดัโดยสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย และใหข้อ้
เสนอแนะกำรปรบัปรงุแก่บรษิทัฯ

• รบัทรำบกำรไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขำ้อยูใ่นกลุม่หลกัทรพัย ์ESG 100 (Environmental, Social and Governance 100) ประจ�ำปี 2561 จดั
โดยหน่วยงำน ESG Rating ของสถำบนัไทยพฒัน์  ตอ่เน่ืองเป็นปีที ่4

• รบัทรำบผลกำรประเมนิคณุภำพกำรจดัประชมุสำมญัผูถ้อืประจ�ำปี 2561 เป็นรอ้ยละ 94 และใหเ้สนอแนะกำรปรบัปรงุแกบ่รษิทัฯ

 

วรภทัร โตธนะเกษม
ประธำนคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน (NRC) มหีน้ำทีส่รรหำ คดัเลอืก บุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมกำรบรษิทั กรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุยอ่ยต่ำง ๆ   ทีไ่ดร้บัมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบโดยตรงจำกคณะกรรมกำรบรษิทั  
ตลอดจนทบทวนโครงสรำ้ง ขนำด และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทั  ทัง้ยงัรว่มก�ำหนดแนวทำงในกำรประเมนิผลปฏบิตังิำนของกรรมกำร
บรษิทั และท�ำหน้ำทีพ่จิำรณำคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบรษิทั เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั โดยในระหวำ่งปี 2560-61  คณะกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน  ไดม้กีำรประชมุรวม 5 ครัง้  

• ครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่15 ธนัวำคม 2560  :  มเีรือ่งเพือ่พจิำรณำ วำระทีส่�ำคญั  คอื วำระที ่1 เรือ่งพจิำรณำกำรครบวำระของกรรมกำร
ชดุทีค่รบวำระ  โดยไดพ้จิำรณำจำกควำมรู ้ ควำมสำมำรถ  ประสบกำรณ์และผลกำรปฏบิตังิำนทีผ่ำ่นมำ   จงึมมีตเิหน็ชอบทีเ่หน็ควร
ใหเ้สนอรำยชือ่กรรมกำรทัง้ 7 ท่ำน  กลบัเขำ้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตอ่ไปอกีวำระหน่ึง  และ ใหน้�ำเสนอในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ฯ 
พจิำรณำอนุมตัเิหน็ชอบต่อไป   วำระที ่2  เพือ่พจิำรณำทบทวน “คำ่ตอบแทน และ เงนิรำงวลั(โบนสั)กรรมกำร” กรรมกำรและกรรมกำร
ชดุยอ่ย  โดยผลกำรพจิำรณำเหน็วำ่  กำรก�ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรยงัมคีวำมเหมำะสม  เมือ่เทยีบกบัขอ้มลูผลส�ำรวจคำ่ตอบแทน
กรรมกำรของ IOD ในกลุม่อุตสำหกรรมเดยีวกนัและอุตสำหกรรมเกษตรและอำหำร  โดยพจิำรณำถงึเรือ่งควำมเหมำะสมของขนำด
ธุรกจิและผลประกอบกำร จงึมมีตใิหน้�ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัฯตอ่ไป  

  รวมทัง้ไดน้�ำเสนอ “แผนงำนประจ�ำปีของ NRC”  อนัไดแ้ก่  แผนกำรปรบัลดจ�ำนวนคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  / วธิกีำรก�ำหนดเป้ำ
หมำยและประเมนิผลงำนต�ำแหน่ง ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฯ (CEO) / กำรก�ำหนดคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
บรษิทั / แผนกำรอบรมและพฒันำกรรมกำร / แผนกำรสบืทอดต�ำแหน่งของผูบ้รหิำรระดบัสงู / ก�ำหนดปฏทินิแผนงำน และ ขยำย
เพิม่จ�ำนวนกำรประชมุจำก 2 ครัง้ตอ่ปีเป็น 4 ครัง้ตอ่ปี เพือ่ใหเ้กดิกำรตดิตำมงำนใหเ้กดิควำมส�ำเรจ็เป็นรปูธรรมมำกขึน้  

• ครัง้ที ่ 2 เมือ่วนัที ่ 8 มนีำคม 2561  : พจิำรณำแกไ้ขปรบัปรงุแผนงำนประจ�ำปีของ NRC และตดิตำมควำมกำ้วหน้ำของกำรจดัท�ำ
แผนกำรสบืทอดต�ำแหน่งของผูบ้รหิำรระดบัสงู  รวมทัง้พจิำรณำวำระทีส่�ำคญั  คอื  เรือ่งกำรพจิำรณำกำรครบวำระของต�ำแหน่ง CEO 
ทีไ่ดม้กีำรเสนอพจิำรณำต่ออำยคุรัง้ที ่ 2  ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 จนถงึปัจจบุนั  โดยไดม้กีำรใหท้บทวนกำรจดัท�ำใบก�ำหนดคณุสมบตั ิ 
สมรรถนะของต�ำแหน่ง และใบพรรณนำงำนของผูบ้รหิำรระดบัสงูดว้ย   

• ครัง้ที ่3 เมือ่วนัที ่4 มถุินำยน 2561  :  ด�ำเนินกำรร่ำงเกณฑก์ำรพจิำรณำ “คณุสมบตัพิืน้ฐำน ควำมรู ้ประสบกำรณ์ ของผูท้ีจ่ะมำ
ด�ำรงต�ำแหน่ง คณะกรรมกำรบรษิทัฯ  ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพือ่ใชเ้ป็นกรอบกำรพจิำรณำคดัเลอืกผูท้ีจ่ะ
มำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในอนำคต อกีทัง้ยงัพจิำรณำทบทวน แผนกลยทุธดำ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล  เพือ่ใหเ้กดิกำรบรหิำร
งำนบุคคลทีม่ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลมำกขึน้ โดยใหข้อ้สงัเกตุเรือ่ง กลุม่พนกังำนผูบ้รหิำรระดบัสงูทีม่อีำยเุฉลีย่คอ่นขำ้งสงู 
จงึควรมกีำรพจิำรณำเรง่สรำ้ง “ผูส้บืทอดในต�ำแหน่งส�ำคญัต่ำงๆ ” และกำรพจิำรณำอนุมตัใิหม้กีำรต่ออำยผุูบ้รหิำรและพนกังำนหลงั
เกษยีณในกรณจี�ำเป็นเทำ่นัน้ พรอ้มทัง้ใหม้กีำรจดัล�ำดบัควำมส�ำคญั ของ แผนกลยทุธฯ และโครงกำรต่ำงๆ ของสำยงำนทรพัยำกร
บุคคล โดยเลอืกโครงกำรทีม่คีวำมส�ำคญัเรง่ดว่นและมผีลกระทบสงู มำด�ำเนินกำรเป็นอนัดบัแรกๆ  พรอ้มกนัน้ียงัไดม้กีำรเชญิทำ่น CEO 
มำร่วมสมัภำษณ์ในกำรประชุม เพือ่ร่วมกนัทบทวนผลกำรด�ำเนินงำนปีทีผ่่ำนมำและพจิำรณำถงึแผนงำนทีจ่ะก�ำหนดในอนำคต  
4 ปีขำ้งหน้ำ    

• ครัง้ที ่4 เมือ่วนัที ่4 กนัยำยน 2561  :  พจิำรณำกำรครบวำระของกรรมกำรชดุทีค่รบวำระ  พรอ้มทัง้ได ้ตดิตำมควำมคบืหน้ำของ 
แผนกำรอบรมและพฒันำกรรมกำร  เชน่ โครงกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหมแ่ละหลกัสตูรทีเ่ป็นขอ้ก�ำหนดของสถำบนั IOD รวมทัง้
พจิำรณำแกไ้ขคณุสมบตัทิีจ่�ำเป็น 12 ประกำรของผูท้ีจ่ะมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั / เสนอร่ำงวธิกีำรก�ำหนดเป้ำหมำยและ
ประเมนิผลงำนของต�ำแหน่ง CEO ในปีต่อไป /  พจิำรณำร่ำงแผนงำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ประจ�ำปี 2562  รวมทัง้กำรพจิำรณำ
ทบทวนคำ่ตอบแทนของกรรมกำรและเงนิรำงวลั(โบนสั)ของกรรมกำรดว้ย
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• ครัง้ที ่5 เมือ่วนัที ่29 ตุลำคม 2561  :  กำรประชมุครัง้ที ่5 เป็นวำระทีจ่ดัเพิม่เตมิ  เพือ่เชญิทำ่นประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรฯ (CEO) มำ
ร่วมประชมุพจิำรณำวำระส�ำคญั 2 เรือ่ง คอื  เรือ่ง วธิกีำรก�ำหนดเป้ำหมำยและกำรประเมนิผล  โดยใชห้ลกักำรของ Balanced Score 
Card (BSC) ที่พิจำรณำปัจจยั 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรตลำดและลูกค้ำ ด้ำนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ  
ดำ้นกระบวนกำรภำยใน  รวมทัง้ยงัไดพ้จิำรณำ เรือ่ง แผนงำนและแนวทำงในกำรปรบัลดจ�ำนวนคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหม้ขีนำดที่
เหมำะสมในอนำคตมำกยิง่ขึน้

• นอกจำกน้ี  ในกำรประชมุทกุครัง้ กจ็ะมวีำระกำรตดิตำมผลควำมคบืหน้ำในกำรด�ำเนินกำร “จดัท�ำแผนผูส้บืทอดต�ำแหน่งงำนทีส่�ำคญั” 
(Succession Planning) เพือ่ใหเ้กดิกำรพฒันำบคุลำกร สรำ้งผูน้�ำในทกุระดบัและทกุสำยงำน  และ ไดม้กีำรพจิำรณำกำรครบวำระ
ของกรรมกำรบรษิทั ประจ�ำปี 2561  พรอ้มทัง้ไดม้กีำรแจง้ประกำศรบัสมคัร สรรหำและคดัเลอืกผูท้ีม่คีณุสมบตัติำมหลกัเกณฑ ์ เพือ่
มำทดแทนกรรมกำรทีค่รบวำระ  รวมทัง้ไดพ้จิำรณำทบทวน กฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน  และไดเ้สนอให้
ควรมกีำรพจิำรณำทบทวนวธิกีำรเสนอพจิำรณำคดัเลอืกและแต่งตัง้ คณะกรรมกำรชดุยอ่ยทกุชดุใหเ้หมำะสมโดยมกีำรผลดัเปลีย่น
หมนุเวยีนสลบัหน้ำทีก่นัดว้ย  เพือ่ใหเ้กดิกำรเรยีนรูแ้ละกำรเปลีย่นแปลง รวมทัง้ควรมกีำรสง่กรรมกำรไปอบรมกบัสถำบนั IOD เพือ่
ใหก้รรมกำรไดท้รำบขอ้มลูและสถำนกำรณ์ในปัจจบุนัและคณะกรรมกำรฯ ทกุคนยงัไดม้กีำรประเมนิผลกำรท�ำงำนของตนเองเป็นรำย
บุคคล  เพือ่ใหเ้กดิกำรพฒันำวธิกีำรท�ำงำนและกำรปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ยี ิง่ๆ ขึน้ดว้ย

 กำรสรรหำกรรมกำรบรษิทั  และกรรมกำรในคณะกรรมกำรชดุยอ่ยต่ำง ๆ นัน้  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน ได้
พจิำรณำโดยค�ำนึงถงึคณุสมบตั ิควำมรู ้ควำมสำมำรถ ทกัษะ ประสบกำรณ์  ควำมเชีย่วชำญทีห่ลำกหลำย และภำวะผูน้�ำ ตลอดจนวสิยัทศัน์
และทศันะคตทิีด่ต่ีอองคก์รอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินกจิกำรของบรษิทั   รวมทัง้ยงัไดค้�ำนึงถงึขนำด โครงสรำ้งและองคป์ระกอบของคณะ
กรรมกำรบรษิทัทีเ่หมำะสม เพือ่สง่เสรมิกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและใหก้ำรบรหิำรจดักำรเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ ตลอดจนสอดคลอ้งกบั
ขอ้ก�ำหนดของทำงรำชกำรและสภำพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

 ณ วนัที ่31 ตุลำคม พ.ศ.2561   คณะกรรมกำรบรษิทัรวมทัง้สิน้  21 คน  ประกอบดว้ย  กรรมกำรอสิระ 7 คน  กรรมกำรทีไ่มเ่ป็น
ผูบ้รหิำร 4 คน  กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 10 คน ตำมองคป์ระกอบน้ีจงึไดพ้จิำรณำแลว้เหน็วำ่มคีวำมเหมำะสม ส�ำหรบัคำ่ตอบแทนของกรรมกำร  
กรรมกำรบรหิำร และกรรมกำรชดุยอ่ย  ทีแ่สดงไวใ้นหวัขอ้ผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรปี 2561 นัน้ คณะกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทนไดป้ระเมนิวำ่มคีวำมเหมำะสมแลว้ ทัง้น้ี คำ่ตอบแทน ดงักลำ่วไดผ้ำ่นกำรพจิำรณำและไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ

(นำยกำรณุ  กติตสิถำพร) 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกจิ
และเป้ำหมำยทีต่ ัง้ไว ้  ดงันัน้เพือ่สรำ้งควำมเชือ่มัน่และควำมน่ำเชือ่ถอืแก่ผูล้งทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยีในกำรด�ำเนินงำน
ของบรษิทั จงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีม่คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัธรุกจิเป็นอยำ่งดที�ำหน้ำทีใ่นกำร
ก�ำหนดและทบทวนกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั ตำมบทบำทในกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และ
เสนอแนะแนวทำงกำรจดักำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมแก่ฝ่ำยจดักำร พรอ้มทัง้สนบัสนุนใหเ้กดิกำรบรหิำรควำมเสีย่งใน
ทกุระดบัทัว่ทัง้องคก์รตำมมำตรฐำนสำกล 

 ในปี 2561 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไดม้กีำรประชมุรวมทัง้สิน้จ�ำนวน 4 ครัง้ โดยสรปุสำระส�ำคญัของ
กำรประชมุได ้ดงัน้ี

1. ก�ำกบัดูแล พจิำรณำนโยบำยและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งหลกัของบรษิทัให้มคีวำมเหมำะสม 
สอดคลอ้งกบัทศิทำงกำรด�ำเนินธุรกจิ แผนกลยทุธแ์ละเป้ำหมำยขององคก์ร ภำยใตส้ภำวะแวดลอ้มที่
เปลีย่นแปลงไป 

2. พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบรำยกำรควำมเสีย่งหลกัของบรษิทัและแผนบรหิำรควำมเสีย่งประจ�ำปี 2561 
ภำยใตก้รอบควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้ (Risk Appetite) โดยก�ำหนดใหม้มีำตรกำรควบคุมหรอืบรรเทำ 
(Migration Plan) ทีเ่ป็นรปูธรรมและสำมำรถน�ำไปปฏบิตัไิดจ้รงิ

3. ใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝ่ำยจดักำรในกำรปรบัปรงุกำรบรหิำรจดักำรใหด้ยีิง่ขึน้ โดยน�ำควำมเสีย่งองคก์รมำ
เป็นสว่นหน่ึงในกำรพจิำรณำวำงแผนกลยทุธแ์ละก�ำหนดเป้ำหมำยในปีถดัไป

4. ตดิตำมผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งทุกไตรมำส พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะเพื่อกำรปรบัปรุงระบบกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ โดยก�ำหนดใหม้ตีวัชีว้ดัควำมเสีย่งเพือ่เฝ้ำระวงัและเตอืนภยัลว่งหน้ำ 
(Leading Key Risk Indicator) และตวัชีว้ดัควำมเสีย่งเพือ่วดัประสทิธผิลของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
(Lagging Key Risk Indicator) 

5. ประเมนิและรำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบอยำ่งต่อเน่ือง 
สม�่ำเสมอ

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะด�ำเนินกำรใหบ้รษิทัมกีำรก�ำกบัดแูลและบรหิำรในระดบัที่
เหมำะสม โดยกำรด�ำเนินกำรดงักล่ำว ท�ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่บรษิทัฯด�ำเนินงำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและบรรลุตำมเป้ำ
หมำยทีต่ ัง้ไวท้ัว่ทัง้องคก์ร

(ดร. นงลกัษณ์ พนิยันิตศิำสตร)์
ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

กำรควบคมุภำยใน 

 บรษิทัฯไดใ้หค้วำมส�ำคญัต่อกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อ
เน่ือง ครอบคลุมทัง้ดำ้นกำรเงนิ กำรปฏบิตังิำน กำรด�ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จดัให้
มกีำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม และมปีระสทิธภิำพเพยีงพอทีจ่ะ
ป้องกนัหรอืลดควำมเสีย่งทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อทรพัยส์นิ
และชือ่เสยีงของบรษิทัฯ รวมทัง้ประเมนิกำรปฏบิตังิำนตำมแนวทำง
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี(Good Corporate Governance : GCG) 
โดยบรษิทัฯ ไดร้บักำรรบัรองเป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภำค
เอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติแลว้ ทัง้น้ี คณะกรรมกำรบรษิทั
ไดก้�ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชดุยอ่ยต่ำงๆ และฝ่ำย
บรหิำรอย่ำงชดัเจน รวมทัง้ก�ำกบัดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมบทบำท
หน้ำที ่โดยก�ำหนดโครงสรำ้งองคก์รและสำยงำนกำรบงัคบับญัชำที่
ชดัเจนในกำรถ่วงดลุอ�ำนำจ และกำรควบคมุภำยในอยำ่งเหมำะสม 
รวมทัง้ก�ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกจิ และดชันีชี้วดัผลส�ำเรจ็ (Key 
Performance Indicator: KPI) เพือ่ใชใ้นกำรประเมนิประสทิธภิำพ
ของกำรปฏบิตังิำนและตดิตำมผลกำรด�ำเนินงำนเปรยีบเทยีบกบัเป้ำ
หมำยขององคก์รอยำ่งสม�่ำเสมอ  

 นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้กีำรประเมนิควำม
เพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยในเป็นประจ�ำทกุปี ตำมแนวทำง
ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
(กลต.) ตำมกรอบกำรควบคุมภำยในของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยทีอ่ำ้งองิจำก COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ทัง้ 5 องคป์ระกอบ 
17 หลกักำรย่อยซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรตรวจ
สอบมคีวำมเหน็สอดคลอ้งวำ่บรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในที่
เพยีงพอและเหมำะสมตำมลกัษณะธรุกจิดงัน้ี

1. กำรควบคมุภำยในองคก์ร 

 บรษิทัฯมกีำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกจิและกำร
ปฏบิตังิำนทีช่ดัเจน สำมำรถวดัผลได ้ มกีำรทบทวนเป้ำหมำยและ
เปรยีบเทยีบผลกำรด�ำเนินงำนจรงิกบัเป้ำหมำยทุกระยะ จดัใหม้ี
โครงสรำ้งสำยงำน จดัท�ำผงัองคก์รแบง่แยกหน้ำทีต่ำมสำยงำน กำร
ก�ำหนดอ�ำนำจในกำรสัง่กำรและควำมรบัผดิชอบทีเ่หมำะสมเพือ่ให้
บรรลุวตัถุประสงคภ์ำยใตก้ำรก�ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรบรษิทั 
และก�ำหนดเกีย่วกบัเรื่องจรรยำบรรณ นโยบำยในเรื่องกำรก�ำกบั
ดแูลกจิกำร กำรต่อตำ้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ และกำรขดัแยง้เกีย่วกบัผล
ประโยชน์ แสดงถึงควำมยดึมัน่ในคุณค่ำของควำมซื่อตรงและ
จรยิธรรม รวมทัง้จดัท�ำอ�ำนำจด�ำเนินกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และ
มคีู่มอืกำรปฏิบตัิงำนหลกัที่ส�ำคญั ซึ่งมกีำรทบทวนเพิม่เติมให้
สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนใหมอ่ยูเ่สมอ

 คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเป็นอสิระจำกฝ่ำยบรหิำร ท�ำ
หน้ำทีก่�ำกบัดูแลและพฒันำดำ้นกำรควบคุมภำยใน ส่งเสรมิกำร
พฒันำบุคลำกรเพือ่ใหบ้รหิำรและรบัผดิชอบกำรควบคุมภำยในได้
อยำ่งมปีระสทิธผิล

 ในดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชัน่ บรษิทัฯไดจ้ดั
ท�ำคูม่อืมำตรกำรต่อตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชัน่ พรอ้มทัง้ใหม้กีำร
ประเมนิควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรทจุรติภำยในบรษิทัฯ 

2. กำรประเมินควำมเส่ียง 

 บรษิทัฯไดต้ระหนักถงึควำมส�ำคญัของกำรบรหิำรควำม
เสีย่งทีอ่ำจสง่ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธรุกจิ เพือ่ใหส้ำมำรถระบุและ
ประเมนิควำมเสีย่งต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์กร คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งได้ร่วมกบัส�ำนักบรหิำร
ควำมเสีย่งและพฒันำระบบของบรษิทัฯพจิำรณำประเมนิปัจจยัควำม
เสีย่งทัง้จำกภำยในและภำยนอกองคก์ร ทีอ่ำจจะมผีลกระทบต่อกำร
ด�ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยส�ำนักบรหิำรควำมเสีย่งและพฒันำ
ระบบไดร้ะบุและวเิครำะหค์วำมเสีย่งทกุประเภท รวมทัง้ควำมเสีย่ง
ดำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ และจดัระดบัควำมเสีย่งทีส่�ำคญัตำม

78

รายงานประจ�าปี 2561



ผลกระทบและโอกำสทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละกระบวนกำรทำงธรุกจิ เพือ่
ก�ำหนดแผนงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และมกีำรทบทวนปัจจยัเสีย่ง
เป็นประจ�ำทกุปี

3. กำรควบคมุกำรปฏิบติังำน

 บรษิทัฯ มมีำตรกำรควบคมุภำยใน ทีส่อดคลอ้งกบัควำม
เสีย่งและประเภทธรุกจิ ซึง่ไดม้กีำรแบง่แยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ
ของแต่ละต�ำแหน่งงำนอยำ่งชดัเจน โดยมกีำรจดัท�ำและทบทวนคูม่อื
อ�ำนำจด�ำเนินกำร และคูม่อื/ข ัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนใหเ้หมำะสมกบั
โครงสรำ้งองคก์ร และกำรปฏบิตังิำนในปัจจบุนัอยำ่งสม�่ำเสมอ โดย
ใหแ้ต่ละหน้ำทีส่ำมำรถถ่วงดุลอ�ำนำจหรอืสำมำรถตรวจสอบยอ้น
กลบัไดอ้ยำ่งเหมำะสม โดยเฉพำะกำรปฏบิตังิำนในสว่นทีม่คีวำม
เสีย่งส�ำคญั เพือ่ป้องกนัและลดขอ้ผดิพลำด เชน่ ธรุกรรมดำ้นกำร
เงนิ กำรขำย กำรจดัซือ้จดัจำ้ง กำรดแูลทรพัยส์นิ และกำรบรหิำร
ทรพัยำกรบุคคล เป็นตน้ รวมทัง้มหีน่วยงำนตรวจสอบภำยในด�ำเนิน
กำรสอบทำนผลกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
คูม่อือ�ำนำจด�ำเนินกำรและคูม่อืกำรปฏบิตังิำนต่ำงๆ อยำ่งสม�่ำเสมอ 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่กำรปฏบิตังิำนมรีะบบกำรควบคมุภำยในทีเ่พยีงพอ 
เหมำะสม และมกีำรปฏบิตังิำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมถงึกำร
จดักำร และกำรน�ำระบบสำรสนเทศมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำนอยำ่งเป็น
ระบบเพือ่ช่วยใหก้ำรปฏบิตังิำนมคีวำมรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ
มำกขึน้

4. ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมลู

 บรษิทัฯใหค้วำมส�ำคญัต่อระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำร
ขอ้มลู สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีำรพฒันำระบบอยำ่งต่อเน่ือง เพือ่
ให้ข้อมูลต่ำงๆ มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศทีท่นัสมยั และมปีระสทิธภิำพ รวมทัง้มคีวำม
ปลอดภยัของขอ้มลู ตัง้แต่กำรรวบรวมขอ้มลู ประมวลผลขอ้มลู จดั
เกบ็ และตดิตำมผลขอ้มลู เพือ่ใหก้ำรตดัสนิใจทำงธรุกจิ รวมทัง้กำร
ก�ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยัทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
ใช้ขอ้มูล สำมำรถกระท�ำได้อย่ำงปลอดภยัและถูกต้องในเวลำที่
เหมำะสม

 บรษิทัจดัใหม้ชีอ่งทำงกำรสือ่สำรทีม่คีวำมเหมำะสม เพือ่
สือ่สำรหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบรวมทัง้เรือ่งต่ำงๆใหพ้นกังำนรบั
ทรำบ และก�ำหนดชอ่งทำงทีป่ลอดภยัส�ำหรบักำรแจง้เบำะแสหรอื
รอ้งเรยีนเกี่ยวกบักำรทุจรติและคอร์รปัชัน่ มกีำรสื่อสำรระหว่ำง
หน่วยงำนภำยในบรษิทัฯและกบับุคคลภำยนอกเกีย่วกบัประเดน็ที่
อำจมผีลกระทบต่อกำรควบคมุภำยใน 

5. ระบบกำรติดตำม 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนระบบกำรควบคุม
ภำยในผำ่นส�ำนกัตรวจสอบภำยใน ซึง่เป็นผูต้รวจสอบตดิตำมและ
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่ ขอ้ตรวจพบจำกกำรตรวจ
สอบหรอืสอบทำนไดร้บักำรปรบัปรงุแกไ้ขอยำ่งเหมำะสมทนัทว่งท ี
นอกจำกน้ี ในสว่นของกำรประเมนิกำรควบคมุภำยในดำ้นบญัชกีำร
เงนิมกีำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตและน�ำเสนอผลกำร
ตรวจสอบให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำเป็นประจ�ำทุก
ไตรมำส และทกุปี ซึง่ผลกำรสอบทำนจำกผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตและ
ส�ำนกัตรวจสอบภำยในไมพ่บประเดน็ ทีเ่ป็นขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสำระ
ส�ำคญั

กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ เป็นผูก้�ำหน
ดนโยบำยกำรจดักำรควำมเสีย่ง ปัจจยัควำมเสีย่ง และกระบวนกำร
บรหิำรควำมเสีย่งใหฝ่้ำยจดักำรน�ำไปปฏบิตั ิเพือ่ชว่ยใหฝ่้ำยจดักำร
สำมำรถออกแบบ ระบบทีม่จีดุควบคมุ เพือ่ควบคมุควำมเสีย่งใหอ้ยู่
ในระดบัที่องค์กรยอมรบัได้ ฝ่ำยจดักำรเป็นผู้รบัผดิชอบในกำร
วำงแผนกำรด�ำเนินธุรกจิหรอืกำรปฏบิตังิำน ก�ำหนด วเิครำะห ์
ประเมนิผล และออกแบบระบบงำน โดยค�ำนึงถงึปัจจยัเสีย่งทัง้ปัจจยั
ภำยในและปัจจยัภำยนอก 

 ในระหวำ่งปี 2561 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและ
ส�ำนักบรหิำรควำมเสีย่งและพฒันำระบบไดจ้ดัใหม้กีำรด�ำเนินกำร
ตำมแผนพฒันำกจิกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ดงัน้ี

 1. ทบทวนกฎบตัรกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง วตัถุประสงค ์
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ คูม่อืกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
และคู่มอืกำรปฏิบตัิงำนของส�ำนักบรหิำรควำมเสี่ยงฯ ประจ�ำปี 
2561/2562

 2. ก�ำหนดสำเหตุควำมเสีย่งขององคก์ร และผูร้บัผดิชอบ
ควำมเสี่ยงตำมสำยงำน ส�ำหรับแต่ละปัจจัยเสี่ยง ประจ�ำปี 
2561/2562 ทีผ่ำ่นกำรพจิำรณำและอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง

 3. จดัท�ำแผนสนับสนุนกำรวเิครำะห์และประเมนิปัจจยั
เสีย่งใหม ่ประจ�ำปี 2561/2562 พรอ้มทัง้จดัหำแนวทำงและมำตรกำร
ในกำรตอบสนองต่อควำมเสีย่งเบือ้งตน้ 

 4. ประชุมเตรยีมกำรใหส้�ำนักบรหิำรควำมเสีย่งลงพืน้ที่
ปฏบิตังิำนตำมแผนสนบัสนุนขำ้งตน้

 5. สนบัสนุนกำรจดัท�ำรำยงำนสรปุสถำนะควำมเสีย่งประ
จ�ำปี 2561 รวมทัง้สิน้จ�ำนวน 4 ครัง้ใหก้บัผูร้บัผดิชอบควำมเสีย่ง
ตำมสำยงำนของกลุม่บรษิทัทัง้ 7 สถำนประกอบกำรพรอ้มส�ำนกังำน
ใหญ่

 6. สรปุรำยงำนสถำนะควำมเสีย่งประจ�ำปี 2561 ของกลุม่
บรษิทัต่อคณะกรรมกำรของบรษิทั โดยแสดงขอ้มลูรำยกำรควำม
เสีย่งทีค่งที ่ ควำมเสีย่งทีล่ดลง และควำมเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้ พรอ้มทัง้
สำเหตุอยำ่งละเอยีดเพือ่ใหฝ่้ำยจดักำรน�ำไปด�ำเนินกำรและวำงแผน
ใหเ้หมำะสมต่อไป

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมคีวำมเหน็วำ่ ระบบกำร
ควบคมุภำยในของกลุม่บรษิทัอยูใ่นเกณฑท์ีอ่งคก์รยอมรบัได ้ และ
ยงัสำมำรถพฒันำกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบักำรก�ำหนด
วตัถุประสงคข์ององคก์รและสว่นงำนต่ำงๆ อกีดว้ย
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 คณะกรรมกำรบรษิทั ในกำรประชมุครัง้ที ่5/2561 วนัที ่21 
สงิหำคม พ.ศ. 2561 ไดพ้จิำรณำทบทวนและเหน็ชอบใหใ้ช ้ นโยบำย
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ของบรษิทั น�้ำตำลขอนแกน่ จ�ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ทีค่รอบคลมุ
ดำ้นต่ำงๆ ทีส่�ำคญั และเกีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภำยในและภำยนอก 
บริษัทฯ ตลอดจนสงัคมโดยรวม โดยกำรก�ำหนดนโยบำยควำม 
รบัผดิชอบตอ่สงัคมน้ีไดค้รอบคลมุประเดน็หลกั (core subjects) 7 
ประกำรในมำตรฐำน ISO 26000 กบัไดก้�ำหนดหวัขอ้เพิม่เตมิตำมที่
บรษิทัฯเหน็สมควร รวมเป็นนโยบำย 9 ประกำร ดงัตอ่ไปน้ี  

 1. กำรประกอบกิจกำรภำยใต้จริยธรรมในกำรด�ำเนิน
ธรุกิจและหลกัธรรมำภิบำล

 1.1 บรษิทัฯ มุง่เน้นทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยควำมซือ่สตัย์
สุจรติ เป็นธรรม มจีรรยำบรรณ และตัง้มัน่ทีจ่ะด�ำเนินธุรกจิตำม
กฎหมำย จรยิธรรมในกำรประกอบกำรค้ำ และหลกักำรแข่งขนั
ทำงกำรคำ้ทีเ่ป็นธรรม ช�ำระภำษอีำกรอยำ่งถกูตอ้งตรงตอ่เวลำ ทัง้น้ี 
บรษิทัฯ สง่เสรมิและปลกูจติส�ำนึกใหบุ้คลำกรของบรษิทัฯ ในทกุระดบั
ชัน้เหน็ควำมส�ำคญัของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ย

 1.2 บรษิทัฯ ด�ำเนินงำนภำยใตห้ลกัธรรมำภบิำลหรอืกำร
ก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี(Corporate Governance) ดว้ยควำมรบัผดิชอบ
ต่อผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ จะเคำรพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้
อยำ่งเทำ่เทยีมกนั ใหข้อ้มลูอยำ่งเพยีงพอต่อกำรตดัสนิใจในกำรลงทนุ 
หรอืทีเ่กีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงทีส่�ำคญัของบรษิทัฯ และจะไมน่�ำขอ้มลู
ภำยในไปเปิดเผยกบับุคคลใดๆ  อนัจะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยหรอืควำม
เสยีเปรยีบต่อผูถ้อืหุน้ มกีำรจดักำรและกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรและผูบ้รหิำรทีโ่ปรง่ใส ตรวจสอบได ้มกีำรจดัท�ำและเปิดเผย
ขอ้มลูรำยงำนทำงกำรเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลูทำงกำรเงนิอยำ่งถกู
ตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลำ ตำมรปูแบบทีเ่ป็นมำตรฐำนทีย่อมรบักนั
โดยทัว่ไป 

 2.  กำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอรร์ปัชัน่

 บรษิทัฯ บรหิำรกจิกำรบนพืน้ฐำนควำมโปรง่ใส มจีรยิธรรม 
และปฏบิตัติำมนโยบำยและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรป้องกนัและต่อตำ้น 
กำรทุจรติคอร์รปัชัน่ กำรใหห้รอืรบัสินบนหรอืผลประโยชน์อนัไม่
สมควรกบัเจ้ำหน้ำที่ของรฐัหรอืภำคเอกชน บริษัทฯ ไดก้�ำหนด
โครงสร้ำงองคก์รใหม้กีำรแบง่หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ กระบวนกำร
ท�ำงำน และสำยกำรบงัคบับญัชำในแตล่ะหน่วยงำนใหม้คีวำมชดัเจน 
เพือ่ใหม้กีำรถ่วงดลุอ�ำนำจและมคีวำมรดักุมในกำรตรวจสอบระหวำ่ง
กนัอยำ่งเหมำะสม ในกำรน้ี บรษิทัฯไดจ้ดัท�ำคูม่อืมำตรกำรต่อตำ้นกำร
ทุจรติและคอร์รปัชัน่ ทีป่ระมวลนโยบำย จรรยำบรรณ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และขัน้ตอนปฏบิตัต่ิำงๆ  ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน
ของบรษิทัฯ ถอืปฏบิตัิ

 บรษิทัฯไดแ้สดงเจตน์จ�ำนงแน่วแน่ในกำรกำรต่อต้ำนกำร 
ทุจรติคอร์รปัชัน่โดยไดป้ระกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภำค
เอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติในปี พ.ศ. 2557  และไดร้บักำร
รบัรองเป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัต่ิอตำ้นกำรทุจรติของภำคเอกชน
ไทย เมือ่วนัที ่9 มนีำคม พ.ศ. 2560

 3.  กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

 บรษิทัฯ มนีโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิ
มนุษยชน โดยกำรปฏบิตัต่ิอผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งไมว่ำ่จะเป็นพนกังำน 
ชุมชน และสงัคมรอบขำ้งดว้ยควำมเคำรพในคณุค่ำของควำมเป็น
มนุษย ์ ค�ำนึงถงึควำมเสมอภำคและเสรภีำพทีเ่ทำ่เทยีมกนั ไมล่ะเมดิ
สทิธิข ัน้พืน้ฐำน และไมเ่ลอืกปฏบิตัไิม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของเชือ้ชำต ิ
สญัชำต ิศำสนำ ภำษำ สผีวิ เพศ อำย ุกำรศกึษำ สภำวะทำงร่ำงกำย 
หรอืสถำนะทำงสงัคม รวมถงึกำรดแูลไมใ่หบ้ริษัทฯ เขำ้ไปมสี่วน
เกีย่วขอ้งกบักำรละเมดิสทิธมินุษยชน เชน่ กำรใชแ้รงงำนเดก็ กำรใช้
แรงงำนบงัคบั และกำรคกุคำมทำงเพศ เป็นตน้ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ได้
สง่เสรมิใหม้กีำรเฝ้ำระวงักำรปฏบิตัติำมขอ้ก�ำหนดดำ้นสทิธมินุษยชน  
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โดยจดัใหม้กีำรมสีว่นรว่มในกำรแสดงควำมคดิเหน็ และชอ่งทำงในกำร
รอ้งเรยีนส�ำหรบัผูท้ีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรถกูละเมดิสทิธอินัเกดิ
จำกกำรด�ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และด�ำเนินกำรเยยีวยำแกผู่ไ้ดร้บั
ควำมเสยีหำย

 บรษิทัฯ ไดอ้บรมหรอืเผยแพรค่วำมรูด้ำ้นสทิธมินุษยชนและ
ปลกูจติส�ำนึกใหบุ้คลำกรของบรษิทัฯ ปฏบิตัติำมหลกัสทิธมินุษยชน

 4.  กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรพฒันำทรพัยำกร
มนุษยแ์ละปฏบิตัต่ิอแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัทีจ่ะชว่ยเพิม่
มลูคำ่ของกจิกำรและเสรมิสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและกำร
เจรญิเตบิโตอยำ่งยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในอนำคต ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้�ำหนด
นโยบำยและแนวปฏบิตั ิดงัน้ี

4.1 เคำรพสทิธิของพนกังำนตำมกฎหมำยแรงงำนและหลกัสทิธิ
มนุษยชน 

4.2 จดัใหม้กีระบวนกำรจำ้งงำน และเงือ่นไขกำรจำ้งงำนเป็นธรรม 
รวมถงึกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทน และกำรพจิำรณำผลงำนควำม
ดคีวำมชอบภำยใตก้ระบวนกำรประเมนิผลกำรท�ำงำนทีเ่ป็น
ธรรม 

4.3 สง่เสรมิกำรพฒันำบคุลำกร โดยจดัใหม้กีำรจดัอบรม สมัมนำ 
ฝึกอบรม รวมถงึสง่บุคลำกรเขำ้ร่วมสมัมนำ และฝึกอบรม
วชิำกำรด้ำนต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พฒันำควำมรู้ ควำม
สำมำรถศกัยภำพของบุคลำกร รวมถงึปลูกฝังทศันคตทิีด่ ี 
มคีณุธรรม จรยิธรรม และกำรท�ำงำนเป็นทมีแกบ่คุลำกร

4.4 จดัใหม้สีวสัดกิำรดำ้นต่ำงๆ  ส�ำหรบัพนกังำนตำมทีก่ฎหมำย
ก�ำหนด เชน่ ประกนัสงัคม กองทนุส�ำรองเลีย้งชพี เป็นตน้ และ
นอกเหนือจำกทีก่ฎหมำยก�ำหนด เช่น ประกนัสุขภำพ และ
ประกนัอุบตัเิหตุ เป็นตน้ รวมถงึกำรใหเ้งนิชว่ยเหลอืประเภท
ต่ำงๆ  แก่พนกังำน เช่น ทนุกำรศกึษำแก่บุตร และเงนิชว่ย
ฌำปนกจิ เป็นตน้ 

4.5 จดัใหม้บีรกิำรตรวจสุขภำพประจ�ำปีแกบ่คุลำกรทกุระดบัชัน้
ของบรษิทัฯ โดยพจิำรณำจำกปัจจยัควำมเสีย่งตำมระดบั อำย ุ
เพศ และสภำพแวดลอ้มในกำรท�ำงำนของแต่ละบุคคล

4.6 ด�ำเนินกำรใหพ้นกังำนปฏบิตังิำนไดอ้ยำ่งปลอดภยั และมสีุข
อนำมยัในสถำนทีท่�ำงำนทีด่ ีโดยจดัใหม้มีำตรกำรป้องกนักำร
เกดิอุบตัเิหตุ และเสรมิสรำ้งใหพ้นกังำนมจีติส�ำนึกดำ้นควำม
ปลอดภยั รวมถงึจดักำรฝึกอบรม และสง่เสรมิใหพ้นกังำนมสีุข
อนำมยัทีด่ ี และดแูลสถำนทีท่�ำงำนใหถ้กูสุขลกัษณะ มคีวำม
ปลอดภยัอยูเ่สมอ

4.7 เปิดโอกำสใหพ้นกังำนสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ หรอืรอ้ง
เรยีนเกีย่วกบัปฏบิตัอิยำ่งไมเ่ป็นธรรมหรอืกำรกระท�ำทีไ่มถ่กู

ตอ้งในบรษิทัฯ รวมถงึใหก้ำรคุม้ครองพนกังำนทีร่ำยงำนเรือ่ง
ดงักลำ่ว

 5. ควำมรบัผิดชอบต่อลกูค้ำ

 บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันำสนิคำ้ของบรษิทัฯ เพือ่ควำมพงึ
พอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูคำ้และยดึมัน่ในกำรปฏบิตัต่ิอลกูคำ้
ดว้ยควำมรบัผดิชอบ และควำมซือ่สตัย ์ภำยใตน้โยบำยดงัน้ี

5.1 บรษิทัฯ ค�ำนึงถงึคณุภำพและมำตรฐำนของสนิคำ้เป็นส�ำคญั 
โดยบรษิทัฯ มุง่เน้นทีก่ำรใชว้ตัถุดบิทีม่คีณุภำพ กำรผลติทีม่ ี
มำตรฐำน และกำรปรบัปรงุคณุภำพสนิคำ้อยำ่งสม�่ำเสมอ เพือ่
ใหล้กูคำ้ไดร้บัสนิคำ้ทีม่คีณุภำพ ถกูสุขลกัษณะอนำมยั และได้
รบัควำมพงึพอใจสงูสดุ 

5.2 บรษิทัฯ ค�ำนึงถงึควำมปลอดภยัของลกูคำ้ และมุง่มัน่ทีจ่ะให้
ลกูคำ้ไดร้บัสนิคำ้ทีม่คีณุภำพและมคีวำมปลอดภยัตำมมำตรฐำน
และกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดำ้นควำมปลอดภยัในระดบัสำกล 

5.3 บรษิทัฯ ยดึมัน่ในกำรตลำดทีเ่ป็นธรรม โดยกำรด�ำเนินกำรให้
ลูกค้ำได้ร ับขอ้มูลเกี่ยวกับสินค้ำของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง  
ไมบ่ดิเบอืน คลมุเครอื หรอืโฆษณำเกนิจรงิ เพือ่ใหล้กูคำ้มขีอ้มลู
ทีถ่กูตอ้งและเพยีงพอในกำรตดัสนิใจ

5.4 บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบลกูคำ้สมัพนัธเ์พือ่ใชใ้นกำรสือ่สำรตดิต่อ
กบัลกูคำ้ รวมถงึกำรรบัเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัคณุภำพของ
สนิคำ้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพือ่ใหส้ำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเรว็

5.5 บรษิทัฯ จะรกัษำขอ้มลูของลกูคำ้ไวเ้ป็นควำมลบั และจะไมใ่ช้
ขอ้มลูดงักลำ่วไปใชใ้นทำงทีม่ชิอบ
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 6. ควำมรบัผิดชอบต่อคูค้่ำ เจ้ำหน้ี คูแ่ข่ง

 บรษิทัฯ จะยดึถอืขอ้ปฏบิตัทิำงสญัญำทีเ่ป็นธรรมกบัคูค่ำ้ 
ปฏบิตัติำมมำตรกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ทีก่�ำหนดไว ้ เคำรพ
ต่อสทิธใินทรพัยส์นิหรอืกรรมสทิธิข์องคูค่ำ้ ไมเ่อำรดัเอำเปรยีบต่อคูค่ำ้
และสง่เสรมิใหคู้ค่ำ้ด�ำเนินกจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมรว่มกนักบั
บรษิทัฯ

 บรษิทัฯปฏบิตัติำมขอ้ตกลงทีม่กีบัเจำ้หน้ีในดำ้นต่ำงๆ  ใน
กรณทีีบ่รษิทัฯไมส่ำมำรถช�ำระหน้ีตำมก�ำหนดได ้ บรษิทัฯจะแจง้เจำ้
หน้ีเพือ่ร่วมกนัหำทำงแกไ้ข

 บรษิทัฯด�ำเนินกำรแขง่ขนัทำงธุรกจิอยำ่งเป็นธรรม ไมใ่ชว้ธิี
กลัน่แกลง้ กดีกนั หรอืด�ำเนินกำรใดๆ ทีต่อ้งหำ้มตำมกฎหมำยเพือ่มใิห้
เกดิกำรแขง่ขนัอยำ่งเป็นธรรม

 7. กำรดแูลรกัษำส่ิงแวดล้อม

 บรษิทัฯ ใหค้วำมส�ำคญัต่อควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในกำร
ดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้มและหลกีเลีย่งกำรท�ำลำยสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ 
ด�ำเนินกำรและควบคมุใหก้ำรผลติสนิคำ้ของบรษิทัฯ มกีำรปฏบิตัติำม
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรดูแลรกัษำสิง่แวดลอ้มอย่ำงเคร่งครดั 
บรษิทัฯ ยงัด�ำเนินกจิกำรภำยใตแ้นวคดิกำรใสใ่จและรกัษำสิง่แวดลอ้ม
โดยมุง่เน้นดแูลและพฒันำกระบวนกำรผลติและเลอืกใชว้สัดทุีเ่ป็นมติร
กบัธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม สร้ำงมำตรกำรป้องกนัไวก้อ่นในกำร
ด�ำเนินงำนทีอ่ำจสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส�ำคญั
ต่อกำรใช้ทรพัยำกรและพลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยกำรลด 
(reduce) กำรใชเ้พยีงเทำ่ทีจ่�ำเป็น กำรน�ำกลบัมำใชใ้หม ่(reuse) และ
กำรหมนุเวยีน (recycle)  ในสว่นของของเสยี (waste) บรษิทัฯลดหรอื
ขจดัหรอืน�ำไปใชป้ระโยชน์ซึง่ของเสยีทีอ่อกจำกกระบวนกำรผลติอยำ่ง
รบัผดิชอบและมปีระสทิธภิำพ 

 8. กำรร่วมพฒันำชมุชนหรอืสงัคม

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคมเพือ่
เสรมิสร้ำงควำมเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนและตอบแทนคนืสู่สงัคมอย่ำง
แทจ้รงิ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมนีโยบำยในกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืและพฒันำ
สงัคม โดยใหค้วำมร่วมมอืในกจิกรรมต่ำงๆ  กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ที่
ทีบ่รษิทัฯ เขำ้ด�ำเนินธุรกจิตำมควรแก่กรณ ีสง่เสรมิแรงงำนทอ้งถิน่ให้
มโีอกำสในกำรท�ำงำนในองคก์ร เปิดเผยขอ้มลูกำรด�ำเนินงำนทีอ่ำจสง่
ผลกระทบต่อชมุชนทีอ่งคก์รตัง้อยู ่รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทีม่ ี
ผลกระทบต่อชมุชน สงัคมและสิง่แวดลอ้มอนัเน่ืองมำจำกกำรด�ำเนิน
งำนของบรษิทัฯ ดว้ยควำมรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ นอกจำกน้ี 
บรษิทัฯ ยงัไดส้ง่เสรมิใหพ้นกังำนของบรษิทัฯ มจีติส�ำนึกและควำมรบั
ผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม และบรษิทัฯจะร่วมมอืระหวำ่งกลุม่
หรอืเครอืข่ำยอื่นๆในกำรพฒันำชุมชนหรอืสงัคมทีเ่ป็นเป้ำหมำยใน
แต่ละปี

 9. กำรส่งเสริมนวตักรรมท่ีตอบสนองควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม

 บรษิทัฯสง่เสรมิใหพ้นกังำนคน้คดินวตักรรมทีส่ำมำรถตอบ
สนองนโยบำยควำมรับผดิชอบต่อสงัคมด้ำนต่ำงๆ ข้ำงต้น เช่น  
กำรประหยดัทรพัยำกรธรรมชำตแิละพลงังำน กำรจดักำรของเสยี 
กำรควบคมุกำรปลดปลอ่ยของเสยี เป็นตน้ ทัง้น้ี นวตักรรมทีน่�ำมำใช้
อำจมไีดห้ลำยระดบั ทัง้ทีเ่ป็นกำรท�ำขึน้ใหม ่ (novelty) กำรปรบัปรงุ 
(improvement) กำรปรบัแต่ง (adjustment/modification) กำรเปลีย่น 
(alteration) เพือ่ใหเ้กดิผลทีม่ปีระสทิธภิำพหรอืประสทิธผิลมำกกวำ่
เดมิ และจะเปิดเผยนวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
ตำมควำมเหมำะสม เพือ่กระตุน้ใหผู้ป้ระกอบกำรรำยอื่นพจิำรณำ
ด�ำเนินกำรหรอืพฒันำต่อไป

กำรติดตำมและทบทวนนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรด�ำเนินกำรโดย
ค�ำนึงถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอยำ่งต่อเน่ือง บรษิทัฯ จะด�ำเนินกำร
ตดิตำม ประเมนิ และทบทวนโครงกำรต่ำงๆ ทีไ่ดส้นับสนุนทัง้ใน
ปัจจบุนั และจะพจิำรณำโครงกำรควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคมในอนำคต 
อยำ่งรอบคอบ ตอ่เน่ือง และสม�่ำเสมอ

 บรษิทัฯไดจ้ดัท�ำรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืตำมกรอบ
ของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบบั Standard ระดบั Core 
โดยเปิดเผยขอ้มลูต่ำงๆ ในระดบั Core ซึง่มมีติทิ ัง้ทำงดำ้นเศรษฐกจิ 
สงัคม สิง่แวดลอ้ม และบุคลำกร โดยไดจ้ดัท�ำเป็นส่วนหน่ึงในเลม่
รำยงำนประจ�ำปีมำตัง้แต่ปี 2559 รำยงำนดงักลำ่วจะแสดงถงึขอ้มลู
กำรรำยงำนตำมหวัขอ้ต่ำงๆและหน่วยวดัตำม GRI และรำยงำน
กจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในรอบปีทีผ่ำ่นมำ
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KSL จัดกิจกรรมพาคณะผู้ถือหุ้น 

เยี่ยมชมกิจการ ประจ�าปี พ.ศ.2561
 เมือ่วนัที ่16 มนีำคม 2561 บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั 
(มหำชน) ไดเ้ชญิผูถ้อืหุน้เยีย่มชมกจิกำรประจ�ำปี พ.ศ. 2561 โดย
บรษิทัฯ ไดน้�ำคณะผูถ้อืหุน้จ�ำนวน 74 คน เขำ้รบัฟังกำรบรรยำย
สรปุและเยีย่มชมกจิกำรทีโ่รงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย อ�ำเภอบอ่พลอย 
จงัหวดักำญจนบุร ี (Bo Ploy Bio-Refinery Complex ) จำกคณะ 
ผูบ้รหิำร รวมทัง้กำรรบัฟังกำรบรรยำยสรุปในโครงกำรของศูนย์
กสกิรรมธรรมชำต ิเคเอสแอล รเิวอรแ์คว เพือ่ทรำบถงึภำพรวมของ
ศนูยก์สกิรรมธรรมชำต ิซึง่เป็นสว่นหน่ึงในกำรด�ำเนินงำนดำ้นควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ ผำ่นกำรเผยแพรแ่ละฝึกอบรมตำม
หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

โครงการหนังสือเพื่อน้องปี 3  

บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง 
 เมือ่วนัที ่3 พฤศจกิำยน 2560 กลุม่บรษิทัน�้ำตำลขอนแก่น 
ไดม้อบหนังสอืเสรมิกำรเรยีนรูแ้ละอุปกรณ์กฬีำเป็นปีทีส่ำมใหแ้ก่
โรงเรยีนรอบโรงงำน สำขำวงัสะพุง จ�ำนวน 8 โรงเรยีน โดยมี
โรงเรยีนต่ำงๆ ดงัน้ี โรงเรยีนบำ้นวงัไหโนนสมบรูณ์ โรงเรยีนบำ้น
วงักกเดื่อ โรงเรยีนบ้ำนเหมอืงแบ่ง โรงเรยีนบ้ำนหนองปำดฟำน 
โรงเรยีนบำ้นนำดอกไม ้โรงเรยีนบำ้นหนองนอ โรงเรยีนบำ้นหนองขำม 
และโรงเรยีนบำ้นโคกแฝก อ�ำเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย

กิจกรรมกลุ่ม เคเอสแอล และรางวัล ประจ�าปี 2561
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บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) KSL 

ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น 

ในการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน หรือ ESG100 

จากสถาบันไทยพัฒน์ ประจ�าปี พ.ศ. 2561

 หน่วยงำน ESG Rating ของสถำบนัไทยพฒัน์ มลูนิธบิรูณะ
ชนบทแหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภไ์ดพ้ฒันำฐำนขอ้มลู
ควำมยัง่ยนืของธุรกจิในประเทศไทย ดว้ยกำรประเมนิขอ้มลูดำ้น 
สิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมำภบิำล (Environmental, Social and 
Governance: ESG) ของบรษิทัจดทะเบยีน โดยรเิริม่ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 
2558 และด�ำเนินต่อเน่ืองมำเป็นปีที ่4 

 จำกกำรประเมนิขอ้มลูดำ้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมำภบิำลของบรษิทัจดทะเบยีนในปี พ.ศ. 2561 รวม 683  บรษิทั โดย
อำ้งองิจำกเอกสำรรำยงำนทีบ่รษิทัเผยแพรต่่อสำธำรณะในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ�ำปี  (แบบ 56-1) รำยงำนประจ�ำปี รำยงำนแหง่
ควำมยัง่ยนื และขอ้มลูผลกำรด�ำเนินงำนทีเ่กีย่วเน่ืองกบักำรพฒันำควำมยัง่ยนืของบรษิทั และขอ้มลูผลส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของ
บรษิทัจดทะเบยีน (CG Scoring) 

 สถำบนัไทยพฒัน์ องคก์รรว่มด�ำเนินงำนในควำมรเิริม่สำกลดำ้นกำรประเมนิควำมยัง่ยนื หรอื  Global Initiative for Sustainability 
Rating (GISR) ไดค้ดัเลอืกใหบ้รษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) (KSL) เขำ้อยูใ่น Universe ของกลุม่หลกัทรพัย ์ESG100 ประจ�ำ
ปี พ.ศ.2561 ต่อไปเป็นปีที ่4

บริษัท น�้าตาลท่ามะกา จ�ากัด ได้รับรางวัล 3Rs 

Awards, รางวัล Zero Waste Achievement 

Award และรางวัล 3Rs+ Awards ระดับ 

“เหรียญทองแดง” จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ�าปี 2561

 เมือ่วนัที ่21 สงิหำคม 2561 นำยกรณัยช์ยั ทกัษณิ ผูจ้ดักำร
คณุภำพและสิง่แวดลอ้ม ในฐำนะผูแ้ทนบรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั 
เขำ้รบัรำงวลั 3Rs Awards, รำงวลั Zero Waste Achievement 
Awards และรำงวลั 3R+ Awards ระดบัเหรยีญทองแดง ประจ�ำปี 
2561 จำกนำยมงคล พฤกษว์ฒันำ อธบิดกีรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
เน่ืองดว้ยโรงงำนไดผ้ำ่นกำรประเมนิระบบมำตรฐำนกำรจดักำรของ
เสยีภำยในโรงงำนทีด่ตีำมหลกั 3Rs ภำยใตโ้ครงกำรพฒันำศกัยภำพ
กำรใชป้ระโยชน์กำกของเสยีของกำรด�ำเนินงำนกำรบรหิำรจดักำร
อุตสำหกรรม กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ณ 
หอ้งแกรนดบ์อลรมู ชัน้ 2 โรงแรมรอยลัซติี ้ป่ินเกลำ้ กรงุเทพมหำนคร 
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  เมือ่วนัที ่18 ตุลำคม 2561 บรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั 
โดยนำยกรณัยช์ยั ทกัษณิ ประธำนกลุม่สมำชกิเครอืขำ่ย ๙ ตำมรอยพอ่ 
สำนต่อควำมด ีเป็นตวัแทนกลุม่ฯ เขำ้รบัโลเ่ชดิชเูกยีรต ิรำงวลัเครอื
ขำ่ยอุตสำหกรรมรกัษส์ิง่แวดลอ้มยอดเยีย่ม อนัดบั 1 ของประเทศ 
ประจ�ำปี 2561 จำกดร.พส ุโลหำรชนุ ปลดักระทรวงอุตสำหกรรม ณ 
โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ ศูนย์รำชกำรและคอนเวนชัน่
เซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ พร้อมทัง้ร่วมเสวนำและแสดงวิสยัทศัน์ 
ภำยในงำนดว้ย 

 ทัง้น้ีกลุม่เครอืขำ่ย ๙ ตำมรอยพอ่ สำนต่อควำมด ีบรษิทั 
น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั เป็นกลุม่จติอำสำทีจ่ดัตัง้ขึน้จำกกำรรวมตวั
ของพนกังำนในบรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั เพือ่กำรจดักจิกรรม
ทำงดำ้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ กำรสรำ้งฝำยเพือ่จดักำรแหลง่น�้ำ กำรปลกูป่ำ 
ขุดลอกคูคลอง และกิจกรรมเพื่อชุมชนโดยเป็นกำรสร้ำง 
คณุประโยชน์แก่สงัคมและมกีำรป้องกนัเฝ้ำระวงักำรเกดิปัญหำดำ้น
มลพษิของโรงงำนอยำ่งต่อเน่ืองและมกีำรด�ำเนินงำนอยำ่งยัง่ยนื 

กลุ่มเครือข่าย ๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี 

บริษัท น�้าตาลท่ามะกา จ�ากัด เข้ารับรางวัล 

เครือข่ายอตุสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อมยอดเย่ียม 

อันดับ 1 ของประเทศ ประจ�าปี 2561 
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รายการระหว่างกัน
รำยกำรระหวำ่งกนัทีเ่ปิดเผยในสว่นน้ีเป็นรำยกำรระหวำ่งกนัในระหวำ่งปี 2561 และ 2560 สิน้สดุวนัที ่31 ตุลำคม ของแต่ละปี ประกอบ
ดว้ย รำยกำรระหวำ่งบรษิทัและบรษิทัยอ่ย กบับรษิทัรว่มและบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ดงัต่อไปน้ี

ลกัษณะควำมสมัพนัธข์องบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั ส้ินสดุวนัท่ี 31 ตลุำคม 2561

บริษทัย่อย

บริษทัท่ีมีรำยกำรระหว่ำงกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ์

บริษทั น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกดั

ประกอบธุรกจิผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย
และกำกน�้ำตำล

บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั ในอตัรำสว่นรอ้ยละ 90.21 ทัง้น้ี มบีุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้
ของบรษิทัถอืหุน้อยู ่ซึง่ไดแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งกบักรรมกำรบรษิทั ถอืหุน้อยูร่อ้ยละ 9.79 ซึง่น้อยกวำ่รอ้ยละ 10 
ดงันัน้ รำยกำรระหวำ่งบรษิทั และบรษิทัยอ่ยไมถ่อืวำ่เป็นรำยกำรทีต่อ้งเปิดเผยในรำยกำรระหวำ่งกนั

บริษทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั

ประกอบธุรกจิผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย
และกำกน�้ำตำล

บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั ในอตัรำสว่นรอ้ยละ 95.78 ทัง้น้ี มบีุคคลทีอ่ำจ
มคีวำมขดัแยง้ของบรษิทัถอืหุน้อยู ่ซึง่ไดแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งกบักรรมกำรบรษิทั ถอืหุน้อยูร่อ้ยละ 4.22 ซึง่น้อย
กวำ่รอ้ยละ 10 ดงันัน้ รำยกำรระหวำ่งบรษิทัและบรษิทัยอ่ยไมถ่อืวำ่เป็นรำยกำรทีต่อ้งเปิดเผยในรำยกำร
ระหวำ่งกนั

บริษทั น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกดั

ประกอบธุรกจิผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย
และกำกน�้ำตำล 

บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ�ำกดั ในอตัรำสว่นรอ้ยละ 98.61 ทัง้น้ี มบุีคคลทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้ของบรษิทัถอืหุน้อยู ่ซึง่ไดแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งกบักรรมกำรบรษิทั ถอืหุน้อยูร่อ้ยละ 1.39 ซึง่น้อยกวำ่
รอ้ยละ 10 ดงันัน้ รำยกำรระหวำ่งบรษิทั และบรษิทัยอ่ย ไมถ่อืวำ่เป็นรำยกำรทีต่อ้งเปิดเผยในรำยกำร
ระหวำ่งกนั

บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกดั

ประกอบธรุกจิประเภทโรงแรม รสีอรท์ รวมทัง้
จดัสรรที่ดนิเพื่อกำรเกษตรและเป็นศูนย์ฝึก
อบรมสมัมนำและอำคำรส�ำนกังำนใหเ้ชำ่

บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ�ำกดั ในอตัรำสว่นรอ้ยละ 40.77 บรษิทั น�้ำตำลท่ำมะกำ 
จ�ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 50.25  ทัง้น้ี มบีุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิทัถอืหุน้อยู ่ซึง่ไดแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้ง
กบักรรมกำรบรษิทั ถอืหุน้อยูร่อ้ยละ 8.98 ซึง่น้อยกวำ่รอ้ยละ 10 ดงันัน้ รำยกำรระหวำ่งบรษิทั และบรษิทั
ยอ่ย ไมถ่อืวำ่เป็นรำยกำรทีต่อ้งเปิดเผยในรำยกำรระหวำ่งกนั

บริษทั เค.เอส.แอล.เอก็ซป์อรต์ เทรดด้ิง จ�ำกดั 

ประกอบธุรกจิตวัแทนในกำรส่งออกน�้ำตำล
ทรำย

เป็นบรษิทัยอ่ย โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 33.87 บรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 20.85 บรษิทั 
โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 15.36 และบรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ�ำกดั ถอืหุน้
รอ้ยละ 9.47 ทัง้น้ีมกีรรมกำรรว่มกนั คอื นำยจ�ำรญู ชนิธรรมมติร ์นำยธวทัชยั โรจนะโชตกุิล นำยสขุมุ 
โตกำรณัยเศรษฐ ์และนำยชลชั ชนิธรรมมติร์

บริษทั น�้ำตำลสะหวนันะเขด จ�ำกดั

ประกอบธุรกจิผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย
และกำกน�้ำตำล และด�ำเนินกจิกำรทำงกำร
เกษตร 

บรษิทัถอืหุน้ใน บรษิทั น�้ำตำลสะหวนันะเขด จ�ำกดั ในอตัรำสว่นรอ้ยละ 98.49 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใหญ่และ
กรรมกำรของบรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัย่อย ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงบรษิทั และบรษิทัย่อย ไม่ถอืว่ำเป็น
รำยกำรทีต่อ้งเปิดเผยในรำยกำรระหวำ่งกนั 

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

ประกอบธุรกจิผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย
และกำกน�้ำตำล 

บรษิทัถอืหุน้ใน  Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  ในอตัรำสว่นรอ้ยละ 80 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใหญ่และ
กรรมกำรของบรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัย่อย ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงบรษิทั และบรษิทัย่อย ไม่ถอืว่ำเป็น
รำยกำรทีต่อ้งเปิดเผยในรำยกำรระหวำ่งกนั

Koh Kong Plantation Co., Ltd.

ประกอบธรุกจิเพำะปลกูออ้ย 

บรษิทัถอืหุน้โดยออ้มผำ่น  Wynn In Trading Co., Ltd.  ในอตัรำสว่นรอ้ยละ 80 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใหญ่และ
กรรมกำรของบรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัย่อย ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงบรษิทั และบรษิทัย่อย ไม่ถอืว่ำเป็น
รำยกำรทีต่อ้งเปิดเผยในรำยกำรระหวำ่งกนั
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บริษทัร่วม

บริษทัท่ีมีรำยกำรระหว่ำงกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ์

บริษทั ไทยชกูำร ์เทอรมิ์เน้ิล จ�ำกดั (มหำชน)

ประกอบธรุกจิทำ่เทยีบเรอืและคลงัสนิคำ้ รวม
ทัง้ธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์

เป็นบรษิทัรว่ม โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 23.82 ผูถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมกำรซึง่ถอืเป็นบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ 
ถอืหุน้อยูร่อ้ยละ 17.42 และมกีรรมกำรรว่มกบับรษิทั คอื นำยสมชำย ชนิธรรมมติร ์ นำยชลชั ชนิธรรมมติร ์ 
และนำยชนะชยั ชตุมิำวรพนัธ์

บริษทั บบีจีีไอ จ�ำกดั (มหำชน)

ประกอบธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำยเอทำนอลหรอื
เชือ้เพลงิจำกผลติผลทำงกำรเกษตร

เป็นบรษิทัรว่ม โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 40 ทัง้น้ีมกีรรมกำรรว่มกบับรษิทั คอื นำยจ�ำรญู ชนิธรรมมติร ์ 
นำยชลชั ชนิธรรมมติร ์ และ นำยชนะชยั ชตุมิำวรพนัธ ์

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั

บริษทัท่ีมีรำยกำรระหว่ำงกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ์

บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซน็เตอร ์จ�ำกดั

เป็นผู้สนับสนุนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และ
สำรสนเทศใหแ้ก่บรษิทัและบรษิทัในกลุม่

เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยบรษิทั รำชำเซรำมคิ จ�ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 50 และบรษิทั รำชำชรูส จ�ำกดั ถอืหุน้
รอ้ยละ 50 ทัง้น้ี มกีรรมกำรรว่มกนักบับรษิทั คอื นำยชำตร ีชนิธรรมมติร ์

บริษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกดั

ประกอบธรุกจิโรงแรมและนำยหน้ำอสงัหำรมิทรพัย์

เป็นบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมกำรถอืหุน้อยูร่อ้ยละ 70.38 และมกีรรมกำรรว่มกนักบับรษิทั คอื นำยจ�ำรญู 
ชนิธรรมมติร ์นำยชลชั ชนิธรรมมติร ์นำงสำวดวงแข ชนิธรรมมติร ์ และนำงสำวดวงดำว ชนิธรรมมติร์

บริษทั รำชำเซรำมิค จ�ำกดั

ประกอบธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำยผลติภณัฑเ์ซรำมคิ

เป็นบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมกำรถอืหุน้อยูร่อ้ยละ 49.10 และมกีรรมกำรรว่มกบับรษิทั คอื นำย
จ�ำรญู ชนิธรรมมติร ์นำยสขุมุ โตกำรณัยเศรษฐ ์นำยธวทัชยั โรจนะโชตกุิล และนำยชลชั ชนิธรรมมติร ์

บริษทั รำชำชรูส จ�ำกดั

ประกอบธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำยผงชรูส

เป็นบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมกำรถอืหุน้อยูร่อ้ยละ 42.76 และมกีรรมกำรรว่มกบับรษิทั คอื นำย
จ�ำรญู ชนิธรรมมติร ์นำยสขุมุ โตกำรณัยเศรษฐ ์นำยธวทัชยั โรจนะโชตกุิล และนำยสมชำย ชนิธรรมมติร์

บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)

ประกอบธุรกจิผลติและจ�ำหน่ำยแอลกอฮอล์
หรอืเชือ้เพลงิจำกผลผลติกำรเกษตร

มกีรรมกำรรว่มกบับรษิทั คอื นำยชลชั ชนิธรรมมติร ์ และนำยชนะชยั ชตุมิำวรพนัธ์

บริษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จ�ำกดั

ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยเอทำนอล 
แอลกอฮอล ์และก๊ำซชวีภำพ

มกีรรมกำรรว่มกบับรษิทัคอื นำยชลชั ชนิธรรมมติร์
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1. รำยละเอยีดรำยกำรระหวำ่งกนั

 1.1 รำยกำรซือ้-ขำยสนิคำ้และบรกิำรตำมปกตขิองธรุกจิ รวมถงึปรมิำณรำยกำรคงคำ้ง (ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ตุลำคม 2561 
และ 2560)

ผูซ้ื้อ / ผูร้บับริกำร ผูข้ำย / ผูใ้ห้บริกำร
ลกัษณะรำยกำร / 
เง่ือนไขท่ีส�ำคญั

มลูค่ำของรำยกำร 
(พนับำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล

31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60

บรษิทั รำชำชรูส จ�ำกดั บริษัทน�้ ำตำลท่ำมะกำ 
จ�ำกดั

-ขำยน�้ำตำล 28 29 บรษิทั และบรษิทัย่อยขำยน�้ำตำลให้
บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด เพื่อเป็น
สวสัดกิำรใหแ้กพ่นกังำนของบรษิทั ซึง่
กำรขำยสนิคำ้ดงักลำ่วเป็นไปตำมธรุกจิ
ปกตขิองกลุม่บรษิทั รำคำทีค่ดิระหวำ่ง
กนัเป็นรำคำตลำดซึง่มเีงือ่นไขเป็นไป
ตำมกำรคำ้ปกตทิัว่ไป

บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิว 
กรงุไทย จ�ำกดั

-ขำยน�้ำตำล 30 29

บรษิทั น�้ำตำลขอนแกน่ จ�ำกดั 
(มหำชน) 

บรษิทั รำชำชรูส จ�ำกดั -คำ่เคมภีณัฑ์
-เจำ้หน้ีอืน่

2,179
199

2,241
115

บริษัทซื้อสินค้ำ เคมีภัณฑ์ ได้แก่ 
โซดำไฟ และกรดเกลอื จำกบรษิทัรำชำ
ชรูส จ�ำกดั เพือ่ใชส้�ำหรบัลำ้งเครือ่งจกัร
ภำยในโรงงำนน�้ำตำล โดยรำคำทีค่ดิ
ระหวำ่งกนัเป็นรำคำตลำดซึง่มเีงือ่นไข
เป็นไปตำมกำรคำ้ปกตทิัว่ไป

บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโน
เวชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)

บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น 
จ�ำกดั (มหำชน)

-ขำยกำกน�้ำตำล
-ลกูหน้ีกำรคำ้
-เงนิรบัลว่งหน้ำคำ่สนิคำ้

824,633
186,844
119,129

647,122
5,697

-

บรษิทั และบรษิทัยอ่ยขำยกำกน�้ำตำล
ใหบ้รษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ 
จ�ำกัด (มหำชน) เพื่อน�ำไปใช้เป็น
วตัถุดบิในกำรผลติ ซึง่กำรขำยสนิคำ้ดงั
กล่ำวเป็นไปตำมธุรกิจปกติของกลุ่ม
บรษิทั รำคำทีค่ดิระหวำ่งกนัเป็นรำคำ
ตลำดซึ่งมเีงื่อนไขเป็นไปตำมกำรค้ำ
ปกตทิัว่ไป

บรษิทั น�้ำตำลท่ำมะกำ 
จ�ำกดั

-ขำยกำกน�้ำตำล
-ลกูหน้ีกำรคำ้
-เงนิรบัลว่งหน้ำคำ่สนิคำ้

239,043
74,637
42,505

310,878
-
-

บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิว 
กรงุไทย จ�ำกดั

-ขำยกำกน�้ำตำล
-ลกูหน้ีกำรคำ้
-เงนิรบัลว่งหน้ำคำ่สนิคำ้

453,011
52,419
13,403

318,101
813

-

บรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้ง
สุน้หล ีจ�ำกดั

-ขำยกำกน�้ำตำล - 70,960

บริษัท บำงจำกไบโอเอทำ
นอล (ฉะเชงิเทรำ) จ�ำกดั

บรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้ง
สุน้หล ีจ�ำกดั

-ขำยน�้ำตำลทรำยดบิ
-ลกูหน้ีกำรคำ้

46,690
20,615

-
-

บริษัทย่อยขำยน�้ ำตำลทรำยดิบให้
บริษัท  บำงจำกไบโอ เอทำนอล 
(ฉะเชงิเทรำ) จ�ำกดั เพือ่น�ำไปใชเ้ป็น
วตัถุดบิในกำรผลติ ซึง่กำรขำยสนิคำ้ดงั
กล่ำวเป็นไปตำมธุรกิจปกติของกลุ่ม
บรษิทั รำคำทีค่ดิระหวำ่งกนัเป็นรำคำ
ตลำดซึ่งมเีงื่อนไขเป็นไปตำมกำรค้ำ
ปกตทิัว่ไป
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ผูซ้ื้อ / ผูร้บับริกำร ผูข้ำย / ผูใ้ห้บริกำร
ลกัษณะรำยกำร / 
เง่ือนไขท่ีส�ำคญั

มลูค่ำของรำยกำร 
(พนับำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล

31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60

บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) บรษิทั เค.เอส.แอล เอก็ซ์
ปอรต์ เทรดดิง้ จ�ำกดั

- คำ่บรกิำรเพือ่สง่ออก 9,650 5,120 ตำมพรบ.ออ้ยและน�้ำตำล กำรสง่ออก
น�้ำตำลต้องท�ำผ่ำนบรษิทัทีส่�ำนักงำน
คณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย 
(กอน.) อนุญำตเทำ่นัน้ กลุม่บรษิทัและ
บรษิทั ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกดั จงึ
ไดต้ัง้บรษิทั เค เอส แอล เอก็ซป์อรต์  
เทรดดิง้  จ�ำกดั ขึน้มำ  เพือ่เป็นตวัแทน
จัดกำรสินค้ำและด�ำเนินกำรเรื่อง
เอกสำรกำรสง่ออกเทำ่นัน้ โดยบรษิทั 
เค เอส แอล เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้ จ�ำกดั 
คิดค่ำบริกำรกับบริษัทในกลุ่มตำม
ปรมิำณสนิคำ้ ซึง่เป็นไปตำมรำคำทุน 
รวมคำ่บรหิำรจดักำร

บรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั - คำ่บรกิำรเพือ่สง่ออก 1,836 1,221

บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั - คำ่บรกิำรเพือ่สง่ออก 3,664 2,243

บรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ�ำกดั - คำ่บรกิำรเพือ่สง่ออก 665 683

บรษิทั น�้ำตำลสะหวนันะเขด จ�ำกดั - คำ่บรกิำรเพือ่สง่ออก 330 360

บรษิทั น�้ำตำลขอนแกน่ จ�ำกดั 
(มหำชน)

บรษิทั ไทยชกูำร ์ เทอร์
มเิน้ิล จ�ำกดั (มหำชน) 
และบรษิทัยอ่ย

-ค่ำฝำกสินค้ำและขน
ถ่ำยน�้ำตำลเพือ่สง่ออก
-รำยไดอ้ืน่ ไดแ้ก ่คำ่สว่นลด

3,049

-

178

320

บรษิทัมคีวำมจ�ำเป็นทีต่อ้งใชท้่ำเทยีบ
เรอื และบรกิำรขนถ่ำยน�้ำตำลเพื่อส่ง
ออกใหก้ลุม่โรงงำนน�้ำตำล บรษิทั ไทย
ชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ�ำกัด (มหำชน) 
ก�ำหนดค่ำบรกิำรฝำกสนิคำ้และค่ำขน
ถ่ำยน�้ำตำลเพื่อส่งออก จำกปรมิำณ
สนิคำ้และระยะเวลำกำรฝำก ซึง่เป็นไป
ตำมรำคำตลำดและมเีงื่อนไขเป็นไป
ตำมกำรคำ้ปกตทิัว่ไป

บรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั - ค่ำฝำกสนิคำ้และขน
ถ่ำยน�้ำตำลเพือ่สง่ออก
-รำยไดอ้ืน่ ไดแ้ก ่คำ่สว่นลด
-เจำ้หน้ีอืน่

20,908

370
932

12,706

704
1,050

บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุ
ไทย จ�ำกดั

-ค่ำฝำกสินค้ำและขน
ถ่ำยน�้ำตำลเพือ่สง่ออก
-เจำ้หน้ีอืน่

27,527

4,650

7,500

3,586

บรษิทั น�้ำตำลขอนแกน่ จ�ำกดั 
(มหำชน)

บรษิทั เค.เอส.แอล. ไอท ี
เซน็เตอร ์จ�ำกดั

-คำ่จดักำรคอมพวิเตอร ์
-คำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำ

5,557
159

5,302
175

บรษิทั เค.เอส.แอล. ไอท ีเซน็เตอร ์จ�ำกดั 
ไ ด้ จัดตั ้ง ขึ้ น เพื่ อ เ ป็ นศู นย์บ ริก ำ ร
คอมพวิเตอรใ์หบ้รกิำรภำยในกลุม่บรษิทั  
บริษัทมีกำรก�ำหนดรำคำค่ำบริกำร
ระหว่ำงกนัโดยค�ำนวณจำกตน้ทุนเงนิ
ลงทุนและกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 
เค.เอส.แอล. ไอท ีเซน็เตอร ์จ�ำกดั และ
น�ำตัวเลขที่ได้มำจัดสรรเพื่อคิดค่ำ
บรกิำรตำมปรมิำณกำรใชง้ำนจรงิของ
แต่ละบรษิทั

บรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั -คำ่จดักำรคอมพวิเตอร ์
-คำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำ

1,931
49

2,012
56

บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั -คำ่จดักำรคอมพวิเตอร ์
-คำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำ

2,872
121

2,815
133

บรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ�ำกดั -คำ่จดักำรคอมพวิเตอร ์
-คำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำ

1,488
45

1,662
49

บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ�ำกดั - คำ่จดักำรคอมพวิเตอร์ 106 172

บรษิทั เค.เอส.แอล เอก็ซป์อรต์
เทรดดิง้ จ�ำกดั

- คำ่จดักำรคอมพวิเตอร์ 164 167

บรษิทั น�้ำตำลสะหวนันะเขด จ�ำกดั - คำ่จดักำรคอมพวิเตอร์ 517 635

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. - คำ่จดักำรคอมพวิเตอร์ 436 461

Koh Kong Plantation Co., Ltd. - คำ่จดักำรคอมพวิเตอร์ 98 143
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 1.2. คำ่เชำ่พืน้ที ่(ส�ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ตุลำคม 2561 และ 2560)

ผูใ้ห้เช่ำ ผูเ้ช่ำ ลกัษณะรำยกำรท่ีส�ำคญั

มลูค่ำของรำยกำร 
(พนับำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล

31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60

บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น 
จ�ำกดั (มหำชน)

บรษิทั อ่อนนุชก่อสรำ้ง 
จ�ำกดั

เชำ่พืน้ทีส่�ำนกังำน 202.84 ตำรำง
เมตรและทีจ่อดรถ ตำรำงเมตรละ 
300 บำท ต่อสัญญำทุก 1 ปี 
(01/11/59 - 31/10/60) เมือ่วนัที ่1 
กนัยำยน 2560 มคีวำมประสงคข์อ
เชำ่พืน้ทีล่ดลงเหลอื 196.69 ตำรำง
เมตร ตำรำงเมตรละ 300 บำท 
(01/09/60 - 31/10/61)

708 727 บรษิทัใหพ้ืน้ทีเ่ชำ่แก่บรษิทัในกลุม่เป็น
ระยะเวลำนำนแลว้ เน่ืองจำกตอ้งกำร
ใหบ้รษิทัในกลุ่มตัง้ส�ำนักงำนในพืน้ที่
เดียวกัน เพื่อสะดวกในกำรบริหำร
จดักำร โดยคดิค่ำเช่ำตำมรำคำตลำด
และมเีงื่อนไขเป็นไปตำมกำรค้ำปกติ
ทัว่ไป ณ วนัทีเ่ริม่ท�ำสญัญำเชำ่ครัง้แรก 
โดยเงื่อนไขต่ำงๆที่เกี่ยวกบักำรเช่ำ
พืน้ทีแ่ละทรพัยส์นิไดก้�ำหนดใหเ้ป็นไป
ตำมสญัญำทีต่กลงรว่มกนัโดยค�ำนึงถงึ
ผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส�ำคญั

บรษิทั รำชำชรูส จ�ำกดั เช่ำพื้นที่โกดงั 200 ตำรำงเมตร 
ตำรำงเมตรละ 100 บำท ต่อสญัญำ
ทกุ 1 ปี (01/08/61 – 31/07/62)

240 240

บริษัท รำชำเซรำมิค 
จ�ำกดั

เชำ่พืน้ทีส่�ำนกังำน 495.54 ตำรำง
เมตร และทีจ่อดรถ  ตำรำงเมตรละ 
300 บำท ต่อสัญญำทุก 1 ปี 
(01/01/61 - 31/12/61) และมกีำร
เช่ ำพื้นที่ เพิ่มชัว่ครำวจ�ำนวน 
202.84 ตำรำงเมตร ตำรำงเมตรละ 
200 บำท (01/11/60 - 31/12/60)

1,865 1,784

บรษิทั เค.เอส.แอล. ไอที
เซน็เตอร ์จ�ำกดั

เช่ำพืน้ทีส่�ำนักงำน 432.62 และที่
จอดรถ ตำรำงเมตรละ 300 บำท ต่อ
สัญญำทุก 3 ปี (01/08/61 – 
31/07/64)

1,557 1,557

บริษัท เค. เอส.แอล 
เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ ง 
จ�ำกดั

เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน 33.48 ตำรำง
เมตร  ตำรำงเมตรละ 300 บำท ต่อ
สัญญำ ทุก 3 ปี (01/10/60 – 
30/09/63)

121 121

บรษิทั แชมเป้ียนเฟอร์
เมนเตชัน่ จ�ำกดั

บรษิทั น�้ำตำลท่ำมะกำ 
จ�ำกดั

คำ่เชำ่ทีด่นิ  270 ไร ่รำคำไรล่ะ 740 
บำท ต่อสญัญำทกุ 3 ปี (04/08/59 
- 03/08/62) และไดย้กเลกิกำรเชำ่
เมือ่วนัที ่31 กรกฎำคม 2560

- 200 บรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั เชำ่ทีด่นิ
ของบรษิทั แชมเป้ียนฟอร์เมนเตชัน่ 
จ�ำกดั เพือ่ใชเ้ป็นแปลงทดลองปลกูและ
วิจัยพันธุ์อ้อยซึ่งค่ำเช่ำเป็นไปตำม
รำคำทีต่กลงรว่มกนั

 1.3. เงนิกูย้มื / เงนิใหกู้ย้มืระหวำ่งบรษิทั บรษิทัยอ่ย กบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ส�ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ตุลำคม 2561 และ 2560)

หน่วย : พนับำท

ส�ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ตลุำคม 2561 

ผูก้ ู้ ผูใ้ห้กู้ ยอดยกมำ  
1 พ.ย. 60

กู้เพ่ิม
ระหว่ำงงวด

ช�ำระคืน
ระหว่ำงงวด

ยอดคงเหลือ 
31 ต.ค. 61

ดอกเบีย้
จ่ำย

ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล

บรษิทั น�้ำตำล
ขอนแก่น จ�ำกดั 
(มหำชน)

นิติบุคคลอำคำร
ชุด เค.เอส.แอล 
ทำวเวอร์

5,000 300 (1,500) 3,800 80 บรษิทัไดร้บักำรสนบัสนุนควำมช่วยเหลอืทำงกำร
เงนิ จำก นิตบุิคคลอำหำรชดุ เค.เอส.แอล ทำวเวอร ์
ผ่ำนทำงเงนิกู้ยมืระยะสัน้ ในรูปตัว๋สญัญำใชเ้งนิ 
ประเภทจำ่ยคนืเมือ่ทวงถำม เงนิกูย้มืมวีตัถุประสงค์
เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนภำยในบรษิทั โดยคดิ
อตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 1.80 - 1.84 ต่อปี และจ่ำย
ช�ำระดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืน
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หน่วย : พนับำท

ส�ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ตลุำคม 2560 

ผูก้ ู้ ผูใ้ห้กู้ ยอดยกมำ  
1 พ.ย. 59

กู้เพ่ิม
ระหว่ำงงวด

ช�ำระคืน
ระหว่ำงงวด

ยอดคงเหลือ 
31 ต.ค. 60

ดอกเบีย้
จ่ำย

ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล

บรษิทั น�้ำตำล
ขอนแก่น จ�ำกดั 
(มหำชน)

นิติบุคคลอำคำร
ชุด เค.เอส.แอล 
ทำวเวอร์

6,900 - (1,900) 5,000 112 บรษิทัไดร้บักำรสนบัสนุนควำมชว่ยเหลอืทำงกำร
เงิน จำก นิติบุคคลอำหำรชุด เค.เอส.แอล 
ทำวเวอร์ ผ่ำนทำงเงนิกู้ยมืระยะสัน้ ในรูปตัว๋
สญัญำใชเ้งนิ ประเภทจำ่ยคนืเมือ่ทวงถำม  เงนิกู้
ยมืมวีตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ภำยในบรษิทั โดยคดิอตัรำดอกเบีย้รอ้ยละ 1.97 
- 2.05 ต่อปี และจำ่ยช�ำระดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืน

หน่วย : พนับำท

ส�ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ตลุำคม 2561

ผูก้ ู้ ผูใ้ห้กู้ ยอดยกมำ  
1 พ.ย. 60

กู้เพ่ิม
ระหว่ำงงวด

ช�ำระคืน
ระหว่ำงงวด

ยอดคงเหลือ 
31 ต.ค. 61

ดอกเบีย้
จ่ำย

ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล

บรษิทั ประจวบ
อุตสำหกรรม 
จ�ำกดั

บริษัท เค.เอส.
แอล. เอก็ซป์อรต์
เทรดดิง้ จ�ำกดั

- 278,100 (278,100) - 1,039 บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกดัได้รบักำร
สนบัสนุนทำงกำรเงนิผำ่นบรษิทั เค เอส แอล เอก็ซ์
ปอรต์ จ�ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของรำชกำรในเรื่องกำรส่งออกน�้ำตำล 
โดยบรษิทั เค เอส แอล เอก็ซป์อรต์ จ�ำกดั ท�ำหน้ำที่
เป็นบรษิทัตวักลำง (ผูกู้)้ ในกำรขอวงเงนิสนิเชือ่
เพือ่ธรุกรรมกำรสง่ออกกบัทำงธนำคำร และปลอ่ย
กู้ต่อให้แก่โรงงำนบรษิทั ประจวบอุตสำหกรรม 
จ�ำกดั โดยบรษิทัประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกดั จะ
วำงค�้ำประกนัเงนิกูก้บัธนำคำรดว้ยน�้ำตำลทีจ่ะสง่
ออก และน�ำตัว๋สญัญำใชเ้งนิมำวำงเพื่อเป็นหลกั
ประกนัทีบ่รษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้ 
จ�ำกดั  ทัง้น้ีหลกัประกนัดงักลำ่วครอบคลุมวงเงนิ
สนิเชื่อ และไม่มกีำรคดิค่ำธรรมเนียมในกำรค�้ำ
ประกนัวงสนิเชือ่ระหวำ่งกนั

หน่วย : พนับำท

ส�ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ตลุำคม 2560 

ผูก้ ู้ ผูใ้ห้กู้ ยอดยกมำ  
1 พ.ย. 59

กู้เพ่ิม
ระหว่ำงงวด

ช�ำระคืน
ระหว่ำงงวด

ยอดคงเหลือ 
31 ต.ค. 60

ดอกเบีย้
จ่ำย

ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล

บรษิทั ประจวบ
อุตสำหกรรม 
จ�ำกดั

บริษัท เค.เอส.
แอล. เอก็ซป์อรต์
เทรดดิง้ จ�ำกดั

- 552,339 (552,339) - 3,243 บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัดได้รบักำร
สนบัสนุนทำงกำรเงนิผำ่นบรษิทั เค เอส แอล เอก็ซ์
ปอรต์ จ�ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของรำชกำรในเรื่องกำรส่งออกน�้ำตำล 
โดยบรษิทั เค เอส แอล เอก็ซป์อรต์ จ�ำกดั ท�ำหน้ำที่
เป็นบรษิทัตวักลำง (ผูกู้)้ ในกำรขอวงเงนิสนิเชื่อ
เพือ่ธรุกรรมกำรสง่ออกกบัทำงธนำคำร และปลอ่ย
กู้ต่อให้แก่โรงงำนบรษิัท ประจวบอุตสำหกรรม 
จ�ำกดั โดยบรษิทัประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกดั จะ
วำงค�้ำประกนัเงนิกูก้บัธนำคำรดว้ยน�้ำตำลทีจ่ะสง่
ออก และน�ำตัว๋สญัญำใชเ้งนิมำวำงเพื่อเป็นหลกั
ประกนัทีบ่รษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้ 
จ�ำกดั  ทัง้น้ีหลกัประกนัดงักลำ่วครอบคลุมวงเงนิ
สนิเชื่อ และไม่มกีำรคดิค่ำธรรมเนียมในกำรค�้ำ
ประกนัวงสนิเชือ่ระหวำ่งกนั
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บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต

ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ มมีตเิกีย่วกบัรำยกำรระหวำ่งกนั
ดงัน้ี

กรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัของบรษิทัในชว่ง
ทีผ่ำ่นมำ และไดใ้หค้วำมเหน็วำ่ เป็นรำยกำรทีม่คีวำมจ�ำเป็นและสม
เหตุสมผลในกำรท�ำรำยกำร ซึง่รำยกำรทีเ่ป็นรำยกำรคำ้ตำมปกติ
ของกำรด�ำเนินธรุกจินัน้ บรษิทัไดก้�ำหนดรำคำตำมรำคำตลำด 

นโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต

1. รำยกำรค้ำตำมปกติของกำรด�ำเนินธรุกิจ เช่น กำรใช้
ทำ่เรอืและคลงัสนิคำ้ของบรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ�ำกดั 
(มหำชน) และกำรซือ้ขำยน�้ำตำลระหว่ำงบรษิทัและบรษิทั
ย่อย รำยกำรดงักล่ำวจะยงัคงมอียู่ในอนำคต ซึง่บรษิทัจะ
ด�ำเนินกำรโดยค�ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส�ำคญั 
และรำคำทีค่ดิตอ้งเป็นไปตำมรำคำตลำด

2. รำยกำรเช่ำพืน้ท่ีและทรพัยสิ์น จะเป็นไปตำมรำคำตลำด 
และเป็นรำคำคำ่เชำ่ทีเ่ทำ่กบักำรใหบุ้คคลอืน่เชำ่

3. รำยกำรซ้ือขำยทรพัยสิ์นและเงินลงทุน รำยกำรซือ้ขำย
ทรพัยส์นิและเงนิลงทนุของบรษิทั เป็นรำยกำรเพิม่ทนุเพือ่
ร ักษำสัดส่วนกำรถือหุ้นและกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจ
ปัจจุบนัที่มีอยู่และธุรกิจในอนำคตซึ่งนโยบำยที่ซื้อขำย
ทรพัยส์นิระหวำ่งกนัและกำรซือ้ขำยเงนิลงทนุระหวำ่งกนั จะ
ค�ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส�ำคญัและจะกระท�ำเทำ่
ทีจ่�ำเป็นและเหมำะสม 

4. รำยกำรกู้ยืมเงินกบับคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง กำรกูย้มื
เงนิกบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ บรษิทัจะกระท�ำเท่ำที่
จ�ำเป็นและเหมำะสม  โดยค�ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทั
เป็นส�ำคญั

5. รำยกำรพิเศษอ่ืนๆ เป็นรำยกำรอืน่ๆ นอกเหนือจำกขอ้ 1-4

รำยกำรระหวำ่งกนัของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยเกดิขึน้กบับุคคลทีอ่ำจ
มคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ มสีว่นไดส้ว่นเสยีหรอือำจมคีวำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดในอนำคต บริษัทจะได้ให้คณะ
กรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมจ�ำเป็นและ
ควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบ
ไมม่คีวำมช�ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ 
บรษิทัจะไดใ้หผู้เ้ชีย่วชำญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นผู้
ให้ควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพื่อน�ำไปใช้
ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรหรอืผูถ้อืหุน้ตำมแต่กรณี

ทัง้น้ี รำยกำรระหวำ่งกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตนัน้  คณะกรรมกำร
บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์  และขอ้บงัคบั ประกำศ  ค�ำสัง่  หรอืขอ้ก�ำหนด
ของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  รวมตลอดถงึกำรปฏบิตัติำม
ขอ้ก�ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท�ำรำยกำรเกีย่วโยงกนั  
และกำรไดม้ำหรอืจ�ำหน่ำยทรพัยส์นิทีส่�ำคญัของบรษิทัหรอืบรษิทั

ยอ่ยนอกจำกน้ี บรษิทัจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัในหมำยเหตุงบ
กำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และแบบ
แสดงรำยกำรขอ้มลูประจ�ำปี (56-1) ในปีต่อๆ ไป

โครงสรำ้งกำรถือหุ้นท่ีมีบคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งถือหุ้นเกิน
กว่ำร้อยละ 10

จำกโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบรษิัทและบรษิัทย่อยในปัจจุบนัที่
บรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มบำงบรษิทัยงัมกีำรถอืหุน้โดยบุคคลทีอ่ำจ
มคีวำมขดัแยง้เกนิกวำ่รอ้ยละ 10 นัน้มรีำยละเอยีดดงัต่อไปน้ี

บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ�ำกดั (มหำชน) มบีุคคลทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้ของบรษิทัถอืหุน้อยูจ่�ำนวนรอ้ยละ 17.42 และบรษิทั น�้ำตำล
ขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้ในบรษิทั ไทยชกูำร ์ เทอรม์เิน้ิล 
จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวนรอ้ยละ 23.82 และไมม่นีโยบำยทีจ่ะลงทนุ
เพิม่  นอกจำกน้ี ผูถ้อืหุน้และกรรมกำรไมม่แีรงจงูใจทีจ่ะกระท�ำกำร
ใดๆ เพือ่ถ่ำยเทผลประโยชน์ไปทีบ่รษิทัใดบรษิทัหน่ึง นอกจำกน้ีใน
บรษิทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิน้ิล จ�ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ยงัมกีรรมกำรอกีหลำย
ทำ่นทีม่ำจำกบรษิทัน�้ำตำลอืน่ๆ ดงันัน้ จงึมกีำรคำนอ�ำนำจกนัภำยใน
อยูแ่ลว้ในทัง้ 2 บรษิทั ท�ำใหก้ำรท�ำรำยกำรระหวำ่งบรษิทัและบรษิทั
ไทยชกูำร ์ เทอรม์เิน้ิล จ�ำกดั (มหำชน) เป็นไปตำมรำคำและกลไก
ทำงกำรตลำด ซึง่จะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์สงูสดุกบัทัง้สองบรษิทั

จะเห็นได้ว่ำ โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบรษิัทและบรษิัทย่อยใน
ปัจจุบนัทีบ่ำงบรษิทัยงัมกีำรถอืหุน้โดยบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้
เกนิกวำ่รอ้ยละ 10 นัน้ เป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตี ซึง่ในปัจจบุนั
บรษิทัพยำยำมทีจ่ะปรบัโครงสรำ้งใหม้คีวำมขดัแยง้กนัน้อยทีสุ่ด 
ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบำยเกีย่วกบักำรลงทนุในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม
ในอนำคต โดยบรษิทัจะเขำ้ลงทนุโดยตรงดว้ยตวัเอง และไมใ่หบุ้คคล
ทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้เขำ้ถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มเกนิกวำ่
ทีก่�ำหนดเวน้แต่จะกระท�ำเทำ่ทีจ่�ำเป็นและเหมำะสม และค�ำนึงถงึผล
ประโยชน์ของบรษิทัเป็นส�ำคญั  นอกจำกน้ี บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดั
แยง้จะไมเ่ขำ้ถอืหุน้หรอืลงทนุในธรุกจิทีจ่ะท�ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้กบั
ทำงบรษิทั หรอืธรุกจิทีม่ลีกัษณะเป็นกำรแขง่ขนักบับรษิทั
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รอบบญัชขีองบรษิทัเริม่วนัที ่ 1 พฤศจกิำยน และสิน้สุดวนัที ่ 31 
ตุลำคม ของทกุปี

1. รำยงำนของผูส้อบบญัชี

1) ผูส้อบบญัชี

ปี 2559 นำยนิต ิจงึนิจนิรนัดร ์

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 3809

 บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ�ำกดั

ปี 2560 นำยนิต ิจงึนิจนิรนัดร ์

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 3809

 บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ�ำกดั

ปี 2561 นำงสำวจนัทริำ จนัทรำชยัโชต ิ

 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 6326

 บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ�ำกดั

2) สรปุรำยงำนกำรตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชใีนระยะ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ

ปี 2559 ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบกำรเงนิโดยใหค้วำมเหน็โดย 
 ไมม่เีงือ่นไข

ปี 2560 ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบกำรเงนิโดยใหค้วำมเหน็โดย 
 ไมม่เีงือ่นไข

ปี 2561 ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบกำรเงนิโดยใหค้วำมเหน็โดย 
 ไมม่เีงือ่นไข

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
2. สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัย่อย และหลกัเกณฑใ์นกำรท�ำ
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงนิปีระหวำ่งปี 2559 -2561 ประกอบดว้ยบรษิทัยอ่ยจ�ำนวน
ทัง้สิน้ 14 แหง่

ตำรำงที ่1: แสดงสดัสว่นกำรถอืหุน้ของบรษิทัทำงตรงและทำงออ้ม

อตัรำรอ้ยละของกำรถอืหุน้

2561 2560 2559

บรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั
บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั
บรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ�ำกดั
บรษิทั เคเอสแอลเรยีลเอสเทต จ�ำกดั*
บรษิทั เค.เอส.แอล.เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ�ำกดั**
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลำยส ์จ�ำกดั
บรษิทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั
บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ�ำกดั (มหำชน)***
บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนดเ์ทรดดิง้ จ�ำกดั
บรษิทั ดบับลวิเอสพ ี โลจสิตกิส ์จ�ำกดั****
บรษิทั น�้ำตำลสะหวนันะเขด จ�ำกดั
Koh Kong Plantation Company Limited*****
Koh Kong Sugar Industry Company Limited
Wynn In Trading Company Limited

90.21
95.78
98.61
91.02
79.55
100.00
100.00

-
100.00
100.00
98.49
80.00
80.00
100.00

90.21
95.78
98.61
91.02
79.55
100.00
100.00

-
100.00
100.00
98.49
80.00
80.00
100.00

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

หมำยเหตุ
*ถอืหุน้ทำงออ้มผำ่นบรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั
**ถอืหุน้ทำงออ้มผำ่น บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั บรษิทั น�้ำตำล
ทำ่มะกำ จ�ำกดั และบรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้ง สุน้หล ีจ�ำกดั
***บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) เดมิเป็นบรษิทัยอ่ย 
ปัจจบุนัถอืหุน้ผำ่นบรษิทั บบีจีไีอ จ�ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นบรษิทัรว่ม
**** บรษิทัดบับลวิเอสพ ี โลจสิตกิส ์จ�ำกดั เป็นบรษิทักอ่ตัง้ใหมใ่นปี 2559 ยงัไมม่ี
กำรด�ำเนินกจิกำร วตัถุประสงคเ์พือ่ท�ำธรุกจิดำ้นบรกิำรขนสง่และขนถ่ำยสนิคำ้

***** ถอืหุน้ทำงออ้มผำ่น Wynn In Trading Co., Ltd.

3. งบก�ำไรขำดทนุ

 ปี 2560 บรษิทั มรีำยไดจ้ำกกำรด�ำเนินงำนรวมทัง้สิน้ 
17,813 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปีทีผ่ำ่นมำ รอ้ยละ 14 โดยรำยไดม้ำ
จำกรำยไดจ้ำกกำรขำย 17,407 ลำ้นบำทและรำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 
406 ลำ้นบำท โดยในปี 2561 รำคำน�้ำตำลตลำดโลกมกีำรปรบัตวั
ลดลง  ท�ำใหร้ำคำขำยสง่ออกลดลง รอ้ยละ 28-32 แต่บรษิทัมปีรมิำณ
กำรขำยน�้ำตำลเพิม่ขึน้รอ้ยละ 59 จำกปรมิำณออ้ยเขำ้หบีเพิม่ขึน้ 
รวมถงึรำยไดจ้ำกกำรขำยกำกน�้ำตำลและรำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ
เพิม่ขึน้  สง่ผลใหใ้นภำพรวมรำยไดจ้ำกกำรด�ำเนินงำนรวมเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 14 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่ำ่นมำ
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 บรษิทัมตีน้ทนุรวมทัง้สิน้ 14,681 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี
ทีผ่ำ่นมำรอ้ยละ 11 และบรษิทัมกี�ำไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 28 จำก 
2,443 ลำ้นบำท เป็น 3,131 ลำ้นบำท

ในสว่นของรำยไดอ้ืน่ๆและขำดทนุอืน่ๆ ในปี 2561 เมือ่เทยีบกบัปี 
2560 มำจำก

ปี 2561
(ลำ้นบำท)

ปี 2560
(ลำ้นบำท)

(1) รำยไดค้ำ่ตอบแทนกำรผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย

(2) ก�ำไร (ขำดทนุ) จำกอตัรำแลกเปลีย่น

(3) ก�ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยตุธิรรม

     ของสนิทรพัยช์วีภำพ

(4) ก�ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่ยตุธิรรมของ

     อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ

(5) ก�ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย

(6) ก�ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรตดัจ�ำหน่ำยทรพัยส์นิ

(7) (ขำดทนุ) จำกกำรดอ้ยคำ่ของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์

(8) รำยไดอ้ืน่

รวมทัง้สิน้ 

440
57

(33) 

241
-

(3) 
(4) 

475
1,174

-
53

(54) 

426
2,370

(19) 
(223) 
566

3,119

สง่ผลใหบ้รษิทัมกี�ำไรก่อนหกัคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้สิน้ 4,305 ลำ้นบำท ลดลง
รอ้ยละ 23 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่ำ่นมำ

ในสว่นของคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและกำรบรหิำร   

(1) บรษิทัมคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย 770 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 82 
เน่ืองจำกปรมิำณขำยน�้ำตำลสง่ออกทีเ่พิม่ขึน้

(2) บรษิทัมคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 724 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 14 

(3) คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร 138 ลำ้นบำท

(4) คำ่ธรรมเนียมกองทนุ 1,116 ลำ้นบำทเพิม่ขึน้เลก็น้อยจำก 
ปีทีผ่ำ่นมำที ่1,096 ลำ้นบำท

ท�ำใหบ้รษิทัมกี�ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได ้
1,557 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 49

 ในปี 2561 บรษิทัมตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 728 ลำ้นบำท เพิม่
ขึน้รอ้ยละ 9 และภำระภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 144 ลำ้นบำท มสีว่น
แบง่ก�ำไรจำกบรษิทัรว่ม 145 ลำ้นบำท ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 18 ลำ้น
บำท สง่ผลใหก้�ำไรสทุธใินสว่นของบรษิทัลดลงรอ้ยละ 57 จำกปีที่
ผำ่นมำที ่1,970 ลำ้นบำท โดยลดลงเป็น 848 ลำ้นบำทในปี 2561

ตำรำงที ่2 : แสดงงบก�ำไรขำดทนุรวมของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย เปรยีบเทยีบ 3 ปียอ้นหลงั

งบก�ำไรขำดทนุโดยสรปุ (ลำ้นบำท) 2561 2560 2559
%

เปลีย่นแปลง

รำยไดจ้ำกกำรด�ำเนินงำน 
ตน้ทนุจำกกำรด�ำเนินงำน 

ก�ำไรขัน้ตน้
รำยไดอ้นืๆ

ก�ำไรก่อนหกัคำ่ใชจ้ำ่ย
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร
คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร
คำ่ธรรมเนียมกองทนุ 

รวมคำ่ใชจ้ำ่ย
ก�ำไรก่อนหกัตน้ทนุกำรเงนิและภำษี

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ
สว่นแบง่ก�ำไรบรษิทัรว่ม
ภำษเีงนิได้
ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยและอืน่ๆ

ก�ำไรสทุธิ

17,813
(14,681)

3,132
1,173
4,305
(770)
(724)
(138)

(1,116)
(2,748)
1,557
(728)
145

(144)
18

848

15,623
(13,180)

2,443
3,119
5,562
(424)
(837)
(147)

(1,096)
(2,503)
3,059
(668)
121

(560)
19

1,970

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

14%
11%
28%
-62%
-23%
82%
-14%
-6%
2%

10%
-49%

9%

-74%

-57%

ก�ำไรสทุธติ่อหุน้
อตัรำก�ำไรขัน้ตน้
อตัรำก�ำไรสทุธิ

 0.19 
17.6%
4.8%

 0.45 
15.6%
12.6%

 0.32 
21.5%
8.4%

-57%

 เมือ่พจิำรณำในสว่นของโครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรด�ำเนินงำนปกต ิปี 2561 ทัง้สิน้ 17,813 ลำ้นบำท บรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำย
น�้ำตำลและกำกน�้ำตำล 15,288 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 89 ของรำยไดจ้ำกกำรด�ำเนินงำนปกตทิัง้หมด   รำยไดจ้ำกกำรขำยเอทำนอลและ
เบนซนิ ไมม่เีน่ืองจำกกำรรวมกจิกำรในปีทีผ่ำ่นมำ รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำทีซ่ึง่โรงไฟฟ้ำของบรษิทัจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลติและกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำคตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำจ�ำนวน 1,211 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 7 รำยไดจ้ำกงำนบรกิำร 405 ลำ้นบำท 
รำยไดอ้ืน่ๆ 89 ลำ้นบำท และรำยไดจ้ำกกำรท�ำกำรซือ้มำขำยไป 750 ลำ้นบำท
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ตำรำงที ่3 : โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิทั 3 ปียอ้นหลงั

งบก�ำไรขำดทนุโดยสรปุ (ลำ้นบำท) 2561 2560
2559

ปรบัปรงุ
%

เปลีย่นแปลง

รำยไดจ้ำกกำรด�ำเนินงำนปกต ิ
 รำยไดจ้ำกกำรขำยน�้ำตำล
 รำยไดจ้ำกกำรขำยกำกน�้ำตำล
 รำยไดอ้ืน่ๆ จำกขำยน�้ำตำล
 รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ
 รำยไดจ้ำกกำรขำยเอทำนอลและเบนซนิ
 รำยไดจ้ำกกำรขำยปุ๋ ย
 รำยไดจ้ำกงำนบรกิำร
 รำยไดอ้ืน่ๆ 
  รวม
รำยไดจ้ำกกำรด�ำเนินงำน ซือ้มำขำยไป
 รำยไดจ้ำกกำรขำยน�้ำมนั
 รำยไดจ้ำกกำรขำยปุ๋ ย
 รำยไดจ้ำกกำรขำยพสัดุ
  รวม 
รำยไดจ้ำกกำรด�ำเนินงำน ซือ้มำขำยไป

13,668
1,620

64
1,211

0
4

405
89

17,063

440
273
37

750
17,813

80%
9%
0%
7%
0%
0%
2%
1%
100%

59%
36%
5%
100%

11,928
15
98

751
2,100

0
252
11

15,157

242
197
28

467
15,623

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

52%
42%
6%
100%

13,084
326
154
808

2,023
5

167
13

16,580

186
118
26

331
16,911

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

56%
36%
8%
100%

15%
10693%

-34%
61%

-100%
2525%

61%
730%
13%

82%
39%
32%
61%
14%

4. งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย

ตำรำงที ่ 4 : สรปุงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยของบรษิทั เปรยีบเทยีบ 3 ปียอ้นหลงั

งบก�ำไรขำดทนุโดยสรปุ (ลำ้นบำท) 2561 2560 2559
%

เปลีย่นแปลง

 เงนิสดและเงนิลงทนุระยะสัน้
 ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่
 เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้
 สนิคำ้คงเหลอื
 สนิทรพัยช์วีภำพ
 สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ๆ
 เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม
 เงนิลงทนุระยะยำวอืน่ๆ
 เงนิใหกู้ย้มืระยะยำว
 อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ
 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์สทุธิ
 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ๆ
รวมสนิทรพัย์
 หน้ีสนิหมนุเวยีน
 หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน
รวมหน้ีสนิ
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้
สว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่
อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อทนุ
อตัรำสว่นหน้ีสนิสว่นทีม่ดีอกเบีย้ต่อทนุ

129
2,476
1,533
4,089

61
46

3,879
335
243

5,167
26,183
1,401

45,542
13,924
12,979
26,903
18,639
18,210

 1.44 
 1.26 

153
1,198
1,569
3,100

112
64

3,747
405
393

4,917
26,354

977
42,991
14,818
10,080
24,898
18,092
17,650

 1.38 
 1.20 

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 

-16%
107%

-2%
32%
-46%
-28%

4%
-17%
-38%

5%
-1%
43%
6%
-6%
29%
8%
3%
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 ในปี 2561 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม 45,542 ลำ้นบำท เพิม่ขี้
นรอ้ยละ 6 เมือ่เทยีบกบัสนิทรพัยปี์ 2560 ที ่42,991 ลำ้นบำท  หน้ี
สนิรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 จำก 24,898 ลำ้นบำทในปี 2560 เป็น 
26,903 ลำ้นบำท จงึสง่ผลใหอ้ตัรำหน้ีสนิต่อทุนเพิม่ขึน้จำก 1.38 
เทำ่ในปี 2560 เป็น 1.44 เทำ่ และอตัรำหน้ีสนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อ
ทนุเพิม่ขึน้จำก 1.20 เทำ่ในปี 2560 เป็น 1.26 เทำ่  โดยรำยกำรใน
ปี 2561 ทีเ่ปลีย่นแปลงอยำ่งมสีำระส�ำคญัเมือ่เทยีบกบัปี 2560 มดีงั
ต่อไปน้ี

 (1)  ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอืน่ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 
107 เน่ืองจำกบรษิทัมลีูกหน้ีกำรค้ำที่มกี�ำหนดรบัช�ำระในเดอืน
พฤศจกิำยน ปี 2561 มำกกวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ

 (2) สนิคำ้คงเหลอืมกีำรปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 32 มำจำก
ปรมิำณสนิคำ้คงคลงัซึง่ไดแ้ก่ น�้ำตำล มปีรมิำณเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบั
ปีทีผ่ำ่นมำ

 (3) อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 มำจำก
กำรประเมนิมลูคำ่สนิทรพัยท์ีส่งูขึน้

 (4) สนิทรพัยช์วีภำพ ลดลงรอ้ยละ 46 มำจำกกำรลดลง
ของมลูคำ่ยตุธิรรม

 (5) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ๆ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 43 มำจำก
กำรลกูหน้ีคำ่ตอบแทนกำรผลติและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย 

 (6) หน้ีสนิหมนุเวยีนลดลงรอ้ยละ 6 และหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 29 เกดิจำกในปี 2561 มเีงนิกูร้ะยะยำวเพิม่ขึน้เพือ่
ปรบัสดัสว่นกำรกูย้มืจำกระยะสัน้เป็นระยะยำว

5. งบกระแสเงินสด

ตำรำงที ่5 : แสดงงบกระแสเงนิสดของบรษิทั เปรยีบเทยีบ 3 ปียอ้นหลงั

งบก�ำไรขำดทนุโดยสรปุ (ลำ้นบำท) 2561 2560 2559 %
เปลีย่นแปลง

ก�ำไร + คำ่เสือ่ม + รำยกำร Non Cash 
เปลีย่นแปลงใน Working Capital 
 กระแสเงนิสดจำกกำรด�ำเนินงำน
ลงทนุในทีด่นิ อำคำร เครือ่งจกัร (สทุธ)ิ
 กระแสเงนิสดจำกกำรลงทนุ
 กระแสเงนิสดจำกกำรจดัหำเงนิ
เงนิสดเปลีย่นแปลง
เงนิสดปลำยงวด
คำ่เสือ่มรำคำ

 2,449 
 (3,145)

 (696)
 (1,132)

 (863)
 1,512 

 (24)
 129 

 1,264 

 2,185 
 (1,948)

 236 
 (3,098)
 (3,320)
 3,149 

 71 
 153 

 1,182 

 2,462 
 1,575 
 4,038 

 (1,578)
 (1,521)
 (2,620)

 (86)
 82 

 1,247 

12%

-394%
-63%
-74%
-52%

7%

 ในปี 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดร้บักระแสเงนิสดจำกกจิกรรมกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด�ำเนิน
งำนเขำ้มำทัง้สิน้ 2,449 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2560 รอ้ยละ 12 สบืเน่ืองจำกผลประกอบกำรธรุกจิโดยรวมทีป่รบัตวัดขีึน้ แต่มปีรมิำณสนิคำ้
คงคลงัทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหใ้นปี 2561 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีระแสเงนิสดจำกกำรด�ำเนินงำน (696) ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 394

 ในสว่นกระแสเงนิสดจำกกจิกรรมกำรลงทนุ บรษิทัและบรษิทัยอ่ย มกีำรจ่ำยเงนิจำกกจิกรรมกำรลงทนุ(สทุธ)ิ ทัง้หมด 863 ลำ้น
บำท โดย 1,132 ลำ้นบำท เป็นกำรลงทนุในทีด่นิ อำคำร เครือ่งจกัร(สทุธ)ิ ซึง่สว่นใหญ่เกดิจำกกำรลงทนุขยำยโรงงำนน�้ำตำลและโรงไฟฟ้ำ
ทีว่งัสะพงุ จงัหวดัเลย

 ในกจิกรรมกำรจดัหำเงนิ  บรษิทัและบรษิทัยอ่ย รบัเงนิสดสทุธทิัง้หมด 1,512 ลำ้นบำท ซึง่สว่นใหญ่เป็นกำรกูเ้งนิจำกสถำบนั
กำรเงนิ และออกตรำสำรหน้ี
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6. อตัรำส่วนทำงกำรเงิน

ตำรำงที ่6 : แสดงอตัรำสว่นทำงกำรเงนิ เปรยีบเทยีบ 3 ปียอ้นหลงั

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ (ลำ้นบำท) 2561 2560 2559
ปรบัปรงุ

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง 
 อตัรำสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน
       อตัรำสว่นสนิทรพัยค์ลอ่งตวั
 ระยะเวลำกำรเกบ็หน้ี
 อตัรำสว่นกำรหมนุเวยีนของสนิคำ้
อตัรำสว่นวเิครำะหค์วำมสำมำรถในกำรก่อหนี้ 
 อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้
 อตัรำสว่นหน้ีสนิทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้
       อตัรำสว่นหน้ีสนิระยะยำวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้
อตัรำสว่นผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ 
 อตัรำผลตอบแทนจำกกำรใชส้นิทรพัย์
       อตัรำผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้
อตัรำสว่นวเิครำะหป์ระสทิธภิำพในกำรด�ำเนินงำน 
 อตัรำก�ำไรขัน้ตน้
       ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนต่อยอดขำย
 ก�ำไรสทุธกิ่อนภำษตี่อยอดขำย
 ก�ำไรสทุธติ่อยอดขำย
กำรวดัรำคำทำงกำรตลำด 
 มลูคำ่ตำมบญัชตี่อหุน้
 ก�ำไรต่อหุน้

 0.60 
 0.30 

 47 
 93 

 1.44 
 1.26 
 0.61 

2%
5%

18%
9%
5%
5%

 4.13 
 0.19 

 0.42 
 0.20 

 44 
 100 

 1.38 
 1.20 
 0.47 

5%
11%

16%
20%
16%
13%

 4.00 
 0.45 

 0.53 
 0.26 

 29 
 78 

 1.30 
 1.13 
 0.60 

4%
9%

21%
15%
11%
8%

 3.67 
 0.32 

 จะเหน็ไดว้ำ่จำกปี 2561 อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ ในสว่น ของสภำพคลอ่งทีเ่ป็นสว่นของ อตัรำสว่นเงนิทนุหมนุเวยีน และ อตัรำสว่น
สนิทรพัยค์ล่องตวั ปรบัตวัเพิม่ขึน้เน่ืองจำกในปี 2561 บรษิทัมเีงนิกูร้ะยะยำวเพิม่ขึน้เพือ่ปรบัสดัสว่นเงนิกู ้ อย่ำงไรกด็ ี ในกำรค�ำนวณ
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งมหีุน้กูแ้ละเงนิกูท้ีถ่งึก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปีอยูจ่�ำนวนหน่ึง ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่สนบัสนุนโครงกำรระยะยำวของ
บรษิทัรวมอยูใ่นกำรค�ำนวณ 

 ส�ำหรบัอตัรำสว่นทีเ่กีย่วกบัหน้ีสนิจะเหน็ไดว้ำ่ทัง้ อตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ และ อตัรำสว่นหน้ีสนิทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่น
ของผูถ้อืหุน้ เพิม่ขึน้เลก็น้อย สบืเน่ืองจำกเงนิกูท้ีเ่พิม่ขึน้จำกปรมิำณกำรผลติและสนิคำ้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้

 ในสว่นของควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรจะเหน็ไดว้ำ่ อตัรำก�ำไรขัน้ตน้ เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่ำ่นมำ แต่ ก�ำไรจำกกำรด�ำเนิน
งำนต่อยอดขำย, ก�ำไรสทุธกิ่อนภำษตี่อยอดขำย, และ ก�ำไรสทุธติ่อยอดขำย มอีตัรำสว่นทีล่ดลง ซึง่สว่นใหญ่เกดิจำกก�ำไรจำกกำรขำย
เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยในปีทีผ่ำ่นมำมำกกวำ่ปี 2561 ซึง่ถอืวำ่เป็นรำยกำรพเิศษ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรและงบกำรเงนิรวมของบรษิทั น�้ำตำลขอนแกน่ จ�ำกดั (มหำชน) 

และบรษิทัยอ่ย ซึง่จดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยไดม้กีำรพจิำรณำเลอืกใชน้โยบำยกำรบญัชทีีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัิ

อยำ่งสม�่ำเสมอ และใชด้ลุยพนิิจอยำ่งระมดัระวงัและหลกักำรประมำณกำรทีส่มเหตุสมผลและรอบคอบ รวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มลูส�ำคญั

อยำ่งเพยีงพอและโปรง่ใสในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ทัง้น้ีงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรและงบกำรเงนิรวมดงักล่ำวไดผ้ำ่นกำรตรวจสอบ

และใหค้วำมเหน็อยำ่งไมม่เีงือ่นไขจำกผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตทีเ่ป็นอสิระ 

 คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้แีละด�ำรงไวซ้ึง่ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยใน เพือ่ใหม้คีวำมมัน่ใจไดว้่ำมกีำร

บนัทกึขอ้มลูทำงบญัชอียำ่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ และเพยีงพอทีจ่ะด�ำรงรกัษำไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ ตลอดจนป้องกนัไมใ่หเ้กดิกำรทจุรติหรอื

กำรด�ำเนินกำรทีผ่ดิปกตอิยำ่งมสีำระส�ำคญั โดยคณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรทีเ่ป็น

อสิระท�ำหน้ำทีก่�ำกบัดแูลสอบทำนงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรและงบกำรเงนิรวม รวมทัง้ประเมนิระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบ

ภำยในใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลโดยควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบปรำกฏในรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ไดแ้สดง

ไวใ้นรำยงำนประจ�ำปีน้ีแลว้

 คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็วำ่ ระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบรษิทั สำมำรถสรำ้งควำมเชือ่มัน่ได้

วำ่ งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรและงบกำรเงนิรวมของบรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ยแสดงส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 

ตุลำคม 2561 แสดงฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด�ำเนินงำน และกระแสเงนิสดถกูตอ้งในสำระส�ำคญัตำมหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป

(นำยมนู เลียวไพโรจน์)

ประธำนกรรมกำร

(นำยจ�ำรญู ชินธรรมมิตร)์

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้ตำมมตขิองคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรอสิระจ�ำนวน 4 ท่ำน   
ในรอบปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรประชมุรว่มกบัฝ่ำยจดักำร ส�ำนกัตรวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัช ีจ�ำนวน 5 ครัง้ 

 โดยกรรมกำรทัง้ 4 ทำ่นเป็นผูม้คีวำมรูค้วำมช�ำนำญ และประสบกำรณ์ดำ้นบญัช ีดำ้นกำรเงนิ ดำ้นกฎหมำยและดำ้นธรุกจิเป็นอยำ่งด ี
ทัง้น้ี นำยสทิธ ิลลีะเกษมฤกษ ์และรศ. อญัชล ีพพิฒันเสรญิ เป็นบุคคลทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในดำ้นบญัชกีำรเงนิ และมคีณุสมบตัเิหมำะสม 
ทีจ่ะสำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิตำมขอ้ก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.)
 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
 โดยใหค้วำมส�ำคญักบักำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ รำยกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั และงำนดำ้นตรวจสอบภำยใน รวมทัง้สง่เสรมิและผลกัดนัให้
บรษิทัฯ ปฏบิตัติำมขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน เพือ่ใหบ้รษิทัฯ มกีำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีมกีำรบรหิำรควำมเสีย่ง และระบบกำร
ควบคมุภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล เรือ่งทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำในรอบ 1 ปีทีผ่่ำนมำ มสีำระส�ำคญัสรปุไดด้งัน้ี 

1.  สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน
 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ�ำปี 2561 ของบรษิทั ฯ  และบรษิทัยอ่ย โดยประชมุ
หำรอืแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็รว่มกบัผูส้อบบญัช ีฝ่ำยบรหิำรและส�ำนกัตรวจสอบภำยใน เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ำกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิถกูตอ้ง
ครบถว้น เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ รวมถงึเปิดเผยขอ้มลูในรำยงำนทำงกำรเงนิอยำ่งเพยีงพอและทนัเวลำ  เพือ่เป็นประโยชน์
ต่อนกัลงทุนและผูใ้ชง้บกำรเงนิ นอกจำกน้ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีำยจดักำร เพือ่ใหเ้กดิควำม
มัน่ใจวำ่ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิำนและแสดงควำมเหน็ไดอ้ยำ่งอสิระไมถ่กูจ�ำกดัขอบเขต

2.  สอบทำนกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง
 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรปฏบิตัติำมนโยบำยก�ำกบัดแูลกจิกำรและจรรยำบรรณของบรษิทัฯ รวมทัง้กำรปฏบิตัติำม
กฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง พบวำ่ กรรมกำร  ผูบ้รหิำรและพนกังำนไดป้ฎบิตัติำมเป็นอยำ่งด ีส�ำหรบัรำยกำรเกีย่วโยงหรอืรำยกำรที่
อำจมขีอ้ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ก�ำหนดใหผู้ม้หีน้ำทีเ่กีย่วขอ้งรำยงำน ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำทกุไตรมำส  นอกจำกน้ี คณะ
กรรมกำรตรวจสอบไดม้อบหมำยใหส้�ำนกัตรวจสอบภำยในมหีน้ำทีส่อบทำนกำรปฏบิตัติำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชัน่ และเสนอ
ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่พจิำรณำอยำ่งเหมำะสม

3.   สอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและสอบทำนเกณฑป์ระเมนิควำมเสีย่งระดบัองคก์ร ตำมแนว COSO-ERM จำกส�ำนกับรหิำร
ควำมเสีย่ง  เพือ่ใชใ้นกำรประเมนิปัจจยัเสีย่งทีอ่ำจจะสง่ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว  

4.   ควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยใน 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดก้�ำกบัดแูลงำนตรวจสอบภำยใน เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่กำรด�ำเนินกจิกรรมตรวจสอบภำยใน เป็นไปอยำ่งมอีสิระ
และมปีระสทิธผิล โดยใหค้วำมเหน็ชอบต่อแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีทีจ่ดัท�ำขึน้ตำมควำมเสีย่งทีส่�ำคญัของบรษิทัฯ และไดต้ดิตำมควำมคบื
หน้ำของกำรปฏบิตังิำนของส�ำนกัตรวจสอบภำยในเป็นประจ�ำทกุไตรมำส เพือ่สอบทำนกำรปฏบิตังิำน และคณุภำพงำนของหน่วยงำนตรวจ
สอบภำยใน รวมถงึเพือ่ใหก้ำรควบคมุภำยในของบรษิทัมคีวำมเพยีงพอ มปีระสทิธผิลและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคมุภำยใน

5  ควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี 
 ในรอบระยะเวลำบญัชปีีทีผ่ำ่นมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็วำ่ ผูส้อบบญัชขีอง บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุ ไชยยศ สอบบญัช ี
จ�ำกดั ไดป้ฏบิตังิำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรประกอบวชิำชพีกำรสอบบญัช ี มคีวำมเป็นอสิระและเป็นผูม้คีวำมเขำ้ใจธุรกจิของบรษิทัฯ  
เป็นอยำ่งด ีรวมทัง้มคีณุสมบตั ิควำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสม 

(นำยสทิธ ิลลีะเกษมฤกษ)์
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

 บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 
(KSL) ขอชี้แจงผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี2561 (งวดเดือน
พฤศจกิำยน 2560 ถงึตุลำคม 2561) บรษิทัมรีำยไดร้วม 17,813 
ลำ้นบำท เมือ่เทยีบผลประกอบกำรของงวดเดยีวกนัของปีก่อนทีม่ ี
รำยไดร้วม 15,623 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 14 และมกี�ำไร
สทุธ ิ848 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบผลประกอบกำรของงวดเดยีวกนัของ
ปีก่อนทีม่กี�ำไรสทุธ ิ1,970 ลำ้นบำท หรอืลดลงเป็นรอ้ยละ 57  โดย
มรีำยละเอยีดดงัต่อไปน้ี

รำยได้รวม

 รำยไดร้วมเพิม่ขึน้ เน่ืองจำกปรมิำณกำรขำยปี 2561 เพิม่
ขึน้จำก  687,046 ตนั ในปีก่อน เป็น  1,091,228 ตนั หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 59 แมว้ำ่รำคำขำยโดยเฉลีย่จะลดลงจำก 17,362 บำทต่อตนั 
เป็น  12,526 บำทต่อตนั

 สำเหตุหลกัของกำรลดลงของรำคำขำยเฉลีย่ เน่ืองจำกจำก
ควำมผนัผวนของรำคำน�้ำตำลตลำดโลก ซึง่รำคำมกีำรปรบัตวัเพิม่
ขึน้ในชว่งตน้ปี 2560 ขึน้ไปอยูท่ีร่ะดบั 20 เซนตต์่อปอนด ์และลด
ลงอยำ่งรวดเรว็ ในปัจจบุนัรำคำอยูท่ีร่ะดบั 12 – 13 เซนตต์่อปอนด ์
ซึ่งเป็นผลมำจำกผลผลิตน�้ำตำลในปี 2561 ที่ทัว่โลกมมีำกขึ้น  
ประกอบกบักำรลอยตวัของรำคำขำยน�้ำตำลในประเทศในปี 2561 
ทีเ่ป็นไปตำมทศิทำงเดยีวกบัรำคำน�้ำตำลตลำดโลก สง่ผลใหบ้รษิทั
มรีำคำขำยน�้ำตำลเฉลีย่ในปี 2561 ลดลงเมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนั
ของปีก่อน แต่มปีรมิำณขำยน�้ำตำลเพิม่ขึน้ตำมทีไ่ดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ 
จงึมผีลสทุธใิหร้ำยไดร้วมเพิม่ขึน้

รำยได้อ่ืน

 รำยไดอ้ื่นลดลง สำเหตุหลกัเน่ืองจำกในปี 2560 บรษิทั
ยอ่ยแหง่หน่ึงของบรษิทั ท�ำกำรควบรวมธรุกจิเอทำนอล กบับรษิทั
ยอ่ยของ บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ�ำกดั (มหำชน) ทีป่ระกอบ
ธุรกิจเชื้อเพลิงชวีภำพ ซึ่งในทำงบญัชกีำรรวมกิจกำรดงักล่ำว
เป็นกำรขำยเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย และลงทนุในบรษิทัรว่มแหง่ใหม่
ทีป่ระกอบธุรกจิเชือ้เพลงิชวีภำพแทน ท�ำใหบ้รษิทัมกี�ำไรจำกกำร
ควบรวมกจิกำรดงักลำ่วก่อนหกัภำษจี�ำนวน 2,370 ลำ้นบำท หรอื 
1,896 ลำ้นบำทหลงัหกัภำษี

 สว่นใน ปี 2561 ไมม่รีำยกำรดงักล่ำว แต่มรีำยไดอ้ืน่ๆ ซึง่
สว่นใหญ่มำจำกรำยไดค้ำ่ตอบแทนกำรผลติ และก�ำไรจำกอตัรำแลก
เปลีย่น แต่เพิม่ขึน้น้อยกวำ่รำยกำรพเิศษในปี 2560 จงึมผีลสทุธใิห้
รำยไดอ้ืน่ลดลง

ต้นทนุในกำรจดัจ�ำหน่ำย

 บรษิทัมตีน้ทุนในกำรจดัจ�ำหน่ำยสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน จำก 1,519 ลำ้นบำท เป็น 1,886 ลำ้นบำท
เน่ืองจำกปรมิำณกำรขำยเพิม่ขึน้ตำมทีไ่ดก้ลำ่วมำแลว้ขำ้งตน้ 

ต้นทนุทำงกำรเงิน

 เน่ืองจำกฤดกูำลผลติปี 2561 บรษิทัมปีรมิำณออ้ยเขำ้หบี
สงูกวำ่ปีทีผ่ำ่นมำ จำกปรมิำณออ้ยเขำ้หบี 6.83 ลำ้นตนัออ้ย เป็น 
11.03 ลำ้นตนัออ้ย หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 61 ส่งผลใหม้กีำรใชเ้งนิ
ทุนหมนุเวยีนมำกขึน้ และมตีน้ทุนทำงกำรเงนิสงูขึน้ โดยมตีน้ทุน
ทำงดำรเงนิเพิม่ขึน้จำก 668 ลำ้นบำทเป็น 728 ลำ้นบำท

 ในภำพรวม เมือ่พจิำรณำผลประกอบกำรในปี 2561 บรษิทั
มรีำยไดร้วม 17,813 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบผลประกอบกำรของงวด
เดยีวกนัของปีกอ่นทีม่รีำยไดร้วม 15,623 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้เป็น
รอ้ยละ 14 และมกี�ำไรสทุธ ิ848 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบกบัชว่งเดยีวกนั
ของปีกอ่นทีม่กี�ำไรสทุธ ิ1,970 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 57 บรษิทั
มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 45,541 ลำ้นบำท หน้ีสนิรวม 26,903 ลำ้นบำท  
และสว่นของผูถ้อืหุน้ 18,639 ลำ้นบำท  อตัรำหน้ีสนิต่อสว่นของผู้
ถอืหุน้ (D/E Ratio) ที ่1.44 และอตัรำหน้ีสนิทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นของ
ผูถ้อืหุน้ (IBD/Equity Ratio) ที ่1.26
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมกำร

บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน)

ควำมเหน็

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงนิรวมของบรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 

(“กลุม่บรษิทั”) และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) 

ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่ 31 ตุลำคม 2561 งบก�ำไรขำดทนุรวมและเฉพำะกจิกำร งบก�ำไร
ขำดทนุและก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่รวมและเฉพำะกจิกำร งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพำะกจิกำร และงบกระแส
เงนิสดรวมและเฉพำะกจิกำรส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและเฉพำะกจิกำร รวมถงึสรปุนโยบำยกำร
บญัชทีีส่�ำคญั

ขำ้พเจำ้เหน็วำ่ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงนิของบรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) และ
บรษิทัยอ่ย และของบรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 และผลกำรด�ำเนินงำน และกระแสเงนิสดส�ำหรบั
ปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัโดยถกูตอ้งตำมทีค่วรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ี ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรบัผดิชอบของผูส้อบ
บญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอสิระจำกกลุม่บรษิทัตำมขอ้
ก�ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีีก่�ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและเฉพำะ
กจิกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมควำมรบัผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก�ำหนดเหลำ่น้ี ขำ้พเจำ้เชือ่วำ่หลกัฐำนกำรสอบ
บญัชทีีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัเพยีงพอและเหมำะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้

เรื่องส�ำคญัในกำรตรวจสอบ

เรือ่งส�ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรือ่งต่ำงๆ ทีม่นียัส�ำคญัทีส่ดุตำมดลุยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิ
รวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส�ำหรบัปีปัจจบุนั ขำ้พเจำ้ไดน้�ำเรือ่งเหลำ่น้ีมำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ทัง้น้ีขำ้พเจำ้ไมไ่ดแ้สดงควำมเหน็แยกต่ำงหำกส�ำหรบัเรือ่งเหล่ำน้ี
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เรื่องส�ำคญัในกำรตรวจสอบ วธิกีำรตรวจสอบทีใ่ชเ้พือ่ตอบสนอง

กำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยในต่ำงประเทศในงบเฉพำะ
กจิกำรและกำรดอ้ยคำ่ของอำคำรและอุปกรณ์ของบรษิทัยอ่ยในต่ำง
ประเทศดงักลำ่วในงบกำรเงนิรวม

เน่ืองจำกบรษิทัยอ่ยในต่ำงประเทศจ�ำนวน 3 แหง่ มี

ผลขำดทนุสทุธติ่อเน่ืองและมขีำดทนุสะสมเป็นจ�ำนวนมำก ณ วนั
ที ่31 ตุลำคม 2561 ซึง่ผูบ้รหิำรของบรษิทัไดพ้จิำรณำวำ่เป็นขอ้
บง่ชีถ้งึกำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยในต่ำงประเทศในงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำรและกำรดอ้ยคำ่ของอำคำรและอุปกรณ์ของ
บรษิทัยอ่ยในต่ำงประเทศดงักลำ่วในงบกำรเงนิรวม จงึไดป้ระมำณ
มลูคำ่ทีจ่ะไดร้บัคนืของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยของบรษิทั และของ
อำคำรและอุปกรณ์ของบรษิทัยอ่ยเพือ่พจิำรณำผลขำดทนุจำกกำร
ดอ้ยคำ่  ซึง่มลูคำ่ทีจ่ะไดร้บัคนืประมำณขึน้จำกจ�ำนวนทีส่งูกวำ่ของ
มลูค่ำจำกกำรใชก้บัมลูค่ำยุตธิรรมหกัตน้ทุนในกำรจ�ำหน่ำยของ
สนิทรพัย ์โดย

- มลูค่ำจำกกำรใชป้ระมำณโดยใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิำรเกีย่ว
กบัขอ้สมมตทิีส่�ำคญัในกำรคำดกำรณ์ผลกำรด�ำเนินงำน รวม
ถงึปรมิำณและรำคำขำยในอนำคต ตน้ทนุกำรผลติและด�ำเนิน
งำน อตัรำกำรเตบิโตระยะยำว และอตัรำถวัเฉลีย่ถ่วงน�้ำหนกั
ของเงนิทนุ (อตัรำคดิลด) ของบรษิทัยอ่ยแต่ละแหง่ 

- มลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรพัยป์ระมำณโดยผูป้ระเมนิรำคำอสิระ
ทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกั
ทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตน้ทนุในกำรจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์
ประมำณขึน้โดยผูบ้รหิำรของบรษิทั ขำ้พเจำ้พจิำรณำวำ่ กำร
ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรเกี่ยวกับข้อสมมติที่ส�ำคัญเพื่อ
ประมำณผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรและของอำคำรและอุปกรณ์ของ
บรษิทัยอ่ยในต่ำงประเทศดงักลำ่วในงบกำรเงนิรวม เป็นเรือ่ง
ส�ำคญัในกำรตรวจสอบบรษิทั เน่ืองจำกควำมมสีำระส�ำคญัและ
ควำมซบัซอ้นในกำรประมำณมลูคำ่ทีจ่ะไดร้บัคนืของเงนิลงทนุ
ในบรษิทัยอ่ยของบรษิทัและของอำคำรและอุปกรณ์ของบรษิทั
ยอ่ยในต่ำงประเทศนัน้

ทัง้น้ี นโยบำยกำรบญัชแีละกำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงนิส�ำหรบั
เงนิลงทุนและกำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผย
ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 3.6 และขอ้ 13 และส�ำหรบั
กำรดอ้ยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ของบรษิทัยอ่ยในต่ำงประเทศ
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 3.11 และขอ้ 18

วธิกีำรตรวจสอบทีส่�ำคญั รวมถงึ

• ท�ำควำมเขำ้ใจและประเมนิควำมเหมำะสมของขอ้บง่ชีถ้งึกำร
ดอ้ยคำ่ของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
และกำรด้อยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ของบรษิัทย่อยดงั
กลำ่วในงบกำรเงนิรวม 

• ท�ำควำมเขำ้ใจและประเมนิวธิกีำรทีผู่บ้รหิำรของบรษิทัใชใ้น
กำรวดัมลูคำ่เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย  รวมถงึกำรทดสอบและ
ประเมนิควำมเหมำะสมของสมมตฐิำนหลกัทีส่�ำคญั ซึง่ไดแ้ก่

- ขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท�ำแผนและกำรคำดกำรณ์กระแส
เงนิสดในอนำคตของแต่ละบรษิทัยอ่ย โดยกำรท�ำควำม
เข้ำใจในกระบวนกำรที่ท�ำให้ได้มำซึ่งตวัเลขดงักล่ำว 
เปรยีบเทยีบขอ้สมมตดิงักล่ำวกบัแหล่งขอ้มูลภำยนอก
และภำยในของกลุ่มบรษิทั และเปรยีบเทยีบประมำณ
กำรกระแสเงนิสดในอดตีกบัผลกำรด�ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้
จรงิ รวมถงึเปรยีบเทยีบอตัรำกำรเตบิโตระยะยำวของ
แต่ละบรษิัทกบักำรคำดกำรณ์ของภำคเศรษฐกิจและ
อุตสำหกรรม

- อตัรำคดิลด โดยประเมนิควำมเหมำะสมของอตัรำคดิลด
โดยกำรเปรยีบเทยีบตน้ทนุถวัเฉลีย่ของเงนิทนุและขอ้มลู
อืน่ของบรษิทักบับรษิทัอืน่ทีเ่ปรยีบเทยีบกนัได้

• ทดสอบและประเมนิรำยงำนของผูป้ระเมนิรำคำอสิระซึง่ไดแ้ก่
กำรประเมนิควำมรู ้ควำมสำมำรถและควำมเทีย่งธรรมของผู้
ประเมนิอสิระภำยนอก และประเมนิวธิกีำรที่ใช้และควำม
เหมำะสมของสมมตฐิำนหลกัที่ส�ำคญัที่ใช้ในกำรประมำณ
มลูคำ่อำคำรและอุปกรณ์

• ประเมนิควำมเพยีงพอของกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

ข้อมลูอ่ืน

ผูบ้รหิำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอืน่ ขอ้มลูอืน่ประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรำยงำนประจ�ำปี ซึง่คำดวำ่จะถกูจดัเตรยีมใหข้ำ้พเจำ้ภำยหลงัวนั
ทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัช ี

ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอืน่และขำ้พเจำ้ไมไ่ดใ้หค้วำมเชือ่มัน่ต่อขอ้มลูอืน่ 
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ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรคอื  กำรอ่ำนและพจิำรณำวำ่ขอ้มลู
อื่นมคีวำมขดัแยง้ทีม่สีำระส�ำคญักบังบกำรเงนิหรอืกบัควำมรูท้ีไ่ดร้บัจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมกีำรแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัหรอืไม ่

เมือ่ขำ้พเจำ้ไดอ้ำ่นรำยงำนประจ�ำปี หำกขำ้พเจำ้สรปุไดว้ำ่มกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งสือ่สำรเรือ่ง
ดงักลำ่วกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลและผูบ้รหิำรของกลุม่บรษิทั

ควำมรบัผิดชอบของผูบ้ริหำรและผูมี้หน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดแูลต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ผูบ้รหิำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท�ำและน�ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหลำ่น้ีโดยถกูตอ้งตำมทีค่วรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคมุภำยในทีผู่บ้รหิำรพจิำรณำวำ่จ�ำเป็นเพือ่ใหส้ำมำรถจดัท�ำงบกำรเงนิรวมและ
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีป่รำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัไมว่่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืขอ้ผดิพลำดในกำร
จดัท�ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ผูบ้รหิำรรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุม่บรษิทัและบรษิทัในกำรด�ำเนิน
งำนต่อเน่ือง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบักำรด�ำเนินงำนต่อเน่ือง(ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชสี�ำหรบักำรด�ำเนินงำนต่อเน่ือง
เวน้แต่ผูบ้รหิำรมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุม่บรษิทัหรอืหยดุด�ำเนินงำนหรอืไมส่ำมำรถด�ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลมหีน้ำทีใ่นกำรสอดสอ่งดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุม่บรษิทั

ควำมรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วำมเชือ่มัน่อย่ำงสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัหรอืไมไ่มว่ำ่จะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืขอ้ผดิพลำด และเสนอรำยงำนของผู้
สอบบญัชซีึง่รวมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเชือ่มัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคอืควำมเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไมไ่ดเ้ป็นกำรรบัประกนัวำ่กำร
ปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลู
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอำจเกดิจำกกำรทจุรติหรอืขอ้ผดิพลำดและถอืวำ่มสีำระส�ำคญัเมือ่คำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่รำยกำรทีข่ดัต่อขอ้
เทจ็จรงิแต่ละรำยกำรหรอืทกุรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจำก
กำรใชง้บกำรเงนิเหลำ่น้ี

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีขำ้พเจำ้ไดใ้ชด้ลุยพนิิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำร
ตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ

• ระบุและประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ไมว่ำ่จะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อควำมเสีย่งเหลำ่นัน้ และ
ไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ควำมเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดั
ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทจุรติจะสงูกวำ่ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกขอ้ผดิพลำดเน่ืองจำกกำรทจุรติอำจเกีย่ว
กบักำรสมรูร้ว่มคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเวน้กำรแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอื
กำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน

• ท�ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคมุภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไมใ่ชเ่พือ่วตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคมุภำยในของกลุม่บรษิทั

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีีผู่บ้รหิำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชแีละกำรเปิดเผยขอ้มลู
ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท�ำขึน้โดยผูบ้รหิำร 

• สรปุเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชสี�ำหรบักำรด�ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้รหิำรและจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชี
ทีไ่ดร้บั สรปุวำ่มคีวำมไมแ่น่นอนทีม่สีำระส�ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอยำ่งมนียัส�ำคญั
ต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัในกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ืองหรอืไม ่ ถ้ำขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมคีวำมไมแ่น่นอนทีม่สีำระ
ส�ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกลำ่วไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้โดยใหส้งัเกตถงึกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงบกำรเงนิ หรอื
ถำ้กำรเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วไมเ่พยีงพอ ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรปุของขำ้พเจำ้ขึน้อยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบ
บญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้ อยำ่งไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้
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กลุม่บรษิทัและบรษิทัตอ้งหยดุกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ือง

• ประเมนิกำรน�ำเสนอโครงสรำ้งและเน้ือหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มลูว่ำงบ
กำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรปูแบบทีท่�ำใหม้กีำรน�ำเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตำมทีค่วร
หรอืไม ่

• ไดร้บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่หมำะสมอยำ่งเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทำงกำรเงนิของกจิกำรภำยในกลุม่หรอืกจิกรรมทำงธรุกจิภำยใน
กลุม่บรษิทัเพือ่แสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิรวม ขำ้พเจำ้รบัผดิชอบต่อกำรก�ำหนดแนวทำง กำรควบคมุดแูล และกำรปฏบิตังิำน
ตรวจสอบกลุม่บรษิทั ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้  

ขำ้พเจำ้ไดส้ือ่สำรกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลในเรือ่งต่ำงๆ ทีส่�ำคญั ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลำของกำรตรวจสอบตำมทีไ่ดว้ำงแผน
ไว ้ ประเดน็ทีม่นียัส�ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพรอ่งทีม่นียัส�ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่ง
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้�ำรบัรองแกผู่ม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก�ำหนดจรรยำบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมเป็นอสิระและได้
สือ่สำรกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลเกีย่วกบัควำมสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ขำ้พเจำ้เชือ่วำ่มเีหตุผลทีบุ่คคลภำยนอกอำจพจิำรณำ
วำ่กระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ

จำกเรือ่งทีส่ ือ่สำรกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูล ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเรือ่งต่ำง ๆ  ทีม่นียัส�ำคญัมำกทีส่ดุในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและ
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในปีปัจจบุนัและก�ำหนดเป็นเรือ่งส�ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธบิำยเรือ่งเหลำ่น้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชี
เวน้แต่กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักลำ่ว หรอืในสถำนกำรณ์ทีย่ำกทีจ่ะเกดิขึน้ ขำ้พเจำ้พจิำรณำวำ่
ไมค่วรสือ่สำรเรือ่งดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท�ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุผลวำ่จะมผีลกระทบในทำง
ลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสือ่สำรดงักล่ำว

จนัทริำ  จนัทรำชยัโชติ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 6326

บริษทั ดีลอยท ์ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ�ำกดั

กรงุเทพมหำนคร

วนัที ่21 ธนัวำคม 2561

104

รายงานประจ�าปี 2561



งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม
2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.2 129,241,732      153,003,915      8,029,157          11,894,182        
เงินลงทุนชัว่คราว 24,084               23,760               - -
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 2,476,064,732   1,198,417,330   2,260,746,708   872,710,150      
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 8 1,533,146,034   1,569,258,589   2,057,737,919   5,373,550,020   
สินคา้คงเหลือ 9 4,088,957,195   3,099,981,854   2,764,469,608   1,884,927,836   
สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน 10 60,800,116        111,894,503      6,106,001          5,853,825          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 46,350,971        63,932,416        33,270,214        46,062,046        
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 8,334,584,864   6,196,512,367   7,130,359,607   8,194,998,059   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนเผ่ือขาย 11 307,002,540      377,849,280      307,002,540      377,849,280      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 3,878,906,260   3,746,845,314   3,380,458,786   3,381,614,766   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - - 4,283,380,319   4,775,811,396   
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 14 27,509,122        27,485,917        20,326,950        20,324,775        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 15 532,298,038      93,175,364        276,830,165      8,183,380          
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 16 242,612,903      393,199,212      4,587,071,859   1,404,914,760   
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 17 5,167,004,130   4,917,206,835   1,695,577,873   1,544,915,482   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18 26,182,946,087 26,354,311,858 9,500,392,015   9,203,863,790   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 42,944,781        48,146,718        32,347,023        37,040,499        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25.2 6,933,767          13,213,508        - -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19 818,789,798      822,774,936      40,956,743        26,963,991        
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 37,206,947,426 36,794,208,942 24,124,344,273 20,781,482,119 

รวมสินทรัพย์ 45,541,532,290 42,990,721,309 31,254,703,880 28,976,480,178 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หน่วย : บาท

บริษทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561

หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม
2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 6,846,126,015   8,508,780,110   3,851,660,015   4,260,785,360   
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 21 1,792,746,394   1,595,348,418   1,273,554,950   1,101,787,294   
ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 22 2,999,022,944   2,998,989,350   2,999,022,944   2,998,989,350   

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 24 1,772,000,000   1,623,833,330   1,720,000,000   1,223,833,330   

เงินกูย้ืมระยะสั้น 23 374,582,960      5,000,000          631,950,546      545,200,000      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 66,827,447        30,393,276        - -
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 72,572,016        55,952,915        9,415,935          11,967,980        
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 13,923,877,776 14,818,297,399 10,485,604,390 10,142,563,314 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุ้นกูร้ะยะยาว 22 7,494,719,251   6,494,445,369   7,494,719,251   6,494,445,369   
เงินกูย้ืมระยะยาว 24 3,910,000,000   2,032,000,000   3,910,000,000   1,980,000,000   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25.3 1,163,436,360   1,190,006,596   317,096,109      477,892,053      
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 26 298,845,679      264,742,366      128,568,709      112,075,741      

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 111,833,889      98,997,867        51,064,213        41,650,302        
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 12,978,835,179 10,080,192,198 11,901,448,282 9,106,063,465   

26,902,712,955 24,898,489,597 22,387,052,672 19,248,626,779 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

หน่วย : บาท

รวมหนีสิ้น
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หมายเหตุ
ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม
2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั  4,410,243,648 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 2,205,121,824   2,205,121,824   2,205,121,824   2,205,121,824   

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั  4,410,232,619 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ช าระครบแลว้ 2,205,116,310   2,205,116,310   2,205,116,310   2,205,116,310   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,946,439,199   2,946,439,199   2,946,439,199   2,946,439,199   
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย 220,512,200      220,512,200      220,512,200      220,512,200      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,181,625,219 10,584,282,739 2,750,548,184   3,554,072,983   
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,656,525,441   1,693,639,643   745,035,315      801,712,707      
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 18,210,218,369 17,649,990,091 8,867,651,208   9,727,853,399   

428,600,966      442,241,621      - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 18,638,819,335 18,092,231,712 8,867,651,208   9,727,853,399   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 45,541,532,290 42,990,721,309 31,254,703,880 28,976,480,178 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยงบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561
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บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ
รายไดจ้ากการขาย 17,407,308,245  15,370,900,452  9,616,813,253    8,207,641,053    
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 405,326,205       252,449,270       202,365,625       208,439,489       

17,812,634,450  15,623,349,722  9,819,178,878    8,416,080,542    
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ

ตน้ทุนขาย (14,477,710,628) (13,073,456,018) (8,942,662,961)   (7,834,331,662)   
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (203,658,590)      (106,560,355)      (144,787,493)      (146,712,874)      

(14,681,369,218) (13,180,016,373) (9,087,450,454)   (7,981,044,536)   
ก าไรขั้นตน้ 3,131,265,232    2,443,333,349    731,728,424       435,036,006       
รายไดอ่ื้น 475,010,909       565,950,362       503,451,368       527,808,174       
รายไดค้่าตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน ้าตาลทราย 7.3 440,564,105       - 268,049,084       -
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 57,171,514         53,166,005         39,183,716         (74,887,354)        
ก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
  ของสินทรัพยชี์วภาพ (32,850,157)        (54,383,398)        2,030,781           (6,053,835)          
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพย์
  เพ่ือการลงทุน 240,907,860       426,259,308       150,441,650       45,168,135         
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 2,370,353,122    - 2,634,597,274    
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (492,431,077)      (400,299,205)      
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ (2,614,855)          (19,757,776)        8,965,762           266,283              
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (4,002,240)          (222,645,523)      - -
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (1,885,943,824)   (1,519,292,072)   (956,081,321)      (625,689,048)      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (724,008,237)      (837,028,671)      (287,410,614)      (342,478,318)      
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 6.2 (138,267,260)      (147,141,807)      (56,220,860)        (50,507,750)        
ตน้ทุนทางการเงิน (727,643,450)      (668,129,437)      (620,337,926)      (514,185,853)      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 145,127,077       120,914,119       - -
ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 974,716,674       2,511,597,581    (708,631,013)      1,628,774,509    
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 25.1 (144,336,815)      (559,852,032)      142,424,844       (316,791,055)      
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี  830,379,859       1,951,745,549    (566,206,169)      1,311,983,454    

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 848,055,191       1,970,395,073    (566,206,169)      1,311,983,454    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (17,675,332)        (18,649,524)        - -

830,379,859       1,951,745,549    (566,206,169)      1,311,983,454    

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 31
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.192                  0.447                  (0.128)                0.297                  
จ านวนหุ้นสามญัขั้นพ้ืนฐาน หุ้น 4,410,232,619    4,410,232,619    4,410,232,619    4,410,232,619    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

งบก�าไรขาดทุน
บริษทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561

108

รายงานประจ�าปี 2561



หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 830,379,859    1,951,745,549 (566,206,169)   1,311,983,454 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น : 
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 25,334,141      (119,980,669)   - -
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (56,677,392)    22,279,424      (56,677,392)    22,279,424      

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (31,343,251)    (97,701,245)    (56,677,392)    22,279,424      
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพยใ์หม่ (732,751)         (4,090,286)      - -
ผลก าไร (ขาดทุน) ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (31,204,613)    32,869,813      (16,807,009)    14,176,358      

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (31,937,364)    28,779,527      (16,807,009)    14,176,358      
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (63,280,615)    (68,921,718)    (73,484,401)    36,455,782      
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 767,099,244    1,882,823,831 (639,690,570)   1,348,439,236 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 780,739,899    1,924,903,186 (639,690,570)   1,348,439,236 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (13,640,655)    (42,079,355)    - -

767,099,244    1,882,823,831 (639,690,570)   1,348,439,236 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริษทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561
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2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

974,716,674      2,511,597,581   (708,631,013)     1,628,774,509   

รายไดเ้งินปันผล (3,542,337)         (14,956,534)       (15,452,488)       (20,493,188)       
70,111,424        26,221,568        5,974,082          8,246,103          

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (145,127,077)     (120,914,119)     - -
(21,030)             59,485               - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 33,408,989        74,038,776        13,756,808        33,510,710        
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษทัร่วม 443,465             - 443,465             -

(31,991,971)       5,525,630          (29,506,334)       258,146             
(186,106,786)     301,324,060      (118,068,803)     208,966,800      

61,165,954        154,637,006      2,924,099          -
1,264,326,625   1,182,249,244   440,611,036      352,846,605      

2,848,945          20,419,605        (6,818,679)         (266,283)            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 4,530,509          222,726,671      - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 492,431,077      400,299,205      
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (2,370,353,122)  - (2,634,597,274)  
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (240,907,860)     (426,259,308)     (150,441,650)     (45,168,135)       

(3,355,425)         7,292,816          (19,883,278)       85,902,645        
ขาดทุน (ก าไร) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ 34,275,762        54,383,398        (2,030,780)         6,053,835          
ดอกเบ้ียรับ (113,368,083)     (111,254,867)     (259,701,656)     (208,380,799)     

727,643,450      668,129,437      620,337,926      514,185,853      
2,449,051,228   2,184,867,327   265,943,812      330,138,732      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (1,265,875,148)  (38,890,815)       (577,858,006)     91,802,968        
สินคา้คงเหลือ (762,291,773)     (1,189,424,846)  (731,966,635)     (796,134,884)     
สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน (50,842,486)       25,762,169        1,349,204          (405,571)            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 28,332,676        26,278,192        23,434,714        11,596,625        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน (478,280,962)     (21,593,378)       (274,620,867)     (8,652,248)         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (10,744,540)       62,526,260        (13,992,752)       (15,973,844)       

231,200,642      10,484,485        157,567,648      198,805,309      
16,619,101        (5,359,271)         (2,552,045)         (878,477)            

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (38,453,251)       (23,929,539)       (18,272,602)       (11,141,027)       
12,836,022        15,643,739        9,413,911          12,463,481        

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน 131,551,509      1,046,364,323   (1,161,553,618)  (188,378,936)     
จ่ายดอกเบ้ีย (706,795,238)     (681,693,325)     (598,261,025)     (528,902,577)     
จ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (120,799,825)     (128,235,788)     (10,642,881)       (8,450,538)         

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน (696,043,554)     236,435,210      (1,770,457,524)  (725,732,051)     

งบกระแสเงินสด
บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

ก าไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้
ปรับปรุงดว้ย :

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ขาดทุนจากสินคา้เส่ือมสภาพ (โอนกลบั)

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์

หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

ส่วนต ่ามูลค่าพนัธบตัรตดัจ าหน่าย (เพ่ิมข้ึน)

ขาดทุนจากออ้ยเสียหาย
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

ดอกเบ้ียจ่าย

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

งบกระแสเงินสด
บริษทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561
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2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายจากการซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (324)                  (337)                  - -
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (39,779,928)       (171,400,000)     181,117,676      153,027,799      
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ลดลง (เพ่ิมข้ึน) 50,898,133        (109,606,105)     69,798,835        (226,062,176)     
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัร่วม (695,170)            - (695,170)            -
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัร่วม 1,407,685          - 1,407,685          -
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (284,604)            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (2,175)               (6,748,759)         (2,175)               -
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 2,700,000          - -
ลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ยลดลง (เพ่ิมข้ึน) 149,589,523      (61,477,505)       30,804,394        10,324,663        
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (4,962,000)         10,845,333        (905,012,000)     77,755,333        
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 110,429,688      110,600,057      231,871,556      216,235,080      
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและกิจการอ่ืน 9,933,411          20,493,188        9,933,411          20,493,188        
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,169,400,188)  (3,115,121,873)  (755,373,105)     (1,601,185,979)  
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 37,202,143        16,886,952        20,076,528        455,900             
เงินสดจ่ายค่าซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (6,263,373)         (4,936,679)         (220,741)            (63,344)             
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 117,850             - -
เงินสดจ่ายค่าซ้ือสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน - (9,613,085)         - (31,937)             
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน 286,987             930,429             - -
เงินสดจ่ายค่าซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,556,668)         (3,363,646)         (519,990)            (2,380,426)         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (862,912,256)     (3,319,694,180)  (1,116,813,096)  (1,351,716,503)  
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ลดลง) เพ่ิมข้ึน (1,662,779,438)  4,907,968,973   (409,000,000)     3,157,000,000   
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 369,582,960      (1,900,000)         86,750,546        62,300,000        
เงินสดรับจากหุ้นกูร้ะยะยาว 2,000,000,000   2,496,043,121   2,000,000,000   2,496,043,121   
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกูร้ะยะยาว (1,000,000,000)  (3,000,000,000)  (1,000,000,000)  (3,000,000,000)  
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 4,000,000,000   1,000,000,000   4,000,000,000   1,000,000,000   
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (1,973,833,330)  (1,811,633,330)  (1,573,833,330)  (1,205,833,330)  
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (220,511,621)     (441,023,242)     (220,511,621)     (441,023,241)     

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 1,512,458,571   3,149,455,522   2,883,405,595   2,068,486,550   
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 22,735,056        4,496,608          - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพ่ิมข้ึนสุทธิ (23,762,183)       70,693,160        (3,865,025)         (8,962,004)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 153,003,915      82,310,755        11,894,182        20,856,186        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 129,241,732      153,003,915      8,029,157          11,894,182        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561
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บริษทั น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ตุลำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
บริษทั น ้ ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ำกดั 
ตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์ตำมทะเบียนเลขท่ี 1163/2519 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม 2519 และจดทะเบียน 
เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2547 ทะเบียน บมจ. เลขท่ี 0107547000214 และจดทะเบียน 
กบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม 2548 โดยมีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 503 
อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร และมี
โรงงำน (ส ำนกังำนสำขำ) 5 แห่ง ดงัน้ี 

สำขำท่ี 1 เลขท่ี 43 หมู่ 10 ต ำบลน ้ำพอง อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น  
สำขำท่ี 2 เลขท่ี 255 หมู่ 4 ต ำบลหนองหญำ้ปลอ้ง อ ำเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
สำขำท่ี 3 เลขท่ี 99 หมู่ 6 ต ำบลหลุมรัง อ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุรี 
สำขำท่ี 4 เลขท่ี 14/1 หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ต ำบลท่ำมะกำ อ ำเภอท่ำมะกำ  จงัหวดักำญจนบุรี  
สำขำท่ี 5 เลขท่ี 24 หมู่ 1 ถนนบำ้นหนองบวั ต ำบลหมอนนำง อ ำเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี  

บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล และจดัจ ำหน่ำยอะไหล่
และวสัดุส้ินเปลืองใหแ้ก่บริษทัยอ่ย ผูรั้บเหมำช่วงและชำวไร่ซ่ึงมีธุรกรรมกบับริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย
และบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจหลกัตำมหมำยเหตุขอ้ 2.2 

ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั เคเอสแอล ชูกำร์ โฮลด้ิง จ ำกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย
ถือหุน้ร้อยละ 33.26 ของทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
บริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไทยจดัท ำบญัชีเป็นเงินบำท และจดัท ำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็น
ภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกโดยสภำวิชำชีพบญัชีและวิธีปฏิบตัิทำงกำรบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทเพื่อจดัท ำงบกำรเงินรวม (ดูหมำยเหตุขอ้ 3.22) 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2561
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2.1 งบกำรเงินของบริษทัไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง “กำรน ำเสนอ 

งบกำรเงิน” และตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลำคม 2560 
เร่ืองกำรจดัท ำและส่งงบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั
จดทะเบียน พ.ศ. 2560 โดยรูปแบบกำรน ำเสนองบกำรเงินไม่แตกต่ำงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกประกำศ
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 เร่ือง “ก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559” (ดูกำรแสดงรำยกำรใหม่ตำมประกำศดงักล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 37) 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิม ยกเวน้ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชี
ท่ีส ำคญั 

2.2 งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมรำยกำรบญัชีของบริษทั และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) โดยบริษทั               
และบริษทัยอ่ยไดต้ดัรำยกำรคำ้และยอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญัระหวำ่งกนัแลว้ ดงัน้ี 

ช่ือบริษัท อัตรำของกำรถือหุ้น จัดตั้งขึน้ ประเภทกิจกำร 
 ณ วันท่ี  

31 ตุลำคม 
ณ วันท่ี  

31 ตุลำคม 
ในประเทศ  

 2561 
ร้อยละ 

2560 
ร้อยละ 

  

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรง     
บริษทั โรงงำนน ้ ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 95.78 95.78 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำล 
บริษทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 90.21 90.21 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำล 
บริษทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี จ ำกดั 98.61 98.61 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำล 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ ำกดั  100.00 100.00 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยปุ๋ย และซ้ือมำขำยไปวสัดุกำรเกษตร 
บริษทั โรงไฟฟ้ำน ้ ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 100.00 100.00 ไทย ผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จ ำกดั 
 

100.00 100.00 ไทย ซ้ือมำขำยไปน ้ ำตำลทรำยในประเทศ และด ำเนินกิจกำร
ทำงกำรเกษตร 

บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ำกดั 100.00 100.00 ไทย บริกำรขนส่งและขนถ่ำยสินคำ้ 
บริษทั น ้ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั 98.49 98.49 ลำว ด ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย 

 และกำกน ้ ำตำล 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 80.00 80.00 กมัพูชำ ผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย และกำกน ้ ำตำล 
Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 มอริเชียส ซ้ือมำขำยไปและบริกำรให้ค  ำปรึกษำ 
     

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยตรงและโดยออ้ม     
บริษทั เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดด้ิง จ ำกดั* 79.55 79.55 ไทย ส่งออกน ้ ำตำลทรำย โดยเป็นตวัแทนในกำรส่งออก 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั** 91.02 91.02 ไทย จดัสรรท่ีดินเพื่อกำรอยูอ่ำศยัและกำรเกษตรท ำกิจกำรรีสอร์ท

เพื่อกำรพกัผอ่น และเป็นศูนยฝึ์กอบรมสัมมนำและ 
 อำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ 

     
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถือหุ้นโดยออ้มผำ่น 
  Wynn In Trading Co., Ltd. 

  

Koh Kong Plantation Company Limited 80.00 80.00 กมัพูชำ ด ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร 
 

* บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผ่ำนบริษทั โรงงำนน ้ ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั บริษทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั และบริษทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี จ ำกดั 
** บริษทัถือหุ้นโดยออ้มผำ่นบริษทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั   
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รอบระยะเวลำบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบับริษทั (รอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม) 
ยกเวน้บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ำกดั ซ่ึงรอบระยะเวลำบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 

ทั้งน้ีในระหวำ่งปี 2561 บริษทัยอ่ย 4 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั น ้ ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั บริษทั เคเอสแอล.    
อะโกร แอนด์ เทรดด้ิง จ ำกัด บริษัท โรงงำนน ้ ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกัด และบริษัท น ้ ำตำล 
นิวกวำ้งสุ้นหลี จ ำกดั ไดรั้บอนุญำตจำกกรมสรรพำกรให้เปล่ียนแปลงรอบระยะเวลำบญัชีจำกเดิม
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคมของทุกปี เป็นส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคมของทุกปี โดยเร่ิมตั้งแต่รอบระยะเวลำ
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 เป็นตน้ไป 

งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเดียวกนั ส ำหรับรำยกำรบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือ
เหตุกำรณ์บญัชีท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

ยอดคงคำ้งและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัของบริษทัและบริษทัย่อย ตลอดจนยอดเงินลงทุน  
ในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทั และทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้ 

2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่หรือปรับปรุงใหม่ 
2.3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน

ส ำหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์
กำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทั 

2.3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
“รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้” ซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 
2561 และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี   
1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป 
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สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2561 
และจะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี  
1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 2561 จ ำนวน 50 ฉบบั ไดป้ระกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2561 และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติั
กบังบกำรเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้
โดยผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำน    
ทำงกำรเงินดงักล่ำวท่ีมีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยควำมรวมถึง เงินสด เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์
กระแสรำยวนัและประจ ำไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนในระยะเวลำไม่เกิน 
3 เดือน ซ่ึงปรำศจำกภำระผกูพนั 

3.2 เงินลงทุนชัว่ครำว 
เงินลงทุนชัว่ครำว ได้แก่ เงินฝำกประจ ำท่ีมีก ำหนดระยะเวลำมำกกว่ำ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
ซ่ึงปรำศจำกภำระผูกพนัและเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนด โดยจะครบก ำหนด
ภำยในหน่ึงปีนบัตั้งแต่วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงแสดงดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
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3.3 ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีชำวไร่ และลูกหน้ีอ่ืน 
 ลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีชำวไร่ และลูกหน้ีอ่ืนแสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ  

ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวติักำรช ำระหน้ี กำรคำดกำรณ์เก่ียวกบักำรรับช ำระหน้ี
ในอนำคตของลูกหน้ีแต่ละรำย มูลค่ำหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั (ถำ้มี) ลูกหน้ีจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี
เม่ือทรำบวำ่เป็นหน้ีสูญ 

3.4 สินคำ้คงเหลือ 
 สินค้ำคงเหลือ แสดงในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ และปรับด้วย 

ค่ำเผื่อสินคำ้เส่ือมสภำพหรือล้ำสมยัและค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ โดยรำคำทุน
มีวธีิกำรค ำนวณ ดงัน้ี 
- สินคำ้ระหวำ่งผลิตและสินคำ้ส ำเร็จรูป - น ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำล ค ำนวณจำกตน้ทุนกำรผลิต

ถวัเฉล่ียในแต่ละปีกำรผลิต ตำมวธีิเขำ้ก่อนออกก่อน 
- สินคำ้ส ำเร็จรูป - ปุ๋ยอินทรีย ์ค ำนวณดว้ยตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงตำมวธีิเขำ้ก่อนออกก่อน 
- สินคำ้ระหวำ่งผลิต - ปุ๋ยอินทรีย ์ค ำนวณดว้ยตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงตำมวธีิเฉพำะเจำะจง  
- ตน้ทุนพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ค ำนวณดว้ยวธีิเฉพำะเจำะจง ซ่ึงประกอบดว้ย มูลค่ำท่ีดิน ค่ำถมท่ีดิน 

ค่ำก่อสร้ำง ค่ำพฒันำระบบสำธำรณูปโภค และค่ำใช้จ่ำยโดยตรงเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงสินคำ้และ
พร้อมท่ีจะขำย 

- วสัดุโรงงำนค ำนวณตำมวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัแบบถวัเฉล่ียเคล่ือนไหว 
- กำกออ้ย วตัถุดิบทำงตรง และสินคำ้ส ำเร็จรูปท่ีซ้ือมำขำยไป ค ำนวณตำมวธีิเขำ้ก่อนออกก่อน 
- อะไหล่เพื่อกำรซ่อมแซมค ำนวณตำมวธีีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัแบบถวัเฉล่ียเคล่ือนไหว 

กำกออ้ยและผลพลอยไดอ่ื้นท่ีเกิดข้ึนจำกกำรผลิตน ้ ำตำลทรำย ไม่ไดมี้กำรจดัสรรตน้ทุนกำรผลิต
ร่วมท่ีเกิดข้ึนจำกกระบวนกำรผลิตให้ ดังนั้นรำยได้จำกกำรขำยผลพลอยได้ดังกล่ำวจะแสดงเป็น
รำยกำรหกัจำกตน้ทุนผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิต 

3.5 สินทรัพยชี์วภำพ 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยชี์วภำพเป็นต้นออ้ย และผลิตผลทำงกำรเกษตรเป็นออ้ยท่ีเก็บเก่ียว                   

ซ่ึงจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย ณ จุดเก็บเก่ียว 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภำพและผลิตผลทำงกำรเกษตรท่ีเกิดข้ึนในประเทศค ำนวณโดยใช้
วธีิอำ้งอิงกำรค ำนวณจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำยและส ำหรับส่วนท่ีเกิดข้ึน
ในต่ำงประเทศค ำนวณโดยใชร้ำคำท่ีก ำหนดจำกรำคำขำยซ่ึงผูซ้ื้อและผูข้ำยท่ีร่วมตลำดเขำ้ท ำรำยกำร 

ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยชี์วภำพและผลิตผล
ทำงกำรเกษตรบนัทึกเป็นก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดเม่ือเกิดข้ึน 
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ในกรณีท่ีไม่สำมำรถวดัมูลค่ำยติุธรรมไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ สินทรัพยชี์วภำพวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกั
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) อย่ำงไรก็ตำม เม่ือสำมำรถวดัมูลค่ำยุติธรรมได้
อยำ่งน่ำเช่ือถือ สินทรัพยชี์วภำพตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยในทนัที 

3.6 เงินลงทุน 
3.6.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบกำรเงินรวมบนัทึกบญัชีตำมวิธีส่วนได้เสียและในงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำรบนัทึกบญัชีตำมวิธีรำคำทุนสุทธิดว้ยคำ่เผื่อกำรดอ้ยค่ำและจะบนัทึกรับรู้ 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในงบก ำไรขำดทุนเม่ือจ ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุน 
เกิดกำรดอ้ยค่ำ 

3.6.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อย ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรบนัทึกบญัชีตำมวิธีรำคำทุนสุทธิด้วย 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำและจะบนัทึกรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในงบก ำไรขำดทุน 
เม่ือจ ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดกำรดอ้ยค่ำ 

3.6.3 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำด ซ่ึงบนัทึกเป็นหลกัทรัพย์
เผื่อขำย เป็นเงินลงทุนท่ีไม่ระบุช่วงเวลำท่ีจะถือไวซ่ึ้งอำจขำยเม่ือตอ้งกำรเสริมสภำพคล่อง
และแสดงรวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เวน้แต่ผูบ้ริหำรจะแสดงเจตจ ำนงเพื่อถือหลกัทรัพยไ์ว้
น้อยกว่ำ 12 เดือนนับจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน หรือผูบ้ริหำรต้องกำรขำยเพื่อเพิ่ม
เงินทุนในกำรประกอบกิจกำรซ่ึงจะจดัประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ผูบ้ริหำรก ำหนด             
กำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำท่ีลงทุนและทบทวนกำรจดัประเภท                      
เป็นปกติอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยเงินลงทุนน้ีแสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือ
คร้ังสุดทำ้ย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุน 
เกิดกำรดอ้ยค่ำ 

3.6.4 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนดแยกประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้ นหรือ
ระยะยำวตำมอำยุคงเหลือ แสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและหกัดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
(ถำ้มี) ส่วนเกิน/ส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำตรำสำรหน้ีจะถูกตดับญัชีตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ซ่ึงจ  ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำยน้ีรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 

3.6.5 เงินลงทุนทัว่ไปเป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด แสดงมูลค่ำ
ดว้ยรำคำทุนสุทธิดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) และจะบนัทึกรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ
เงินลงทุนทัว่ไปในงบก ำไรขำดทุนเม่ือจ ำหน่ำยเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดกำรดอ้ยค่ำ 
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3.7 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ประกอบดว้ย ท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดิน และอำคำรและโกดงัเพื่อให้เช่ำ 

ท่ีถือครองไวเ้พื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำของสินทรัพยห์รือ
ทั้งสองอยำ่ง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้ำนโดยกิจกำรในกลุ่มบริษทั 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนแสดงรำยกำรด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมอำ้งอิงรำคำในตลำด 
ท่ีมีกำรซ้ือง่ำยขำยคล่อง ปรับปรุงตำมควำมแตกต่ำงของลกัษณะท ำเลท่ีตั้ง หรือ สภำพของสินทรัพย ์
ท่ีมีลกัษณะเฉพำะ กรณีท่ีไม่สำมำรถหำขอ้มูลเหล่ำน้ีได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชว้ิธีอ่ืนในกำรวดั
มูลค่ำ เช่น รำคำล่ำสุดของตลำดท่ีมีระดบักำรซ้ือขำยคล่องรองลงมำ มูลค่ำทดแทน หรือประมำณกำร
กระแสเงินสดคิดลด กำรวดัมูลค่ำจะกระท ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนโดยใชก้ำรประเมินมูลค่ำ
จำกผูป้ระเมินรำคำอิสระ 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งตดัรำยกำร
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเม่ือกิจกำรจ ำหน่ำยหรือเลิกใช้อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนนั้น
อยำ่งถำวร และคำดวำ่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรจ ำหน่ำย 

3.8 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 ท่ีดินแสดงด้วยรำคำท่ีตีใหม่หักด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) รำคำท่ีตีใหม่ หมำยถึง 

มูลค่ำยุติธรรมซ่ึงก ำหนดจำกรำคำตลำด ณ วนัท่ีมีกำรตีรำคำใหม่ อำคำรและอุปกรณ์ และพืชเพื่อกำรให้
ผลิตผล แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

กำรตีรำคำใหม่ด ำเนินกำรโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ซ่ึงมีนโยบำยท่ีจะให้ผูป้ระเมินรำคำอิสระประเมินรำคำ
สินทรัพยด์งักล่ำวเป็นคร้ังครำว เพื่อมิให้รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแตกต่ำงจำกมูลค่ำ
ยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของรำคำท่ีประเมินใหม่จะถูกบนัทึกตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น
ภำยใต้บญัชีผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ส ำหรับส่วนท่ีลดลงของรำคำท่ีประเมินใหม่จำกรำคำทุน 
จะถือเป็นรำยกำรขำดทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยล์ดลงในงบก ำไรขำดทุน  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ และพืชเพื่อกำรให้ผลิตผลค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรง 
ตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณ (ยกเวน้เคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจผลิต
และจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล) ดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 3 - 90 ปี 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 2 - 76 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 50 ปี 
ยำนพำหนะและเคร่ืองมือกลทุ่นแรง 2 - 28 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 2 - 37 ปี 
พืชเพื่อกำรใหผ้ลิตผล 2 ปี 
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เคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำล
ค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำตำมจ ำนวนชัว่โมงกำรผลิตของเคร่ืองจกัรโดยคิดเทียบเป็นประมำณ 5 - 50 
ฤดูกำรผลิต โดยใชข้อ้มูลจำกก ำลงักำรผลิตของเคร่ืองจกัรซ่ึงประมำณโดยวศิวกรของกลุ่มบริษทั 

ค่ำเส่ือมรำคำท่ีค ำนวณไดข้ำ้งตน้ไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ
ส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

ดอกเบ้ียจ่ำยท่ีเกิดจำกเงินท่ีกู้ยืมมำโดยเฉพำะเพื่อใช้ในโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง และอุปกรณ์
ระหวำ่งติดตั้ง ไดน้ ำไปรวมเป็นรำคำทุนของงำนระหวำ่งก่อสร้ำงดงักล่ำวจนกวำ่จะอยูใ่นสภำพพร้อม
ใชง้ำนตำมวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหำร 

3.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดแ้ก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำสิทธิสัมปทำนท่ีดินแสดงในรำคำทุนหัก

ดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค ำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์3 - 10 ปี 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของค่ำสิทธิสัมปทำนท่ีดินค ำนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรงตำมอำยสิุทธิสัมปทำน 50 - 60 ปี 

ผลขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรดอ้ยค่ำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืนเม่ือเกิดรำยกำร 

3.10 สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำน 
 สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ช้ด ำเนินงำน ไดแ้ก่ สินทรัพยเ์พื่อใช้ในกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ประกอบดว้ย 

ท่ีดิน และอุปกรณ์ โดยท่ีดินแสดงด้วยรำคำท่ีตีใหม่หักด้วยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถ้ำมี) 
รำคำท่ีตีใหม่ หมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมซ่ึงก ำหนดจำกรำคำตลำด ณ วนัท่ีมีกำรตีรำคำใหม่ อุปกรณ์แสดงดว้ย
รำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

กำรตีรำคำใหม่ด ำเนินกำรโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ ซ่ึงมีนโยบำยท่ีจะให้ผูป้ระเมินรำคำอิสระประเมินรำคำ
สินทรัพยด์งักล่ำวเป็นคร้ังครำว เพื่อมิให้รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินแตกต่ำงจำก
มูลค่ำยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั ส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของรำคำท่ีประเมินใหม่จะถูกบนัทึกตรงไปยงัส่วน
ของผูถื้อหุน้ภำยใตบ้ญัชีผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ส ำหรับส่วนท่ีลดลงของรำคำท่ีประเมินใหม่
จำกรำคำทุนจะถือเป็นรำยกำรขำดทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยล์ดลงในงบก ำไรขำดทุน  
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3.11 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
 ณ วนัท่ีรำยงำน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยจะประเมินวำ่

มีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่ำสินทรัพยด์อ้ยค่ำลงหรือไม่ หำกมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ บริษทัและบริษทัย่อย
จะท ำกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย ์และหำกพบว่ำรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพย์นั้น มีมูลค่ำสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษทัและบริษทัย่อยจะลดมูลค่ำของ
สินทรัพยล์งใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ในงบก ำไรขำดทุน (มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมำยถึงรำคำขำยสุทธิหรือมูลค่ำจำก
กำรใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่) 

3.12 หุน้กู ้
 หุน้กู ้บนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุนโดยค ำนวณจำกมูลค่ำยุติธรรมของเงินท่ีไดรั้บ ซ่ึงประกอบดว้ย 

เงินกูท่ี้ไดรั้บสุทธิดว้ยตน้ทุนทำงตรงในกำรออกหุ้นกู ้ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำแต่งตั้งผูแ้ทน
ออกหุน้กู ้และค่ำท่ีปรึกษำในกำรออกหุน้กู ้ซ่ึงตดัจ่ำยดว้ยวิธีเส้นตรงซ่ึงไม่แตกต่ำงจำกวิธีอตัรำดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริงอย่ำงมีนยัส ำคญั ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวจะถูกบนัทึกตำมงวดต่ำงๆ ตลอดอำยุหุ้นกูต้ำมยอดคงเหลือ
ของหุ้นกูใ้นแต่ละงวด ส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ียอ่ืนแสดงมูลค่ำรำคำทุนซ่ึงบนัทึกค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบั
กำรเกิดหน้ีสินเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับปี 

3.13 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ของกำรเกิด

ภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต 
ภำระผูกพนัดงักล่ำวคำดวำ่จะส่งผลให้สูญเสียทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ำยช ำระ
ภำระผูกพนัและจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ หำกคำดว่ำจะได้รับคืน
รำยจ่ำยท่ีจ่ำยช ำระไปตำมประมำณกำรหน้ีสินทั้งหมดหรือบำงส่วนอยำ่งแน่นอน บริษทัและบริษทัยอ่ย
จะรับรู้รำยจ่ำยท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำก แต่ตอ้งไม่เกินจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้ง และแสดงค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัประมำณกำรหน้ีสินในงบก ำไรขำดทุนโดยแสดงสุทธิ
จำกจ ำนวนรำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บคืนท่ีรับรู้ไว ้
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3.14 ผลประโยชน์พนกังำน 

3.14.1 เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีเงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนักงำนของบริษัทท่ีสมัคร                     
เป็นสมำชิกกองทุนโดยพนกังำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนตำมอตัรำร้อยละของเงินเดือนประจ ำ 
และบริษทัจ่ำยสมทบเป็นรำยเดือนตำมอตัรำเงินเดือนประจ ำของพนักงำน บริษทัได้แต่งตั้ง
ผูจ้ดักำรกองทุนเพื่อบริหำรกองทุนดงักล่ำว ตำมกฎเกณฑ์และขอ้ก ำหนดตำมพระรำชบญัญติั
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนกังำนบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

3.14.2 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน 
บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนเพื่อจ่ำยให้แก่พนกังำน     
ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนและระเบียบกำรเกษียณอำยุพนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
โดยค ำนวณภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนดังกล่ำวจำกข้อสมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้
(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นกำรประมำณกำรจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสด
ของผลประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยในอนำคตโดยค ำนวณบนพื้นฐำนของข้อสมมติฐำน                    
ทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั อนัไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังำน อตัรำกำรลำออก อตัรำกำรเสียชีวิต 
อำยุงำนและปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งน้ีอตัรำคิดลดท่ีใช้ในกำรค ำนวณภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำน
อำ้งอิงจำกอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำล ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ในรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในรอบระยะเวลำ
บญัชีที่เกิดรำยกำร ทั้งน้ี ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังำนจะบนัทึก                     
ในงบก ำไรขำดทุน เพื่อกระจำยตน้ทุนดงักล่ำวตลอดระยะเวลำของกำรจำ้งงำน  

3.15 ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 
 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 

ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำยหุ้นสำมญัสูงกว่ำมูลค่ำหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ี 
ตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั”) ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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3.16 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 

3.16.1 ผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั เป็นผลต่ำงระหวำ่ง
รำคำสุทธิตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีไดรั้บมำกบัตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับ
โครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ซ่ึงกำรลงทุนดงักล่ำวเป็นกำรรวมกิจกำรท่ีมี 
ผูถื้อหุ้นเดิมและผูบ้ริหำรชุดเดียวกนั โดยผลขำดทุนดงักล่ำวไดแ้สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ภำยใตส่้วนของผูถื้อหุน้และตดัจ ำหน่ำยเม่ือมีกำรขำยเงินลงทุน 

3.16.2 ผลขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัยอ่ย เป็นผลต่ำงระหว่ำงเงินลงทุน
ตำมสัดส่วนของบริษทัย่อยท่ีเปล่ียนแปลงกบัมูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัย่อย ซ่ึงเกิดจำก 
กำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรลงทุนในบริษทัย่อย โดยผลขำดทุนดังกล่ำวได้แสดงใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงินภำยใตส่้วนของผูถื้อหุ้นและตดัจ ำหน่ำยเม่ือมีกำรขำยเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยนั้น 

3.17 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม หมำยถึง มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยตำมสัดส่วน

กำรถือหุ้นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมหรือส่วนไดเ้สียท่ีไม่ไดเ้ป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมแยกแสดงรำยกำรในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
และรำยกำรส่วนแบ่งก ำไร  (ขำดทุน)  สุทธิของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมส ำหรับปีแยกแสดง
ในงบก ำไรขำดทุนรวม  

3.18 กำรรับรู้รำยได ้
 รำยไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือภำษีขำยอ่ืนๆ แสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้ มีนโยบำยดงัน้ี 

3.18.1 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของ
สินคำ้ท่ีมีนยัส ำคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รำยไดห้ำกบริษทัยงัมีกำรควบคุมหรือ
บริหำรสินคำ้ท่ีขำยไปแลว้นั้น หรือมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีนยัส ำคญัในกำรไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสินคำ้นั้น หรือไม่อำจวดัมูลค่ำของจ ำนวนรำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได้
อยำ่งน่ำเช่ือถือ หรือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะตอ้งรับคืนสินคำ้ 

3.18.2 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรซ่ึงระยะเวลำกำรใหบ้ริกำรสั้นรับรู้เม่ือมีกำรใหบ้ริกำรแลว้เสร็จ 

3.18.3 รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้รำยไดต้ำมระยะเวลำท่ีใหเ้ช่ำ 

3.18.4 รำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีดินรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 
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3.18.5 รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำและไอน ้ำรับรู้เม่ือส่งมอบและลูกคำ้ยอมรับกำรส่งมอบนั้น 

3.18.6 ดอกเบ้ียรับและส่วนลดรับจำกกำรซ้ือลดตัว๋เงินรับรับรู้รำยไดต้ำมงวดระยะเวลำ 

3.18.7 เงินปันผลรับรู้รำยไดเ้ม่ือมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

3.18.8 รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง  

3.19 กำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำย 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง  

3.20 สัญญำเช่ำ 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
สัญญำเช่ำซ่ึงควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จำกกำรเป็นเจำ้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กบัผูใ้ห้เช่ำ
บนัทึกเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ค่ำเช่ำท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำดงักล่ำวรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน
โดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

3.21 ตน้ทุนทำงกำรเงิน 
 ต้นทุนทำงกำรเงิน ได้แก่ ดอกเบ้ียจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในท ำนองเดียวกันบันทึกในงบก ำไรขำดทุนในงวด 

ท่ีค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีกำรบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพยอ์นัเป็นผลมำจำก
กำรใชเ้วลำยำวนำนในกำรจดัหำ ก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยด์งักล่ำวก่อนท่ีจะน ำมำใชเ้องหรือเพื่อขำย  

3.22 รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
 รำยกำรท่ีมีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน  

ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  
ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ผลก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวทั้งท่ีเกิดข้ึนจริงและยงัไม่เกิดข้ึนจริงแสดงรวมไวเ้ป็นรำยได้
หรือค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปี 

 กำรแปลงค่ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศเป็นเงินบำทเพื่อท ำงบกำรเงินรวมใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน
ดงัต่อไปน้ี 

ก. สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
ค. รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวำ่งปี 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีใชเ้งินตรำต่ำงประเทศ แสดงไวเ้ป็นรำยกำรองคป์ระกอบอ่ืน
ส่วนของผูถื้อหุน้ภำยใตส่้วนของผูถื้อหุ้น 
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3.23 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัและบริษทัย่อย หมำยถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจ
ควบคุมบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรง
หรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัและบริษทัยอ่ย นอกจำกน้ี บุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงออ้ม และมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญักบับริษทั ผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัและบริษทัย่อย ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำวซ่ึงมีอ ำนำจชกัจูง
หรืออำจชกัจูงใหป้ฏิบติัตำมบุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

3.24 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยจ ำนวนรวมของภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภำษีเงินได ้
รอกำรตดับญัชี 
3.24.1 ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 

ภำษีเงินไดท่ี้ตอ้งช ำระในงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีส ำหรับปี ก ำไรทำงภำษี
แตกต่ำงจำกก ำไรท่ีแสดงในงบก ำไรขำดทุน เน่ืองจำกก ำไรทำงภำษีไม่ไดร้วมรำยกำร 
ที่สำมำรถถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใช ้จ่ำยทำงภำษีในปีอื่นๆ  และไม่ไดร้วมรำยกำร 
ที่ไม่สำมำรถถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี หน้ีสินภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ค ำนวณโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีบงัคบัใช้อยู่หรือท่ีคำดว่ำจะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน 

3.24.2 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งมูลค่ำทำงบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินในงบกำรเงินกับมูลค่ำของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีใช้ในกำรค ำนวณก ำไร                  
ทำงภำษี (ฐำนภำษี) บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับ
ผลแตกต่ำงชั่วครำวทุกรำยกำร และรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับ
ผลแตกต่ำงชั่วครำวเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรทำงภำษีจะมีจ ำนวนเพียงพอ            
ท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีกำรทบทวนมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เม่ือก ำไร
ทำงภำษีท่ีจะน ำมำใช้ประโยชน์ลดลง กำรกลบัรำยกำรจะท ำเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่วำ่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
บำงส่วนหรือทั้งหมดมำใชป้ระโยชน์ได ้
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บริษทัและบริษทัยอ่ยค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดว้ยอตัรำภำษี
ที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือในงวดท่ีคำดว่ำจะจ่ำย
ช ำระหน้ีสินภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใช้
ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 

ในงบกำรเงินรวม สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี
จะแยกพิจำรณำของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั และบริษทัจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ของบริษทัหน่ึงในกลุ่มบริษทัมำหกักลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของอีกบริษทัหน่ึง
ในกลุ่มบริษทัได้ก็ต่อเมื่อบริษทัทั้งสองมีสิทธิตำมกฏหมำยที่จะจ่ำยช ำระหรือรับคืนภำษี
ด้วยจ ำนวนสุทธิจ ำนวนเดียวได ้และบริษทัทั้งสองตั้งใจท่ีจะจ่ำยช ำระหรือรับคืนภำษีเงินไดด้ว้ย
จ ำนวนสุทธิจ ำนวนเดียว และบริษทัทั้งสองตั้งใจจะรับช ำระสินทรัพยห์รือช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั 

3.25 ก ำไรต่อหุน้ 
 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัด้วยจ ำนวน 

หุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ ำหนักที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปีสุทธิจำกหุ้นทุนซ้ือคืน 
และก ำไรต่อหุ้นปรับลด (ถำ้มี) ค  ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีรวมสมมติฐำนว่ำ
หุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สำมญัทั้งหมด 

3.26 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน 
 ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำนเปิดเผยแยกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยส่วนงำน

ด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนตำมธุรกิจหลกัท่ีจดัหำผลิตภณัฑห์รือให้บริกำรท่ีมีควำมเส่ียงและผลตอบแทน
ซ่ึงแตกต่ำงไปจำกควำมเส่ียงและผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริกำรท่ีใหข้องส่วนงำนด ำเนินงำนอ่ืน 

3.27 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ยเงินสด

และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินลงทุน 
เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและเกณฑก์ำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
หน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวไดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีของรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

ตรำสำรอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่กลุ่มบริษทัลงทุนเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของ
อตัรำแลกเปล่ียนหรือรำคำสินคำ้โดยก ำหนดอตัรำแลกเปล่ียนหรือรำคำสินคำ้ในอนำคตท่ีสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งจะไดรั้บหรือจ่ำยช ำระ ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพนัธ์
จะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเม่ือมีกำรปิดสถำนะของสัญญำหรือเม่ือสัญญำส้ินสุดลงตำมอำย ุ
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3.28 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยติุธรรมเป็นรำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสินในรำยกำรท่ีเกิดข้ึน
ในสภำพปกติระหว่ำงผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ ไม่ว่ำรำคำนั้นจะสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือ
ประมำณมำจำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรสินทรัพย ์             
หรือหน้ีสินรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง บริษทัและบริษทัยอ่ยพิจำรณำถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น
ซ่ึงผูร่้วมตลำดจะน ำมำพิจำรณำในกำรก ำหนดรำคำของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ               
โดยกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและ/หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวมน้ีใชต้ำมเกณฑต์ำมท่ีกล่ำว  

นอกจำกน้ี กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมไดจ้ดัล ำดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยแบ่งตำมล ำดบั
ขั้นของขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ และตำมล ำดับควำมส ำคญัของข้อมูลท่ีใช้วดัมูลค่ำยุติธรรม               
ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มส ำหรับสินทรัพยน์ั้น
หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.29 กำรใชป้ระมำณกำรทำงบญัชี 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งอำศยัดุลยพินิจในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี กำรประมำณกำร
และกำรตั้งขอ้สมมติฐำนหลำยประกำรซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและ 
กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบกำรเงิน รวมทั้งกำรแสดง
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำน ถึงแมว้ำ่กำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร ไดพ้ิจำรณำ
อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำร
ดงักล่ำว  

ประมำณทำงกำรบญัชีท่ีส ำคญั ซ่ึงอำศยักำรใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัของผูบ้ริหำรของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ในเร่ืองกำรประมำณมูลค่ำท่ีจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และของอำคำรและ
อุปกรณ์ของบริษทัย่อยเพื่อบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ซ่ึงมูลค่ำท่ีจะได้รับคืนประมำณข้ึนจำก
จ ำนวนท่ีสูงกวำ่ของมูลค่ำจำกกำรใชก้บัมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยของสินทรัพย ์โดย 
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-  มูลค่ำจำกกำรใช้ประมำณโดยใช้ดุลยพินิจเก่ียวกับข้อสมมติท่ีส ำคัญในกำรคำดกำรณ์ผลกำร

ด ำเนินงำน รวมถึงปริมำณและรำคำขำยในอนำคต ตน้ทุนกำรผลิตและด ำเนินงำน อตัรำกำรเติบโต
ระยะยำว และอตัรำถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของเงินทุน (อตัรำคิดลด) ของบริษทัยอ่ย  

-  มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยป์ระมำณโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยป์ระมำณ
ข้ึนโดยผูบ้ริหำรของบริษทั 

4. กำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทำงบัญชี 
ในไตรมำสท่ีส่ีของงวดบญัชีปี 2561 ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำลท่ีมีพืชเพื่อกำรให้ผลิตผลไดมี้กำรทบทวนประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์                 
เชิงเศรษฐกิจของพืชเพื่อกำรให้ผลิตผลและพิจำรณำเปล่ียนแปลงอำยุกำรให้ผลิตผลจำก 3 ปี เหลือ 2 ปี 
เพื่อให้เหมำะสมกบัลกัษณะกำรให้ผลิตผลในปัจจุบนัของพืชเพื่อกำรให้ผลิตผลท่ีมีอยู่ โดยใช้วิธีเปล่ียน
ทนัทีเป็นตน้ไป ซ่ึงผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินแลว้เห็นวำ่ผลกระทบต่องบกำรเงินจำกกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีดงักล่ำวไม่เป็นสำระส ำคญั 

5. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
5.1 รำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินท่ีมีสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ 19,863  95,982  21,615  53,814 
โอนท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์เป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน และ        

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ใชด้  ำเนินงำน -  58,376  -  3,361 
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 298  5,969  298  5,729 
โอนอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และ        

สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ใชด้  ำเนินงำน -  4,658  -  - 
โอนสินทรัพยย์งัไม่ไดใ้ชด้  ำเนินงำนเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 2,626  -  -  - 
โอนสินทรัพยย์งัไม่ไดใ้ชด้  ำเนินงำนเป็นสินคำ้คงเหลือ 8,585  -  -  - 
โอนสินทรัพยย์งัไม่ไดใ้ชด้  ำเนินงำนเป็นท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 6,754  -  -  - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลงจำกกำรแปลงหน้ีเป็นทุน -  -  775,320  - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยลดลงจำกกำรหกักลบกบั        

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  624,000 
โอนสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,151  8,395  -  - 
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5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
เงินสด 2,331  2,460  876  1,182 
เงินฝำกธนำคำรแบบกระแสรำยวนั 25,571  40,864  (1,258)  (318) 
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ 101,340  109,680  8,411  11,030 

รวม 129,242  153,004  8,029  11,894 

6. รำยกำรกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรบญัชีท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
หรือมีกรรมกำรร่วมกนั ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีส ำคญัระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อยกบับุคคล
และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

6.1 ยอดคงเหลือท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทของยอดคงเหลอื งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  912.19  165.68 
บริษทัร่วม 1.32  -  1.32  - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 373.57  34.57  203.31  6.26 

รวม 374.89  34.57  1,116.82  171.94 
        
เงินให้กูย้มืระยะสั้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 8)        

บริษทัยอ่ย -  -  1,326.44  4,625.92 
        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  56.72  32.83 
บริษทัร่วม 5.52  -  5.52  - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.45  1.02  0.16  0.17 

รวม 5.97  1.02  62.40  33.00 
        
เงินให้กูย้มืระยะยำว        

บริษทัยอ่ย -  -  4,521.69  1,300.00 
        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  3.29  3.29 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  0.02  -  - 

รวม 0.02  0.02  3.29  3.29 
        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  28.65  113.76 
บริษทัร่วม 5.58  4.63  -  - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 178.13  8.39  120.04  3.96 

รวม 183.71  13.02  148.69  117.72 
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หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทของยอดคงเหลอื งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนคำ้งจ่ำย (รวมอยูใ่นเจำ้หน้ีอ่ืน)        
บริษทัยอ่ย -  -  31.14  0.68 

        
เงินกูย้มืระยะสั้น        

บริษทัยอ่ย -  -  421.50  540.20 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.80  5.00  3.80  5.00 

รวม 3.80  5.00  425.30  545.20 
        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน         

บริษทัยอ่ย -  -  0.03  0.03 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.02  -  -  - 

รวม 0.02  -  0.03  0.03 
        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  0.47  0.47 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.19  1.55  1.19  1.55 

รวม 1.19  1.55  1.66  2.02 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อย เป็นเงินให้กู้ยืมในรูป 
ตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.10 - 3.05 ต่อปี และร้อยละ 
1.96 - 3.39 ต่อปี ตำมล ำดบั  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย เป็นเงินให้กูย้ืมครบก ำหนดช ำระคืน
ภำยในปี 2563 - 2570 และภำยในปี 2563 ตำมล ำดบั และคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 2.20 - 3.90 ต่อปี 
และร้อยละ 3.73 ต่อปี ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัย่อยและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั            
เป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินชนิดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.80 - 1.84 ต่อปี 
และร้อยละ 1.83 - 1.92 ต่อปี ตำมล ำดบั 

131

บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



 
- 19 - 

 
6.2 รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ประเภทรำยกำร งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร        

บริษทัยอ่ย -  -  2,463.17  3,446.03 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,006.57  2.02  914.54  - 

รวม 2,006.57  2.02  3,377.71  3,446.03 
        
ตน้ทุนขำยและกำรให้บริกำร        

บริษทัยอ่ย -  -  2,693.88  2,877.72 
บริษทัร่วม 10.02  11.56  10.02  11.56 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 43.04  1.47  1.53  1.33 

รวม 53.06  13.03  2,705.43  2,890.61 
        
รำยไดอ่ื้น        

บริษทัยอ่ย -  -  218.06  194.96 
บริษทัร่วม 11.44  1.02  11.07  0.32 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9.17  4.50  5.95  4.48 

รวม 20.61  5.52  235.08  199.76 
        
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย        

บริษทัยอ่ย -  -  9.73  5.16 
บริษทัร่วม 51.48  20.38  3.05  0.18 

รวม 51.48  20.38  12.78  5.34 
        
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        

บริษทัยอ่ย -  -  9.76  3.28 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14.88  16.29  6.23  6.16 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11.00  11.44  9.90  10.10 

รวม 25.88  27.73  25.89  19.54 
        
ตน้ทุนทำงกำรเงิน        

บริษทัยอ่ย -  -  5.94  8.42 
นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.08  0.11  0.08  0.11 

รวม 0.08  0.11  6.02  8.53 
        
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 138.27  147.14  56.22  50.51 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 3.69  4.32  1.90  1.82 

รวม 141.96  151.46  58.12  52.33 
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นโยบำยกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งกนั 
- กำรซ้ือ-ขำยน ้ ำตำลทรำยดิบระหวำ่งกนัในกลุ่มบริษทั ก ำหนดรำคำเดียวกนักบัสัญญำซ้ือขำย

น ้ำตำลทรำยกบัลูกคำ้ 

- กรณีสัญญำซ้ือขำยน ้ำตำลทรำยท่ีจดัท ำในนำมของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไดจ้ดัสรรปริมำณกำรขำยใน
แต่ละบริษทัแลว้ หำกบริษทัใดในกลุ่มมีน ้ำตำลทรำยไม่พอขำย จะซ้ือสินคำ้จำกบริษทัในกลุ่ม
ดว้ยรำคำเดียวกนักบัสัญญำซ้ือขำยน ้ำตำลทรำยดงักล่ำว 

- สินคำ้อ่ืนๆ (นอกเหนือจำกน ้ำตำลทรำย) ท่ีซ้ือ-ขำยระหวำ่งกนัใชร้ำคำตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั
ซ่ึงสูงกวำ่รำคำทุน 

- รำคำซ้ือ-ขำยสินทรัพยก์บักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นไปตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงสูงกวำ่รำคำทุน 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยวสัดุส้ินเปลืองเป็นไปตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนั ซ่ึงสูงกวำ่รำคำทุน 

- รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำท่ีดินแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นไปตำมสัญญำเช่ำ ซ่ึงมีอำยุ 30 ปี นบัแต่
วนัท่ี 25 มกรำคม 2548 ถึงวนัท่ี 24 มกรำคม 2578 อตัรำค่ำเช่ำปีละ 0.11 ลำ้นบำท และเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี เม่ือครบก ำหนดสัญญำ กรรมสิทธ์ิในบรรดำส่ิงปลูกสร้ำงทั้งหมดท่ีได้
ก่อสร้ำงในท่ีดินท่ีเช่ำจะตกเป็นของบริษทั 

- รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรมีอำยุสัญญำเช่ำ 1-3 ปี ซ่ึงเป็นไปตำมรำคำ                                
ท่ีตกลงร่วมกนั 

- รำยไดค้่ำบริกำร รำยไดอ่ื้น และค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกนั เป็นไปตำมรำคำปกติท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

- ค่ำฝำกสินคำ้คิดตำมปริมำณสินคำ้และระยะเวลำกำรฝำกซ่ึงเป็นไปตำมรำคำตลำด 

- ค่ำใชจ่้ำยท่ีจ่ำยแทนกนัจะเรียกเก็บตำมท่ีจ่ำยจริง 

6.3 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั นอกเหนือจำกบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ประกอบดว้ย 
รำยช่ือบริษทั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ เกีย่วข้องโดย 

 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
 บริษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนัและผูบ้ริหำรร่วมกนั 
 บริษทั รำชำเซรำมิค จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 บริษทั รำชำชูรส จ ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกนั 
 นิติบุคคลอำคำรชุด เค เอส แอล ทำวเวอร์  นิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจำ้ของร่วมในอำคำรชุด 
 บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำรบำงท่ำนร่วมกนั 
 บริษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จ  ำกดั กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูบ้ริหำรบำงท่ำนร่วมกนั 
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กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัขำ้งตน้ทั้งหมดเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

นอกจำกนั้นมีบริษทั ประจวบอุตสำหกรรม จ ำกดั ซ่ึงไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรของกลุ่มบริษทั  
แต่เป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยมีกรรมกำรของบริษทั ประจวบอุตสำหกรรม จ ำกดั บำงท่ำนเป็น
กรรมกำรในบริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต เทรดด้ิง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั น ้ำตำลขอนแก่น 
จ ำกดั (มหำชน) 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่   
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหน้ีกำรคำ้  940,737  769,947  509,687  591,680 
ลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวียน 324,213  298,147  225,688  200,497 
ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 1,035,550  -  633,071  - 
ลูกหน้ีอ่ืน 16,528  18,673  18,013  10,139 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำหุ้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 13) -  -  775,320  - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 37,708  32,737  19,629  17,792 
เงินทดรองจ่ำย 7,507  12,657  3,986  8,146 
รำยไดค้ำ้งรับ 113,822  66,256  75,353  44,456 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  2,476,065  1,198,417  2,260,747  872,710 

7.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 372,086  33,619  327,820  170,066 
กิจกำรอ่ืน 568,651  736,328  181,867  421,614 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้  940,737  769,947  509,687  591,680 
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กำรวเิครำะห์อำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 
7.1.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 372,086  17,114  327,820  131,518 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน -  5  -  23,131 

รวม 372,086  17,119  327,820  154,649 
ลูกหน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ -  16,500  -  6,816 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน -  -  -  8,601 

รวม -  16,500  -  15,417 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 372,086  33,619  327,820  170,066 

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเช่ือแก่ลูกคำ้ ซ่ึงเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
มีระยะเวลำตั้งแต่ 7 วนัถึง 90 วนั 

7.1.2 ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล        
ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 117,304  201,273  26,173  72,875 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 31,252  67,278  12,586  34,988 
เกินก ำหนดช ำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 13,552  -  13,552  - 

รวม 162,108  268,551  52,311  107,863 
        ลูกหน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศ        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 290,220  394,101  113,753  292,722 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 4,541  36,065  4,541  21,029 
เกินก ำหนดช ำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 11,261  -  11,262  - 

รวม 306,022  430,166  129,556  313,751 
รวมธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย 
 และกำกน ้ำตำล 468,130 

 
698,717 

 
181,867 

 
421,614 

        ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ        
ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 70,962  17,748  -  - 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 24,056  15,133  -  - 

รวมธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 95,018  32,881  -  - 
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หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ธุรกิจอ่ืน        
ลูกหน้ีกำรคำ้ในประเทศ        

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 2,280  2,307  -  - 
เกินก ำหนดช ำระไม่เกิน 3 เดือน 2,138  1,969  -  - 
เกินก ำหนดช ำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 365  71  -  - 
เกินก ำหนดช ำระ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 204  -  -  - 
เกินก ำหนดช ำระมำกกวำ่ 12 เดือน 516  383  -  - 

รวมธุรกิจอ่ืน 5,503  4,730  -  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน 568,651  736,328  181,867  421,614 

โดยปกติระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลำตั้งแต่ 5 วนัถึง 90 วนั 

7.2 ลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวยีน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหน้ีค่ำออ้ย        
ฤดูกำรผลิตก่อนปี 2556/2557 50,287  57,682  10,659  11,282 
ฤดูกำรผลิตปี 2556/2557 39,234  39,555  6,251  6,283 
ฤดูกำรผลิตปี 2557/2558 44,572  46,777  12,206  12,921 
ฤดูกำรผลิตปี 2558/2559 45,981  49,446  13,032  15,331 
ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560 37,767  53,371  15,468  23,837 
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 26,630  -  11,462  - 

รวมลูกหน้ีค่ำออ้ย 244,471  246,831  69,078  69,654 
เงินทดรองจ่ำย        

ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 -  197,958  -  164,183 
ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 253,863  -  193,344  - 
รวมเงินทดรองจ่ำยค่ำออ้ย 253,863  197,958  193,344  164,183 

ลูกหน้ีค่ำน ้ำมนั ค่ำปุ๋ ยและบริกำรอ่ืน 13,364  9,681  12,786  9,455 
รวม 511,698  454,470  275,208  243,292 

หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (100,506)  (69,643)  (40,739)  (34,612) 
รวมลูกหน้ีชำวไร่ 411,192  384,827  234,469  208,680 

หกั  ส่วนท่ีคำดวำ่จะไดรั้บช ำระภำยหลงัวนัส้ิน        
รอบระยะเวลำรำยงำนเกินกวำ่หน่ึงปี (86,979)  (86,680)  (8,781)  (8,183) 

รวมลูกหน้ีชำวไร่หมุนเวียน 324,213  298,147  225,688  200,497 

ลูกหน้ีค่ำออ้ยเป็นลูกหน้ีชำวไร่ท่ียงัคำ้งส่งออ้ยตำมสัญญำ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 
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7.3  ลูกหน้ีกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย  

เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2561 คณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำย คร้ังท่ี 12/2561 มีมติเห็นชอบ
ก ำหนดรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ย ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ในอตัรำ 792.74 บำทต่อตนัออ้ย ณ ระดบั
ควำมหวำนท่ี 10 ซี.ซี.เอส. และก ำหนดให้อตัรำข้ึน/ลงของรำคำออ้ยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ำกบั 
47.56 บำทต่อตนัอ้อย และผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลขั้นสุดทำ้ย เท่ำกบั 339.75 
บำทต่อตนัออ้ย ท ำให้รำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย
ขั้นสุดทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำออ้ยขั้นตน้ ซ่ึงตำมพระรำชบญัญติัออ้ยและน ้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 มำตรำ 
56 ก ำหนดให้กองทุนอ้อยและน ้ ำตำลทรำยจ่ำยเงินชดเชยส่วนของค่ำอ้อยและเงินชดเชย
ค่ำผลตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยให้แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยเท่ำกบัส่วนต่ำงดงักล่ำว 
โดยชำวไร่ออ้ยไม่ตอ้งส่งคืนค่ำออ้ยท่ีไดรั้บเกิน  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 บริษทัจึงได้บนัทึกลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำออ้ยตำมงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบดว้ยผลต่ำงจำกกำรท่ีบริษทัและบริษทัย่อยจ่ำยค่ำออ้ยขั้นตน้ตำม
ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ ำตำลทรำยแก่ชำวไร่ออ้ยสูงกว่ำค่ำออ้ยขั้นสุดทำ้ย
จ ำนวน 1,035.55 ลำ้นบำท และ 633.07 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และบนัทึกเงินชดเชยค่ำตอบแทน
กำรผลิตและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยเป็นรำยไดแ้ละลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำตอบแทนกำรผลิตและจ ำหน่ำย
น ้ ำตำลทรำยไม่หมุนเวียนตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 440.56 ลำ้นบำท 
และ 268.05 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (ดูหมำยเหตุขอ้ 15) 

8. เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั         
(ดูหมำยเหตุขอ้ 6.1) -  -  1,226,440  1,766,197 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน 220,780  181,000  220,780  181,000 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 1,015,616  1,075,055  404,172  473,971 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี        

(ดูหมำยเหตุขอ้ 6.1) -  -  100,000  2,859,727 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรอ่ืนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี 46,683  31,733  46,683  31,733 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ยท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี 250,067  281,471  59,663  60,922 

รวมเงินให้กูย้มืระยะสั้น 1,533,146  1,569,259  2,057,738  5,373,550 
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เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร เป็นกำรให้กูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใชเ้งินอำยุไม่เกิน 90 วนั อตัรำดอกเบ้ีย MLR-1.50% ต่อปี 
เท่ำกนัทั้งสองปี โดยช ำระดอกเบ้ียเป็นรำยเดือน ค ้ำประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและกรรมกำร
ของบริษทัดงักล่ำวร่วมค ้ำประกนัดว้ย 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่ชำวไร่ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร เป็นกำรให้กูย้ืมในรูปกำรรับซ้ือลดเช็คส ำหรับเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้ำท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย
ออกให้แก่ชำวไร่ในกำรรับซ้ือออ้ย โดยชำวไร่น ำมำขำยลดให้กบับริษทัและบริษทัยอ่ยซ่ึงมีกำรคิดดอกเบ้ีย
ในอตัรำอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียเงินกูข้องธนำคำรพำณิชยโ์ดยเฉล่ีย 

9. สินค้ำคงเหลอื  
สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

น ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 3,437,093  2,490,630  2,398,280  1,542,500 
ปุ๋ ยอินทรีย ์ 25,787  39,463  -  - 
กำกออ้ย 85,989  125,006  -  - 
ตน้ทุนพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ 62,712  62,712  -  - 
วสัดุโรงงำน 95,031  199,922  64,321  161,688 
อะไหล่เพ่ือกำรซ่อมแซม 508,771  526,774  397,381  423,828 
 4,215,383  3,444,507  2,859,982  2,128,016 
หกั ค่ำเผ่ือสินคำ้เส่ือมสภำพหรือลำ้สมยั (7,396)  (39,388)  (4,614)  (34,121) 

ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ (119,030)  (305,137)  (90,898)  (208,967) 
รวมสินคำ้คงเหลือ  4,088,957  3,099,982  2,764,470  1,884,928 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่สินคำ้เส่ือมสภำพหรือลำ้สมยั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ยอดยกมำตน้ปี  (39,388)  (33,862)  (34,121)  (33,862) 
บวก ตดัจ ำหน่ำย (เพ่ิมข้ึน) ระหวำ่งปี - บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับปี 31,992  (5,526)  29,507  (259) 
ยอดคงเหลือปลำยปี  (7,396)  (39,388)  (4,614)  (34,121) 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ยอดยกมำตน้ปี  (305,137)  (3,813)  (208,967)  - 
บวก โอนกลบั (เพ่ิมข้ึน) ระหวำ่งปี - บนัทึกเป็นตน้ทุนขำยส ำหรับปี 186,107  (301,324)  118,069  (208,967) 
ยอดคงเหลือปลำยปี  (119,030)  (305,137)  (90,898)  (208,967) 

10. สินทรัพย์ชีวภำพหมุนเวยีน 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยชี์วภำพหมุนเวยีน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 111,895  250,734  5,854  11,502 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรม (34,276)  (55,629)  2,030  2,465 
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกกำรปลูกในระหวำ่งปี 175,648  196,448  6,694  11,908 
ลดลงเน่ืองจำกกำรเก็บเก่ียวในระหวำ่งปี (124,806)  (218,864)  (8,043)  (20,021) 
ขำดทุนจำกออ้ยเสียหำย (21,820)  (54,294)  (429)  - 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (45,892)  -  -  - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 51  (6,500)  -  - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 60,800  111,895  6,106  5,854 

กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยชี์วภำพค ำนวณโดยใชว้ิธีอำ้งอิงจำกรำคำมูลค่ำยุติธรรม
หกัตน้ทุนในกำรขำย กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนและกำรประมำณกำร
บำงประกำรเก่ียวกบัรำคำออ้ยขั้นสุดทำ้ยส ำหรับฤดูกำลถดัไป ระดบัควำมหวำน และปริมำณออ้ย 
กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวจดัเป็นล ำดบัชั้นท่ี 3 
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11. เงินลงทุนเผือ่ขำย 

เงินลงทุนเผือ่ขำย ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 อตัรำของกำรถือหุ้น    
 ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560 2561  2560  2561  2560 
 ร้อยละ  ร้อยละ        

หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด - หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย           
-  บริษทั มดัแมน จ ำกดั (มหำชน) 7.46  7.46 432,952  350,000  432,952  350,000 
ก ำไรจำกกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน    -  82,952  -  82,952 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรม    (125,949)  (55,103)  (125,949)  (55,103) 

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย    307,003  377,849  307,003  377,849 

ในระหวำ่งงวดไตรมำส 2 ปี 2560 เงินลงทุนในบริษทั มดัแมน จ ำกดั ไดมี้กำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน
จำกเงินลงทุนทัว่ไปเป็นเงินลงทุนเผื่อขำย เน่ืองจำกบริษทั มดัแมน จ ำกดั (มหำชน) ไดมี้กำรจดทะเบียนกบั
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเร่ิมมีกำรซ้ือขำยคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2560 โดยบริษทัรับรู้
ก ำไรจำกกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนเป็นจ ำนวนเงิน 82.95 ล้ำนบำท ในงบก ำไรขำดทุนและ
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 

มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขำย เป็นรำคำเสนอซ้ือในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นล ำดบัชั้น
ระดบัท่ี 1 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

งบกำรเงินรวม 
หน่วย : พนับำท 

ช่ือบริษัท ทุนที ่ สัดส่วนกำรลงทุน 2561  2560 
 ช ำระแล้ว ร้อยละ ร้อยละ เงนิลงทุน  เงนิปันผล  เงนิลงทุน  เงนิปันผล 
 2561 2560 2561 2560 วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส ำหรับปี  วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย  ส ำหรับปี 
         2561      2560 
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  507,174  11,869  90,267  455,593  5,478 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ำกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061  -  2,061  2,061  - 
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั* 300,000 500,000 0.62 0.62 1,855  1,855  -  3,089  3,089  - 
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)* 344,706 342,051 0.08 0.07 391  254     41  313  218  59 
บริษทั ที เอส คลงัสินคำ้ จ ำกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509  -  509  509  - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ ำกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508  -  40,508  40,508  - 
บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน)** 2,532,000 2,532,000 40.00 40.00 3,244,868  3,326,545  -  3,244,868  3,244,867  - 

รวม     3,380,459  3,878,906  11,910  3,381,615  3,746,845  5,537 

* บริษทัร่วมโดยพิจำรณำจำกกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญัของบริษทัต่อบริษทั ไทยชูกำร์เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งน้ี  

** บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) (BBGI) เกิดข้ึนจำกกำรควบรวมกิจกำร (Amalgamation) ระหว่ำงบริษทั เคเอสแอลจีไอ จ ำกดั (KSLGI) บริษทัย่อยของบริษทักบับริษทั บีบีพี โฮลด้ิง 
จ ำกดั (BBH) บริษทัยอ่ยของบริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 และต่อมำไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทั
มหำชนจ ำกดักบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 
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งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท   เงนิลงทุนวธีิรำคำทุน  เงนิปันผล 

 ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน     ส ำหรับปีส้ินสุด 
 2561 2560 ร้อยละ ร้อยละ     วนัที ่31 ตุลำคม 
   2561 2560 2561  2560  2561  2560 
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 191,664 191,664 23.82 23.82 90,267  90,267  11,869  5,478 
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ ำกดั* 50,000 50,000 4.11 4.11 2,061  2,061  -  - 
บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั* 300,000 500,000 0.62 0.62 1,855  3,089  -  - 
บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล ์จ ำกดั (มหำชน)* 344,706 342,051 0.08 0.07 391  313  41  59 
บริษทั ที เอส คลงัสินคำ้ จ ำกดั* 12,500 12,500 4.02 4.02 509  509  -  - 
บริษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จ ำกดั* 400,000 400,000 10.12 10.12 40,508  40,508  -  - 
บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน)** 2,532,000 2,532,000 40.00 40.00 3,244,868  3,244,868  -  - 

รวม     3,380,459  3,381,615  11,910  5,537 

* บริษทัร่วมโดยพิจำรณำจำกกำรมีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญัของบริษทัต่อบริษทั ไทยชูกำร์เทอร์มิเน้ิล จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัร่วมแห่งน้ี  

** บริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (มหำชน) (BBGI) เกิดข้ึนจำกกำรควบรวมกิจกำร (Amalgamation) ระหว่ำงบริษทั เคเอสแอลจีไอ จ ำกดั (KSLGI) บริษทัย่อยของบริษทักบับริษทั บีบีพี โฮลด้ิง 
จ ำกดั (BBH) บริษทัยอ่ยของบริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) โดยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 และต่อมำไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทั
มหำชนจ ำกดักบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 ของบริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน ้ ำมนั จ ำกดั  
มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั จำกเดิมทุนจดทะเบียน 600.00 ลำ้นบำท 
เป็น 300.00 ลำ้นบำท โดยวธีิกำรลดมูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวข้องหุ้นจำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 
50.00 บำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมและคืนเงินทุนส่วนท่ีเหลือแก่ผูถื้อหุน้ บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน ้ ำมนั 
จ ำกดั ไดด้ ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2561 ผลจำกกำรลดทุนของบริษทัร่วมดงักล่ำว      
ท ำให้บริษทัเกิดขำดทุนจำกกำรลดทุนของบริษทัร่วมจ ำนวน 0.44 ล้ำนบำท ซ่ึงได้แสดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุน 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีของบริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั (“BBGI”) ซ่ึงเป็น
บริษทัร่วมของบริษทั มีมติอนุมติัในเร่ืองส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

- กำรแปรสภำพจำกบริษทัจ ำกดัเป็นบริษทัมหำชนและเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไวจ้ำก 
10 บำทต่อหุน้ เป็น 5 บำทต่อหุน้ 

- กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,083 ลำ้นบำท จำก 2,532 ลำ้นบำท เป็น 3,615 ลำ้นบำท เพื่อ
จดัสรรและเสนอขำยให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั น ้ ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั 
บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวนไม่เกิน 216.60 ลำ้นบำท และประชำชนทัว่ไป
เป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) จ ำนวนไม่ต ่ำกวำ่ 851.40 ลำ้นบำท 

- กำรออกและเสนอขำยหุน้สำมญัท่ีออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน
ของ BBGI และบริษทัยอ่ยของ BBGI ภำยใตโ้ครงกำร BBGI ESOP จ ำนวนไม่เกิน 3 ลำ้นหุ้น 
ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.42 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ล้วทั้งหมดของ BBGI 
ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่โดยมีรำคำเสนอขำยรำคำเดียวกนักบัรำคำหุ้น    
ท่ีจะเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 

- กำรน ำหุน้สำมญัของ BBGI เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์
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เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั บีบีจีไอ จ ำกดั 
(มหำชน) (“BBGI”) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรจดัสรรหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนของบริษทั BBGI เป็นดงัน้ี 
- กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ของ BBGI ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั น ้ ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 

(มหำชน) และบริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) เฉพำะกลุ่มท่ีมีสิทธิไดรั้บกำรจดัสรรหุ้น
ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเพื่อรักษำสิทธิ (Pre-emptive Offering) จ ำนวนไม่เกิน 54 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท  

- กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของ BBGI 
และบริษทัยอ่ยของ BBGI ภำยใตโ้ครงกำร BBGI ESOP จ ำนวนไม่เกิน 3 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 5 บำท 

- กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ของ BBGI แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public 
Offering) รวมถึงบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์หรือผูมี้อุปกำรคุณตำมกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง และผูล้งทุน
หลกัโดยเฉพำะเจำะจง (Cornerstone Investor) จ ำนวนไม่เกิน 159 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 
5 บำท รวมถึงหุ้นทั้งหมดท่ีเหลือจำกกำรจดัสรรและกำรเสนอขำยในส่วน Pre-emptive Offering 
และโครงกำร BBGI ESOP 

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

หน่วย : พนับำท 
ช่ือบริษัท   เงนิลงทุนวธีิรำคำทุน  เงนิปันผล 

 ทุนที่ช ำระแล้ว สัดส่วนกำรลงทุน     ส ำหรับปีส้ินสุด 
 2561 2560 ร้อยละ ร้อยละ     วนัที ่31 ตุลำคม 
   2561 2560 2561  2560  2561  2560 
บริษทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 1,000,000 1,000,000 95.78 95.78 834,394  834,394  -  - 
บริษทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 600,000 600,000 90.21 90.21 523,337  523,337  -  - 
บริษทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี จ ำกดั 500,000 500,000 98.61 98.61 569,284  569,284  -  - 
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ำกดั 840,000 840,000 40.77 40.77 319,134  319,134  -  - 
บริษทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต เทรดด้ิง จ ำกดั 20,000 20,000 33.88 33.88 6,775  6,775  -  - 
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส์ จ ำกดั 480,000 480,000 100.00 100.00 479,119  479,119  -  - 
บริษทั โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 800,000 800,000 100.00 100.00 799,972  799,972  -  - 
บริษทั เคเอสแอล. อะโกรแอนด ์เทรดด้ิง จ ำกดั 300,000 300,000 100.00 100.00 300,000  300,000  -  - 
บริษทั ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ำกดั 250 250 100.00 100.00 250  250  -  - 
บริษทั น ้ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั 684,757 684,757 98.49 98.49 674,178  674,178  -  - 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited * 1,167,660 1,167,660 80.00 80.00 932,589  932,589  -  - 
Wynn In Trading Co., Ltd.* 487,497 487,497 100.00 100.00 487,497  487,497  -  - 
     รวม     5,926,529  5,926,529  -  - 
หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน     (1,643,149)  (1,150,718)  -  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      4,283,380  4,775,811  -  - 

* เป็นบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ ซ่ึงรวมถึง Koh Kong Plantation Company Limited ซ่ึงบริษัทถือหุ้นทำงอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 80     
โดย Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Company Limited มีขอ้ก ำหนดให้เลิกกิจกำรหำกมีผลขำดทุนเกินกว่ำร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และไม่สำมำรถ
แก้ไขกำรขำดทุนดงักล่ำว ไดภ้ำยใน 1 ปี ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 ผลขำดทุนของ Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Company Limited 
เกินกว่ำร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงผูบ้ริหำรของบริษทัอยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขให้ผลขำดทุนลดลงต ่ำกว่ำร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 
ยอดยกมำตน้ปี 4,775,811  5,786,096 
ลงทุนเพ่ิม    

บริษทั เคเอสแอล จีไอ จ ำกดั  -  831,715 
ขำยเงินลงทุน    

บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  -  (609,986) 
ลดลงจำกกำรควบรวมกิจกำร    

บริษทั เคเอสแอล จีไอ จ ำกดั  -  (831,715) 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน    

บริษทั น ้ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั (98,092)  (137,670) 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited (158,771)  (262,629) 
Wynn In Trading Co., Ltd. (235,568)  - 

ยอดคงเหลือปลำยปี 4,283,380  4,775,811 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2559-2560 เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎำคม 2560 มีมติอนุมติักำรควบรวม
กิจกำร (Amalgamation) ระหวำ่งบริษทั เคเอสแอลจีไอ จ ำกดั (KSLGI) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีให้จดัตั้งข้ึน
ใหม่ของบริษทั เพ่ือรับโอนและเขำ้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) (KGI) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทักบับริษทั บีบีพี โฮลด้ิง จ ำกดั (BBH) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีจะ
จดัตั้งข้ึนใหม่ของบริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (BCP) โดยกำรด ำเนินกำรควบรวมกิจกำร
ดงักล่ำว เป็นกำรด ำเนินกำรตำมแผนควำมตกลงร่วมกนัเพื่อเป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจส ำหรับธุรกิจเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ชีวภำพ (Bio-Based) ทั้งน้ี บริษทัและบริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ไดล้งนำม
ในสัญญำในวนัท่ี 19 กรกฎำคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2560 บริษทั เคเอสแอลจีไอ จ ำกดั จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดัตำมกฎหมำยไทยโดย
มีทุนจดทะเบียน 832.00 ล้ำนบำท (จ ำนวนหุ้น 83.20 ล้ำนหุ้น  มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท) ต่อมำ                
เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทั เคเอสแอลจีไอ จ ำกดั ไดรั้บโอนและเขำ้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษทั 
เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ตำมแผนกำรควบรวมกิจกำร 
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ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2561 ของบริษทั Koh Kong Sugar Industry 
Company Limited เม่ือวนัท่ี 3 กันยำยน 2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 
24,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ เพื่อลดผลขำดทุนสะสม โดยเพิ่มมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ำกมูลค่ำหุ้นละ 360,000 
ดอลลำร์สหรัฐ เป็นมูลค่ำหุ้นละ 600,000 ดอลลำร์สหรัฐ ดงันั้นจะมีทุนจดทะเบียนรวม 60,000,000 ดอลลำร์
สหรัฐ (จ ำนวน 100 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 600,000 ดอลลำร์สหรัฐ) โดยบริษทัไดจ่้ำยค่ำหุ้นเพิ่มทุนทั้งจ  ำนวน
ดงักล่ำวดว้ยกำรหักกลบกบัเงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่บริษทัยอ่ยดงักล่ำว และบริษทัยอ่ยดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่ง
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุน 

ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1 ประจ ำปี 2561 ของบริษทั Koh Kong Plantation 
Company Limited เม่ือวนัท่ี 3 กนัยำยน 2561 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 15,000,000 
ดอลลำร์สหรัฐ เพื่อลดผลขำดทุนสะสม โดยลดมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ำกมูลค่ำหุ้นละ 300,000 ดอลลำร์สหรัฐ 
เหลือมูลค่ำหุ้นละ 150,000 ดอลลำร์สหรัฐ จะมีทุนจดทะเบียนรวม 15,000,000 ดอลลำร์สหรัฐ (จ ำนวน 100 หุ้น 
มูลค่ำหุน้ละ 150,000 ดอลลำร์สหรัฐ) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุน 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 บริษทัไดป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั น ้ ำตำลสะหวนันะเขด 
จ ำกดั  Koh Kong Sugar Industry Company Limited และ Wynn In Trading Co., Ltd. ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์โดยให้ผูป้ระเมินอิสระท ำกำรประเมินทรัพยสิ์นท่ีก่อให้เกิด
กระแสเงินสดในอนำคต และบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่ำวรวม
เป็นจ ำนวนเงิน 492.43 ลำ้นบำท และจ ำนวนเงิน 400.30 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะกิจกำร
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ตำมล ำดบั 

14. เงินลงทุนระยะยำวอืน่ 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 อตัรำของกำรถือหุ้น    
 ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560 2561  2560  2561  2560 
 ร้อยละ  ร้อยละ        
  เงินลงทุนทัว่ไป           

-  บริษทั ออ้ยและน ้ำตำลไทย จ ำกดั 3.93  3.93    787  787  323  323 
-  บริษทั ไทยชูกำร์ มิลเลอร์ จ ำกดั 7.36  7.36  10  8  4  2 
- กองทุนเปิด ทิสโก ้ESG เพื่อสงัคม    20,000  20,000  20,000  20,000 

รวม    20,797  20,795  20,327  20,325 
ตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนด - พนัธบตัรรัฐบำล    6,749  6,749  -  - 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม    (37)  (58)  -  - 

สุทธิ    6,712  6,691  -  - 
รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน     27,509  27,486  20,327  20,325 
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15. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีไ้ม่หมุนเวยีนอืน่ 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

     
 หน่วย : พนับำท  

 
 งบกำรเงนิรวม  

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

 
2561 

 
2560 

 
2561 

 
2560 

ลูกหน้ีกำรคำ้  4,755 
 

4,755 
 

-  
 

-  
ลูกหน้ีชำวไร่  86,979 

 
88,420 

 
8,781 

 
8,183 

ลูกหน้ีเงินชดเชยค่ำตอบแทนกำรผลิตและ 
          จ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำย (ดูหมำยเหตุขอ้ 7.3) 440,564 

 
-  

 
268,049 

 
-  

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 532,298 
 

93,175 
 

276,830  
 

8,183 
 
16. เงินให้กู้ยมืระยะยำว 

เงินใหกู้ย้มืระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย   -  -  4,621,690  4,159,728 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 71,183  66,221  71,183  66,221 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 557,838  707,427  110,247  141,050 
หกั  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (89,658)  (67,245)  (9,702)  (9,702) 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดรับช ำระภำยในหน่ึงปี         

(แสดงรวมอยูใ่นเงินให้กูย้มืระยะสั้น ดูหมำยเหตุขอ้ 8) (296,750)  (313,204)  (206,346)  (2,952,382) 
รวมเงินให้กูย้มืระยะยำว 242,613  393,199  4,587,072  1,404,915 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 เงินให้กูย้ืมระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน ส่วนใหญ่เป็นเงินให้กูย้ืม 
แก่บุคคลอ่ืนจ ำนวน 62.00 ล้ำนบำท และ 60.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงเป็นกำรให้กูบุ้คคลอ่ืนในวงเงิน 
120.00 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2558 ก ำหนดรับช ำระคืนเงินตน้เป็นงวดทุก 6 เดือน โดยรับช ำระ
ในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนกุมภำพนัธ์ และเดือนสิงหำคมของทุกปี รวม 6 งวดๆ ละ 20.00 ล้ำนบำท 
โดยเร่ิมรับช ำระงวดแรกในเดือนกุมภำพนัธ์ 2559 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี ก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย 
ทุกส้ินเดือน เงินกูย้มืดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยหุ้นและท่ีดินของสองบริษทัท่ีผูกู้ย้ืมเป็นกรรมกำร ในปี 2560 
ได้มีกำรเปล่ียนเง่ือนไขกำรช ำระหน้ีเป็น 4 งวด งวดละ 15.00 ล้ำนบำท และเร่ิมรับช ำระงวดแรก 
ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2561 ซ่ึงต่อมำเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวำคม 2560 ให้กูย้ืมเพิ่มอีกจ ำนวน 20.00 ลำ้นบำท ก ำหนด 
รับช ำระคืนเงินตน้ในเดือนสิงหำคม 2563 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี ก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 
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ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ยในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 536.19 ลำ้นบำท และ 
685.78 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 88.60 ล้ำนบำท และ 119.40 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั เป็นเงินให้กู้ยืมแก่ชำวไร่เพื่อซ้ือท่ีดินเพื่อกำรเพำะปลูกออ้ย และซ้ือเคร่ืองจกัรกลกำรเกษตรและ
อุปกรณ์กำรเกษตรโดยท ำสัญญำกูร้ะยะเวลำตั้งแต่ 1 - 8 ปีข้ึนไป คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.20 - 8.00 ต่อปี 
และอตัรำร้อยละ 7.12 - 8.00 ต่อปี ตำมล ำดบั ซ่ึงส่วนใหญ่มีท่ีดินและยำนพำหนะเป็นหลกัทรัพย  ์
ค ้ำประกนัและส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 21.65 ล้ำนบำท ของแต่ละปี เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 
 เพื่อซ้ือเคร่ืองจกัรกลกำรเกษตรไปเพำะปลูกออ้ยให้กบับริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศแห่งหน่ึงของบริษทั สัญญำ
เงินกู้ยืมดงักล่ำวมีอำยุ 3 - 4 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR+1.00 ต่อปี ก ำหนดให้จ่ำยช ำระคืนเงินตน้ 
พร้อมดอกเบ้ียเป็นรำยปี โดยมีเคร่ืองจกัรกลกำรเกษตรดงักล่ำวเป็นหลกัประกนั 

17. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน  
รำยกำรเคล่ือนไหวของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 
2561 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ทีด่นิ  อำคำร 

และโกดงั 
 รวม  ทีด่นิ  อำคำร 

และโกดงั 
 รวม 

มูลค่ำยุตธิรรม :            
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 2,978,687  1,938,520  4,917,207  955,502  589,413  1,544,915 
ปรับปรุงและจดัประเภท 2,626  -  2,626  -  -  - 
ซ้ือเพิ่ม -  6,263  6,263  -  221  221 
ก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม            
   ของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 224,176  16,732  240,908  137,359  13,083  150,442 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 3,205,489  1,961,515  5,167,004  1,092,861  602,717  1,695,578 

 
2560 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ทีด่นิ  อำคำร 

และโกดงั 
 รวม  ทีด่นิ  อำคำร 

และโกดงั 
 รวม 

มูลค่ำยุตธิรรม :            
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2559 2,617,149  1,879,035  4,496,184  927,955  571,729  1,499,684 
ปรับปรุงและจดัประเภท (4,709)  51  (4,658)  -  -  - 
ซ้ือเพิ่ม -  4,936  4,936  -  63  63 
จ ำหน่ำย -  (402)  (402)  -  -  - 
ก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม            
   ของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 366,247  54,900  421,147  27,547  17,621  45,168 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 2,978,687  1,938,520  4,917,207  955,502  589,413  1,544,915 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีรำยไดค้่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
ซ่ึงรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนรวมจ ำนวน 202.26 ล้ำนบำท และ 203.58 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และในงบก ำไร
ขำดทุนเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 43.32 ลำ้นบำท และ 51.48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระแห่งหน่ึงท่ีได้รับ 
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยใช้วิธีคิดรำยได้
ดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) และวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market 
Approach) ซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3  

18. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์  
รำยกำรเคล่ือนไหวของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 
2561 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เคร่ืองจกัร  ยำนพำหนะและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พชืเพือ่กำร  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  เคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่ำง  ให้ผลิตผล   
         ทุ่นแรง  ส ำนักงำน  ก่อสร้ำง      

รำคำทุน:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 924,222  1,550,610  5,949,314  21,083,409  1,826,343  279,118  3,673,784  298,123  35,584,923 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  -  831  34,118  (150)  (17)  (34,036)  -  746 
ซ้ือเพ่ิม 11,467  623  2,059  51,414  31,884  9,088  1,020,426  21,996  1,148,957 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  (645)  (35,348)  (87,712)  (11,244)  -  (58,036)  (192,985) 
โอนเขำ้ (โอนออก) -  46,819  313,555  904,755  -  9,995  (1,275,124)  -  - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  683  709  1,788  301  21  (6)  133  3,629 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 935,689  1,598,735  6,265,823  22,040,136  1,770,666  286,961  3,385,044  262,216  36,545,270 

                  
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 -  (398,857)  (1,325,729)  (8,005,876)  (1,142,478)  (238,400)  -  (190,069)  (11,301,409) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  -  (830)  (27,300)  104  (2)  -  -  (28,028) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  (35,505)  (162,565)  (890,986)  (82,520)  (19,385)  -  (66,254)  (1,257,215) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  197  24,403  53,011  11,048  -  16,817  105,476 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  (240)  (149)  (324)  (197)  (20)  -  (131)  (1,061) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 -  (434,602)  (1,489,076)  (8,900,083)  (1,172,080)  (246,759)  -  (239,637)  (12,482,237) 

                  
ผลต่ำงจำกกำรตรีำคำสินทรัพย์เพิม่:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 2,316,670  -  -  -  -  -  -  -  2,316,670 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 2,316,670  -  -  -  -  -  -  -  2,316,670 

                  
ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 (27,689)  -  (6,363)  (152,035)  (9,285)  -  -  (50,500)  (245,872) 
จดัประเภท -  -  -  (862)  862  -  -  -  - 
(เพ่ิมข้ึน) ลดลง -  -  (4,531)  -  5,953  -  -  47,765  49,187 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  -  -  (84)  (10)  -  -  22  (72) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 (27,689)  -  (10,894)  (152,981)  (2,480)  -  -  (2,713)  (196,757) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                  
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 3,224,670  1,164,133  4,765,853  12,987,072  596,106  40,202  3,385,044  19,866  26,182,946 
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2560 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เคร่ืองจกัร  ยำนพำหนะและ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พชืเพือ่กำร  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  เคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่ำง  ให้ผลิตผล   
         ทุ่นแรง  ส ำนักงำน  ก่อสร้ำง      

รำคำทุน:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2559 850,225  1,522,517  6,211,168  22,040,659  1,824,246  291,879  1,668,078  297,906  34,706,678 
ปรับปรุงและจดัประเภท 1,539  29,164  (4,210)  (94,040)  -  (772)  (29,107)  -  (97,426) 
ซ้ือเพ่ิม 124,057  70  37,480  31,959  60,967  19,306  2,711,562  61,700  3,047,101 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (900)  (104)  (26,018)  (18,513)  (42,021)  (6,666)  (562)  (56,196)  (150,980) 
กำรควบรวมกิจกำร (50,699)  (21,492)  (321,843)  (1,276,560)  (7,493)  (26,442)  (61,454)  -  (1,765,983) 
โอนเขำ้ (โอนออก) -  49,306  82,914  475,561  3,490  2,687  (613,958)  -  - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  (28,851)  (30,177)  (75,657)  (12,846)  (874)  (775)  (5,287)  (154,467) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 924,222  1,550,610  5,949,314  21,083,409  1,826,343  279,118  3,673,784  298,123  35,584,923 

                  
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2559 -  (379,474)  (1,220,117)  (7,769,223)  (1,077,929)  (236,175)  -  (138,389)  (10,821,307) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  (1,436)  8,601  7,022  -  (170)  -  -  14,017 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  (35,948)  (169,797)  (783,873)  (106,797)  (26,612)  -  (52,530)  (1,175,557) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  87  2,412  17,355  31,470  6,485  -  -  57,809 
กำรควบรวมกิจกำร -  8,043  47,460  510,407  2,751  17,251  -  -  585,912 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน -  9,871  5,712  12,436  8,027  821  -  850  37,717 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 -  (398,857)  (1,325,729)  (8,005,876)  (1,142,478)  (238,400)  -  (190,069)  (11,301,409) 

                  
ผลต่ำงจำกกำรตรีำคำสินทรัพย์เพิม่:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2559 2,339,528  -  -  -  -  -  -  -  2,339,528 
กำรควบรวมกิจกำร (22,858)  -  -  -  -  -  -  -  (22,858) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 2,316,670  -  -  -  -  -  -  -  2,316,670 

                  
ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2559 (29,540)  -  (6,363)  -  -  -  -  (3,008)  (38,911) 
เพ่ิมข้ึน -  -  -  (152,035)  (9,285)  -  -  (47,492)  (208,812) 
กำรควบรวมกิจกำร 1,851  -  -  -  -  -  -  -  1,851 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 (27,689)  -  (6,363)  (152,035)  (9,285)  -  -  (50,500)  (245,872) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                  
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 3,213,203  1,151,753  4,617,222  12,925,498  674,580  40,718  3,673,784  57,554  26,354,312 

                  
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลำคม              

2561               พนับำท  1,257,215 
2560               พนับำท  1,175,557 
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2561 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เคร่ืองจกัร  ยำนพำหนะ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พชืเพือ่กำร  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  และเคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่ำง  ให้ผลิตผล   
         ทุ่นแรง  ส ำนักงำน  ก่อสร้ำง      

รำคำทุน:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 449,371  348,396  1,538,333  7,316,335  621,113  122,276  1,885,119  29,504  12,310,447 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  -  -  25  -  (25)  (2,652)  -  (2,652) 
ซ้ือเพ่ิม 11,466  623  2,059  38,901  7,593  4,539  683,192  1,660  750,033 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  (645)  (9,045)  (35,015)  (5,801)  -  (3,416)  (53,922) 
โอนเขำ้ (โอนออก) -  30,572  287,286  546,989  -  9,498  (874,345)  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 460,837  379,591  1,827,033  7,893,205  593,691  130,487  1,691,314  27,748  13,003,906 

                  
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 -  (54,188)  (376,479)  (3,126,485)  (372,572)  (105,225)  -  (24,589)  (4,059,538) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  (12,667)  (51,248)  (330,845)  (27,803)  (9,778)  -  (2,760)  (435,101) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  197  8,377  22,998  5,677  -  921  38,170 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 -  (66,855)  (427,530)  (3,448,953)  (377,377)  (109,326)  -  (26,428)  (4,456,469) 

                  
ผลต่ำงจำกกำรตรีำคำสินทรัพย์เพิม่:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 974,292  -  -  -  -  -  -  -  974,292 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 974,292  -  -  -  -  -  -  -  974,292 

                  
ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2560 (21,337)  -  -  -  -  -  -  -  (21,337) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 (21,337)  -  -  -  -  -  -  -  (21,337) 

                  
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 1,413,792  312,736  1,399,503  4,444,252  216,314  21,161  1,691,314  1,320  9,500,392 
5 
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2560 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ที่ดิน  ส่วนปรับปรุง  อำคำรและ  เคร่ืองจกัร  ยำนพำหนะ  เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  พชืเพือ่กำร  รวม 
   ที่ดิน  ส่ิงปลูกสร้ำง  และอุปกรณ์  และเคร่ืองมือกล  และเคร่ืองใช้  ระหว่ำง  ให้ผลิตผล   
         ทุ่นแรง  ส ำนักงำน  ก่อสร้ำง      

รำคำทุน:                  
ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2559 407,137  318,285  1,524,401  7,197,884  612,610  121,510  515,815  25,933  10,723,575 
ปรับปรุงและจดัประเภท (3,361)  29,027  (37,151)  (156)  -  156  (12,345)  -  (23,830) 
ซ้ือเพ่ิม 46,495  -  313  10,031  10,410  3,896  1,546,983  3,571  1,621,699 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (900)  -  -  (678)  (4,740)  (4,679)  -  -  (10,997) 
โอนเขำ้ (โอนออก) -  1,084  50,770  109,254  2,833  1,393  (165,334)  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 449,371  348,396  1,538,333  7,316,335  621,113  122,276  1,885,119  29,504  12,310,447 

                  
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2559 -  (40,817)  (338,266)  (2,889,197)  (348,352)  (96,771)  -  (15,448)  (3,728,851) 
ปรับปรุงและจดัประเภท -  (1,387)  8,503  21  -  (21)  -  -  7,116 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  (11,984)  (46,716)  (237,969)  (28,959)  (12,993)  -  (9,141)  (347,762) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  -  -  660  4,739  4,560  -  -  9,959 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 -  (54,188)  (376,479)  (3,126,485)  (372,572)  (105,225)  -  (24,589)  (4,059,538) 

                  
ผลต่ำงจำกกำรตรีำคำสินทรัพย์เพิม่:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2559 974,292  -  -  -  -  -  -  -  974,292 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 974,292  -  -  -  -  -  -  -  974,292 

                  
ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำสินทรัพย์:                  

ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2559 (21,337)  -  -  -  -  -  -  -  (21,337) 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 (21,337)  -  -  -  -  -  -  -  (21,337) 

                  
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:                  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 1,402,326  294,208  1,161,854  4,189,850  248,541  17,051  1,885,119  4,915  9,203,864 

 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลำคม             

2561             พนับำท  435,101 
2560             พนับำท  347,762 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง และอำคำรระหวำ่งก่อสร้ำงของบริษทัยอ่ยสองแห่ง
ในต่ำงประเทศ ซ่ึงมีมูลค่ำตำมบญัชีในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 434.16 ลำ้นบำท และ 448.03 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ตั้งอยูบ่นท่ีดินสัมปทำนซ่ึงเม่ือครบก ำหนดสัญญำสัมปทำนแลว้กรรมสิทธ์ิจะตกเป็นของผูใ้ห้เช่ำ 
(ดูหมำยเหตุขอ้ 33.8.3) 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 สินทรัพยร์ำคำทุนในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 4,893.21 ลำ้นบำท และ 
4,461.68 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 2,655.57 ลำ้นบำท และ 2,534.27 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไดต้ดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ทั้งจ  ำนวนแต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่

150

รายงานประจ�าปี 2561



 
- 38 - 

 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ท่ีดินบนัทึกดว้ยรำคำท่ีตีใหม่มีมูลค่ำสุทธิในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 
3,224.67 ลำ้นบำท และ 3,213.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 1,413.79 ลำ้นบำท 
และ 1,402.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั เป็นมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินซ่ึงมีกำรประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ
แห่งหน่ึงท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยใช้
วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) ซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 และมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีโดยวิธี
รำคำทุน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ในงบกำรเงินรวมมีจ ำนวน 935.69 ลำ้นบำท และ 924.22 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 460.84 ลำ้นบำท และ 449.37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 บริษทัย่อยสำมแห่งในต่ำงประเทศได้ประเมินมูลค่ำยุติธรรมทำงอำคำร 
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือกลทุ่นแรง โดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ โดยใชว้ิธีรำคำตลำดและวธีิตน้ทุนทดแทน 
ซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 ทั้งน้ี มูลค่ำยุติธรรมของอำคำร เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือกลทุ่นแรง ต ่ำกว่ำ
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี บริษทัจึงไดร้ับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยจ์  ำนวน 161.32 ลำ้นบำท 
ในงบกำรเงินรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 (2561 : ไม่มี) 

19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
สินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดใ้ชด้  ำเนินงำน        

-  ท่ีดิน 727,475  731,017  3,393  3,393 
-  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 13,236  28,574  -  - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 78,079  63,184  37,564  23,571 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 818,790  822,775  40,957  26,964 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ท่ีดินท่ียงัไม่ไดใ้ช้ด ำเนินงำนจ ำนวน 727.48 ลำ้นบำท และ 731.02  
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั บนัทึกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของท่ีดินซ่ึงมีกำรประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระแห่งหน่ึง 
ท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) ซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของท่ีดิน โดยวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมมีจ ำนวน 338.66 ลำ้นบำท และ 341.29 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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20. เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 5,850,466  7,512,995  2,856,000  3,265,000 
ตัว๋แลกเงิน 995,660  995,785  995,660  995,785 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,846,126  8,508,780  3,851,660  4,260,785 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ตัว๋สัญญำใช้เงินเป็นกำรกู้ยืมในสกุลเงินบำท ในงบกำรเงินรวม 
จ ำนวน 5,850.47 ลำ้นบำท และ 7,263.78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.84 - 2.20 ต่อปี 
และร้อยละ 1.87 - 2.68 ต่อปี ตำมล ำดบั และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 2,856.00 ลำ้นบำท และ 
3,265.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั มีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.84 - 1.90 ต่อปี และร้อยละ 1.87 - 1.98 ต่อปี 
ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 ตัว๋สัญญำใชเ้งินมีอำยุ 1 - 6 เดือน โดยตัว๋สัญญำใชเ้งินในงบกำรเงินรวมส่วนหน่ึง
เป็นกำรกู้ยืมในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐของบริษทัย่อยสองแห่งจำกธนำคำรพำณิชย์แห่งหน่ึงจ ำนวน 
249.22 ลำ้นบำท ซ่ึงมีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ LIBOR+2.00 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ตัว๋แลกเงินในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นกำรกูย้ืม                 
ในสกุลเงินบำท มีดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.75 - 1.78 ต่อปี และร้อยละ 1.65 ต่อปี ตำมล ำดบั 

21. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวยีนอืน่ 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,670  10,040  21,942  89,193 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - อ่ืนๆ 492,633  443,393  236,789  124,717 
เงินรับล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 465,053  82,515  357,467  44,574 
ค่ำธรรมเนียมน ำส่งส ำนกังำนกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำยคำ้งจ่ำย 40,579  54,774  5,568  23,663 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยอ่ืน 310,754  235,151  249,346  141,044 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือสินทรัพย ์ 95,009  149,227  49,886  57,581 
เจำ้หน้ีอ่ืน 386,048  620,248  352,557  621,015 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,792,746  1,595,348  1,273,555  1,101,787 
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22. หุ้นกู้ระยะยำว  

หุน้กูร้ะยะยำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560 

หุน้กูไ้ม่มีหลกัประกนัไม่ดอ้ยสิทธิ 10,493,742  9,493,434 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,999,023)  (2,998,989) 
สุทธิ 7,494,719  6,494,445 

บริษทัออกหุ้นกูส้กุลเงินบำทชนิดระบุช่ือผูถื้อประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ มูลค่ำท่ีตรำไว ้
หน่วยละ 1,000 บำท แก่ผูล้งทุนในวงจ ำกดั ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 

หุ้นกู้ 
ชุดที่ 

ช่ือย่อ อำยุ ครบ 
ก ำหนด 

อตัรำ 
ดอกเบีย้ 
ต่อปี 

จ ำนวนหน่วย 
ที่ออก 

 มูลค่ำรวม ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรออก 

หุ้นกู้รอตัดจ่ำย 

สุทธิ  มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

1 KSL192A 2 ปี 24 ก.พ. 62 2.34 1,000,000  1,000,000  299  999,701  1,000,979 
2 KSL198A 5 ปี 5 ส.ค. 62 4.25 1,000,000  1,000,000  321  999,679  1,015,605 
3 KSL199A 5 ปี 18 ก.ย. 62 4.07 1,000,000  1,000,000  357  999,643  1,016,112 
4 KSL202A 3 ปี 24 ก.พ. 63 2.56 1,000,000  1,000,000  756  999,244  1,002,332 
5 KSL203A 5 ปี 13 มี.ค. 63 3.48 2,000,000  2,000,000  768  1,999,232  2,027,374 
6 KSL206A 3 ปี 20 มิ.ย. 63 2.56 500,000  500,000  387  499,613  499,853 
7 KSL215A 3 ปี 3 พ.ค. 64 2.15 1,350,000  1,350,000  1,136  1,348,864  1,334,332 
8 KSL27DA 10 ปี 7 ธ.ค. 70 3.74 2,000,000  2,000,000  1,960  1,998,040  2,002,350 
9 KSL285A 10 ปี 3 พ.ค. 71 3.60 650,000  650,000  274  649,726  643,088 

 รวมหุ้นกูร้ะยะยำว   10,500,000  10,500,000  6,258  10,493,742  10,542,025 
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หน่วย : พนับำท 

งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2560 
หุ้นกู้ 
ชุดที่ 

ช่ือย่อ อำยุ ครบ 
ก ำหนด 

อตัรำ 
ดอกเบีย้ 
ต่อปี 

จ ำนวนหน่วย 
ที่ออก 

 มูลค่ำรวม ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรออก 

หุ้นกู้รอตัดจ่ำย 

สุทธิ  มูลค่ำ 
ยุติธรรม 

1 KSL185A 3 ปี 7 พ.ค. 61 2.88 2,000,000  2,000,000  475  1,999,525  2,014,200 
2 KSL189A 3 ปี 25 ก.ย. 61 2.50 1,000,000  1,000,000  535  999,465  1,006,642 
3 KSL192A 2 ปี 24 ก.พ. 62 2.34 1,000,000  1,000,000  1,052  998,948  1,004,286 
4 KSL198A 5 ปี 5 ส.ค. 62 4.25 1,000,000  1,000,000  654  999,346  1,035,717 
5 KSL199A 5 ปี 18 ก.ย. 62 4.07 1,000,000  1,000,000  663  999,337  1,034,554 
6 KSL202A 3 ปี 24 ก.พ. 63 2.56 1,000,000  1,000,000  1,224  998,776  1,007,448 
7 KSL203A 5 ปี 13 มี.ค. 63 3.48 2,000,000  2,000,000  1,332  1,998,668  2,054,539 
8 KSL206A 3 ปี 20 มิ.ย. 63 2.50 500,000  500,000  631  499,369  501,028 

 รวมหุ้นกูร้ะยะยำว   9,500,000  9,500,000  6,566  9,493,434  9,658,414 

รำยกำรเคล่ือนไหวของหุน้กูร้ะยะยำวในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ตุลำคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 2561  2560 
รำคำตำมบญัชีตน้ปี 9,493,434  9,993,070 
ออกหุน้กูร้ะหวำ่งปี 2,000,000  2,500,000 
ไถ่ถอนระหวำ่งปี (1,000,000)  (3,000,000) 
ตดัจ่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ 308  364 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 10,493,742  9,493,434 

ขอ้ปฏิบติัอ่ืนท่ีส ำคญัตำมขอ้ก ำหนดในกำรออกหุ้นกู ้มีดงัน้ี 
- บริษทัตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ตำมงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม

ของทุกปีไม่เกินกวำ่ 2 : 1 ตลอดอำยขุองหุน้กู ้

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 บริษทัด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
เป็นไปตำมเง่ือนไข (ดูหมำยเหตุขอ้ 29) 

- บริษทัตอ้งจดัล ำดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกูต้ลอดอำยุของหุ้นกู ้กรณีที่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของ
หุน้กูอ้ยูต่  ่ำกวำ่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั ณ ขณะนั้น บริษทัตอ้งด ำเนินกำรจดัหำทรัพยสิ์นไปเป็น
หลกัประกนัให้กบัผูถื้อหุ้นกู้หรือด ำเนินกำรใดๆ เพื่อแก้ไขอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกู้ให้อยู่ใน
อนัดบัเดียวกนัหรือดีกวำ่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั  

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหุน้กูไ้ม่ต  ่ำกวำ่อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทั 
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23. เงินกู้ยมืระยะส้ัน 

เงินกูย้มืระยะสั้น ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,800  5,000  425,300  545,200 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกส ำนกังำนกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 370,783  -  206,650  - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 374,583  5,000  631,950  545,200 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกส ำนักงำนกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย เป็นเงินกู้ยืม 
ท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยสำมแห่งกูย้มืจำกส ำนกังำนกองทุนออ้ยและน ้ ำตำลทรำย ซ่ึงเป็นไปตำมโครงกำร
สินเช่ือเพื่อเสริมสภำพคล่องให้กบัโรงงำนน ้ ำตำล โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 ต่อปี และมีก ำหนด
ช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทั้งหมดในเดือนธนัวำคม 2561 หรือวนัอ่ืนตำมท่ีทั้งสองฝ่ำยจะไดต้กลงกนั
ในภำยหลงั และค ้ำประกนัดว้ยเช็คจ่ำยล่วงหนำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

24. เงินกู้ยมืระยะยำว  
เงินกูย้มืระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ยเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี 

     หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

เงินกูย้มืระยะยำว 5,682,000  3,655,833  5,630,000  3,203,833 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,772,000)  (1,623,833)  (1,720,000)  (1,223,833) 

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิ 3,910,000  2,032,000  3,910,000  1,980,000 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยำว ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

รำคำตำมบญัชีตน้ปี 3,655,833  5,067,466  3,203,833  3,409,666 
กูเ้พ่ิมระหวำ่งปี 4,000,000  1,000,000  4,000,000  1,000,000 
จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งปี (1,973,833)  (2,011,633)  (1,573,833)  (1,205,833) 
กำรควบรวมกิจกำร -   (400,000)  -  - 
รำคำตำมบญัชีปลำยปี 5,682,000  3,655,833  5,630,000  3,203,833 
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อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
เงินกูย้มื - สกลุบำท 3.00 - 3.80  2.00 - 4.25  3.00 - 3.80  2.00 - 3.80 

ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินกูย้มืระยะยำว 

     หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ภำยใน 1 ปี 1,772,000  1,623,833  1,720,000  1,223,833 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 3,910,000  2,032,000  3,910,000  1,980,000 

 

เงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดท่ีส ำคญั ดงัน้ี 
 วงเงิน ยอดคงเหลือ อัตรำดอกเบี้ย กำรช ำระ กำรช ำระ เร่ิมช ำระ ครบก ำหนดช ำระ 
  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม  คืนเงินต้น ดอกเบี้ย   
  2561  2560      
  พนับำท  พนับำท      

เฉพำะบริษทั         
1. 2,500 ลำ้นบำท -         350,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน พฤษภำคม 2556 มีนำคม 2562 
2. 1,500 ลำ้นบำท 450,000  750,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน พฤษภำคม 2558 พฤศจิกำยน 2562 
3. 1,000 ลำ้นบำท 500,000  700,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน มิถุนำยน 2559 ธนัวำคม 2563 
4. 1,000 ลำ้นบำท 200,000  400,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน เมษำยน 2558 ตุลำคม 2562 
5. 1,000 ลำ้นบำท 830,000  1,000,000 อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน เมษำยน 2561 ตุลำคม 2566 
6. 1,000 ลำ้นบำท 750,000  - AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน ทุก 3 เดือน พฤษภำคม 2561 พฤศจิกำยน 2564 
7. 1,000 ลำ้นบำท 900,000  - อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน มิถุนำยน 2561 ธนัวำคม 2565 
8. 1,000 ลำ้นบำท 1,000,000  - MLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน พฤศจิกำยน 2561 พฤษภำคม 2566 
9. 1,000 ลำ้นบำท 1,000,000  - MLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน มีนำคม 2562 กนัยำยน 2566 

10. 23 ลำ้นบำท -         3,833 อตัรำคงท่ี รำยปี รำยปี มิถุนำยน 2556 มิถุนำยน 2562 
 รวม 5,630,000  3,203,833      

บริษทัยอ่ย         
11. 1,000 ลำ้นบำท -         200,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน มีนำคม 2555 มิถุนำยน 2561 
12. 1,000 ลำ้นบำท 52,000  252,000 AMLR-อตัรำคงท่ี ทุก 6 เดือน รำยเดือน สิงหำคม 2557 กุมภำพนัธ์ 2562 

 รวม 52,000  452,000      
 รวมทั้งหมด 5,682,000  3,655,833      

* AMLR คือ อตัรำดอกเบ้ีย MLR เฉล่ียของสถำบนักำรเงินในประเทศไทยขนำดใหญ่ 4 แห่ง 
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เงินกูย้ืมส่วนใหญ่ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 
ค ้ำประกนัโดยบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยไดท้  ำประกนัภยัส่ิงปลูกสร้ำง และเคร่ืองจกัรบำงส่วน 
โดยยกประโยชน์ให้ธนำคำรผูใ้ห้กู้ ยกเวน้วงเงินท่ี 10 ซ่ึงเป็นเงินกู้ยืมเพื่อซ้ืออุปกรณ์ในกำรเกษตร 
มีกรรมกำรบริหำรของบริษทั และเช็คของบริษทัค ้ำประกนั 

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร โดยบริษทัและบริษทัย่อย 
ตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 29) และบริษทัตอ้งด ำรง
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัในบริษทัยอ่ย กำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี ขอ้จ ำกดั
ในกำรก่อหน้ีระยะยำวเพิ่มเติม กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัยอ่ย 
ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัย่อยสำมำรถด ำรงสัดส่วนต่ำงๆ ตำมท่ีระบุใน
สัญญำดงักล่ำว 

25. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
25.1 ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั        
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 142,332  130,180  -  (3,713) 

        
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี        
กบัผลต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึน 2,005  429,672  (142,425)  320,504 

รวม 144,337  559,852  (142,425)  316,791 
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กำรกระทบยอดภำษีเงินไดแ้ละก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีคูณดว้ยอตัรำภำษีเงินได ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้        
- ส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม - ยกเวน้ภำษีเงินได ้ 311,593  (165,219)  -  - 
- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม 663,124  2,676,817  (708,631)  1,628,775 

รวมก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 974,717  2,511,598  (708,631)  1,628,775 
อตัรำภำษีตำมกฎหมำย (ร้อยละ)  20  20  20  20 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้        

- ส่วนท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม 132,625  535,363  -  325,755 
รวมภำษีเงินได ้ 132,625  535,363  -  325,755 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ท่ีไม่สำมำรถ 
 หกัเป็นค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ในทำงภำษี 9,775 

 
(419,100) 

  
- 

 
(325,755) 

 142,400  116,263  -  - 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดปี้ก่อน (68)  13,917  -  (3,713) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 2,005  429,672  (142,425)  320,504 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 144,337  559,852  (142,425)  316,791 

25.2 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 1,133  8,904  -  - 
ขำดทุนสะสมยกไป 5,244  103,538  -  - 
ค่ำเส่ือมรำคำ -  (6,097)  -  - 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ -  12,518  -  - 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ -  (66,070)  -  - 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  16,676  -  - 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  (69,646)  -  - 
อ่ืน ๆ 557  13,391  -  - 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 6,934  13,214  -  - 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 
มีดงัน้ี 

2561 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2560 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2561 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
8,904 

  
(7,738) 

  
(33) 

  
1,133 

ขำดทุนสะสมยกไป 103,538  (98,294)  -  5,244 
ค่ำเส่ือมรำคำ (6,097)  6,097  -  - 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ 12,518  (12,518)  -  - 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ (66,070)  -  66,070  - 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 16,676  (16,676)  -  - 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม        
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (69,646)  69,646  -  - 
อ่ืน ๆ 13,391  (12,834)  -  557 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 13,214  (72,317)  66,037  6,934 

2560 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2559 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2560 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
587 

  
9,442 

  
(1,125) 

  
8,904 

ขำดทุนสะสมยกไป 2,243  101,295  -  103,538 
ค่ำเส่ือมรำคำ -  (6,097)  -  (6,097) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ -  12,518  -  12,518 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ -  (66,070)  -  (66,070) 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  16,676  -  16,676 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม        
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  (69,646)  -  (69,646) 
อ่ืน ๆ -  13,391  -  13,391 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 2,830  11,509  (1,125)  13,214 
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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดท่ี้ยงัไม่ไดรั้บรู้ของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ 3 แห่ง ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 2561  2560 
รำยกำรดงัต่อไปน้ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี    

ผลแตกต่ำงชัว่ครำว (189,919)  (167,216) 
ขำดทุนสะสม 284,974  289,753 
 95,055  122,537 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 ผูบ้ริหำรของบริษทัประเมินว่ำจะไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีได้ทั้งจ  ำนวน เน่ืองจำกบริษทัย่อยจะมีก ำไรสุทธิทำงภำษีในอนำคต 
ไม่เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีดงักล่ำว โดยขำดทุนทำงภำษีจ ำนวน 
284.97 ลำ้นบำท ท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดด้งักล่ำวจะส้ินอำยใุนปี 2562 ถึง 2566  

25.3 หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (36,367)  (11,208)  (10,088)  (8,863) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (22,981)  (45,858)  (18,179)  (41,793) 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  (328,630)  (230,144) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (58,115)  (43,187)  (25,714)  (22,415) 
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 545,493  479,606  194,858  194,858 
ขำดทุนสะสมยกไป (374,572)  (164,820)  (290,577)  (164,722) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 93,552  68,483  49,340  30,892 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 572,107  444,607  276,457  242,925 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยชี์วภำพ (1,631)  (3,209)  (406)  (1,211) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  482,573  482,573  482,573 
อ่ืน ๆ (36,623)  (16,980)  (12,538)  (4,208) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,163,436  1,190,007  317,096  477,892 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

2561 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2560 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2561 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (11,208)  (25,159)  -  (36,367) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (45,858)  22,877  -  (22,981) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
(43,187) 

  
(6,952) 

  
(7,976) 

  
(58,115) 

ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 479,606  -  65,887  545,493 
ขำดทุนสะสมยกไป (164,820)  (209,752)  -  (374,572) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 68,483  25,069  -  93,552 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม        
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 444,607  127,500  -  572,107 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยชี์วภำพ (3,209)  1,578  -  (1,631) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  -  -  482,573 
อ่ืน ๆ (16,980)  (5,473)  (14,170)  (36,623) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,190,007  (70,312)  43,741  1,163,436 

2560 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2559 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
กำรควบรวม   

กจิกำร 
 ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2560 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ          
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (18,702)  7,494  -  -  (11,208) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (1,226)  (44,632)  -  -  (45,858) 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (1,177)  1,177  -  -  - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
(51,385) 

  
(502) 

  
7,754 

  
946 

  
(43,187) 

ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 551,270  (66,070)  (1,023)  (4,571)  479,606 
ขำดทุนสะสมยกไป (178,919)  14,099  -  -  (164,820) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 37,383  30,883  -  217  68,483 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม          
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 425,368  19,239  -  -  444,607 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยชี์วภำพ -  (3,209)  -  -  (3,209) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร -  482,573  -  -  482,573 
อ่ืน ๆ (23,049)  129  5,570  370  (16,980) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 739,563  441,181  12,301  (3,038)  1,190,007 
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2561 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่ 
1 พฤศจิกำยน  

2560 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2561 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (8,863)  (1,225)  -  (10,088) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (41,793)  23,614  -  (18,179) 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (230,144)  (98,486)  -  (328,630) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
(22,415) 

  
903 

  
(4,202) 

  
(25,714) 

ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 194,858  -  -  194,858 
ขำดทุนสะสมยกไป (164,722)  (125,855)  -  (290,577) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 30,892  18,448  -  49,340 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 242,925  33,532  -  276,457 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยชี์วภำพ (1,211)  805  -  (406) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร 482,573  -  -  482,573 
อ่ืน ๆ (4,208)  5,839  (14,169)  (12,538) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 477,892  (142,425)  (18,371)  317,096 

2560 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 

1 พฤศจิกำยน  
2559 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไร 
ขำดทุน 

 รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
ณ วนัที่ 

31 ตุลำคม 
2560 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (7,213)  (1,650)  -  (8,863) 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ (1,226)  (40,567)  -  (41,793) 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (148,907)  (81,237)  -  (230,144) 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (1,177)  1,177  -  - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
  ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

 
(21,485) 

  
(4,474) 

  
3,544 

  
(22,415) 

ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 194,858  -  -  194,858 
ขำดทุนสะสมยกไป (94,696)  (70,026)  -  (164,722) 
ค่ำเส่ือมรำคำ 5,595  25,297  -  30,892 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 230,738  12,187  -  242,925 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยชี์วภำพ -  (1,211)  -  (1,211) 
ก ำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร -  482,573  -  482,573 
อ่ืน ๆ (8,213)  (1,565)  5,570  (4,208) 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 148,274  320,504  9,114  477,892 
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26. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนและ
ตำมระเบียบกำรเกษียณอำยุพนกังำนของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงจดัเป็นโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้             
ท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตำมโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 15,049  12,647  6,378  5,791 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,868  5,424  2,730  2,198 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 11,492  55,968  4,649  25,522 

รวม 33,409  74,039  13,757  33,511 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนกังำนยกมำ  

 
264,742 

  
261,287 

  
112,076 

  
107,427 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 15,049  12,647  6,378  5,791 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,868  5,424  2,730  2,198 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 11,492  55,968  4,649  25,522 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยัของภำระผกูพนั 39,148 

 
(41,926) 

 
21,009 

 
(17,720) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยระหวำ่งปี (38,453)  (23,929)  (18,273)  (11,142) 
กำรควบรวมกิจกำร -   (4,729)  -   - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนกังำนยกไป 

 
298,846 

  
264,742 

  
128,569 

  
112,076 
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ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรประมำณกำรหน้ีสินไม่
หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

อตัรำคิดลด 2.14 - 3.46  1.67 - 2.93  2.45 - 2.87  2.19 - 2.80 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนำคต 5.00  5.00  5.00  5.00 
อตัรำส่วนของพนกังำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณอำย ุ 

(ข้ึนอยูก่บัช่วงอำยขุองพนกังำน) 
       

- พนกังำนรำยเดือน 5.00 - 35.00  4.00 - 34.00  8.00 - 14.00  7.00 - 11.00 
- พนกังำนรำยวนั 4.00 - 100.00  3.00 - 100.00  11.00 - 52.00  9.00 - 22.00 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัขำ้งตน้
ซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน                
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
อตัรำคิดลด        
อตัรำคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5 1.09 - 130.86  0.58 - 86.61  130.86  86.61 
อตัรำคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 1.02 - 126.39  0.48 - 85.14  126.39  85.14 

        อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน        
อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 0.5 1.02 - 126.49  0.48 - 86.64  126.49  86.64 
อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.5 1.09 - 130.73  0.57 - 87.92  130.73  87.92 

        อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน        
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน - ลดลงร้อยละ 1 1.14 - 133.26  0.65 - 86.80  133.26  86.80 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 0.98 - 124.37  0.42 - 83.87  124.37  83.87 
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27. เงินปันผลจ่ำยและทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติใหจ่้ำยเงินปันผล ดงัน้ี 
เงนิปันผล อนุมตัโิดย จ ำนวนหุ้น เงนิปันผล เงนิปันผลจ่ำย วนัทีจ่่ำย 

  พนัล้ำนหุ้น จ่ำยต่อหุ้น ล้ำนบำท เงนิปันผล 
- จ่ำยปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั  คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2561 4.41 0.05 220.51 16 มีนำคม 2561 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2559      
ถึงวนัท่ี 31 ตุลำคม 2560      

      
- จ่ำยปันผลจำกกำรด ำเนินงำนของบริษทั  คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2560 4.41 0.10 441.02 23 มีนำคม 2560 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2558      
ถึงวนัท่ี 31 ตุลำคม 2559      

ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึง             
ไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยขำดทุนสะสมยกมำ  
(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองตำมกฎหมำย
ดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ทุนส ำรองตำมกฎหมำยของบริษทัมีจ ำนวนเงินเท่ำกบัร้อยละสิบของ
ทุนจดทะเบียนของบริษทั 

28. ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรไดร้วมค่ำตอบแทนกรรมกำร ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทั
และบริษทัย่อยท่ีไม่รวมเงินเดือน และประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทั
มหำชนจ ำกดั ดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 9,137 9,086 

29. กำรจัดกำรส่วนทุน 
วตัถุประสงค์หลกัของบริษทัและบริษทัย่อยในกำรจดักำรส่วนทุนคือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถ       
ในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง กำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสม และกำรรักษำอตัรำส่วนหน้ีสิน
ท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกำรเงินรวมไม่ให้เกินขอ้ก ำหนดในกำรออกหุ้นกู ้(ดูหมำยเหตุขอ้ 22) 
และของสัญญำกูย้มืเงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 24) 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกำรเงินรวม มีดงัน้ี 
 

 2561 2560 
หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 1.26 : 1.00 1.20 : 1.00 

165

บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



 
- 53 - 

 
30. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม ไดแ้ก่ 
หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 1,363,478  1,382,584  511,671  533,494 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,264,327  1,182,249  440,611  352,847 
ค่ำธรรมเนียมน ำส่งกองทุนออ้ยและน ้ำตำลทรำย 1,115,904  1,095,557  485,028  441,214 
ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 702,750  651,798  230,741  239,711 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 777,030  508,729  476,096  188,228 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 11,883,367  10,448,253  6,827,356  5,198,432 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 336,192  121,917  1,778,809  2,065,694 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิต (1,128,169)  (622,211)  (996,086)  (611,796) 
ขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำยุติธรรมของสินทรัพยชี์วภำพ 32,850  54,383  -  6,054 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  492,431  400,299 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น 4,002  222,646  -  - 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน -  -  -  74,887 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 138,267  147,142  56,221  50,508 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 727,643  668,129  620,338  514,186 
ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำนอ่ืน 979,058  787,219  576,716  541,388 

รวม 18,196,699  16,648,395  11,499,932  9,995,146 

31. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั
ของบริษทัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในระหวำ่งงวด ก ำไร (ขำดทุน) 
ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
2561 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ก ำไร 

ส ำหรับปี 
 จ ำนวนหุ้น  ก ำไร 

ต่อหุ้น 
 ขำดทุน 

ส ำหรับปี 
 จ ำนวนหุ้น  ขำดทุน 

ต่อหุ้น 
 พนับำท  พนัหุ้น  บำท  พนับำท  พนัหุ้น  บำท 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนและปรับลด           
ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั 848,055  4,410,233  0.192  (566,206)  4,410,233  (0.128) 
2560 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ก ำไร 

ส ำหรับปี 
 จ ำนวนหุ้น  ก ำไร 

ต่อหุ้น 
 ก ำไร 

ส ำหรับปี 
 จ ำนวนหุ้น  ก ำไร 

ต่อหุ้น 
 พนับำท  พนัหุ้น  บำท  พนับำท  พนัหุ้น  บำท 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนและปรับลด           
ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั 1,970,395  4,410,233  0.447  1,311,983  4,410,233  0.297 
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32. กำรเสนอข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงำนด ำเนินงำน 

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ไดน้ ำเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำนตำมมุมมองผูบ้ริหำร 
โดยพิจำรณำจำกกำรบริหำรกำรจดักำรและโครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทั
เป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน  

กลุ่มบริษทัจ ำแนกส่วนงำนตำมธุรกิจหลกัไดด้งัน้ี 
กลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล 
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน ้ ำตำลทรำยและกำกน ้ ำตำลให้แก่ผู ้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม 
ผูป้ระกอบกำรท่ีเป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์เพื่อกำรส่งออก และบริษทัผูค้ำ้น ้ำตำลต่ำงประเทศ 

กลุ่มธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
ด ำเนินธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยพลงังำนไฟฟ้ำใหแ้ก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทัในกลุ่มบริษทั 

กลุ่มธุรกิจใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย ์
ด ำเนินธุรกิจให้เช่ำประเภทอำคำรส ำนกังำนและกิจกำรรีสอร์ทเพื่อกำรพกัผ่อน ส ำหรับเป็นศูนยอ์บรมและ
สัมมนำ  

กลุ่มบริษทัจ ำแนกส่วนงำนตำมภูมิศำสตร์ออกเป็นกำรประกอบกำรในประเทศ และต่ำงประเทศ 
โดยต่ำงประเทศ ประกอบดว้ย สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และรำชอำณำจกัรกมัพชูำ 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกรำยหน่ึงจำกธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้ำเป็นจ ำนวนรวมประมำณ 995.67 ลำ้นบำท และ 751.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั จำกยอดรำยได้รวม
ของกลุ่มบริษทั 
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33. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 นอกจำกหน้ีสินท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินแลว้ บริษทัและ
บริษทัยอ่ย ยงัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ดงัน้ี 
33.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำขำยสินคำ้ท่ียงัไม่ไดส่้งมอบส ำหรับงบกำรเงินรวม

จ ำนวน 3,012.90 ลำ้นบำท และ 2,060.07 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จ ำนวน 625.18 ลำ้นบำท และ 1,879.91 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

33.2 บริษทัและบริษทัย่อยสำมแห่งไดอ้อกเช็คลงวนัท่ีล่วงหน้ำแก่ชำวไร่เพ่ือรับซ้ือออ้ย โดยบริษทัและ
บริษทัย่อยยงัมิได้บนัทึกภำระหน้ีสินดงักล่ำว เน่ืองจำกเช็คยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระและยงัไม่ได้รับออ้ย 
ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 

ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 - 1,167.01 - 472.11 
ส ำหรับฤดูกำรผลิตปี 2561/2562 1,046.38 - 403.17 - 

33.3 บริษทัท ำสัญญำใหเ้ช่ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงกบับริษทัแห่งหน่ึง อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 1.29 ลำ้นบำท ซ่ึง
มีก ำหนดระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2566 เม่ือครบก ำหนดสำมำรถต่อ
อำยสุัญญำเช่ำไดส้ำมคร้ังๆ ละ 5 ปี โดยผูเ้ช่ำตอ้งแจง้เป็นหนงัสือต่อบริษทัเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 90 วนั 
ก่อนครบก ำหนดสัญญำ 

33.4 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
จ  ำนวน 2 สัญญำ ดงัน้ี 
- สัญญำลงวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2548 กฟผ. ตกลงซ้ือพลงังำนไฟฟ้ำจำกบริษทัยอ่ย ณ อ ำเภอน ้ ำพอง 

จงัหวดัขอนแก่น ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญำเป็นระยะเวลำ 21 ปี นับตั้งแต่เดือนแรกท่ีมี                   
กำรขำยไฟฟ้ำ (เดือนธนัวำคม 2549) ในปริมำณ 20 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนัไฟฟ้ำ 115 กิโลโวลท ์ 
โดยในปีท่ี 2 จนถึงปีก่อนปีสุดทำ้ย กฟผ. ตกลงท่ีจะซ้ือพลงังำนไฟฟ้ำในปริมำณไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 ของปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำตำมสัญญำ 

- สัญญำลงวนัท่ี 12 มกรำคม 2553 กฟผ. ตกลงซ้ือปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำ 22 เมกะวตัต ์ณ ระดบั
แรงดนั 115 กิโลโวลทจ์ำกบริษทัยอ่ย ณ อ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุรี ตำมรำคำท่ีตกลง
ร่วมกันในสัญญำ เป็นระยะเวลำ 5 ปี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 เมษำยน 2554 บริษทัย่อยต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อ กฟผ. เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดอำยุสัญญำเพื่อต่ออำยุสัญญำ
ต่อไปอีกครำวละ 5 ปี บริษทัย่อยไดย้ื่นหนงัสือค ้ำประกนักำรเสนอขำยไฟฟ้ำ เป็นจ ำนวนเงิน 
4.40 ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนำยน 2557 กฟผ. ไดต้กลงซ้ือปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำเพิ่มอีก 
8 เมกะวตัตร์วมเป็น 30 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 115 กิโลโวลต ์ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญำ 
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33.5 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท ำสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) เม่ือวนัท่ี 18 กนัยำยน 

2555 โดยตกลงซ้ือปริมำณพลงังำนไฟฟ้ำ 2.12 เมกะวตัต ์ณ ระดบัแรงดนั 22,000 โวลท ์ณ อ ำเภอวงัสะพุง 
จงัหวดัเลย ตำมรำคำท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญำ เป็นระยะเวลำ 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2555 
(บริษทัมีกำรขอเล่ือนกำรขำยพลังงำนไฟฟ้ำเป็นวนัท่ี 27 ธันวำคม 2557) โดยบริษทัย่อยต้องแจ้ง 
เป็นหนังสือต่อ กฟภ. เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนครบก ำหนดอำยุสัญญำเพื่อต่ออำยุสัญญำ 
ต่อไปอีกครำวละ 5 ปี  

33.6 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีภำระผกูพนัและวงเงินสินเช่ือ ดงัน้ี 
หน่วย : ล้ำน 

  งบกำรเงินรวม 
  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2561  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2560 
 สกลุเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภำระผูกพนั         
สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
 ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดขึ้น 

 
บำท - 2,393.34 - 

 
- 2,829.88 - 

สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
   ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดขึ้น 

 
ดอลลำร์สหรัฐ - - - 

 
- 7.50 - 

สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัร่วม 
 ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดขึ้น 

 
บำท - 194.05 - 

 
- 74.01 -          

วงเงินสินเช่ือ         
หนงัสือค ้ำประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บำท - 79.27 -  - 91.68 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บำท 120.00 - 120.00  120.00 - 120.00 
เลตเตอร์ออฟเครดิต ดอลลำร์สหรัฐ 10.00 - 10.00  10.00 - 10.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 22,967.00 5,116.47 17,850.53  22,255.70 5,901.27 16,354.43 
เงินกูย้มืระยะสั้น ดอลลำร์สหรัฐ 43.50  - 43.50  50.50 7.50 43.00 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 2,766.00 1,734.00 1,032.00  3,676.50 2,362.50 1,314.00 
เงินกูย้มืระยะยำว บำท 5,682.00 5,682.00 -  3,655.83 3,655.83 - 

 
 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2561  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2560 
 สกลุเงิน วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ  วงเงิน ใช้ไป คงเหลือ 
ภำระผูกพนั         
สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัยอ่ย 
  ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดขึ้น 

 
บำท - 2,276.54 - 

 
- 2,058.08 - 

สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัยอ่ย  
  ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดขึ้น 

 
ดอลลำร์สหรัฐ - - - 

 
- 7.50 - 

สัญญำค ้ำประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทัร่วม 
 ส ำหรับค ้ำหน้ีสินทุกประเภทท่ีอำจจะเกิดขึ้น 

 
บำท -   194.05 - 

 
- 74.01 -          

วงเงินสินเช่ือ         
หนงัสือค ้ำประกนั (ไม่ระบุวงเงิน) บำท - 4.13 -  - 9.78 - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท บำท 30.00 - 30.00  30.00 - 30.00 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 11,507.00 3,856.00 7,651.00  11,593.70 4,265.00 7,328.70 
เงินกูย้มืระยะสั้น ดอลลำร์สหรัฐ 3.50 - 3.50  10.50 - 10.50 
วงเงินร่วมกนัในเงินกูย้มืระยะสั้น บำท 2,766.00   1,734.00 1,032.00  3,676.50 2,362.50 1,314.00 
เงินกูย้มืระยะยำว บำท 5,630.00 5,630.00 -  3,203.83 3,203.83 - 
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วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวขำ้งตน้บำงส่วนค ้ ำประกนัโดยบริษทัและบริษทัย่อยค ้ ำประกนัระหว่ำงกัน  
และกำรโอนสิทธิประกันภยัของส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรแก่ผูใ้ห้กู้ บำงส่วนค ้ ำประกันโดย
กรรมกำรบริหำรบริษทับำงท่ำนและเช็คของบริษทั นอกจำกน้ีบำงวงเงินหำกมีกำรเบิกใช้ บริษทั           
และบริษทัย่อยจะตอ้งน ำสินคำ้บำงส่วนเขำ้ร่วมค ้ำประกนัดว้ย อยำ่งไรก็ตำม บริษทัและบริษทัย่อย
ไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ส ำหรับภำระผูกพนัและ
วงเงินสินเช่ือขำ้งตน้ โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
และบริษทัต้องด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อย กำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถ 
ในกำรช ำระหน้ี ข้อจ ำกัดในกำรก่อหน้ีระยะยำวเพิ่มเติม กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและข้อจ ำกัด 
ในกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

33.7 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัคงเหลือตำมสัญญำต่ำงๆ มีดงัน้ี  
หน่วย : ล้ำน 

  งบกำรเงนิรวม 
  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2560 
 สกลุเงนิ มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนัคงเหลอื 

ตำมสัญญำ 
มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนัคงเหลอื 

ตำมสัญญำ 
สญัญำก่อสร้ำงและจำ้งเหมำ บำท 1,002.07 187.54 1,018.23 168.64 
สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บำท 500.68 51.26 489.43 107.51 
 ดอลลำร์สหรัฐ 0.56 - 13.60 0.46 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงนิรวม 
  ภำระผูกพนัคงเหลอืตำมสัญญำ 
  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2560 
 สกลุเงนิ ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
สญัญำเช่ำสมัปทำน ดอลลำร์สหรัฐ 0.14 0.55 4.64 5.33 0.17 0.68 11.48 12.33 
สญัญำเช่ำ บำท 14.53 22.45 - 36.98 15.58 27.69 - 43.27 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2560 
 สกลุเงนิ มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนัคงเหลอื 

ตำมสัญญำ 
มูลค่ำตำมสัญญำ ภำระผูกพนัคงเหลอื 

ตำมสัญญำ 
สญัญำก่อสร้ำงและจำ้งเหมำ บำท 718.12 148.81 620.33 84.25 
สญัญำซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ บำท 497.69 49.46 467.87 95.46 

หน่วย : ล้ำน 
  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ภำระผูกพนัคงเหลอืตำมสัญญำ 
  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2561 ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2560 
 สกลุเงนิ ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
สญัญำเช่ำ บำท 7.01 8.01 15.02 5.86 9.87 15.73 
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33.8 สัญญำอ่ืนท่ีส ำคญั 

33.8.1 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้รับสัมปทำนประกอบกิจกำรไฟฟ้ำจำกกระทรวงพลังงำน  
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2548 ในเขตพื้นท่ี 43 หมู่ 10 ต ำบลน ้ ำพอง อ ำเภอน ้ ำพอง จงัหวดั
ขอนแก่น โดยมีก ำหนดอำย ุ21 ปี อยำ่งไรก็ตำม เม่ือพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำร
พลังงำน พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ บริษัทย่อยดังกล่ำวได้รับใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำ 
จำกคณะกรรมกำรก ำกบักิจกรรมพลงังำน ซ่ึงมีอำยุใบอนุญำต 19 ปี ส้ินสุดเดือนธนัวำคม 
2571 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่ำวตอ้งปฏิบติัตำมพระรำชบญัญติักำรประกอบกิจกำรพลงังำน 
พ.ศ. 2550 และเง่ือนไขประกอบใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำ 

33.8.2 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2549 บริษทั น ้ ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกัด (บริษทัย่อย) ได้ท ำ
สัญญำพฒันำพื้นท่ีในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวกบัรัฐบำลของประเทศ
ดังกล่ำว เพื่อใช้เป็นอำคำรส ำนักงำนของบริษัทย่อย อำคำรโรงงำน ถนน และพื้นท่ี 
ปลูกออ้ย รวม 10,000 เฮกตำร์ โดยมีก ำหนดระยะเวลำ 40 ปี และสำมำรถต่อสัญญำไดอี้ก 
20 ปี หำกไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคู่สัญญำ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยได้
ใชพ้ื้นท่ีแลว้ จ ำนวน 5,053.61 เฮกตำร์ โดยมีอตัรำค่ำเช่ำตำมสัญญำ 

33.8.3 Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริษทัยอ่ย) 
ไดเ้ขำ้ร่วมลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจ (MOU) กบัรัฐบำลของประเทศกมัพูชำ เม่ือวนัท่ี 
2 สิงหำคม 2549 เพื่อก่อตั้งโรงงำนน ้ ำตำลพร้อมทั้งไดรั้บสัมปทำนพื้นท่ีเพำะปลูกออ้ย
ในจงัหวดัเกำะกง ประเทศกมัพชูำ จ ำนวน 19,100 เฮกตำร์ อำยุสัมปทำน 90 ปี โดยไม่มี
ค่ำเช่ำใน 4 ปีแรก และหลงัจำกนั้นคิดค่ำเช่ำในอตัรำ 1 - 4 ดอลลำร์สหรัฐต่อเฮกตำร์ต่อ
ปี และต่อมำเม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2559 ทำงรัฐบำลของประเทศกมัพูชำไดแ้กไ้ขอำยุ
สัมปทำนใหม่คงเหลือ 50 ปี  ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 บริษทัยอ่ยไดใ้ชพ้ื้นท่ี
แลว้จ ำนวน 9,398.69 เฮกตำร์ เท่ำกนัทั้งสองปี อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง และอำคำร
ระหว่ำงก่อสร้ำงของบริษัทย่อยท่ีตั้ งอยู่บนท่ีดินสัมปทำน เม่ือครบก ำหนดสัญญำ
กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นจะตกเป็นของผูใ้ห้เช่ำ (ดูหมำยเหตุขอ้ 18) 

33.8.4 บริษทัยอ่ยในประเทศกมัพชูำแห่งหน่ึงท ำสัญญำเช่ำท่ีดินระยะยำว 2 ฉบบั กบับุคคลภำยนอก 
เพื่อสร้ำงท่ำเรือและท่ีดินรอกำรพฒันำในวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2550 และวนัท่ี 21 พฤษภำคม
2550 ตำมล ำดับ ระยะเวลำ 90 ปี เท่ำกันทั้งสองสัญญำ โดยบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินค่ำเช่ำ
ล่วงหนำ้ไปแลว้ทั้งจ  ำนวน 0.48 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 
มีคงเหลือค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้จ ำนวน 0.42 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ เท่ำกนัทั้งสองปี ซ่ึงแสดงรวม
เป็นส่วนหน่ึงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
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34. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศในตลำด อตัรำกำรเปล่ียนแปลงของรำคำสินค้ำท่ีเก่ียวเน่ือง และจำกกำรท่ีคู่สัญญำ             
ไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยพิจำรณำใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมเพื่อป้องกนั
ควำมเส่ียงดงักล่ำว อย่ำงไรก็ตำมบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีนโยบำยท่ีจะถือหรือออกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน           
เพื่อกำรเก็งก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด
ในอนำคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยำ่งไรก็ตำม 
กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียโดยใช้วิธีกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรจดัสรรเงินกู้ยืมท่ีเป็นอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีและลอยตวัให้เหมำะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีรำยละเอียด
ส่วนใหญ่ ดงัน้ี  

หน่วย : พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2561 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

  ภำยใน   มำกกว่ำ   มำกกว่ำ  ปรับขึน้ลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด   
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ          

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  101,340  101,340 
เงินฝำกธนำคำรแบบประจ ำ 24  -  -  -  24 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 249,329  216,915  1,687  249  468,180 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 973,136  8,307  -  34,173  1,015,616 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน 220,780  -  -  -  220,780 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 46,683  24,500  -  -  71,183 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -  -  6,712  -  6,712 
รวม 1,489,952  249,722  8,399  135,762  1,883,835 
          

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ          
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 6,846,126  -  -  -  6,846,126 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน 370,783  -  -  -  370,783 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,800  -  -  -  3,800 
หุ้นกูร้ะยะยำว 2,999,023  4,846,953  2,647,766  -  10,493,742 
เงินกูย้มืระยะยำว 1,720,000  3,910,000  -  52,000  5,682,000 
รวม 11,939,732  8,756,953  2,647,766  52,000  23,396,451 
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หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2560 
 อตัรำดอกเบีย้คงที่  อตัรำดอกเบีย้  รวม 

  ภำยใน   มำกกว่ำ   มำกกว่ำ  ปรับขึน้ลง   
 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด   
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ          

เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย ์ -  -  -  109,680  109,680 
เงินฝำกธนำคำรแบบประจ ำ 24  -  -  -  24 
ลูกหน้ีเงินยมืส่งเสริมปลูกออ้ย 281,470  354,373  4,090  249  640,182 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ชำวไร่ 1,034,514  10,330  -  30,211  1,075,055 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรอ่ืน 181,000  -  -  -  181,000 
เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอ่ืน 41,983  24,238  -  -  66,221 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน -  -  6,691  -  6,691 
รวม 1,538,991  388,941  10,781  140,140  2,078,853 
          

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ          
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 8,508,780  -  -  -  8,508,780 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000  -  -  -  5,000 
หุ้นกูร้ะยะยำว 2,998,989  6,494,446  -  -  9,493,435 
เงินกูย้มืระยะยำว 1,223,833  1,980,000  -  452,000  3,655,833 
รวม 12,736,602  8,474,446  -  452,000  21,663,048 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนของบริษทัและบริษทัย่อย ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบักำรขำยสินคำ้ และกำรน ำเขำ้
เคร่ืองจกัร เน่ืองจำกรำยกำรทำงธุรกิจเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม บริษทัและบริษทัยอ่ย         
มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงไม่ไดมี้กำรท ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียง
จำกอตัรำแลกเปล่ียนดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 

สกลุเงนิ สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 
ดอลลำร์สหรัฐ 10.88 2.19 15.79 9.03 32.81 - 56.22 - 
เยน - 3.08 - 2.50 - - - - 
เรียล 815.01 56.25 975.58 79.68 - - - - 
กีบ 130.18 1,938.77 108.52 602.24 - - - - 
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ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษัทย่อยได้ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำและสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำแลกเปล่ียนกบัธนำคำรพำณิชย ์เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนในกำรรับและจ่ำยช ำระหน้ีสินในรูปเงินตรำต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยยงัไม่ได้
บนัทึกหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเปิดสถำนะไว ้
มีวนัครบก ำหนดอยูร่ะหวำ่ง 1 ปี โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิที่ท ำสัญญำ สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิที่ได้ตำมสัญญำ 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560  2561 2560 2561 2560 

ดอลลำร์สหรัฐ 20.86 - - - บำท 683.78 - - - 

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้และสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 
มูลค่ำยติุธรรมสุทธิตำมสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 3.78 - - - 

ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลทรำยและรำคำออ้ย 

อุตสำหกรรมออ้ยและน ้ ำตำลทรำยในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่ำงเกษตรกรชำวไร่ออ้ย
และโรงงำนน ้ ำตำล รำคำขำยน ้ ำตำลโควตำ ข. และอตัรำแลกเปล่ียนท่ีบริษทั ออ้ยและน ้ ำตำลไทย จ ำกดั (อนท.) 
ขำยไดจ้ริงมีผลอย่ำงมำกต่อกำรค ำนวณรำคำออ้ย ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของกำรผลิตน ้ ำตำลทรำย ดงันั้น 
เพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของก ำไรขั้นต้น บริษทัจึงมีกระบวนกำรป้องกันควำมเส่ียง                 
โดยจดัท ำสัญญำซ้ือ - ขำยหรือแลกเปล่ียนสินคำ้เกษตร (“Commodity Swap”) อำยุสัญญำไม่เกิน 1 ปี 
ซ่ึงเม่ือมีกำรปิดสถำนะของสัญญำหรือเม่ือสัญญำส้ินสุดลงตำมอำยุ บริษทัจะรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุน
ท่ีเกิดข้ึนในงบก ำไรขำดทุน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรรับรู้รำยกำรในงบกำรเงิน ดงัน้ี 
หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560 2561 2560 

ก ำไรจำกสญัญำซ้ือ - ขำยหรือแลกเปล่ียนสินคำ้เกษตร 23.52 3.66 16.64 36.05 
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มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสัญญำซ้ือ - ขำยหรือแลกเปล่ียนสินคำ้เกษตรคงเหลือท่ีเปิดสถำนะไว ้ณ วนัท่ี 
31 ตุลำคม ของบริษทัและบริษทัยอ่ย มีดงัน้ี 

หน่วย : ล้ำนบำท 
 สกลุเงนิ งบกำรเงนิรวม/งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2561 2560 

มูลค่ำยติุธรรมสุทธิตำมสญัญำซ้ือ-ขำยหรือแลกเปล่ียน   
 สินคำ้เกษตร 

 
ดอลลำร์สหรัฐ 0.20 1.09 

ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 
บริษทัและบริษทัย่อย มีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ลูกหน้ีชำวไร่ เงินให้กูย้ืม
ชำวไร่ เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรอ่ืน ลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกออ้ย และ
ลูกหน้ีอ่ืน อยำ่งไรก็ตำมเน่ืองจำกบริษทัและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีหลำยรำยและมีนโยบำยกำรให้สินเช่ือท่ี
ระมดัระวงัรวมทั้งมีกำรพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญอยำ่งเหมำะสม นอกจำกน้ี บริษทัและบริษทั
ยอ่ยไดด้ ำเนินกำรใหช้ำวไร่น ำท่ีดินหรือสินทรัพยอ่ื์นมำเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัหรือค ้ำประกนัดว้ยบุคคล 
ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกกำรท่ีลูกหน้ีจะไม่ช ำระหน้ี
อยูใ่นระดบัต ่ำ 

มูลค่ำยติุธรรม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้น 
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย และหน้ีสินหมุนเวียน มีมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณเท่ำกับมูลค่ำตำมบญัชี เน่ืองจำก
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น  

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู ้ย ืมระยะยำวที่มีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัมีมูลค่ำใกล้เคียงกบัมูลค่ำตำมบญัชี 
ส่วนเงินกู้ยืมระยำวท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีมีมูลค่ำยุติธรรมใกล้เคียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีเน่ืองจำกอตัรำ
ดอกเบ้ียเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีสถำบนักำรเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชบ้ริกำรเสนออตัรำดอกเบ้ีย
ของเงินกู้ยืมท่ีมีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนใกล้เคียงกบัเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษทัในอตัรำท่ีใกล้เคียงกับ 
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีท่ีระบุไวต้ำมสัญญำเงินกู ้
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รำยกำรท่ีเปิดเผยตำมตำรำงต่อไปน้ี พิจำรณำว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีมูลค่ำแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรม  

 งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ล ำดบัช้ัน 
มูลค่ำยุติธรรม 

กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท   
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
หุน้กูร้ะยะยำว 10,494 10,542 ระดบั 2 ค ำนวณจำกรำคำปิดคร้ังล่ำสุดของสมำคม

ตลำดตรำสำรหน้ีไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ย 
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560     
หนี้สินทำงกำรเงิน     
   หุน้กูร้ะยะยำว 9,493 9,658 ระดบั 2 ค ำนวณจำกรำคำปิดคร้ังล่ำสุดของสมำคม

ตลำดตรำสำรหน้ีไทย ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ย 

มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน ได้แก่ สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนำคต
ประมำณมำจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำท่ีสำมำรถสังเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน) และอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำตำมสัญญำ 
ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำท่ีสะทอ้นควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือของคู่สัญญำต่ำงๆ ซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 3 และ
สัญญำแลกเปล่ียนสินคำ้เกษตร (Commodity Swap) ประเมินมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้รำคำน ้ ำตำลทรำยดิบและ
น ้ ำตำลทรำยขำวจำก The Exchange and Bloomberg ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนเสมือนวำ่บริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดปิ้ดสถำนะสัญญำเหล่ำนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนซ่ึงเป็นล ำดบัชั้นระดบัท่ี 2 

35. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษทัและบริษทัย่อย 10 แห่ง และพนกังำนของบริษทัดงักล่ำวไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 และ 2560
กลุ่มบริษทัและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกรุงศรี จ ำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำน  
เม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2561 
และ 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวน 32.07 ล้ำนบำท และ 32.60 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ในงบกำรเงินรวม และบริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวน 14.63 ลำ้นบำท และ 13.57 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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36. สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 3 ฉบบั จำกคณะกรรมกำรส่งเสริม            
กำรลงทุน โดยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ 
ท่ีได้รับรวมถึงกำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรส ำหรับปีท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำร
ส่งเสริม โดยมีก ำหนด 8 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม ตำมรำยละเอียด ดงัน้ี 

บัตรส่งเสริม 
เลขท่ี 

มำตรำที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ ประเภทกิจกำรที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรำยได้ วันหมดอำยุ 

     
1432(2)/2552 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3)  

31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3) 
24 มิ.ย. 2552 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ ำ และน ้ ำเพื่ออุตสำหกรรม 30 พ.ย. 2553 29 พ.ย. 2561 

1349(2)/2556 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4) 34 
34 35(1) 35(2) และ 35(3) 

15 มี.ค. 2556 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ ำ และน ้ ำเพื่ออุตสำหกรรม 21 ม.ค. 2557 20 ม.ค. 2565 

61-0170-1-00-1-0 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4) และ 34  12 ก.พ. 2561 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ ำ และน ้ ำเพื่ออุตสำหกรรม ยงัไม่มีรำยได ้

นอกจำกน้ีตำมบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษทัยอ่ยไดสิ้ทธิในกำรลดหยอ่น
ภำษีเงินไดใ้นอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติ มีก ำหนดเวลำ 5 ปีนบัจำกวนัท่ีกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้
หมดอำยุ และตำมบตัรส่งเสริมทุกฉบบั บริษทัย่อยไดร้ับสิทธ์ิยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัร                   
ที่ไดร้ับอนุมตัิ และผูถ้ือหุ้นจะไดร้ับยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริม
ตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้

37. กำรแสดงรำยกำรใหม่ 
รำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม 2560 ไดมี้กำรแสดงรำยกำรใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
ประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 (ดูหมำยเหตุขอ้ 2.1) ดงัน้ี 

หน่วย : พนับำท 
รำยกำร งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิ รำยกำรทีแ่สดงไว้เดมิ รำยกำรทีแ่สดงใหม่ 

  เฉพำะกจิกำร   
 จ ำนวนเงนิ จ ำนวนเงนิ   

ลูกหน้ีชำวไร่ 93,175 8,183 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ี 
ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

เงินลงทุนเผื่อขำย 377,849 377,849 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน เงินลงทุนเผื่อขำย 

38.                     
งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2561 
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนประจ�ำปี 2561 ฉบับน้ี
ครอบคลมุระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2560 ถงึ 31 ตุลำคม 2561 
โดยกำรรำยงำนครัง้ก่อนปรำกฎอยูใ่นรำยงำนประจ�ำปี 2559 ซึง่ได้
เผยแพรไ่วใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ แนวทำงกำรรำยงำนน้ีไดท้�ำขึน้ให้
สอดคล้องกับ Global Reporting Initiative ฉบับ Standard 
ระดบั Core ในประเดน็ต่อไปน้ี

ส่ิงแวดล้อม

พลงังำน

 พลงังำนรวม ประกอบดว้ยพลงังำนควำมรอ้นและพลงังำน
ไฟฟ้ำทีใ่ชใ้นพืน้ทีบ่รษิทัหรอืพืน้ทีโ่รงงำน โดยปรมิำณพลงังำนควำม
รอ้นเกบ็ขอ้มลูจำกปรมิำณเชือ้เพลงิจำกหลกัฐำนกำรบญัชหีรอืกำร
อำ่นคำ่จำกมเิตอรค์ณูดว้ยคำ่ควำมรอ้นส�ำหรบัปรมิำณพลงังำนไฟฟ้ำ
เกบ็ขอ้มลูจำกใบแจง้หน้ีจำกผูข้ำยไฟฟ้ำ

กำ๊ซเรือนกระจก

 ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก หมำยถงึ ปรมิำณกำร
ปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท 
ที่ค�ำนวณตำมแนวทำงกำรประเมนิคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  
โดยองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) 
ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1 ตุลำคม 2556 โดยมขีอบเขตกำรรำยงำน ดงัน้ี

• ก๊ำซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ทำงตรง (Scope 1) เกดิจำกกจิกรรม
ต่ำงๆ ทีอ่ยูใ่นควำมควบคมุของบรษิทั เชน่ หมอ้ตม้ไอน�้ำ ยำน
พำหนะเพือ่กำรเดนิทำงในธรุกจิของบรษิทัฯ

• ก๊ำซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ทำงออ้ม (Scope 2) เกดิจำกกำรซือ้
พลงังำนไฟฟ้ำจำกภำยนอก 

 โดยกำรรำยงำนปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ทำงตรง 
(Scope 1) และก๊ำซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ทำงออ้ม (Scope 2) รำยงำน
จำกปรมิำณกำรใชเ้ชือ้เพลงิคณูกบัคำ่กำรปลดปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก
ทีอ่ำ้งองิจำกองคก์ำรบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก (องคก์ำรมหำชน)

มลพิษอำกำศ

 ฝุ่ น ออกไซด์ของซลัเฟอร ์ และ ออกไซด์ของไนโตรเจน 
ค�ำนวณโดยใช้ผลควำมเข้มข้นจำกกำรตรวจวดัตำมที่กฎหมำย
ก�ำหนด คณูกบัอตัรำกำรไหลของลม และชัว่โมงกำรท�ำงำนเครือ่งจกัร

น�้ำจำกภำยนอก

 ปรมิำณน�้ำจำกภำยนอก คอื กำรดงึน�้ำจำกแหลง่น�้ำต่ำงๆ 
มำใชใ้นกจิกรรมของบรษิทัฯ ซึง่เกบ็ขอ้มลูจำกใบแจง้หน้ีมเิตอร ์โดย
แหลง่น�้ำประกอบดว้ย น�้ำผวิดนิ และน�้ำใตด้นิ 

ขยะ

 ขยะแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ขยะอนัตรำยและขยะไม่
อนัตรำยตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรือ่งกำรก�ำจดัสิง่ปฏกิลู
หรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ พ.ศ. 2548 กำรรำยงำนปรมิำณขยะทีเ่กดิขึน้และ
กำรจดักำร จะมำจำกกำรชัง่น�้ำหนกั

ควำมปลอดภยั

 ข้อมูลจ�ำนวนพนักงำนและคู่ธุรกิจ โดยเก็บข้อมูลจำก
พนกังำนบรษิทั และพนกังำนสญัญำจำ้ง และผูร้บัเหมำ

 กำรค�ำนวณชัว่โมงกำรท�ำงำน เป็นขอ้มลูจำกพนกังำนบรษิทั 
และพนักงำนสญัญำจ้ำง ระบบบันทึกเวลำท�ำงำนจำกสำยงำน
ทรพัยำกรบุคคล สว่นขอ้มลูผูร้บัเหมำมำจำกเจำ้หน้ำทีค่วำมปลอดภยั
ประจ�ำโรงงำน

กำรบนัทึกข้อมลูด้ำนควำมปลอดภยัประกอบด้วย

1. อตัรำกำรเกดิอุบตัเิหตุรวม หมำยถงึ จ�ำนวนอุบตัเิหตุทัง้หมด 
ทีเ่กดิขึน้ต่อ 200,000 ชัว่โมง ต่อคน

2. อตัรำกำรเกิดอุบตัิเหตุถึงขัน้หยุดงำน หมำยถึง จ�ำนวน
อุบตัเิหตุถงึขัน้หยดุงำน ทีเ่กดิขึน้ต่อ 200,000 ชัว่โมงต่อคน

3. อตัรำกำรหยดุงำนจำกอุบตัเิหตุ หมำยถงึ จ�ำนวนวนัหยดุงำน
จำกอุบตัเิหตุทัง้หมด ทีเ่กดิขึน้ต่อ 200,000 ชัว่โมงต่อคน

4. อตัรำกำรขำดงำน หมำยถงึ จ�ำนวนวนัหยดุงำนจำกอุบตัเิหตุ
และกำรเจบ็ป่วยจำกกำรท�ำงำน โดยไมร่วมกำรลำพกัรอ้นและ
กำรลำคลอดทีเ่กดิขึน้ต่อ 200,000 ชัว่โมงต่อคน

กระบวนกำรรำยงำนประเดน็ท่ีมีนัยส�ำคญัด้ำนควำมยัง่ยืน (G4-18)   

 กลุ่มบริษัทได้ก�ำหนดประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยัง่ยืน 
(ระหวำ่งปีกำรเงนิของบรษิทั คอื วนัที ่1 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2560 - 31 
ตุลำคม พ.ศ. 2561) เป็นสำมดำ้น คอื ดำ้นเศรษฐกจิ ดำ้นสงัคม และ
ดำ้นสิง่แวดลอ้ม โดยรว่มกนัก�ำหนดประเดน็ยอ่ยทีส่�ำคญัและรบัฟัง
ควำมคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยีประกอบตำมขัน้ตอนต่อไปน้ี 
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 ขัน้ตอนท่ีหน่ึง ระบุประเดน็ส�ำคญัใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ กลยทุธ ์ และควำมเสีย่งของบรษิทัฯ และควำมส�ำคญัในมมุ
มองของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยใหเ้ป็นไปตำมตวัชีว้ดัมำตรฐำนทีก่�ำหนด
ใน Global Reporting Initiative (GRI) 

 ขัน้ตอนท่ีสอง จดัล�ำดบัควำมส�ำคญัของประเดน็ทีไ่ดม้ำ
ตำมขัน้ตอนทีห่น่ึง โดยใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งคดัเลอืก โดยมกีรอบ
กำรพจิำรณำคอื ใหจ้ดัล�ำดบัประเดน็ตำมควำมส�ำคญัต่อกำรพฒันำ
อยำ่งยัง่ยนืของกลุม่บรษิทัและกำรรกัษำประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี
ตำมควำมเหมำะสม

 ขัน้ตอนท่ีสำม สอบทำนควำมส�ำคญัของประเดน็ทีไ่ดม้ำ
ตำมขัน้ตอนทีส่อง โดยใหห้น่วยงำนภำยในทีไ่ดร้บัมอบหมำยเป็นผู้
ด�ำเนินกำร และน�ำเสนอประเดน็ทีก่ลัน่กรองตำมขัน้ตอนทีส่ำมต่อ
คณะกรรมกำรบรหิำรเพื่อพจิำรณำอนุมตัใิหร้ำยงำนประเดน็ควำม
ยัง่ยนืเหลำ่น้ีต่อสำธำรณชน

 ขัน้ตอนท่ีส่ี บรษิทัมอบหมำยหน่วยงำนภำยในสอบทำน
กระบวนกำรประเมนิประเดน็ส�ำคญั กำรรวบรวมและประมวลผลขอ้มลู 
กำรมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดเ้สยี กำรด�ำเนินงำนดำ้นสงัคม ควำม
ปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหข้อ้มลูมคีวำมถกูตอ้งและครบถว้น

ด้ำนเศรษฐกิจ

ด้ำนส่ิงแวดล้อม

ด้ำนสงัคมกำรด�ำเนินธรุกิจอย่ำงยัง่ยืน

กำรจดักำรห่วงโซ่คณุค่ำ

กำรก�ำกบัดแูลกิจกำร

กำรใช้พลงังำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

กำรจดักำรส่ิงแวดล้อม

ควำมปลอดภยัและ  
อำชีวอนำมยั

คณุภำพและควำมพึง
พอใจของพนักงำน

ควำมรบัผิดชอบต่อ
ชมุชนและสงัคม

ควำมส�ำคญัต่อเคเอสแอล

ส�ำ
คญั

ต่
อผ

ูม้ี
ส่ว

น
สีย

ภำ
ยน

อก

ประเดน็ด้ำนควำมยัง่ยืนท่ีส�ำคญั

ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนส่ิงแวดล้อม ด้ำนสงัคม

-กำรด�ำเนินธรุกจิอยำ่งยัง่ยนื
-กำรจดักำรหว่งโซ่คณุคำ่
-กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

-กำรใชพ้ลงังำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ
-กำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม

-ควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั
-คณุภำพและควำมพงึพอใจของพนกังำน
-ควำมรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม
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ขอบเขตกำรรำยงำน (G4-18)

 ขอ้มลูดำ้นควำมยัง่ยนืทีร่ำยงำนน้ีเป็นของกลุม่บรษิทัทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกนั กล่ำวคอื กลุม่บรษิทัทีด่�ำเนินธุรกจิน�้ำตำล ธรุกจิไฟฟ้ำ
ชวีมวล และธุรกจิเชือ้เพลงิชวีภำพ จ�ำแนกตำมสำขำ ซึง่เป็นทีต่ ัง้โรงงำนของแต่ละธุรกจิ

บรษิทัฯ 

ดำ้นสิง่แวดลอ้ม
ควำม

ปลอดภยั
ทรพัยำกร

บุคคล

พลงังำน
ก๊ำซเรอืน
กระจก

มลพษิ
ทำง

อำกำศ

น�้ำจำก
ภำยนอก

ขยะ อุบตัเิหตุ
กำรฝึก
อบรม

บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) สำขำน�้ำพอง

บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) สำขำวงัสะพงุ

บรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั

บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั

บรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ�ำกดั

บรษิทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (สำขำน�้ำพอง)

บรษิทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (สำขำวงัสะพงุ)

บรษิทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (สำขำบอ่พลอย)

โครงสร้ำงกำรก�ำกบัดแูลองคก์ร (G4-34)

 คณะกรรมกำรก�ำกบัดูแลเป็นคณะกรรมกำรที่มอี�ำนำจหน้ำที่ตำมที่กล่ำวหน้ำ 25,71 บทบำทหน้ำที่ขำ้งต้นครอบคลุมไปถงึ 
กำรก�ำกบัดแูลใหบ้รษิทัฯด�ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มและสงัคมดว้ย ทัง้น้ีเพรำะนอกจำกนโยบำย
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรจะก�ำหนดใหบ้รษิทัฯตอ้งจดัใหม้กีำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีพือ่ใหก้จิกำรของบรษิทัด�ำเนินไปดว้ยควำมโปรง่ใส ซื่อสตัย์
สจุรติ ตรวจสอบได ้ มคีุณธรรมแลว้ ยงัก�ำหนดใหบ้รษิทัฯประกอบกจิกำรโดยใหค้วำมส�ำคญักบักำรรกัษำสิง่แวดลอ้มและกำรพฒันำสงัคม
ควบคูไ่ปกบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี ประเมนิควำมเสีย่งและผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภยัก่อนทีจ่ะลงทนุในกจิกำร ปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบัสิง่แวดล้อมและทรพัยำกรธรรมชำติ บรหิำรจดักำรกระบวนกำรผลิตให้มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและ
ทรพัยำกรธรรมชำตใิหน้้อยทีส่ดุ
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หวัข้อส�ำคญัและขอบเขตผลกระทบภำยในและภำยนอกองคก์ร (G4-19,G4-20,G-421) 

ประเดน็ควำมยัง่ยนืของกลุม่บรษิทั
ประเดน็ควำมยัง่ยนืตำมเกณฑ์

GRI (G4-19)

ขอบเขตของผลกระทบต่อองคก์ร

ต่อภำยใน
องคก์ร

ต่อผูม้ ี
สว่นได้

เสยี
ภำยนอก

ผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอก

1.กำรด�ำเนินธรุกจิอยำ่งยัง่ยนื -กลยทุธท์ีเ่หมำะสม
-กำรบรหิำรควำมเสีย่งและ
กำรควบคมุภำยใน

-กระบวนกำรจดัท�ำกลยทุธ์
-กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

ผูถ้อืหุน้,เจำ้หน้ี,ชำวไร่

2.กำรจดักำรหว่งโซ่คณุคำ่ กำรจดัหำวตัถุดบิ
-กำรจดัหำสนิคำ้และผูร้บั
เหมำ

-กำรประเมนิชำวไรแ่ละคูค่ำ้ทำงดำ้น 
สิง่แวดลอ้มและกำรคุม้ครองแรงงำนและ
สทิธมินุษยชน

ชำวไร,่คูค่ำ้,ผูร้บัเหมำ

3.กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร -กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
-จรรยำบรรณในกำรด�ำเนิน
ธรุกจิ
-มำตรกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ
และคอรร์ปัชัน่

-กำรปฎบิตัติำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูล
กจิกำร จรรยำบรรณ และคูม่อืมำตรกำร
ต่อตำ้นทจุรติและคอรร์ปัชัน่
-กำรปลกูส�ำนึกควำมซื่อสตัย์
-กำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร

ผูถ้อืหุน้,พนกังำน,ชำวไร,่
คูค่ำ้,ลกูคำ้,สงัคม

4.กำรใชพ้ลงังำนอยำ่งมี
ประสทิธภิำพ

-กำรลดควำมสิน้เปลอืง
พลงังำน
-กำรใชพ้ลงังำนใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุ

-กำรตรวจวดัพลงังำนทีใ่ชไ้ป
-กำรจดักำรพลงังำน

ชมุชน,หน่วยงำนภำครฐั

5.กำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม -กำรลดมลพษิทำงอำกำศ
-กำรจดักำรกำกของเสยี
อุตสำหกรรม
-น�้ำจำกภำยนอก

-มำตรฐำนสิง่แวดลอ้ม
-ควำมเดอืดรอ้นของชมุชน

ชมุชน,หน่วยงำนภำครฐั, 
ลกูคำ้

6.ควำมปลอดภยั
และอำชวีอนำมยั

-ควำมปลอดภยัของ
พนกังำน
-ควำมปลอดภยัของ
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์
-กำรจดักำรเหตุฉุกเฉนิ

-อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั
-กำรตรวจสอบเครือ่งจกัรและอุปกรณ์
-กำรปฎบิตัติำมคูม่อืควำมปลอดภยั
-กำรรบัมอืกบัเหตุฉุกเฉนิ

พนกังำน,คูค่ำ้,หน่วยงำน
ภำครฐั

7.คณุภำพและควำมพงึพอใจ
ของพนกังำน

-กำรพฒันำบุคลำกร
-กำรรกัษำบุคลำกรและกำร
จดัหำบุคลำกร
-กำรจดัสทิธปิระโยชน์และ
สวสัดกิำร

-กำรฝึกอบรม
-กำรจดัหำบุคลำกร
-แผนกำรสบืทอดบุคลำกรระดบัสงู
-กำรจดักำรปฎสิมัพนัธร์ะหวำ่งนำยจำ้ง 
ลกูจำ้ง

พนกังำน,ลกูคำ้,
หน่วยงำนภำครฐั

8.ควำมรบัผดิชอบต่อชมุชน
และสงัคม

-ควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัชมุชน
-กำรแกไ้ขปัญหำทีเ่กดิกบั
ชมุชน

-กำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีส่ม�่ำเสมอ
-กำรเพิม่คณุภำพชวีติแก่ชมุชน

ชำวไร,่ชมุชน,หน่วยงำน
ภำครฐั, ลกูคำ้
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กลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย( Stakeholder)

  กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีแต่ละกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัมสีว่นร่วมในกำรก�ำหนดประเดน็ควำม
ส�ำคญัทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีซึง่ในแต่ละกลุม่มคีวำมคำดหวงัจำกกลุม่บรษิทั แตกต่ำงกนัออกไป 

กำรมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสีย (Engagement Stakeholder) G4-24,25,26,27

ผูม้สีว่นไดเ้สยี ชอ่งทำงกำรสือ่สำร ประเดน็ทีไ่ดร้บัจำกผูม้สีว่นไดเ้สยี

เกษตรกรไรอ่อ้ย 1.มกีำรเยีย่มเยยีนเกษตรกรชำวไรอ่อ้ยคูค่ำ้
2.กำรประชมุเกษตรกรชำวไร่
3.กำรเชญิเกษตรกรรว่มงำนหรอืกจิกรรมของบรษิทั

1.กำรสง่เสรมิมำกขึน้ทัง้ทำงดำ้นเทคโนโลยแีละเงนิ
ทนุหมนุเวยีน
2.รำคำออ้ยทีเ่หมำะสม

ผูถ้อืหุน้ 1.กำรประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี
2.รำยงำนประจ�ำปี
3.กำรเปิดเผยขอ้มลูต่อตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย
4.กำรประชมุนกัวเิครำะหร์ำยไตรมำส
5.กำรจดักำรประชมุแนะน�ำกำรลงทนุ
6.กำรสือ่สำรผำ่นระบบต่ำงๆ เชน่ โทรศพัท ์อเีมล ์เวบ็ไซต์
7.กำรสอบถำมหรอืรอ้งเรยีนผำ่นชอ่งทำงทีจ่ดัไว้

1.ผลตอบแทนทีเ่หมำะสมและสม�่ำเสมอ
2.กำรเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ
3.ควำมโปรง่ใสและตรวจสอบได้

คูค่ำ้/ผูร้บัเหมำ 1.กำรประชมุ-สมัมนำในโอกำสต่ำงๆ
2.กำรเขำ้รว่มกจิกรรมบรษิทัฯ
3.กำรสือ่สำรผำ่นระบบต่ำงๆ เชน่ โทรศพัท ์อเีมล ์เวบ็ไซต์
4.กำรสอบถำมหรอืรอ้งเรยีนผำ่นชอ่งทำงทีจ่ดัไว้

1.กำรจดัซือ้จดัจำ้งทีโ่ปรง่ใสยตุธิรรม
2.กำรจำ่ยคำ่สนิคำ้/คำ่จำ้งตรงเวลำ

ลกูคำ้ 1.กำรเยีย่มเยยีนลกูคำ้
2.กำรเชญิลกูคำ้เยีย่มชมโรงงำน
3.กำรส�ำรวจควำมพงึพอใจของลกูคำ้
4.กำรสือ่สำรผำ่นระบบต่ำงๆ เชน่ โทรศพัท ์อเีมล ์เวบ็ไซต์
5.กำรสอบถำมหรอืรอ้งเรยีนผำ่นชอ่งทำงทีจ่ดัไว้

1.สนิคำ้ทีม่คีณุภำพ
2.สง่มอบสนิคำ้ตรงตำมเวลำ
3.กำรจดัชอ่งทำงส�ำหรบัสง่เรือ่งรอ้งเรยีน

เจำ้หน้ี 1.รำยงำนประจ�ำปี
2.งบกำรเงนิ
3.กำรเปิดเผยขอ้มลูเพือ่กำรวเิครำะหส์นิเชือ่

1.ช�ำระหน้ีตรงเวลำ
2.แผนงำนส�ำหรบัก�ำหนดเวลำช�ำระหน้ี

พนกังำน 1.จดหมำยขำ่วภำยใน
2.กำรสือ่สำรผำ่นระบบต่ำงๆ เชน่ อเีมล ์Intranet, video 
conference
3.กำรประชมุ/สมัมนำ/อบรม
4.กำรประชมุสำยงำนประจ�ำปี
5.กำรประชมุระหวำ่งหวัหน้ำงำนกบัพนกังำน
6.กำรประเมนิผลงำนพนกังำนประจ�ำปี

1.สทิธปิระโยชน์และคำ่ตอบแทนทีแ่ขง่ขนัได้
2.ควำมกำ้วหน้ำตำมต�ำแหน่งงำน
3.พฒันำตนเอง
4.อุปกรณ์กำรท�ำงำนทีท่นัสมยั
5.ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน

ชมุชน/สงัคม 1.กำรพบปะชมุชนอยำ่งสม�่ำเสมอ
2.กำรรว่มกจิกรรมต่ำงๆของชมุชน
3.กำรแนะน�ำกำรเสรมิสรำ้งอำชพีแก่ชมุชน

1.กำรลดภำวะจำกกำรผลติของโรงงำน
2.กำรชดเชยคำ่เสยีหำยอยำ่งเหมำะสม
3.สง่เสรมิกำรจำ้งงำนของชมุชน 
4.สนบัสนุนกจิกรรมของชมุชน
5.ยกระดบัควำมเป็นอยูข่องชมุชน

หน่วยงำนของรฐั 1.กำรรว่มและกำรสนบัสนุนกจิกรรมทีเ่กดิขึน้
2.กำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนในดำ้นต่ำงๆ
3.กำรขออนุญำตในเรือ่งทีก่ฎหมำยก�ำหนด

1.ปฎบิตัใิหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย
2.ใหค้วำมรว่มมอืกบัหน่วยงำนในกำรพฒันำทอ้งถิน่
3.ขจดัหรอืลดผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้มทีอ่ำจเกดิแก่ชมุชน

184

รายงานประจ�าปี 2561



ห่วงโซ่คณุค่ำท่ียัง่ยืน G4-12

ด้ำนเศรษฐกิจ

 1.กำรด�ำเนินธรุกิจอย่ำงยัง่ยืน 

 บรษิทัฯตระหนกัดวีำ่กำรด�ำเนินธรุกจิอยำ่งยัง่ยนืจะตอ้งมี
ควำมสมดุลกนัระหว่ำงควำมมัน่คงทำงธุรกจิ(ซึ่งหมำยรวมถงึผล
ก�ำไรประจ�ำปีและกำรเตบิโตของธุรกจิในระยะยำว) กบักำรใสใ่จใน
เรือ่งสิง่แวดลอ้ม สงัคม และกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

 ในส่วนของควำมมัน่คงทำงธุรกจิ บรษิทัฯไดด้�ำเนินกำร
ตำมวสิยัทศัน์ และกลยุทธท์ีต่ ัง้ไวโ้ดยพจิำรณำทบทวนหรอืแกไ้ข
ปัญหำทีเ่กดิขึน้เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยทีต่ ัง้ไวภ้ำยใตก้รอบกำร
ก�ำกบักจิกำรทีด่ ี โดยมแีนวทำงทีช่ดัเจนวำ่กระบวนกำรทำงธุรกจิ
ของบรษิทัจะตอ้งไม่สรำ้งปัญหำใหก้บัสิง่แวดลอ้มและสงัคม และ
พยำยำมเสรมิสรำ้งกจิกรรมทีจ่ะช่วยรกัษำสิง่แวดลอ้มและพฒันำ
สงัคมไปพรอ้มกนัดว้ย  

 2.กำรจดักำรห่วงโซ่คณุค่ำ

 กำรจดักำรวตัถดิุบอย่ำงยัง่ยืน

 จำกรปูกำรจดักำรหว่งโซ่คณุคำ่แสดงใหเ้หน็วำ่ตน้น�้ำของ
ธุรกจิคอืออ้ย ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกั ทำงกลุ่มบรษิทัฯไดเ้ลง็เหน็ถงึ
ควำมส�ำคญัดงักลำ่วจงึตอ้งมกีำรบรหิำรจดักำรทีด่เีพือ่ใหไ้ดว้ตัถุดบิ
ทีด่มีคีณุภำพ ซึง่หำกไดว้ตัถุดบิทีด่มีคีณุภำพจะสง่ผลใหไ้ดส้นิคำ้ที่
ดตีำมมำดว้ยเชน่กนั กลุม่บรษิทัฯไดน้�ำ โครงกำร iCane (Intelligance 
Cane System by KSL Group) ประกอบดว้ย 4 โครงกำร คอื 
โครงกำร iFarm iMap iForm iCash ซึง่เป็นระบบกำรพฒันำคณุภำพ
และประสทิธภิำพในกำรส่งเสรมิชำวไร่ กำรปลูกอ้อยของ KSL 
ทีพ่ฒันำโดยใชน้วตักรรมระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ มำปรบัปรุง
กระบวนกำรท�ำงำนเพื่อใหต้อบสนองทุกควำมตอ้งกำรของชำวไร ่

และเป็นกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรใหบ้รหิำรงำนอยำ่งสมบรูณ์แบบ

 ปัจจบุนัโครงกำร iMap iForm ไดด้�ำเนินเสรจ็สิน้เรยีบรอ้ย
แล้ว และได้น�ำมำใช้กับนักส่งเสริมอ้อยส่งผลให้กำรท�ำงำนมี
ประสทิธภิำพทีด่ยี ิง่ขึน้ ดงัน้ี

 โครงกำร iForm นบัเป็นนวตักรรมใหมท่ีน่�ำมำพฒันำงำน
ของนกัสง่เสรมิเพือ่ลดขัน้ตอนกำรท�ำงำน เพิม่ควำมสะดวก รวดเรว็
แก่ชำวไร ่โดยกำรน�ำเทคโนโลยมีำใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่กำรท�ำงำน

แบบเดมิ แบบใหม่

1.ใชก้ระดำษในรปูแบบ

ฟอรม์ต่ำงๆใหแ้ก่ชำวไร่

1.กรอกขอ้มลูของชำวไรล่ง 
Tablet

2.น�ำเอกสำรต่ำงๆมำกรอก
ขอ้มลูลงระบบทีส่�ำนกังำน

2.ขอ้มลูดงักลำ่เขำ้สูร่ะบบ
ด�ำเนินกำรพจิำรณำ

3.ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร
รวมถงึพจิำรณำ ใชเ้วลำ

ประมำณ 5-14 วนั

3.ไดท้นัท ีใชร้ะยะเวลำ
ประมำณ 2-6 วนั

 จะเหน็ไดว้ำ่กำรน�ำเทคโนโลยดีงักลำ่วมำใชส้ง่ผลให ้ กำร
ท�ำงำน สะดวก รวดเรว็ และลดขัน้ตอนกำรท�ำงำนไดเ้ป็นอยำ่งด ีสง่
ผลใหส้ำมำรถบรหิำรจดักำรเวลำและใหบ้รกิำรชำวไรไ่ดอ้ยำ่งรวดเรว็ 
และทนัต่อกำรแกปั้ญหำทีอ่ำจจะเกดิขึน้ไดอ้ยำ่งทนัทว่งที
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 โครงกำร iMap เป็นกำรน�ำเทคโนโลยมีำใชเ้ชน่เดยีวกบั 
iForm แต่น�ำมำใชเ้พือ่ใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรไรอ่อ้ย ตัง้แต่พืน้ทีป่ลกู 
กำรปลูก บ�ำรุงรกัษำ เก็บเกี่ยว ขนส่ง ตลอดจนกำรเฝ้ำระวงั 
(Monitoring) รวมถงึคำดคะเนไดว้่ำไร่อ้อยสำมำรถตดัไดเ้มื่อใด 
ท�ำใหบ้รหิำรจดักำรไรอ่อ้ยไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ สง่ผลให้
ลดกำรตดิควิออ้ยในโรงงำนและไดอ้อ้ยทีม่คีณุภำพทีด่ขี ึน้ 

ข้อดีของกำรน�ำเทคโนโลยีดงักล่ำวมำใช้

1.สำมำรถบอกพกิดัไรอ่อ้ย รวมถงึตดิตำมกำรเตบิโตของออ้ย 
ไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 

2.คำดคะเนได้ว่ำอ้อยพร้อมที่จะตดัอ้อยเมื่อไหร่ ได้อย่ำง
แมน่ย�ำมำกขึน้ ท�ำใหไ้ดอ้อ้ยทีม่คีณุภำพทีด่ขี ึน้ 

3.ลดกำรตดิควิออ้ยเป็นระยะเวลำนำน

 นอกจำกน้ี กลุม่บรษิทั มโีครงกำรออ้ยอนิทรยี ์ โครงกำร
ศกึษำเพือ่ CCS ในออ้ย 

 โครงกำรอ้อยอินทรีย ์เป็นโครงกำรปลกูออ้ยดว้ยเกษตร
อนิทรยีอ์ยำ่งแทจ้รงิ โดยน�ำปุ๋ ยอนิทรยีม์ำใชใ้นแปลงปลกูออ้ยเพือ่
ใหไ้ดอ้อ้ยทีม่ำจำกธรรมชำต ิ100 % และไมเ่ป็นกำรท�ำลำยหน้ำดนิ 
สง่ผลใหอ้อ้ยดงักลำ่วมมีลูคำ่สงูขึน้ รำคำออ้ยทีป่ลกูจำกปุ๋ ยอนิทรยี์
มรีำคำสงูขึน้ 1-2% เมือ่เทยีบกบัออ้ยทีป่ลกูดว้ยปุ๋ ยเคมี

 โครงกำรศึกษำเพ่ือ CCS ในอ้อย เป็นกำรรว่มกนัระหวำ่ง 
YAMAHA ส�ำนกังำนออ้ยและคณะกรรมกำรทรำย และกลุม่บรษิทั 
KSL โดยท�ำกำรทดลองน�ำเครือ่งบนิ YAMAHA มำใสปุ่๋ ยในไรอ่อ้ย

เพือ่เพิม่คำ่ CCS ของออ้ย โครงกำรน้ีเป็น โครงกำรรว่มมอืกนัเพือ่
พฒันำคณุภำพออ้ยใหม้มีลูคำ่เพิม่ขึน้ ในขณะทีป่รมิำณออ้ยเทำ่เดมิ 
สง่ผลใหช้ำวไรไ่ดอ้อ้ยทีม่คีำ่ CCS เพิม่มำกขึน้ไดร้ำคำออ้ยดขีึน้ และ
โรงงำนไดอ้อ้ยทีม่คีณุภำพทีด่ ีและสง่สนิคำ้ทีด่มีคีณุภำพใหแ้ก่ลกูคำ้
อกีดว้ย 

 โครงกำร KSL Junior Farmer 2018 ทำยำทเกษตรกร
รุน่ใหม่ เป็นโครงกำรทีก่ลุม่บรษิทั KSL ตอ้งกำรสง่ต่อควำมเป็นอยู่
ของธุรกจิกำรท�ำฟำรม์ออ้ยแก่เกษตรกรชำวไร่ออ้ย โดยสำยงำน
จดัหำวตัถุดบิและส่วนกจิกรรมเพื่อสงัคมไดจ้ดัหลกัสตูร “ทำยำท
เกษตรกรรุน่ใหม”่ โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่กำรสนบัสนุนใหช้ำวไร่
ปลกูออ้ยอยำ่งยัง่ยนื เพือ่กำรขยำยผลผลติในแนวตัง้ เพือ่กำรสรำ้ง
ควำมสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่ำงชำวไร่และโรงงำน เพื่อสรำ้งทมีทำยำท
เกษตรกรรุน่ใหมต่่ำงโรงงำนกนัเพือ่แลกเปลีย่นวธิกีำรปลกูออ้ยหรอื
เรือ่งอืน่ๆ เกีย่วกบัออ้ยของแต่ละภำค 

 โดยมคีวำมเฉพำะเจำะจงส�ำหรบัเกษตรกรรุน่ใหมท่ีม่คีวำม
สนใจในธุรกิจอ้อย และสำมำรถสร้ำงควำมยัง่ยนืได้ด้วยตนเอง  
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บนพื้นฐำนแนวโน้มอนำคตในอุตสำหกรรมอ้อยในอนำคตของ
ประเทศไทย และกำรสำนต่ออำชพีกำรท�ำไร่ออ้ยใหม้คีวำมมัน่คง
และยัง่ยนืต่อไป  

 กจิกรรมทำยำทเกษตรกรรุน่ใหมป่ระจ�ำปี 2561 จดัขึน้ที่
ศนูยก์สกิรรมธรรมชำต ิเคเอสแอล รเิวอรแ์คว ปำรค์ แอนด ์รสีอรท์ 
ระหวำ่งวนัที ่ 12-14 กนัยำยน 2561 หวัขอ้ของหลกัสตูกำรอบรม 
ดงัน้ี 1.กำรให้ควำมรู้เรื่องธุรกิจอ้อย ด้วยกำรอธิบำยเรื่องกำร
วเิครำะหแ์ละกำรตดัสนิใจลงทนุ 2.กำรเพิม่ผลผลติ ดว้ยกำรจดักำร
ฟำร์มสมัยใหม่และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับกำรเกษตร 
3.ศำสตรป์ระยกุตด์ว้ยกำรปรบัใชแ้นวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง

มำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำและควำมต้องกำรของลกูค้ำ

 มำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำ

 มำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำ รวมไปถึงกระบวนกำรผลิต
ภำยในโรงงำนทีจ่ะตอ้งไดร้บักำรยอมรบั เน่ืองจำกลูกคำ้ของกลุ่ม
บรษิทัฯ 100 % เป็นลกูคำ้อุตสำหกรรม กลุม่บรษิทัจงึไดใ้หค้วำม
ส�ำคญัดำ้นมำตรฐำนกำรผลติสนิคำ้เป็นอยำ่งมำก สนิคำ้ทีผ่ลติออก
มำต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนของลูกค้ำ หรอืเป็นมำตรฐำนตำม
กฎหมำยทีย่อมรบัทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสำกล 

 กลุ่มบรษิทัมนีโยบำยก�ำกบัดูแลกิจกำรและแนวปฎิบตัิ
เกีย่วกบัลกูคำ้ในหมวดทีว่่ำดว้ยบทบำทผูม้สีว่นไดเ้สยีว่ำบรษิทัใช้
ระบบจดักำรคณุภำพในระดบัสำกล, มอก56-2552 เป็นตน้

 นอกจำกนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรดงักลำ่วแลว้ กลุม่
บรษิทัฯมุ่งเน้นในเรื่องกำรด�ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ยนืตลอดห่วงโซ่
คณุคำ่ ( Value Chain) กลุม่บรษิทัฯจงึไดเ้ริม่น�ำมำตรฐำนระดบัโลก
เกีย่วกบักำรผลติสนิคำ้เกษตรแบบยัง่ยนืในอุตสำหกรรมออ้ยและ
น�้ำตำลทรำย คอื มำตรฐำน Bonsucro มำใชใ้นกำรผลติสนิคำ้เกษตร 
ตัง้แต่กำรผลิตอ้อยในไร่ กำรผลิตน�้ ำตำลในโรงงำน ไปจนถึง
กระบวนกำรส่งมอบผลติภณัฑส์ู่ลูกคำ้ นับเป็นมำตรฐำนกำรผลติ
ออ้ยและน�้ำตำลทรำยทีบ่รูณำกำรเรือ่งควำมยัง่ยนืทัง้ในมติเิศรษฐกจิ 
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม กลำ่วคอื ชว่ยลดตน้ทนุ พฒันำคณุภำพและ
ปรมิำณของผลผลติ ปฏบิตัติำมมำตรฐำนแรงงำนและเคำรพสทิธิ
มนุษยชน รกัษำสมดลุสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนพฒันำชวีติควำมเป็นอยู่
ของเกษตรกรชำวไรอ่อ้ยใหด้ขี ึน้ 

นโยบายคุณภาพ
“ผลิตน�้าตาลทรายคุณภาพ ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด 
ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ามั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค”

  ปัจจุบันผู้ซื้อในตลำดโลกให้กำรยอมรับมำตรฐำน 
Bonsucro ในเรื่องควำมยัง่ยนืตัง้แต่ต้นน�้ำจนถงึปลำยน�้ำ และม ี
นโยบำยเลอืกใช้วตัถุดบิที่มกีระบวนกำรผลติที่ได้รบักำรรบัรอง
มำตรฐำนดำ้นควำมยัง่ยนื ดงันัน้ ถอืเป็นกำรพฒันำอกีก้ำวหน่ึง 
ของบรษิทัฯ ในกำรสรำ้งควำมยัง่ยนืและเพิม่ควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัในระดบัโลกต่อไป 

 ควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

 เพือ่สรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูคำ้ในดำ้นคณุภำพและ
มำตรฐำนของผลติภณัฑล์กูคำ้ กำรสง่มอบทีต่รงเวลำและกำรบรกิำร
ในระดบัสำกล ตลอดจนกำรรกัษำควำมลบัของลกูคำ้โดยเครง่ครดั
และก�ำหนดจรรยำบรรณทำงธรุกจิให ้สอดคลอ้งกนัภำยใตค้วำมรบั
ผดิชอบและควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ในระยะยำว 

 บรษิทัสือ่สำรกบัลูกคำ้อย่ำงสม�่ำเสมอผำ่นช่องทำงต่ำงๆ 
รวมทัง้เยีย่มเยยีนลูกคำ้เพื่อรบัทรำบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และ
กำรใหข้อ้มลูขำ่วสำรใดๆทีเ่ป็นประโยชน์แก่ลกูคำ้  

 ในทำงกลบักนับรษิทัฯไดเ้ชญิลูกคำ้เยีย่มชมกจิกำรและ
ตรวจสอบระบบงำนของบริษัทฯ และโรงงำนเพื่อให้ลูกค้ำได ้
พจิำรณำศกัยภำพและควำมพรอ้มของบรษิทัฯ ในกำรเป็นผูข้ำย
สนิคำ้ตำมมำตรฐำนของลกูคำ้ รวมถงึบรษิทัไดส้�ำรวจควำมพงึพอใจ
ของลกูคำ้เป็นประจ�ำทุกปีและน�ำขอ้ตชิมของลกูคำ้มำปรบัปรุงกำร
บรกิำรและพฒันำระบบกำรผลติของบรษิทัต่อไป 

 มำตรฐำนคณุภำพของโรงงำน

บรษิทัไดป้รบัปรงุระบบคณุภำพของโรงงำนอยำ่งต่อเน่ือง โดยในปี 
2561 บรษิทัได้รบัระบบคุณภำพ ดงัน้ี ISO9001:2015, GMP, 
HACCP, ISO22000, FSSC22000, Halal, Kosher และธรรมำภบิำล 
สิง่แวดลอ้ม 

 3.กำรก�ำกบัดแูลกิจกำร

 บรษิทัฯถอืว่ำกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรเป็นกลไกทีส่�ำคญัใน
กำรท�ำใหบ้รษิทัสำมำรถบรหิำรควำมสมัพนัธก์บัผูม้สีว่นไดเ้สยีต่ำงๆ 
ไดเ้ป็นอยำ่งด ี ไมว่ำ่จะเป็นผูถ้อืหุน้ พนกังำน ชำวไร ่ คูค่ำ้ ลกูคำ้ 
ชมุชน และหน่วยรำชกำร บรษิทัจงึมนีโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
ทีเ่กีย่วกบัผูส้่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มอย่ำงชดัเจน เพื่อใหก้ำรด�ำเนิน
กจิกำรของบรษิทัมคีวำมโปรง่ใส ตรวจสอบได ้มปีระสทิธภิำพ และ
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอยำ่งเหมำะสม

 รำยงำนประจ�ำปีไดก้ลำ่วถงึนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลและกำร
ก�ำกบัดแูลกจิกำรไวท้ีห่น้ำ 56 เป็นตน้ไป
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ด้ำนส่ิงแวดล้อม

4.กำรใช้พลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (G4-EN3)

 กลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วำมส�ำคญัต่อกำรจดักำรดำ้นพลงังำน
และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิำกำศเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิง่แวดล้อม และยงัช่วยในกำรประหยดัค่ำใชจ้่ำยดำ้น
พลงังำน รวมทัง้ผูม้สี่วนไดเ้สยียงัใหค้วำมส�ำคญัต่อประเดน็กำร
เปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศและภำวะโลกรอ้นซึง่มสีำเหตุจำกกำร
ปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก

หมำยเหตุ *พลงังำนทดแทน คอื กำกออ้ยจำกกระบวนกำรผลติน�้ำตำล

*ปรมิำณน�้ำมนัดเีซล/น�้ำมนัเบนซนิ (ลติร) X 
คำ่กำรแปลงหน่วย (เมกกะจลู)

1000

*ปรมิำณกำกออ้ย (ตนั) X
(คำ่ควำมรอ้นต�่ำ (low heating value)

0.004186

กำรจดักำรกำ๊ซเรือนกระจก (G4-EN15, G4-EN16)

 กลุ่มบรษิทัฯ ไดด้�ำเนินมำตรกำรเพื่อลดกำรปล่อยเรอืน
กระจกทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม โดยกำรลดใชพ้ลงังำนในกระบวนกำร
ผลิตและในส�ำนักงำน กำรส่งเสริมกำรลดใช้พลงังำนในชุมชน 
ไปพรอ้มกบักำรสง่เสรมิกำรเพิม่แหลง่กกัเกบ็ก๊ำซเรอืนกระจก ดว้ย
กำรสรำ้งพืน้ทีส่เีขยีวในโรงงำน กำรปลกูป่ำ และกำรสง่เสรมิกจิกรรม
ป่ำชมุชนทัว่ประเทศ ตลอดจนกำรใหค้วำมรว่มมอืกบัทัง้ภำครฐั และ
องคก์รต่ำงๆ 

หมำยเหตุ

* ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทำงตรง คอื ปรมิำณกำรใชน้�้ำมนัดเีซล/
น�้ำมนัเบนซนิ/LPG (หน่วยเป็นลติร) × คำ่กำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก (Emission 
factor) = หน่วยตนัคำรบ์อนไดออกไซด์

* ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกทำงออ้ม คอื ปรมิำณกำรซื้อไฟฟ้ำจำก
หน่วยงำนภำยนอก (หน่วยเป็นเมกกะวตัตช์ัว่โมง) × ค่ำกำรปล่อยก๊ำซเรอืน
กระจก (Emission factor) = หน่วยตนัคำรบ์อนไดออกไซด์

* คำ่กำรปลอ่ยก๊ำซเรอืนกระจก (Emission factor) อำ้งองิจำกองคก์ำรบรหิำร
จดักำรก๊ำซเรอืนกระจก (TGO) (องคก์ำรมหำชน)
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5.กำรจดักำรส่ิงแวดล้อม

กำรใช้น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ (G4-EN8)

 กำรสบูน�้ำจำกแหลง่น�้ำดบิเพือ่น�ำมำใชใ้นกระบวนกำรผลติ
น�้ำตำล จะแบง่เป็น 2 สว่นหลกั คอื น�้ำใชใ้นกระบวนกำรผลติ และ
น�้ำใชใ้นส�ำนกังำน น�้ำทิง้จำกกระบวนกำรผลติน�้ำตำลสว่นใหญ่เป็น
น�้ำจำกระบบหล่อเยน็ทีใ่ชใ้นกำรแลกเปลีย่นอุณหภูม ิ โดยน�้ำทีใ่ช้
แลว้จะถกูสง่เขำ้สูร่ะบบบ�ำบดั ดว้ยกำรตกตะกอนและลดอุณหภมูใิห้
ใกลเ้คยีงกบัสภำพธรรมชำต ิ ก่อนปล่อยออกจำกโรงงำน เพื่อให้
มัน่ใจว่ำคุณภำพน�้ ำที่ปล่อยออกสู่แหล่งรองรับน�้ ำเป็นไปตำม
มำตรฐำนทีก่�ำหนด ไดแ้ก่ มำตรฐำนชลประทำน มำตรฐำนกระทรวง
อุตสำหกรรม เป็นตน้ เพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อควำมหลำกหลำย
ทำงชวีภำพของแหล่งรองรบัน�้ำ สว่นน�้ำใชใ้นอำคำรทีบ่�ำบดัจนได้
มำตรฐำนแลว้จะถกูน�้ำไปใชใ้นระบบรดน�้ำตน้ไป แปลงสำธติเกษตร 
และพืน้ทีชุ่ม่น�้ำต่อไป 

ปริมำณน�้ำจำกแหล่งน�้ำภำยนอก ปี 2560-2561

 กลุ่มบริษทัฯมีมำตรกำรในกำรควบคมุกำรใช้น�้ำให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยใช้หลกั 3 R กล่ำวคือ

 Reduce โดยกำรลดปรมิำณกำรใชน้�้ำของโรงงำน คอืชว่ง
ฤดหูบีจะน�ำน�้ำคอนเดนเสท (น�้ำทีเ่กดิจำกกำรควบแน่นของไอน�้ำ) 
มำใชใ้นกระบวนกำรผลติ เพือ่ลดกำรใชน้�้ำออ่น ควบคมุอตัรำโบลว์
ดำวน์ (blow down) ของหมอ้ไอน�้ำใหเ้หมำะสม ควบคมุกำรใชน้�้ำ
ออ่นในจดุทีจ่�ำเป็นเพือ่ลดกำรใชส้ำรเคม/ีน�้ำ

 Reuse โดยกำรน�ำน�้ำใชซ้�้ำ/ใชน้�้ำอยำ่งคุม้คำ่ คอื น�ำน�้ำ
จำกระบบหลอ่เยน็เครือ่งจกัร (condenser water) มำใชก้บัระบบน�้ำ
ชะขีเ้ถำ้จำกหมอ้ไอน�้ำ ใชใ้นกำรลำ้งหมอ้ตม้ ฉดีลำ้งพืน้อำคำรผลติ 
น�ำน�้ำจำกระบบหลอ่เยน็เครือ่งกลัน่หอ้งปฎบิตักิำรมำใชซ้�้ำ กำรน�ำ
น�้ำโบลวด์ำวน์จำกระบบหอหลอ่เยน็ (Cooling tower) รวมเขำ้สูร่ะบบ
น�้ำคอนเดนเซอร์

 Recycle โดยกำรน�ำน�้ำกลบัมำใชใ้หม ่คอื น�้ำเสยีทีผ่ำ่น
กำรบ�ำบดัแลว้ จะถูกส่งกลบัมำใชใ้นระบบหล่อเยน็คอนเดนเซอร ์ 
ระบบดบัเพลงิ กำรฉดีสเปรยน์�้ำพรมกองเกบ็กำกออ้ย ฉดีดบัฝุ่นลำน
จอดรถอ้อย และกำรรดน�้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขยีวทัง้น้ีเพื่อให้มี
ปรมิำณน�้ำทีต่อ้งระบำยออกสูส่ ิง่แวดลอ้มเทำ่ทีจ่�ำเป็น กลุม่บรษิทัฯ
ยงัตดิตัง้ระบบบ�ำบดัน�้ำใหเ้หมำะกบัคณุสมบตันิ�้ำเสยีแต่ละประเภท 
เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพในกำรบ�ำบดัน�้ำทีด่ ี และไดน้�้ำทีผ่่ำนกำร
บ�ำบดัแลว้อยำ่งมคีณุภำพ เพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อแหลง่รองรบัน�้ำ
และกำรใชป้ระโยชน์ของชมุชน
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 โครงกำรระบบบ�ำบดัน�้ำคอนเดนเสทชนิด SAF : 
Submerge Aerated Fixed Film  เพ่ือน�ำน�้ำกลบัมำใช้ใหม่ 

 ในแต่ปีจะมนี�้ำคอนเดนเสทออกมำปีละ 400,000-600,000 
ลบ.ม./ปี (ขึน้กบัปรมิำณออ้ยเขำ้หบี) ทำงกลุม่บรษิทัฯจงึเริม่ตระหนกั
และหำวธิใีนกำรบ�ำบดัน�้ำคอนเดนเสทเพือ่น�ำกลบัมำใชใ้หมใ่หเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุ และไมใ่หส้ง่ผลกระทบต่อชมุชนและสิง่แวดลอ้ม จงึ
ไดร้เิริม่โครงกำรดงักลำ่ว

 วตัถปุระสงคข์องโครงกำร

1.เพือ่บ�ำบดัลดน�้ำตำลทีป่นเป้ือนมำกบัน�้ำคอนเดนเสทแลว้น�ำน�้ำ
กลบัมำใชใ้หม ่ (3Rs: Reduce Reuse Recycle),  Zero Waste 

2.เพือ่ชว่ยลดกำรขำดแคลนน�้ำดบิทีน่�ำมำใชใ้นโรงงำน

3.ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

เป้ำหมำยของโครงกำร

ประโยชน์ท่ีได้รบัจำกโครงกำร

1. น�ำน�้ำกลบัมำใชซ้�้ำ Recycle ได ้100%

2. ลดกำรปล่อยน�้ำเสยีออกสูส่ ิง่แวดลอ้ม Zero Waste ไมส่ง่
ผลกระทบต่อชมุชนและสิง่แวดลอ้ม 

หมำยเหตุ ขอ้มลูโครงกำรโครงกำรระบบบ�ำบดัน�้ำคอนเดนเสทชนิด 
SAF : Submerge Aerated Fixed Film  เพือ่น�ำน�้ำกลบัมำใชใ้หม ่
เป็นของ บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั

ควบคุมค่าน�้าตาลก่อน
ปล่อยลงบ่อน�้าดิบ
ให้อยู่ที่ 0 ppm.

เพิ่มปริมาณน�้าดิบ
เพื่อน�ามาใช้ในโรงงาน 

100%

 นอกจำกน้ีกลุม่บรษิทัฯไดร้บัรำงวลัต่ำงๆดำ้นสิง่แวดลอ้ม
อำทเิชน่ รำงวลั 3Rs Awards, รำงวลั Zero Waste Achievement 
Awards และรำงวลั 3R+ Awards ระดบัเหรยีญทองแดง ประจ�ำปี 
2561 ซึง่โรงงำนไดผ้ำ่นกำรประเมนิระบบมำตรฐำนกำรจดักำรของ
เสยีภำยในโรงงำนทีด่ตีำมหลกั 3Rs ภำยใตโ้ครงกำรพฒันำศกัยภำพ
กำรใชป้ระโยชน์กำกของเสยีของกำรด�ำเนินงำนกำรบรหิำรจดักำร
อุตสำหกรรม กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม

หมำยเหตุ ขอ้มลูรำงวลัเป็นของบรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั
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กำรลดมลพิษทำงอำกำศ (G4-EN21)

 กลุม่บรษิทัใหค้วำมส�ำคญักบักำรลดผลกระทบอนัเกดิจำกกำรด�ำเนินงำนแลว้ยงัตระหนกัถงึกำรอยูร่ว่มกบัชมุชนรอบขำ้งโรงงำน โดย
ตดิตำมเฝ้ำระวงัผลกำรตรวจวดัปรมิำณก๊ำซทีป่ลอ่ยออกสูภ่ำยนอกใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด โดยเฝ้ำระวงัและตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน
ดำ้นสิง่แวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัแผนงำนและเป้ำหมำยตลอดจนใหม้ัน่ใจวำ่ชุมชนทีอ่ยูร่อบขำ้งจะไดร้บัผลกระทบอนัเน่ืองมำจำกกำรด�ำเนิน
งำนน้อยทีส่ดุ และปรบัปรงุกำรด�ำเนินงำนต่อไป 

           * ไมม่รีำยงำนของธรุกจิแอลกอฮอลเ์น่ืองจำกไมม่กีำรเผำไหม้
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กำรจดักำรกำกของเสียอตุสำหกรรม (G4-EN23)

 เพื่อใหป้รมิำณวสัดุทีเ่หลอืใชจ้ำกกระบวนกำรผลติและกำรบ�ำรุงรกัษำของกลุ่มบรษิทัฯมปีรมิำณทีต่้องน�ำไปก�ำจดัน้อยทีสุ่ด  
กลุม่บรษิทัฯจงึใสใ่จในกำรควบคมุดแูลกำรใชว้ตัถุดบิและวสัดอุุปกรณ์ในกำรบ�ำรงุรกัษำอยำ่งมปีระสทิธภิำพและกำรเลอืกวธิกีำรก�ำจดัวสัดุ
เหลอืใชท้ีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ โดยทกุแหง่จะใหค้วำมส�ำคญักบักำรคดัเลอืกผูร้บัก�ำจดัและวธิกีำรก�ำจดัวำ่ตอ้งด�ำเนินกำร
อยำ่งรดักุมและเป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด นอกจำกน้ี ยงัมกีำรตรวจตดิตำมกำรก�ำจดัของผูร้บัก�ำจดั เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่วสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้
จำกกลุม่บรษิทัฯจะไดร้บักำรจดักำรทีถ่กูตอ้งและเหมำะสม เป็นไปตำมมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม

 ในกระบวนกำรผลติน�้ำตำลทรำย จะมกีำกหมอ้กรองซึง่เป็นสว่นผสมของดนิทรำยและสำรอนิทรยีจ์ำกออ้ยเกดิขึน้ โรงงำนน�้ำตำลทรำย 
จะน�ำกำกหมอ้กรองน้ีไปผลติปุ๋ ยและสำรบ�ำรงุดนิหรอืน�ำไปใสใ่นไรอ่อ้ยเพือ่เพิม่คณุภำพของพืน้ทีเ่พำะปลกู
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ด้ำนสงัคม

6.ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั (G4-LA6)

 บรษิทัฯ ใหค้วำมส�ำคญักบักำรดแูลเรือ่งควำมปลอดภยัและ
สุขอนำมัยในกำรท�ำงำนโดยมีกำรจัดตัง้คณะกรรมกำรควำม
ปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสิง่แวดลอ้มในกลุม่โรงงำนเพือ่ด�ำเนินงำน
เกีย่วกบัควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัทีด่แีก่พนักงำนโดยจดัใหม้ี
กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของสถำนทีท่�ำงำนสม�่ำเสมอ  ตดิตัง้
ระบบสญัญำณเตอืนภยัภำยในอำคำรถงัดบัเพลงิประตหูนีไฟตลอด
จนจดัใหม้กีำรฝึกซอ้มดบัเพลงิเบือ้งตน้ ฝึกซอ้มอพยพหนีไฟเป็น
ประจ�ำทกุปี และในสว่นของโรงงำน ยดึหลกัปฏบิตัเิดยีวกนั โดยเน้น
ขอ้บงัคบัเกีย่วขอ้งกบัอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัอยำ่งเครง่ครดั 
สรำ้งสภำพแวดลอ้มกำรท�ำงำนทีม่คีวำมปลอดภยัส�ำหรบัพนกังำน 
ผูร้บัเหมำ และผูม้ำเยีย่มชมโรงงำน โดยมมีำตรกำรควบคุมใหทุ้ก
คนปลอดภยัจำกอุบตัเิหตุ และอนัตรำยทีอ่ำจเกดิขึน้ได ้รวมทัง้มกีำร
จดัโครงกำรฝึกอบรมเพือ่พฒันำพนกังำนรกัษำควำมปลอดภยัของ
กลุม่โรงงำนทัง้หมด เพือ่สรำ้งควำมเชือ่มัน่ใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
กบัองคก์ร

 ควำมปลอดภยัเป็นสิง่ส�ำคญัแรกๆทีก่ลุม่บรษิทัฯตระหนกั
ถงึ โดยตัง้เป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำน คอื กำรเป็นองคก์รทีป่รำศจำก
อุบตัเิหตุต่อพนกังำนและผูร้บัเหมำและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย เพือ่
ป้องกนักำรสญูเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิ 

กิจกรรม Kiken Yoshi Training (KYT) ฝึกฝนกำรหยัง่รูร้ะวงัภยั 

 กิจกรรม KYT กำรฝึกฝนกำรหยัง่รู้ระวงัอนัตรำย คอื 
กจิกรรมทีป่ฎบิตัริว่มกนัเป็นกลุ่มเพือ่ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน
เป็นกจิกรรมทีฝึ่กกำรพยำกรณ์อนัตรำยภำยใต ้ แนวควำมคดิทีว่่ำ 
ชว่ยกนัท�ำอยำ่งรวดเรว็และถกูตอ้ง โดยเฉพำะกำรชีน้ิ้ว และพดูย�ำ้ 
มกีำรฝึกอบรมทำงด้ำนควำมรูแ้ละเทคนิค ควำมไวของประสำท
สมัผสั ดำ้นอนัตรำย รวมไปถงึกำรมสีมำธ ิ และควำมกระตอืรอืรน้ 
สรำ้งควำมสำมคัค ีควำมพรอ้มเป็นหน่ึง

 กจิกรรม KYT เน้นกำรแกปั้ญหำดว้ยตวัเอง รูจ้กัคดิแก้
ปัญหำดว้ยตนอง สง่เสรมิใหพ้นกังำนลงมอื ท�ำกนัเอง ไมม่ใีครบงัคบั 

ดงันัน้ กจิกรรมน้ีจงึมคีวำมส�ำคญัในกำรสรำ้งวนิัย ควำมสำมคัค ี
ควำมกระตอืรอืรน้ ใหเ้กดิขึน้ในกำรท�ำงำน

 กจิกรรม KYT เป็นกำรเตอืนสตทิีก่อ่นปฎบิตังิำนทีเ่กดิจำก
กำรผดิพลำดของคน เพรำะในกำรท�ำงำนอำจเกดิอุบตัเิหตุไดต้ลอด
เวลำ ทุกวนิำท ี ทุกนำท ี ทุกชัว่โมง ไมไ่ดก้�ำหนดว่ำจะเกดิกบัใคร 
เกดิทีไ่หน ผลเสยีหำย กำรสญูเสยีเป็นอยำ่งไร ไมท่รำบได้

  กจิกรรม KYT เป็นกจิกรรมทีใ่หพ้นกังำนระดบัปฎบิตักิำร
มสีว่นร่วมในกำรคำดกำรณ์ว่ำงำนทีท่�ำมอีนัตรำยอะไร จำกนัน้ให้
ท�ำกำรเตอืนตนเองดว้ยกจิกรรม “มอืชี ้ปำกย�ำ้”

 เงือ่นไขของกจิกรรม KYT คอื

1.ทกุคนตอ้งพดูมำจำกควำมจรงิใจ

2.ตอ้งรบัฟังควำมคดิเหน็ของคนอืน่ 

 หวัใจของกำรท�ำ KYT ทุกคนตอ้งท�ำอยำ่งจรงิจงัในกำร
ชว่ยกนัคดิ หรอืระดมสมอง  โดยปกตคิวำมปลอดภยัจะมำจำกกำร
สัง่กำรของผูบ้รหิำรเพือ่ใหค้นงำนไดร้บัควำมปลอดภยั ซึง่เป็นจุด
เสยีท�ำใหค้นงำนรอแต่ค�ำสัง่จำกฝ่ำยบรหิำรเท่ำนัน้ท�ำใหเ้สยีเวลำ
และไมต่รงกบัปัญหำ

 กิจกรรม SHE DAY เป็นกจิกรรมทีก่ลุม่บรษิทั จดัขึน้ใน
เดอืนมถุินำยนของทุกๆปี เพื่อให้พนักงำนได้ตระหนักถึงควำม
ปลอดภยัในกำรท�ำงำนโดยกจิกรรมจะเน้นใหค้วำมรูพ้นกังำนในดำ้น
กำรใช้อุปกรณ์ Safety ให้กบัทุกคนในโรงงำน โดยผู้ที่มคีวำม
เชีย่วชำญในดำ้นต่ำงๆมำใหค้วำมรูแ้ก่พนกังำน และในทุกๆเดอืน 
จะมกีำรเขำ้ไปตรวจควำมปลอดภยัของพนักงำนแต่ละแผนกเพื่อ
เตอืนสตใิหพ้นกังำนไดต้ระหนกัถงึควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน และ
ใหค้ะแนนพนกังำนแต่ละแผนกนัน้ หำกพนกังำนคนไหนไดค้ะแนน
สูงสุด ในกจิกรรมวนั SHE DAY จะมกีำรใหร้ำงวลัดเีด่นใหแ้ก่
พนกังำนคนนัน้เพือ่เป็นตน้แบบใหก้บัพนกังำนทกุคน

กิจกรรม Safety Health and 

Environment (SHE DAY)
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หมำยเหตุ 

 - อตัรำกำรเกดิอุบตัเิหตุ (Incident Frequency Rate) 
เกณฑห์รอืดชันีวดักำรเกดิอุบตัเิหตุขององคก์รโดยค�ำนวณจำก
จ�ำนวนรำยคนทีเ่กดิอุบตัเิหตุเทยีบอตัรำสว่นตำมมำตรฐำนคนงำน 
100 คน ท�ำงำน 8 ชัว่โมงต่อวนั จ�ำนวน 250 วนัท�ำงำนต่อปี ซึง่
เทยีบเทำ่กบั 200,000 ชัว่โมง-คนต่อปี

 - ขอ้มลูผูร้บัเหมำม ี2 บรษิทัฯ คอื บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น 
จ�ำกดั (มหำชน) สำขำวงัสะพุง และ บรษิทั โรงไฟฟ้ำน�้ำตำล
ขอนแก่น จ�ำกดั (สำขำวงัสะพงุ)
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7.คณุภำพและควำมพึงพอใจของพนักงำน (G4-LA2)

 พนักงำนคอืจุดเริม่ตน้ของกำรขบัเคลื่อนธุรกจิไปสู่ควำม
ส�ำเรจ็ กลุม่บรษิทัจงึมุง่มัน่ในกำรด�ำเนินกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกร
อยำ่งจรงิจงัโดยมุง่เสรมิสรำ้งศกัยภำพของพนกังำนตลอดชว่งระยะ
เวลำของกำรท�ำงำน พรอ้มทัง้สรรหำบุคลำกรในเชงิรกุ เพือ่ใหไ้ดม้ำ
ซึง่พนกังำนทีม่คีณุภำพพรอ้มขบัเคลือ่นองคก์รใหส้ำมำรถเตบิโตได้
อยำ่งยัง่ยนื ขณะเดยีวกนั กลุม่บรษิทัยงัใหค้วำมส�ำคญัต่อกำรบรหิำร
และพฒันำบุคลำกร เพือ่มุง่สูก่ำรเป็นองคก์รทีม่ผีูอ้ยำกรว่มงำนใน
ระดบัตน้ๆ

 กลุ่มบริษัทมีช่องกำรสรรหำพนักงำนทัง้ภำยในและ
ภำยนอก โดยผำ่นกำรท�ำแบบทดสอบ กำรสอบสมัภำษณ์ เพือ่ให้
ไดบุ้คลำกรทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมกบัต�ำแหน่งงำน เขำ้มำรว่มงำน
กบัองคก์ร บนพืน้ฐำนของควำมสำมำรถและคณุสมบตัทิีเ่หมำะสม
เป็นหลกั ไมเ่ลอืกปฏบิตัจิำกเรือ่งเชือ้ชำต ิ สญัชำต ิ เผำ่พนัธุ ์ สผีวิ 
ศำสนำ สถำนะทำงสงัคม เพศ และเพศสภำพ  อำย ุ ควำมพกิำร 
แนวคดิทำงกำรเมอืง และสถำนภำพสมรส รวมทัง้ยงัสง่เสรมิใหม้ี
กำรจำ้งงำนของผูพ้กิำร เป็นกำรเปิดโอกำสใหผู้พ้กิำรไดม้งีำนท�ำ 
พนักงำนใหม่ทุกคนจะต้องรบัทรำบร่วมกนักบัต้นสงักดัเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร เกีย่วกบัรำยละเอยีด เป้ำหมำย ตวัชีว้ดัหลกัของงำน
ทีท่�ำตำมระบบของบรษิทัฯ อกีทัง้ยงัสง่เสรมิสนบัสนุนพนกังำนของ
องคก์รทีม่คีวำมรู ้ ควำมสำมำรถ ใหม้คีวำมกำ้วหน้ำในอำชพีเพือ่
เป็นก�ำลงัหลกัในกำรพฒันำองคก์รต่อไป

 ในปัจจุบนัธุรกจิในภำคอุตสำหกรรมจะมแีนวโน้มกำรน�ำ
เอำเครื่องจกัรและเทคโนโลยเีขำ้มำใชเ้พื่อทดแทนแรงงำนคนและ
ลดตน้ทนุกำรผลติมำกขึน้ แต่แรงงำนคนหรอืทรพัยำกรมนุษยน์ัน้ยงั
คงเป็นกลไกส�ำคญัในกำรขบัเคลื่อนธุรกจิ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ใน
อุตสำหกรรมน�้ำตำลซึง่เป็นหน่ึงในอุตสำหกรรมกำรผลติทีย่งัคงตอ้ง
พึ่งพำแรงงำนคนจ�ำนวนมำก เริ่มตัง้แต่กระบวนกำรปลูกอ้อย  
กำรตดัและขนสง่ออ้ย กำรผลติน�้ำตำลและกำรสง่ออก ทกุกระบวนกำร
ลว้นตอ้งอำศยัแรงงำนคนเป็นก�ำลงัหลกั ดว้ยเลง็เหน็ควำมส�ำคญัของ
ทรพัยำกรมนุษยน้ี์ กลุม่บรษิทัจงึไดด้�ำเนินธรุกจิภำยใตก้รอบของกำร
เคำรพสทิธดิำ้นแรงงำนและสทิธมินุษยชนเสมอมำ

 ในปี 2561 บรษิทัฯ มแีผนในกำรจำ้งคนพกิำรเขำ้ท�ำงำน
ตำมมำตรำ 33 โดยบรษิทัฯ ตอ้งจำ้งคนพกิำรทัง้หมดจ�ำนวน 43 
อตัรำ ซึง่บรษิทัฯ มกีำรจำ้งคนพกิำรอยูแ่ลว้ 22 อตัรำ และนอกจำก
น้ี บรษิทัฯไดท้�ำหนงัสอืขอ้ตกลงรว่มกบัโรงพยำบำลน�้ำพอง ส�ำหรบั
กำรจำ้งคนพกิำรใหท้�ำงำนชว่ยเหลอืสว่นต่ำงๆ ภำยในโรงพยำบำลฯ 
และหำกสะดวกในกำรเดนิทำงไปโรงงำนทีอ่�ำเภอน�้ำพองจะใหช้ว่ย
งำนเพิม่เตมิบำงส่วน เช่น ท�ำควำมสะอำด ดูแลควำมเรยีบรอ้ย
ภำยในพืน้ทีโ่รงพยำบำล และนอกจำกนัน้บรษิทัฯไดร้ว่มมอืกบัศนูย์
ธรรมชำต ิเคเอสแอล รเิวอรแ์คว ในกำรจำ้งคนพกิำรเพือ่เป็นผูช้ว่ย
ในศนูยก์ำรเรยีนรูต่้ำงๆ จนสำมำรถจำ้งคนพกิำรครบ 43 อตัรำ ตำม
กฎหมำยก�ำหนดแทนกำรสง่เงนิสมทบเขำ้กองทนุสงเครำะหฯ์ 

เจ้ำหน้ำบคุคล
ของโรงงำน

ตรวจเย่ียม เปล่ียน ส่งผลให้

คนพิกำรท่ีท�ำงำน

ในโรงพยำบำลน�้ำพอง

และศนูยก์สิกรรมธรรมชำติ

เคเอสแอลริเวอรแ์คว

สญัญำจ้ำงรำยปี

โดยกลุ่มบริษทัดแูล

ค่ำจ้ำงคนพิกำรโดยตรง

คนพิกำรมีงำนท�ำ

อย่ำงต่อเน่ืองและ

สร้ำงควำม  มัน่คง

ของกำรท�ำงำนให้มำกย่ิงขึน้

เจ้ำหน้ำท่ีบคุคล
ส�ำนักงำนใหญ่

กำรจ้ำงคนพิกำรเพ่ือเป็นผูช่้วยในศนูยก์ำรเรียนรู้ต่ำงๆ ลกัษณะกำรท�ำงำนดงัน้ี
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บริษัท น�้ำตำลขอนแก�น จ�ำกัด (มหำชน)



 กำรเปลีย่นจำกจ่ำยเงนิสนบัสนุนเขำ้กองทุนสงเครำะหค์น
พกิำรเป็นกำรชว่ยเหลอืจำ้งงำนคนพกิำรโดยตรง เป็นโครงกำรมุง่เน้น
กำรคุณค่ำใหก้บัคนพกิำร ใหม้รีำยไดส้ำมำรถพึง่ตนเองและด�ำเนิน
ชวีติไปไดอ้ย่ำงมศีกัดิศ์ร ี และเหน็คุณค่ำของตนเอง โดยกำรปรบั
เปลีย่นกระบวนกำรสรรหำคดัเลอืกผูพ้กิำร และหำแนวทำงในกำร
พฒันำศกัยภำพผูพ้กิำร เพือ่ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงสงัคม ถอืเป็นกำร
สรำ้งคุณค่ำ สู่สงัคม ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงของ
พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดชบรมนำถบพติร

 ในปีถดัไปบรษิทัไดข้ยำยโอกำสและควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคมมำกยิง่ขึน้ หำกพนักงำนของบรษิทัเกดิทุกพลภำพจำกเจบ็
ป่วย หรอือุบตัเิหตุท�ำใหไ้มส่ำมำรถท�ำงำนไดอ้ยำ่งเตม็ทีห่รอืทกุพล
ภำพในระดบัทีไ่ม่สำมำรถท�ำงำนอย่ำงปกต ิ ต้องถูกเลกิจ้ำงตำม
กฎหมำย บรษิทักจ็ะสำมำรถชว่ยเหลอืแรงงำนเหลำ่นัน้ได ้แมจ้ะสิน้
สภำพจำกกำรเป็นพนกังำนของบรษิทัผำ่นกำรจำ้งงำนในลกัษณะ
เดยีวกนัน้ี จงึเป็นอกีหน่ึงวธิใีนกำรชว่ยเหลอืทำงออ้มทีเ่ป็นกำรต่อ 
ยอดจำกโครงกำรเดยีวกนัใหค้นืสูค่นทีเ่คยเป็นครอบครวั เคยเป็น
สมำชกิ KSL

 บรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกสว่นพยำยำมผลกัดนันโยบำย
และแนวทำงต่ำงๆ ทีจ่ะชว่ยกนัพฒันำคณุภำพชวีติควำมเป็นอยูข่อง
พนกังำนทีถ่อืเป็นแรงงำนส�ำคญัขององคก์รใหด้ขี ึน้ รวมทัง้กำรสรำ้ง
มำตรฐำนกำรสรำ้งควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมใหด้ยีิง่ขึน้เชน่เดยีวกนั

 นอกจำกน้ี กลุ่มบรษิทัยงัไดจ้ดัสวสัดกิำรและสิง่อ�ำนวย
ควำมสะดวกนอกเหนือจำกทีก่ฎหมำยฯก�ำหนดใหแ้ก่พนกังำนทุก
ระดบัโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิคุณภำพชวีติและเพิม่ควำม
มัน่คงในอนำคตของพนกังำน เชน่  กองทนุเงนิส�ำรองเลีย้งชพี  กำร
ประกนัชวีติกลุม่และประกนัอุบตัเิหตุ  โครงกำรบำ้นสรำ้งสขุซึง่เป็น
สวสัดิกำรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศยัในอตัรำดอกเบี้ยพิเศษส�ำหรบั
พนกังำน KSL สวสัดกิำรเงนิกูย้มืและเงนิช่วยเหลอืตำมวำระต่ำงๆ  
รวมไปถงึกำรส่งเสรมิใหเ้กดิควำมสมดุลระหว่ำงกำรท�ำงำนและกำร
ด�ำรงชวีติของพนกังำน โดยจดัสรรวนัลำหยดุพกัผอ่นใหแ้บบขัน้บนัได
ตำมอำยงุำน  

 ในด้ำนสิทธิและเสรีภำพ  กลุ่มบริษัทได้จัดท�ำข่ำว
ประชำสมัพนัธผ์ำ่นช่องทำง Intranet เพือ่ใหพ้นกังำนไดร้บัทรำบ
ขอ้มลูขำ่วสำรและกำรด�ำเนินงำนของกลุม่บรษิทัอยำ่งทัว่ถงึและทนั
ทว่งท ี  รวมไปถงึกำรเปิดโอกำสใหพ้นกังำนแสดงออกทำงควำมคดิ
หรอืรวมกลุม่เพือ่เจรจำต่อรองในเรือ่งต่ำงๆ เพือ่รบัฟังควำมคดิเหน็
และขอ้เสนอแนะอนัจะเป็นประโยชน์แก่พนกังำนและกำรพฒันำของ
องคก์รต่อไป  

 กลุ่มบรษิทัฯไดใ้หค้วำมส�ำคญัต่อพนักงำนของบรษิทัทุก
ระดบัชัน้ ไมม่กีำรแบง่แยกเชือ้ชำต ิศำสนำไมว่ำ่เพศหญงิหรอืชำย 
โดยพนกังำนทกุคนต่ำงมสีทิธเิทำ่เทยีมกนัและไดร้บักำรปฏบิตัอิยำ่ง
เสมอภำค และมสีทิธไิดร้บัสวสัดกิำรตำมต�ำแหน่งหน้ำทีท่ีพ่งึไดโ้ดย
ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ และในกำรพจิำรณำปรบัต�ำแหน่งหรอืเงนิเดอืนของ
พนกังำนบรษิทั ไดด้�ำเนินกำรในรปูของคณะกรรมกำรซึง่ประกอบ
ดว้ยผูบ้รหิำรจำกฝ่ำยต่ำงๆ เพือ่ใหเ้กดิควำมโปรง่ใสและเป็นธรรม 

นอกจำกน้ี บรษิทัมนีโยบำยสง่เสรมิกำรเสรมิสรำ้งควำมรู ้ผำ่นกำร
อบรมภำยใน และภำยนอกบรษิทั  เพือ่รองรบักำรเตบิโตของบรษิทั
ในอนำคต   อกีทัง้บรษิทัยงัมกีำรจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชพี เพือ่
สรำ้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนกังำนภำยในบรษิทั 

 มำตรฐำนแรงงำนไทยเป็นเรือ่งทีก่ลุม่บรษิทัใหค้วำมส�ำคญั
เป็นอย่ำงมำก กำรสรำ้งมำตรฐำนแรงงำนทีด่เีป็นกำรเคำรพสทิธิ
มนุษยชนขัน้พืน้ฐำน และไดร้บักำรยอมรบัจำกผูม้สีว่นไดเ้สยี สง่ผล
ให ้นำยจ้ำงอยู่ได้ ลกูจ้ำงอยู่ดี ประเทศไทยได้ประโยชน์

นำยจ้ำงอยู่ได้

1.สนิคำ้และบรกิำรไดร้บักำรยอมรบัในเรือ่งแหลง่ผลติทีน่่ำเชือ่ถอื
และไว้วำงใจเกี่ยวกบักำรบรหิำรจดักำรแรงงำนที่เป็นธรรม 
ค�ำถงึนึงถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมดำ้นแรงงำนทีม่กีำรด�ำเนิน
กำรอยำ่งมมีำตรฐำน 

2.เป็นเครือ่งมอืทำงกำรตลำดในกำรแขง่ขนัทำงธรุกจิในเวทกีำรคำ้
ทัง้ในประเทศและนำนำชำติ

3.มภีำพลกัษณ์ทีด่ ีสำมำรถประชำสมัพนัธใ์นทำงสรำ้งสรรคไ์ด้

4.สนบัสนุนและเคำรพสทิธมินุษยชนทีป่ระกำศในระดบัสำกล

5.สรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหวำ่งนำยจำ้งและลกูจำ้ง

ลกูจ้ำงอยู่ดี

1.มขีวญัก�ำลงัใจ มคีวำมมัน่คงในกำรท�ำงำนเพรำะสทิธมินุษยชน
ไดร้บักำรปกป้อง

2.ลูกจ้ำงได้รบักำรคุ้มครองให้ได้รบัสทิธิไม่ต�่ำกว่ำที่กฎหมำย
ก�ำหนด

3.ลกูจำ้งมเีสรภีำพในกำรรวมกลุ่มของแรงงำน และมสีทิธใินกำร
รว่มเจรจำต่อรอง

4.ไมเ่ลอืกปฎบิตัใินกำรวำ่จำ้งแรงงำน อนัเน่ืองจำกเหตุเพรำะควำม
แตกต่ำงในเรือ่ง สญัชำต ิเชือ้ชำต ิศำสนำ อำย ุเพศ ทศันคตสิว่น
ตวั และควำมพกิำร

5.ลกูจำ้งมคีวำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำร
ท�ำงำนทีด่ี

ประเทศไทยได้ประโยชน์

1.สร้ำงเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัเพื่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกจิอยำ่งเสมอภำค และสำมำรถบรูณำกำรเขำ้กบัเศรษฐกจิ
โลกไดอ้ยำ่งเป็นเลศิ

2.ยกระดบัภำพลกัษณ์ประเทศในเรือ่งคณุภำพสนิคำ้และบรกิำรที่
ผำ่นกำรรบัรองดว้ยเกณฑม์ำตรฐำน มกีำรบรหิำรจดักำรแรงงำน
ทีเ่ป็นธรรม และค�ำนึงถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
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 จำกควำมส�ำคญัดงักล่ำวกลุ่มบรษิทัจงึมุ่งมัน่ทีจ่ะธ�ำรงรกัษำระบบมำตรฐำนแรงงำนไทยอย่ำงต่อเน่ือง จนไดร้บัรำงวลัสถำน
ประกอบกจิกำรทีธ่�ำรงรกัษำระบบมำตรฐำนแรงงำนไทยต่อเน่ือง 10 ปี จำกกรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน ซึง่ถอืว่ำเป็นอกีหน่ึงควำม
ภำคภมูใิจของกลุม่บรษิทั

กำรพฒันำบคุลำกร (G4-LA9) 

 เพือ่ใหพ้นกังำนมศีกัยภำพและประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิ
งำนและมคีวำมเจรญิกำ้วหน้ำในหน้ำทีก่ำรงำนในสำยงำนของตน 
บรษิัทก�ำหนดเป้ำหมำยให้บุคลำกรทุกคนเข้ำรบักำรอบรม ให้
สอดคลอ้งกบัทศิทำงและกลยุทธ์ของบรษิทั มกีำรจดัอบรมทัง้ใน
บรษิทัโดยเชญิวทิยำกรมำบรรยำยและฝึกอบรมพนักงำนในเรื่อง
ต่ำงๆทีเ่กีย่วกบักำรท�ำงำนรวมทัง้เรื่องจรยิธรรม และใหพ้นกังำน
เขำ้รว่มอบรมและสมัมนำเพือ่เพิม่พนูควำมรูก้บับรษิทัอืน่ๆภำยนอก
บรษิทัดว้ย นอกจำกน้ี บรษิทัมกีำรวำงแผนกำรอบรม  และสนบัสนุน
ในเรื่องงบประมำณอย่ำงสม�่ำเสมอ พร้อมทัง้สนับสนุนให้มกีำร
สือ่สำรเพือ่ถ่ำยทอดและบรหิำรควำมรู ้(Knowledge Management) 
รว่มกนัระหวำ่งพนกังำนในองคก์ร   

 สว่นหน่ึงของกำรบรหิำรและพฒันำบุคลำกร คอื กำรสรำ้ง
หลกัสตูรทีจ่�ำเป็นต่อพนกังำน ประกอบดว้ย หลกัสตูรบงัคบั และ
หลกัสตูรเพือ่พฒันำศกัยภำพ

 หลกัสตูรบงัคบั หลกัสตูรบงัคบัเป็นหลกัสตูรทีพ่นกังำน
ทกุคนตอ้งเขำ้รบักำรอบรม และหลกัสตูรทีอ่อกแบบเฉพำะส�ำหรบั
พนกังำนทีป่ฏบิตังิำนเฉพำะดำ้น

หลกัสตูร ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่

 เน้นกำรใหข้อ้มลูและค�ำแนะน�ำเบือ้งตน้ของธรุกจิออ้ยและ
น�้ำตำล รวมทัง้ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหเ้ขำ้ใจกำรจดัโครงสรำ้งกำร 
บรงิำนในองคก์ร ประวตัคิวำมเป็นมำ และวฒันธรรมขององคก์ร  

 จ�ำนวนพนักงำนทัง้หมด

จ�ำนวนพนักงำนแยกตำมต�ำแหน่ง 

ผูบ้รหิำรระดบัสงู (คน)

97
พนกังำนบรหิำร (คน)

1,165
พนกังำนทัว่ไป (คน)

3,012

พนกังำนชำย (คน)

3,597
รวม (คน) 

4,274
พนกังำนหญงิ (คน)

677

รวมทัง้รูจ้กัผลติภณัฑ ์เทคโนโลยกีำรผลติสนิคำ้ เพือ่ใหพ้นกังำนได้
รูจ้กัและเขำ้ใจสภำพแวดลอ้มขององคก์ร  สำมำรถปรบัพฤตกิรรม
เพือ่ใหเ้ขำ้กบัเพือ่นร่วมงำนและสงัคมกำรท�ำงำนภำยในองคก์รได้
อยำ่งรำบรืน่และรวดเรว็ยิง่ขึน้

หลกัสตูร ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน

 เน้นควำมรูเ้รือ่งควำมปลอดภยั จุดอนัตรำยต่ำงๆในพืน้ที่
กำรท�ำงำน เพื่อให้พนักงำนได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ ควำม
ปลอดภยัในกำรท�ำงำน โดยได้มกีำรจดัตัง้คณะกรรมกำรควำม
ปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม ตำมขอ้ก�ำหนดมำตรฐำน
ปี 2543 และถ่ำยทอดไปยงัหลกัสตูรอบรม เรือ่งควำมปลอดภยัใน
กำรท�ำงำน เพือ่รูว้ธิกีำรป้องกนัอนัตรำยทีอ่ำจเกดิจำกกำรปฏบิตังิำน

หลักสูตร  ระบบกำรบริหำรคุณภำพ ตำมมำตรฐำน  
ISO 9001:2015

 เน้นกำรเพิม่ควำมรูค้วำมเขำ้ใจในขอ้ก�ำหนดพืน้ฐำน และ 
ขัน้ตอนของระบบกำรบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
ISO 9001:2015 โดยพนกังำนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งมคีวำมรู้
ควำมเชีย่วชำญในงำนของตนเอง และถอืปฏบิตัติำมขอ้ก�ำหนดใน
มำตรฐำนเรือ่งกำรผลติสนิคำ้และใหบ้รกิำรทีม่คีณุภำพเพือ่ใหล้กูคำ้
และผูใ้ชบ้รกิำรเกดิควำมมัน่ใจในสนิคำ้ทีไ่ดม้ำตรฐำนระบบบรหิำร
งำนคณุภำพในระดบัสำกล
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หลกัสตูร FSSC 22000 (Food Safety)

 หลกัสูตรที่เน้นกำรจดัระบบควำมปลอดภยัด้ำนอำหำร 
FSSC 22000 (Food Safety) โดยพนกังำนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งจะ
ตอ้งไดร้บักำรอบรมในหลกัสตูรควำมปลอดภยัดำ้นอำหำร เพือ่กำร
จดัท�ำแผนป้องกนัสิง่ที่อำจปนเป้ือนสู่กำรผลิต เพื่อสร้ำงควำม 
เชือ่มัน่กบักลุม่ลกูคำ้ในธรุกจิอยำ่งต่อเน่ือง

มำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.8001-2553)

 เพือ่ใหพ้นกังำนไดร้บัทรำบถงึ ขอ้ก�ำหนดในมำตรฐำนแรงงำน
ไทย ขอ้กฎหมำยแรงงำนทีเ่กีย่วขอ้งเรื่องกำรมอีสิระเสรภีำพในกำร
แสดงควำมคดิเหน็  กำรไม่เลอืกปฏบิตั ิ  กำรเคำรพสทิธมินุษยชน 
รวมทัง้เรือ่งควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยัในกำรท�ำงำน เพือ่สรำ้ง
ทัศนคติที่ดีและเสริมสร้ำงบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรในสถำน
ประกอบกจิกำรทีร่องรบักำรขยำยระบบธรุกจิในอนำคต  

หลกัสตูรกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภำพพนักงำนด้วยศำสตรพ์ระรำชำ  

 โครงกำรอบรม ศำสตรพ์ระรำชำสูก่ำรพฒันำภำวะผูน้�ำ จดั
ขึน้ ณ ศนูยก์สกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว ระหวำ่งเดอืน
สงิหำคม-ตุลำคม 2561 เป็นหลกัสตูรทีพ่ฒันำศกัยภำพของพนกังำน
ในด้ำนกำรปฏิบตัิงำน กำรพฒันำภำวะด้ำนกำรเป็นผู้น�ำให้กบั
พนกังำน  โดยน้อมน�ำหลกักำรทรงงำน 23 ประกำร ของพระบำท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดุลยเดช บรมนำถบพติร มำปรบั
ใช ้และกำรเรยีนรูห้ลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่กำรพึง่พำ
ตนเองของพนักงำน เพื่อใหพ้นักงำนไดใ้ชเ้วลำว่ำงหลงัจำกกำร
ท�ำงำนไดป้ลกูผกัเลีย้งสตัวท์ีจ่ะท�ำใหพ้นกังำนไดล้ดรำยจำ่ยเพิม่รำย
ได้ภำยในครอบครวัได้  โดยผ่ำนกิจกรรมโครงกำรศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีงสูพ่นกังำน ทัง้ 5 โรงงำน ในกลุม่น�้ำตำลขอนแก่น

 หลกัสตูรเพ่ือพฒันำศกัยภำพ 

 กลุม่บรษิทัฯ ตระหนกัถงึกำรพฒันำทกัษะ กำรเรยีนรู ้และ
สนบัสนุนกำรพฒันำศกัยภำพในดำ้นกำรท�ำงำนของพนกังำนอยำ่ง
ต่อเน่ือง  โดยจดัหลกัสตูรทีเ่น้นกำรเสรมิสรำ้งควำมรูก้ำรบรหิำร กำร
พฒันำภำวะผูน้�ำ และทกัษะต่ำงๆ ใหส้อดคลอ้งกบักำรด�ำเนินงำน
ขององคก์รสูพ่นกังำนในแต่ละระดบั เพือ่กำรพฒันำศกัยภำพใหเ้กดิ
ประสทิธผิล ดงัน้ี

กลุ่มผูบ้ริหำรระดบัสงู

 หลกัสตูรและเน้ือหำวชิำส�ำหรบักลุ่มน้ีจะเน้นใหค้วำมรูใ้น
เชงิกำรบรหิำรงำนใหม่ๆ   และทกัษะกำรจดักำรระดบัสงู เพือ่กำร
ก�ำหนดทศิทำงขององคก์ร  และเป้ำหมำยใหเ้กดิผลตำมทีว่ำงแผน
ไว ้เพือ่ใหเ้ทำ่ทนักบัควำมเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปอยำ่งรวดเรว็ ซึง่ใน
กลุม่ผูบ้รหิำรระดบัสงูน้ีเน้นไปทีห่ลกัสตูร เชน่ หลกัสตูรกำรคดิและ
เขยีนเชงิกลยทุธ ์(Strategic Thinking and Executive), Directors 
Strategic Workshop, หลกัสตูรกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เป็นตน้

กลุ่มพนักงำนระดบัจดักำร 

 หลกัสตูรและเน้ือหำวชิำส�ำหรบักลุม่น้ีเน้นใหค้วำมรูใ้นเชงิ
กำรบรหิำร และกำรจดักำรทัว่ๆไป เพื่อวำงแผนกำรบรหิำรที่มี
ประสทิธผิลมำกยิง่ขึน้ และพฒันำภำวะผูน้�ำสู่กำรเจรญิเตบิโตที่
ย ัง่ยนืในองคก์ร ไดแ้ก่ หลกัสตูรโครงกำรพฒันำผูบ้รหิำร Mini MBA 
for KSL, กำรบรหิำรงำนบุคคลส�ำหรบัผูจ้ดักำร (HR for non HR), 
กำรพฒันำผูน้�ำในบทบำทกำรสอนงำน (The Leader as Coach), 
กำรพฒันำศกัยภำพส�ำหรบัผูบ้รหิำร (Competency for Executive 
Management), กำรบรหิำรผลงำนอยำ่งมปีระสทิธภิำพ (Effective 
Performance Management System), กำรบรหิำรควำมต่อเน่ือง
ทำงธรุกจิ (Business Continuity Management System)  เป็นตน้ 

กลุ่มพนักงำนระดบับงัคบับญัชำ 

 เน้นควำมรูแ้ละทกัษะในสำยงำนของตนเอง เสรมิสรำ้ง
ศลิปะในกำรกำรสือ่สำร รวมทัง้กำรท�ำงำนเป็นทมี เพือ่พฒันำทกัษะ
ในกำรสือ่สำร ประสำนสมัพนัธท์ีด่รีะหว่ำงพนกังำน และกำรสรำ้ง
ทศันคตใินกำรท�ำงำนทีด่มีำสูอ่งคก์ร ซึง่จะเป็นสว่นเสรมิทกัษะกำร
ปฏบิตังิำนใหเ้กดิประสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ ไดแ้ก่ กำรน�ำเสนออยำ่ง
มปีระสทิธภิำพ (Effective Presentation Technique) กำรพฒันำ
ทกัษะหวัหน้ำงำน และกำรเป็นพีเ่ลีย้งในองคก์ร, กำรเจรจำต่อรอง
เพือ่ประสทิธผิล (Negotiation for Results), KSL Excellence Team 
Work และกำรเขยีนหนังสอืโต้ตอบ หนังสอืรำชกำร กำรเขยีน
รำยงำนเพือ่กำรน�ำเสนออยำ่งมปีระสทิธภิำพ เป็นตน้ 

กลุ่มพนักงำนระดบัปฏิบติักำร 

 พนักงำนในกลุ่มน้ีจะเน้นใหเ้กดิทกัษะในกำรปฏบิตังิำน 
และเพิม่เตมิควำมรูใ้นเรือ่งหน้ำทีข่องตนเอง รวมทัง้เสรมิสรำ้งควำม
รูเ้บือ้งตน้ในกจิกรรมเพิม่ผลผลติต่ำงๆ ทีเ่ป็นเครือ่งมอืในกำรชว่ย
ปฏบิตังิำนไดด้ยีิง่ขึน้  เชน่  ควำมรูเ้บือ้งตน้ในเรือ่ง กจิกรรม 5ส., 
กจิกรรมกลุม่คณุภำพ (QCC.), กจิกรรมเสรมิสรำ้งควำมปลอดภยั
ในกำรท�ำงำน (Safety), กำรต่อตำ้นกำรทุจรติและกำรคอรร์ปัชัน่ 
(Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) เป็นตน้
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โครงกำรท�ำ OPK หรอื One Point Knowledge และกำรท�ำ OPL 
หรือ One Point Lesson, OPS One point Sharing    

 กำรท�ำ OPK หรอื One Point Knowledge และกำรท�ำ OPL 
หรอื One Point Lesson, OPS One point Sharing  เป็นหน่ึงใน
เครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้ของโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู ้
(Knowledge Management) ซึง่รวบรวมบทควำม ทีน่่ำสนใจ เคลด็ลบั 
ทำงเทคนิคดำ้นต่ำงๆ ทีไ่ดร้บัหลงัจำกไปรว่มประชมุหรอือบรมทกุ
หลกัสูตร และสมัมนำจำกหน่วยงำนภำยนอก รวมทัง้กำรเขยีน
บทควำมทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ของพนกังำนในองคก์ำร แลว้น�ำมำ
แบ่งปันใหก้บัเพื่อนร่วมงำนมำประยุกตใ์ชใ้นกำรท�ำงำน เป็นส่วน
หน่ึงในกำรพฒันำบุคลำกรใหเ้กดิทศันคตใินกำรเรยีนรู ้เพือ่น�ำไปสู่

จ�ำนวนชัว่โมงโดยเฉล่ียกำรฝึกอบรมพนักงำน ต่อปี ต่อคน

แยกตำมเพศ แยกตำมระดบั

กำรพัฒนำองค์กรให้ประสบควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยโดยมี
สมรรถนะสงูขึน้ และเกดิองคค์วำมรูใ้หมท่ีเ่ป็นประโยชน์ต่อเป้ำหมำย
กำรด�ำเนินธรุกจิขององคก์ร และกำรพฒันำสูก่ำรเป็นองคก์รแหง่กำร
เรยีนรูท้ีย่ ัง่ยนื

 ทีผ่ำ่นมำ บรษิทัฯ ไดก้�ำหนดให ้ ผูบ้งัคบับญัชำทกุคนทกุ
ระดบั  ตอ้งด�ำเนินกำรวำงแผนเรือ่งกำรพฒันำบุคลำกรทีต่นเองดแูล   
เพือ่จะไดม้กีำรวำงแผนก�ำหนดเรือ่งงบประมำณสง่พนกังำนไปรว่ม
อบรมใหไ้ดต้ำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนด รวมทัง้ต้องมกีำรตดิตำมและ
ประเมนิผลหลงัจำกไปเขำ้อบรมดว้ยทกุครัง้

 แผนกำรสืบทอดงำน

 คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนกัวำ่ องคก์รจะเจรญิกำ้วหน้ำ
และพฒันำไปขึน้อยูก่บักำรสรำ้งบุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ มี
คุณธรรม เพือ่สบืทอดเจตนำรมณ์ของผูก่้อตัง้ จงึมอบนโยบำยให้
ฝ่ำยบรหิำรใหค้วำมส�ำคญักบักำรบรหิำรและกำรพฒันำทรพัยำกร
บุคคลใหม้ปีระสทิธภำพ

    บรษิทัฯมกีำรคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะรบัผดิชอบในต�ำแหน่งงำนบรหิำร
ทีส่�ำคญัทกุระดบัใหเ้ป็นไปอยำ่งเหมำะสมเพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่ไดผู้บ้รหิำร
ทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถเหมำะกบัต�ำแหน่งและท�ำใหก้ำรบรหิำรงำน
ของบรษิทัด�ำเนินต่อไปไดอ้ยำ่งรำบรืน่ และมผีูท้ีส่ำมำรถรบัผดิชอบ
ทดแทนกนัไดต้ำมควำมเหมำะสม   พรอ้มกนัน้ี คณะกรรมกำรบรษิทั

ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
ศกึษำหำขอ้มูลและติดต่อกบับรษิทัและสถำบนัที่มคีวำมเป็นมอื
อำชพีมำใหค้�ำปรกึษำในกำรด�ำเนินโครงกำรแผนกำรสบืทอดงำนให้
ดขีึน้ต่อไป ทัง้น้ี บรษิทัฯมกีำรก�ำหนดแผนสบืทอดงำน ดงัน้ี 

1. กำรก�ำหนดต�ำแหน่งงำนทีส่�ำคญัหรอืต�ำแหน่งงำนหลกั

2. กำรก�ำหนดศกัยภำพหรอืสมรรถนะของต�ำแหน่งงำนหลกั

3. กระบวนกำรวเิครำะหห์ำผูส้บืทอดต�ำแหน่ง

4. จดัท�ำแผนพฒันำรำยบุคคล

ชำย (ชัว่โมง)

9.62 ผูบ้รหิำรระดบัสงู (ชัว่โมง)

1.67

พนกังำนบรหิำร (ชัว่โมง)

2.52
พนกังำนทัว่ไป (ชัว่โมง)

13.77

หญงิ (ชัว่โมง)

14.65
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 กลุ่มบรษิทัฯมุ่งมัน่จะสรำ้งองคก์รไปสูว่สิยัทศัน์ทีต่ ัง้ไวด้ว้ยกำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยนืขององคก์ร โดยกำรสรำ้งค่ำนิยมขององคก์ร 
(Core Values) ทีค่รอบคลุมลกัษณะทีพ่งึประสงค ์และสือ่สำรใหท้กุคนในองคก์รไดร้บัทรำบ เขำ้ใจและปฏบิตัอิยำ่งต่อเน่ืองใหพ้ฒันำเป็น
วฒันธรรมองคก์ร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

คำ่นิยมขององคก์ร (Core Values) คอื D-I-S-C ประกอบดว้ย

D - Dynamic 

หมำยถงึ มพีลงั กลำ้เปลีย่นแปลงสูส่ ิง่ทีด่กีวำ่ 

-  เปลีย่นแปลง และปรบัตวัรวมทัง้ประเมนิ กลยทุธ ์แผน และ
กระบวนกำรท�ำงำนเพอ่ใหท้นักบักำรเปลีย่นแปลงของสภำพ
แวดลอ้ม

- หำควำมรูท้ ัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบังำนในหน้ำทีแ่ละธุรกจิทีเ่รำท�ำ
พฒันำทกัษะ และควำมช�ำนำญทีจ่�ำเป็นต่อกำรท�ำงำนใน
ปัจจบุนัและอนำคต

-  ตดัสนิใจในเวลำทีเ่หมำะสมบนฐำนขอ้มลูทีเ่พยีงพอ

I - Integrity 

หมำยถงึ ซื่อสตัย ์รกัษำค�ำพดูและท�ำในสิง่ทีถ่กูตอ้ง

-  ยดึถอืควำมซือ่ตรง โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และยดึมัน่ค�ำสญัญำ
ทีใ่หไ้ว้

- ปฎบิตัต่ิอบุคคลอย่ำงเสมอภำค ไม่เลอืกปฎบิตัแิละเคำรพ
ศกัดิศ์รขีองผูอ้ืน่

- ยดึมัน่ในธรรมำภบิำล จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกจิและ
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม

-  ตรงต่อเวลำและสือ่สำรขอ้มลูทีเ่ป็นควำมจรงิในเวลำทีเ่หมำะสม
ไม่บิดเบือน หรอืปกปิดสำระส�ำคญัที่พงึเปิดเผยรวมทัง้
เตรยีมขอ้มลูและใหค้วำมเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์

S - Synergy 

หมำยถงึ รว่มใจ ประสำนจดุเดน่สรำ้งผลงำนทวคีณู

- รว่มคดิ รว่มท�ำและแบง่ปันควำมรูอ้ยำ่งเตม็ที่
- สือ่สำร หน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และควำมคำดหวงัอยำ่งชดัเจน
- สรปุผลและเสนอแนะอยำ่งสรำ้งสรรค์

C - Creativity 

หมำยถงึ สรำ้งสรรค ์พฒันำสิง่ใหมป่ระยกุตใ์หเ้กดิจรงิ

- พฒันำวธิกีำรท�ำงำน ผลติภณัฑห์รอืบรกิำรแบบใหม่ๆ ใหก้บัองคก์ร
- ตดัสนิใจและปฎบิตั ิ โดยผ่ำนกำรประเมนิควำมเสีย่งในระดบัที่

ยอมรบัได ้และมกีำรตดิตำมเรยีนรูจ้ำกผลส�ำเรจ็และขอ้ผดิพลำด
เพือ่ใชใ้นกำรปรบัปรงุต่อไป

โครงกำร KSL INNOVATION AWARD 

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินจัดท�ำโครงกำร KSL 
INNOVATION AWARD ต่อเน่ืองจำกปีแรก โดยมจีดุมุง่หมำยเพือ่
สง่เสรมิคำ่นิยมทำงดำ้นควำมคดิสรำ้งสรรค ์(C-Creativity) จำกกำร
เชญิชวนใหพ้นกังำนสง่ผลงำนเขำ้ประกวดทัง้ในประเภทซอฟทแ์วร์
และฮำรด์แวร ์ โดยแต่ละประเภทจะแบ่งเป็นสำมระดบั คอื ระดบั
แนวคดิ ระดบัตน้แบบ และระดบัทีใ่ชง้ำนไดจ้รงิ ซึ่งพนักงำนได้ส่ง
ผลงำนตำมเกณฑท์ีป่ระกำศไปแลว้เขำ้ประกวดในหลำยผลงำนของ
แต่ละประเภท ซึง่อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรของคณะกรรมกำรใน
กำรคดัเลอืกผลงำน เพือ่ใหแ้ต่ละผลงำนทีเ่ขำ้รอบเป็นประโยชน์และ
ใชไ้ดจ้รงิส�ำหรบักจิกำรของบรษิทัจำกผลงำนในประเภทต่ำงๆ ทัง้
สำมระดบั 

 หลังจำกหลังกำรคัด เลือกแล้วจะมีจัดงำน KSL 
INNOVATION AWARD  เพือ่ใหพ้นกังำนทีไ่ดร้บัรำงวลัไดน้�ำเสนอ
ผลงำนต่อผู้บริหำรและเพื่อนพนักงำน และเพื่อมอบรำงวลัแก่
พนกังำนเจำ้ของโครงกำรทีไ่ดร้บัเลอืกต่อไป  

ช่องทำงในกำรส่ือสำรวิสยัทศัน์และค่ำนิยมขององคก์ร 

 กลุ่มบรษิัทฯ ได้มจีดัให้ม ี KSL Brand Ambassador  
รุ่นที ่ 2 จ�ำนวน 26 คน เป็นผูน้�ำในสื่อสำรใหก้บัทุกส่วนทัง้ส่วน
ส�ำนกังำนใหญ่และโรงงำนใหท้รำบทกุชอ่งทำง ดงัน้ี 

 ผูป้ฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็น Brand Brand Ambassador ทัง้ที่
ส�ำนกังำนใหญ่และทีโ่รงงำนไดใ้ชช้อ่งทำงต่ำงๆเป็นสือ่ทีจ่ะน�ำพำให้
พนักงำนไดม้ำท�ำกจิกรรมร่วมกนัและไดใ้ชค้วำมพยำยำมในกำร
ท�ำใหพ้นกังำนไดต้ระหนกัรูถ้งึคำ่นิยมองคก์รทีม่อียูแ่ละกระตุน้เตอืน
ใหม้พีฤตกิรรมภำยในกรอบแหง่คำ่นิยมเหลำ่นัน้ กจิกรรมต่ำงๆดงั
กล่ำวนัน้มคีวำมหลำยหลำยตัง้แต่ควำมบนัเทงิไปถงึกจิกรรมกำร
ทำงวชิำกำร ทัง้น้ี เพื่อใหพ้นักงำนสนใจเขำ้ร่วมกจิกรรมทีต่นพงึ
พอใจไดท้ัว่กนั
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 กำรด�ำเนินกจิกรรมเพือ่สงัคมของกลุม่บรษิทัน�้ำตำลขอนแก่น ใน ปี 2561 เป็นกำรด�ำเนินงำนโดยกำรน้อมน�ำหลกัปรชัญำของ
เศรษฐกจิพอเพยีงมำเป็นแนวทำงในกำรขบัเคลือ่นงำนกจิกรรมเพือ่สงัคมเพือ่ดแูลพนกังำน ชมุชนรอบโรงงำน เกษตรกรชำวไรอ่อ้ยของ
โรงงำน และหน่วยงำนภำยนอก ผำ่นศนูยก์สกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว และศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงในเครอืขำ่ย  โดยมี
รปูแบบของกำรด�ำเนินกจิกรรมดงัน้ี

กำรด�ำเนินกจิกรรม อบรม ลงพืน้ทีส่รำ้ง
ฐำนเรยีนรู้ ศกึษำดงูำน

เผยแพรค่วำมรู้

นอกสถำนที่

พนักงำน
- พนกังำนประจ�ำ
- ผูพ้กิำร

ชมุชนรอบโรงงำน

ชำวไร่

คู่ค้ำ

หน่วยงำนภำยนอก เชน่ ส�ำนกังำนพฒันำชมุชน ส�ำนกังำนทอ่ง-
เทีย่วและกฬีำ  กระทรวงพำณชิย ์ มลูนิธกิสกิรรมธรรมชำต ิ 
องคก์ำรบรหิำรสว่นต�ำบล  กระทรวงอุตสำหกรรม

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

การด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2561 
ตามรอยพระราชา สร้างคุณค่าให้ยั่งยืน
ความหมาย 
อ้อย       : ต้นน�้าของพลังงานธรรมชาติ
การมัดรวมกัน      : ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ผ้าขาวม้าลายธงชาติ : ความเป็นไทย
ผืนดิน      : คืนชีวิตให้แผ่นดิน
KSL       : พอเพียง คืนชีวิตให้แผ่นดิน

1.  พนักงำน

1.1 พนกังำนประจ�ำ

• กจิกรรมโครงกำรศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำภำวะผูน้�ำ 
เพื่อเพิ่มทักษำกำรท�ำงำนร่วมกัน ควำมรู้ด้ำนศำสตร ์
พระรำชำเพือ่กำรน�ำไปปรบัใช้ และกำรเพิม่เตมิควำมรูด้ำ้น
วชิำชพีเพือ่น�ำกลบัเพิม่รำยไดแ้ละลดคำ่ใชจ้ำ่ย

• กำรส่งเสรมิอำชพีใหก้บัพนักงำนเพื่อเป็นรำยไดเ้สรมินอก
เหนือจำกเวลำท�ำงำนปกติ และสร้ำงคลงัอำหำรให้กับ
ครอบครวั เชน่ กำรเพำะเหด็ เลีย้งสตัว ์ปลกูผกั เผำถ่ำน 

1.2 ผูพ้กิำร ปฏบิตังิำนศนูยก์สกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว

• กำรพฒันำศกัยภำพของผู้พกิำรด้วยฐำนเรยีนรู้เศรษฐกจิ 
พอเพยีงภำยในศนูยก์สกิรรมธรรมชำต ิเคเอสแอล รเิวอรแ์คว 
เชน่ กำรนวด  กำรเพำะเหด็ และกำรประดษิฐด์อกไมจ้นัทน์  

• กำรลงมอืปฏบิตัจิรงิเพือ่พฒันำฐำนเรยีนรู ้ และสง่ต่อควำมรูใ้ห้
กบัชมุชนรอบโรงงำนและผูเ้ขำ้ศกึษำดงูำนภำยในศนูยก์สกิรรมฯ  
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2. ชมุชนรอบโรงงำน

• กจิกรรมโครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติชมุชนดว้ยหลกัปรชัญำ
ของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ใหช้มุชนไดร้ว่มเป็นสว่นหน่ึงของ
กำรสง่ต่อควำมรูศ้ำสตรข์องพระรำชำ และน�ำไปปรบัใชต่้อ
ตนเองและชมุชน

• กำรสรำ้งฐำนเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงภำยในชุมชน เพื่อ
สรำ้งรำยไดเ้สรมิแก่บำ้นทีเ่ขำ้รว่มโครงกำร และมตีวัอยำ่ง
ของฐำนเรยีนรูต้ ัง้อยูภ่ำยในชมุชน เพือ่ใหผู้ท้ ีส่นใจสำมำรถ
เขำ้มำเรยีนรูไ้ด ้ โดยใชว้สัดเุหลอืใชจ้ำกโรงงำนในกำรสรำ้ง
ฐำนเรยีนรู้

3. ชำวไร่

• กจิกรรมโครงกำรพฒันำคณุภำพชวีติชมุชนดว้ยหลกัปรชัญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชำวไร่ในรุ่นปัจจุบันได ้
มแีนวคดิในกำรลด ละ เลกิกำรใชส้ำรเคมทีำงกำรเกษตร 

• โครงกำร KSL Junior Farmer 2018 กำรอบรมทำยำท
เกษตรกรรุน่ใหม ่ เพือ่สำนต่ออำชพีกำรท�ำไรอ่อ้ย ดว้ยกำร
ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่

• โครงกำรพีส่อนน้อง กำรสรำ้งทมีเจำ้หน้ำทีส่ง่เสรมิรุน่ใหมท่ี่
จะดแูลชำวไรด่ำ้นกำรท�ำเกษตร

     โดยกจิกรรมเพือ่สงัคมทีไ่ดด้�ำเนินกำรรว่มกบัชำวไรท่ัง้
รุ่นปัจจุบนัและทำยำทเกษตรรุ่นใหม ่ มเีป้ำหมำยในกำรให้
เกษตรกรไดท้�ำกำรเกษตรผสมผสำน สรำ้งรำยไดห้มนุเวยีน
ตลอดปี โดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมเ่ขำ้มำมสีว่นรว่ม เพือ่กำร
ท�ำเกษตรอยำ่งยัง่ยนื สำนต่ออำชพีกำรท�ำไรอ่อ้ย

4. คู่ค้ำ

• กำรร่วมกบับรษิทัคู่คำ้ในกำรขบัเคลื่อนกจิกรรมเพื่อสงัคม 
เชน่ โครงกำรธุรกจิยัง่ยนืกบัโคคำ-โคลำ่ และกำรเขำ้ศกึษำ
ดูงำนพื้นที่กำรท�ำเกษตรของพนักงำนและศูนย์กสกิรรม
ธรรมชำติ

5. หน่วยงำนภำยนอก

• กำรรบัคณะอบรมและศกึษำดงูำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น 
องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล  ส�ำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำ
จงัหวดั ส�ำนกัพฒันำชุมชนจงัหวดั ฯลฯ เพือ่เผยแผศ่ำสตร์
ของพระรำชำใหเ้ป็นรูจ้กัและน�ำไปสู่กำรปรบัใชเ้พื่อพฒันำ
ทอ้งถิน่

• กำรถ่ำยทอดควำมรูน้อกสถำนที่ตำมกำรประสำนงำนของ
หน่วยงำนต่ำงๆ เช่น มลูนิธกิสกิรรมธรรมชำต ิ กรมกำรคำ้
ภำยใน กระทรวงพำณชิย ์กระทรวงอุตสำหกรรม ฯลฯ 
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 โครงกำรอบรมศำสตร์พระรำชำสู่กำรพฒันำภำวะผู้น�ำ 
ประจ�ำปี 2561  เป็นกจิกรรมอบรมทีท่ำง KSL GROUP ไดจ้ดัขึน้
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อส่งต่อองค์ควำมรูศ้ำสตร์ของพระรำชำ หลกั
ปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงใหก้บัพนกังำนและชมุชนรอบโรงงำน
ไดน้�ำควำมรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชต่้อกำรท�ำงำนและกำรใชช้วีติประจ�ำวนั 
โดยในปีน้ีมพีนักงำนผูผ้่ำนกำรอบรม รวมทัง้หมด 324 คน และ 
ชำวบำ้นชมุชนรอบโรงงำน จ�ำนวน 100 คน 

 โดยหลงัจำกกจิกรรมอบรมแลว้ สว่นกจิกรรมเพือ่สงัคม ได้
ลงพืน้ทีต่ดิตำมพนกังำนและชำวบำ้นทีส่นใจเขำ้รว่มโครงกำรศนูย์
เรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงสู่ชุมชนและพนักงำน พร้อมกบัให้กำร
สนบัสนุนอำชพีเสรมิ ทัง้บำ้นพกัพนกังำนในโรงงำน นอกโรงงำน  
และกำรด�ำเนินกจิกรรมในพืน้ทีช่มุชนรอบโรงงำน 

 ยกตวัอยำ่ง เชน่ กลุม่เคเอสแอล -บอ่พลอย ไดจ้ดัสรรพืน้ที่
ใหพ้นกังำนไดเ้ขำ้มำท�ำแปลงเกษตรภำยในบำ้นพกัพนกังำน  เชน่ 
กำรปลกูพชื เลีย้งสตัว ์ซึง่ท�ำใหพ้นกังำนไดม้รีำยไดเ้พิม่เตมิดว้ย

 โดยในสว่นของชุมชนรอบโรงงำนไดล้งพืน้ทีค่ดัเลอืกบำ้น
ของชมุชนทีพ่รอ้มในกำรพฒันำเป็นศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง และ
กำรพึง่พำตนเองในระดบัครวัเรอืน ซึง่กำรจดักจิกรรมอบรมหำกไมม่ี
กำรลงพืน้ทีต่ดิตำมผลกำรด�ำเนินงำน หรอืสำนต่อควำมตัง้ใจของ
ชุมชนในกำรพฒันำพืน้ที ่ กจิกรรมต่ำงๆทีค่ดิไวก้จ็ะไม่สำมำรถขบั
เคลือ่นต่อไปได ้

โครงการอบรมศาสตร์พระราชาสู ่

การพัฒนาภาวะผู้น�า ประจ�าปี 2561 และ 

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 จำกขอ้ก�ำหนดทำงกฎหมำยทีร่ะบุใหแ้ต่ละโรงงำนตอ้งจำ้งงำนผูพ้กิำรในอตัรำ 1:100 คน  กลุ่มบรษิทัใน
เครอื KSL GROUP ไดม้แีนวคดิในกำรสรำ้งควำมมัน่คงในอำชพีของผูพ้กิำรดว้ยกำรสง่เสรมิใหผู้พ้กิำรไดม้รีำยไดเ้ป็น
เงนิเดอืนตำมกฎหมำย และจำกกำรปฏบิตังิำนในต�ำแหน่ง เจำ้หน้ำทีพ่ฒันำชมุชนและสงัคม ประจ�ำศนูยก์สกิรรมธรรม
ชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว จ�ำนวน 8 คน ท�ำใหก้ลุม่ผูพ้กิำรไดม้อีำชพีหลกัเพือ่เลีย้งตนเองและครอบครวั ยงัไดค้วำม
รูเ้พือ่น�ำไปประกอบอำชพีหลงัจำกหมดสญัญำจำ้งงำนดว้ย เชน่ กำรประดษิฐด์อกไมจ้นัทน์   กำรเพำะเหด็ เผำถ่ำน 
และกำรท�ำน�้ำมนัสมุนไพร นอกจำกน้ีผูพ้กิำรยงัได้รบัโอกำสในกำรเป็นผูส้่งต่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ให้กบัชุมชน 
และผูเ้ขำ้มำศกึษำดงูำนภำยในศนูยก์สกิรรมฯดว้ย

 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและสังคมปฏิบัติงานศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล  ริเวอร์แคว 
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รำยช่ือศนูยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชมุชน 

 กำรขบัเคลื่อนกจิกรรมโครงกำรศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงสูชุ่มชนในพืน้ทีร่อบโรงงำนกลุ่มบรษิทัน�้ำตำลขอนแก่น ผำ่นฐำน
เรยีนรูข้องศนูยก์สกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว  จ�ำนวนทัง้หมด 37 ศนูยเ์รยีนรูใ้นปี 2561 มดีงัน้ี

บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั จ�ำนวน  5 พืน้ที่

บรษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั  จ�ำนวน 6 พืน้ที่

บรษิทั น�้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ�ำกดั จ�ำนวน 6 พืน้ที่

บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) สำขำวงัสะพงุ จ�ำนวน 8 พืน้ที่

บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน) จ�ำนวน 12 พืน้ที่

• ชมุชนบำ้นหนองเตง็
• ชมุชนบำ้นบอ่เหยีง
• ชมุชนบำ้นหลุมรงั
• ชมุชนบำ้นจงเจรญิ
• ชมุชนบำ้นหว้ยกระเจำ

• ชมุชนบำ้นแสนตอ
• ชมุชนบำ้นหวำยเหนียว
• ชมุชนบำ้นส�ำนกัเยน็
• ชมุชนบำ้นหมอเฒำ่
• ชมุชนบำ้นหนองไมแ้ก่น
• ศนูยก์สกิรรมธรรมชำตโิพธำรำม

• ชมุชนบำ้นหวัชำ้ง
• ชมุชนบำ้นหนองหวัชำ้ง
• ชมุชนบำ้นกุดมว่ง
• โรงเรยีนบำ้นหนองหอย
• วทิยำลยัโพธวิชิชำลยั
• ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง
  สูช่มุชนบำ้นเนินไทร

• ชมุชนบำ้นซ�ำเจรญิ
• ชมุชนบำ้นโนนสวำ่ง
• ชมุชนไรว่เิศษยำ
• ศนูยป่์ำรกัษน์�้ำ
• ชมุชนสวนรุง่ทพิย์
• ชมุชนบำ้นดงลำน
• โรงเรยีนบำ้นเหมอืงแบง่
• โรงเรยีนบำ้นหนองนอ

• ศนูยร์กัษด์นิ รกัษน์�้ำ
• ชมุชนบำ้นโคกสงู
• ชมุชนบำ้นสนำมบนิ
• ชมุชนบำ้นมว่งหวำน
• ชมุชนบำ้นหนองแสง
• ชมุชนบำ้นเสยีว
• ชมุชนบำ้นค�ำบอน
• ชมุชนบำ้นสรำ้งแซ่ง
• ชมุชนบำ้นดงเยน็
• ชมุชนบำ้นโสกแสง
• วดัมหำชยั
• โรงเรยีนบำ้นโคกสงูประชำสรรพ์

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน 

KSL-BP
KSL-TK

KSL-PN
KSL-WP

KSL-NP
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 ศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงสูช่มุชนบำ้นส�ำนกัเยน็ หมูท่ี ่1  
ต.พระแทน่ อ.ทำ่มะกำ จ.กำญจนบุร ีน�ำโดยคณุธรรมฤ์ทยั  พระแทน่ 
เป็นศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงของบรษิทัทีไ่ดร้บักำรสนบัสนุนมำ
ตลอด 3 ปีทีผ่ำ่นมำ โดยในปี 2561 สว่นกจิกรรมเพือ่สงัคมและศนูย์
กสกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว ไดร้ว่มกนัพฒันำพืน้ทีศ่นูย์
เรยีนรูฯ้ในกำรผลติขำ้วอนิทรยี ์โดยขำ้วรุน่ที ่1 ผลติขำ้วหอมปทมุเป็น
ขำ้วนำโยน พืน้ที ่5 ไร ่ไดข้ำ้วปรมิำณ 2.5 ตนั และรุน่ที ่2 ผลติขำ้ว
หอมมะล ิ105  ในพืน้ทีเ่ทำ่เดมิ ไดข้ำ้วปรมิำณ 3 ตนั ปุ๋ ยทีใ่ชใ้นนำขำ้ว
น้ีเป็นปุ๋ ยธรรมชำตทิีไ่ดจ้ำกมลูควำย หมปู่ำ และเป็ดไก่ทีเ่ลีย้งไวน้ัน่เอง  
นอกจำกจะท�ำใหชุ้มชนบ้ำนส�ำนักเยน็ได้ลดต้นทุนในกำรผลติขำ้ว
อนิทรยีแ์ลว้ ยงัมผีลผลติจำกไขท่ีเ่ป็นรำยไดเ้พิม่ดว้ย

 จำกกระบวนกำรผลติขำ้วอนิทรยีส์ู่กำรส่งเสรมิดำ้นกำร
ขำย ชมุชนไดจ้ดัสรรขำ้วออกเป็น 3 สว่น คอื 

1) แบ่งปันภำยในกลุ่มสมำชกิชุมชนทีม่สี่วนร่วมในกำรดูแล  
  แปลงขำ้วอนิทรยี ์ 

2) จ�ำหน่ำยแก่คนในชมุชนในรำคำไมแ่พง

3)ศูนยก์สกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว รบัซื้อเพื่อ
จ�ำหน่ำยต่อใหก้บักลุม่ลกูคำ้ทีส่นใจดแูลสขุภำพดว้ยกำรทำน
ขำ้วอนิทรยี์

 และจำกกำรด�ำเนินกจิกรรมโครงกำรศนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิ
พอเพยีงสูช่มุชนในพืน้ที ่ 5 โรงงำน ของกลุม่ KSL นอกจำกจะให้
ชมุชนไดพ้ึง่พำตนเองแลว้ กำรเป็นสว่นหน่ึงของชว่ยใหช้มุชนไดม้ี
กลุ่มตลำดมำกขึน้กเ็ป็นส่วนส�ำคญัทีจ่ะขบัเคลื่อนกจิกรรมในพืน้ที่
ชมุชนใหย้ัง่ยนืขึน้ได้

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้านส�านักเย็น  
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 กำรด�ำเนินกจิกรรมส่งเสรมิควำมรู้ของกำรพึง่พำตนเองตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงภำยในโรงเรยีนในระดบั 
ประถมศกึษำ และมธัยมศกึษำ ใน จ.กำญจนบุร ี ไดแ้ก่ โรงเรยีนวดัทำ่กระทุ่ม  โรงเรยีนวดัใหมเ่จรญิผล อ.ทำ่มะกำ  และโรงเรยีน 
บอ่พลอยรชัดำภเิษก  อ.บอ่พลอย จ.กำญจนบุร ี  โดยเริม่ตัง้แต่กำรปลกูฝังควำมมรีะเบยีบวนิยั ควำมรบัผดิชอบต่อหน้ำทีข่องตนเอง 
ควำมสำมคัค ี เอือ้เฟ้ือแบง่ปัน และกำรพึง่พำตนเองตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่เป็นแนวทำงปฏบิตัขิองพระบำทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช โดยมฐีำนเรยีนรูจ้ำกศนูยก์สกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว  ดงัน้ี

โรงเรียนเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

1. บญัชีพอเพียง ใหเ้ดก็ๆไดจ้ดบนัทกึรำยรบั-รำยจำ่ย เหน็ภำพ
ชดัจำกกำรลงแรงดแูลฐำนเรยีนรู้

2. หลมุพอเพียง คลงัเสบยีงฅน และฅนเพำะเหด็ ปลกูทกุอยำ่ง
ทีก่นิ กนิทกุอยำ่งทีป่ลกู และสรำ้งรำยไดเ้พิม่จำกกจิกรรมทีท่�ำ

3. ฅนเอำถ่ำน  ใชป้ระโยชน์จำกไมท้ีไ่ดจ้ำกกำรตดัแต่งกิง่ไม้
ภำยในโรงเรยีน มำเผำถ่ำนและเกบ็น�้ำสม้ควนัไม้

4. ฅนรกัษ์แม่ธรณี กำรท�ำปุ๋ ยน�้ำชวีภำพ และกำรเกบ็ใบไมใ้น
คอกไมไ้ผ ่เพือ่ใชป้ระโยชน์ภำยในโรงเรยีน

5. ฅนมีน�้ำยำ  กำรท�ำผลติภณัฑล์ดรำยจำ่ยภำยในโรงเรยีน และ
น�ำกลบัไปใชภ้ำยในครวัเรอืนของตนเองดว้ย

6. ฅนเพำะเหด็ กำรเพำะเหด็ เพือ่น�ำไปประกอบอำหำรกลำง
วนัและกำรแปรรปูเหด็

  ซึง่จำกกำรด�ำเนินกำรในครัง้น้ีทำงบรษิทัหวงัเป็นอยำ่งยิง่
วำ่กจิกรรมทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็ๆ ไดท้�ำภำยในโรงเรยีนจะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรเรยีนรู ้ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงแต่กำรเปิดต�ำรำแลว้ท�ำตำม แต่เป็นกำร
เรยีนรู ้ แกไ้ขปัญหำจำกกำรปฏบิตัจิรงิ  เป็นตวัอย่ำงของกำรพึง่พำ
ตนเองภำยในโรงเรยีน และน�ำไปประกอบอำชพีต่อไปในอนำคตได้
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 1. ถงัเหลก็ 200 ลติร น�ำไปท�ำเตำเผำถ่ำน ถงั 200 ลติร  
สง่ต่อใหก้บัชมุชนทีส่นใจ เพือ่กำรใชป้ระโยชน์จำกกำรตดัแต่งกิง่ไม ้
ภำยในพืน้ทีบ่ำ้นของตนเอง ซึง่นอกจำกจะไดถ่้ำนแลว้ ยงัไดน้�้ำสม้
ควนัไม ้ส�ำหรบักำรฉดีพน่ไลแ่มลง ดบักลิน่คอกสตัว ์และเพิม่ควำม
หวำนใหก้บัผลไมอ้กีดว้ย

 2. กำกน�้ ำตำลใช้ประโยชน์ในกำรท�ำปุ๋ ยหมกัชีวภำพ 
กำรท�ำปุ๋ ยไวใ้ชเ้องโดยทีไ่มพ่ึง่พำสำรเคมที�ำใหเ้รำมัน่ใจไดว้่ำปุ๋ ยที่
เรำใส่บ�ำรุงพชืผกัที่เรำปลูกจะปลอดภยัแน่นอน ซึ่งกำรท�ำปุ๋ ยน้ี
นอกจำกจะไดปุ้๋ ยอนิทรยีท์ีป่ลอดภยัแลว้เรำยงัสำมำรถน�ำมำใชเ้ป็น
กจิกรรมยำมวำ่งรว่มกนัภำยในครอบครวั หรอื ในชมุชนไดอ้กีดว้ย 
กำรท�ำปุ๋ ยโดยมหีลกักำรคอื เลีย้งดนิ ใหด้นิเลีย้งพชื และใหพ้ชืเลีย้งเรำ

การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้โรงงาน

 3. กำกหมอ้กรองใชเ้ป็นปุ๋ ยบ�ำรงุดนิไดด้ ีจำกกำรวเิครำะห์
กำกตะกอน เพื่อใช้เป็นปุ๋ ยปรำกฏว่ำ มไีนโตรเจนร้อยละ 1.98  
กรดฟอสฟอรกิรอ้ยละ 2.56 และโพแทชรอ้ยละ 0.28 โดยน�้ำหนกั
แหง้ นอกจำกน้ีกม็ธีำตุอำหำรอืน่ๆ ทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรเจรญิเตบิโต
ของพชือยูด่ว้ย

208

รายงานประจ�าปี 2561



 เป็นปีที ่2 ของกลุม่บรษิทัน�้ำตำลขอนแก่น 
ทีร่ว่มกบั บรษิทั โคคำ-โคล่ำ (ประเทศไทย) จ�ำกดั  
ในกำรขบัเคลือ่นโครงกำรธุรกจิยัง่ยนืกบัโคคำ-โคลำ่ 
ซึง่ด�ำเนินงำนในพืน้ทีบ่รษิทั น�้ำตำลทำ่มะกำ จ�ำกดั 
และ บรษิทั โรงงำนน�้ำตำลนิวกรงุไทย จ�ำกดั ปี 2561 
เจำ้หน้ำทีส่่งเสรมิและเกษตรกรสตรชีำวไร่ออ้ยของ
โรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้ร่วมกันเก็บข้อมูล
ทำงกำรเงนิและประกำศผลผูช้นะเลศิกำรแขง่ขนั เมือ่
เดอืนกรกฎำคมทีผ่ำ่นมำ โดยจำกกำรด�ำเนินกจิกรรม
ดงักลำ่วท�ำใหเ้กษตรกรชำวไรอ่อ้ยของโรงงำนไดเ้กดิ
แรงบนัดำลใจในกำรบนัทกึรำยรบั-รำยจำ่ย และกำร
หำรำยไดเ้สรมิเขำ้มำอุดรรู ัว่ของเงนิทีเ่กดิขึน้ต่อปีดว้ย

โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคล่า  

กลุ่มบรษิทัน�้ำตำลขอนแก่น จดักจิกรรมโครงกำร 
KSL JUNIOR FARMER  2018 ทำยำทเกษตรกรรุน่
ใหม ่ณ ศนูยก์สกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว 
จ.กำญจนบุร ีระหวำ่งวนัที ่12-14 กนัยำยน 2561 
โดยมีทำยำทเกษตรกรทัง้ชำยและหญิง อำยุ
ระหวำ่ง 20-35 ปี เขำ้รว่มอบรมทัง้หมด 47 คน รว่ม
กบันกัสง่เสรมิรุน่ใหมข่อง KSL โดยไดร้บัควำมรว่ม
มอืจำกไทยยำมำฮำ่มอเตอร ์และ บรษิทั Crop Teac 
Asia ในกำรบรรยำยใหค้วำมรูแ้ก่ทำยำทเกษตรกร 
โดยกำรน�ำเทคโนโลยสีมยัใหม ่เขำ้มำมบีทบำทใน
กำรท�ำไร่อ้อย เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
ทำงกำรเกษตร พรอ้มกบักำรน้อมน�ำหลกัปรชัญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดุลเดชมหำรำช มำปรบั
ใชใ้หเ้ขำ้กบัครอบครวัของตนเอง และสำนต่ออำชพี
กำรท�ำไรอ่อ้ยต่อไป

โครงการ KSL JUNIOR FARMER  2018  ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่
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 นอกจำกกำรจดักจิกรรมใหก้บัทำยำทเกษตรกรรุน่ใหมแ่ลว้ 
อกีหน่ึงกลุม่บุคคลทีม่สีว่นในกำรท�ำเกษตรอยำ่งยัง่ยนื คอื เจำ้หน้ำที่
สง่เสรมิรุน่พี ่ไดถ่้ำยทอดควำมรูใ้หก้บัรุน่น้องดำ้นกำรดแูลออ้ย และ
กำรสง่ต่อควำมรูด้ำ้นกำรพึง่พำตนเองตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพยีง โดยท�ำเกษตรทฤษฎใีหมใ่หก้บัเกษตรกรชำวไรอ่อ้ยของ
โรงงำนทีจ่ะชว่ยใหช้ำวไรไ่ดม้รีำยไดเ้พิม่เตมิ เชน่

รำยวนั >       จำกกำรเกบ็ไขไ่ก่ เป็ดไขแ่ละ ผกัสวนครวั 

รำยสปัดำห ์> กำรเลีย้งกบ ปลำดกุ 

รำยเดือน >    จ�ำหน่ำยสกุร และมลูสตัว ์

และรำยปี >    อ้อย ขำ้ว ซึ่งเป็นรำยได้หมุนเวยีนตลอดทัง้ปี 
กำรลดคำ่ใชจ้ำ่ยเชน่กำรปลกูผกัสวนครวั กำรท�ำปุ๋ ยชวีภำพใชเ้อง 
กำรท�ำผลติภณัฑล์ดรำยจำ่ยในครวัเรอืน ซึง่กจิกรรมทีท่ำงบรษิทัได้
สง่เสรมิจะน�ำไปสูค่วำมยัง่ยนืในกำรท�ำเกษตร แกไ้ขปัญหำรำคำพชื
ผลทำงกำรเกษตรตกต�่ำ โดยมพีืน้ทีต่วัอยำ่งคอื ชมุชนบำ้นจงเจรญิ 
ม.15 ต.หลุมรงั อ.บอ่พลอย จ.กำญจนบุรี

โครงการพี่สอนน้อง
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 นอกจำกกำรด�ำเนินกจิกรรมเพือ่สงัคมใหก้บัชำวไร่ และ
ชมุชนรอบโรงงำนแลว้ กลุม่บรษิทัน�้ำตำลขอนแก่น ยงัรว่มกบัหน่วย
งำนอืน่ๆ เพือ่ถ่ำยทอดควำมรูใ้หก้บัโรงเรยีน ชมุชน และผูส้นใจ ผำ่น
กิจกรรมอบรมนอกสถำนที่และกำรเข้ำศึกษำดูงำนฐำนเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพยีงภำยในศนูย ์ตวัอยำ่งเชน่

 กจิกรรมโครงกำร Road To Success ของกรมพฒันำธรุกจิ
กำรคำ้ กระทรวงพำณชิย ์โดยวทิยำกรศนูยก์สกิรรมธรรมชำตเิคเอสแอล 
ริเวอร์แคว ได้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเด็กๆโรงเรียนต�ำรวจตะเวน- 
ชำยแดนบำ้นตน้มะมว่งในเรือ่งโรงปุ๋ ยตวัจิว๋ และกำรผลติปุ๋ ยชวีภำพ

กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก

   กำรเขำ้ศกึษำดงูำนและฝึกอบรมของชมุชนและผูส้นใจจำก
ภำยนอก โดยกำรประสำนงำนของส�ำนักพฒันำชุมชนจงัหวดั 
ส�ำนกัพฒันำชุมชนอ�ำเภอองคก์ำรบรหิำรสว่นต�ำบลทีม่คีวำมสนใจ
ในกำรน�ำควำมรูก้ลบัไปพฒันำทอ้งถิน่ของตนเอง โดยผำ่นฐำนเรยีน
รูสู้ค่วำมพอเพยีงทัง้หมด 18 ฐำน  

 กจิกรรมรว่มกบัเครอืขำ่ยกสกิรรมธรรมชำต ิมลูนิธกิสกิรรม
ธรรมชำต ิเพือ่ยนืยนักำรสำนต่อแนวทำงหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิ
พอเพยีงของพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช 
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GRI  CONTENT INDEX 
General Standard Disclosures

General Standard 
Disclosures

Description Page External Assurance

Strategy and analysis

G4-1 Statement from CEO No External Assurance

Organizational profile

G4-3 Name of the organization 4

G4-4 Primary, brands, products, and services 4

G4-5 Location of the organization's headquarters 4

G4-6 Countries where the  organization operates 4

G4-7 Nature of ownership and legal form 12,23-24

G4-8 Markets served 15-19

G4-9 Scale of the organization 197,4-5,8,15-19

G4-10 Total Employees 54

G4-11 Percentage of total employees covered by collective 
bargaining agreements

Not applicable

G4-12 Organization's supply chain 10

G4-13 Significant changes during to the reporting period in size, 
structure,ownership,supply chain

Not applicable

G4-14 Precautionary Approach 20-22,78-79

G4-15 Externally developed economic, environmental and 
social charters, principles, or other initiatives to which 
the organization subscribes or which it endorses

58-60

G4-16 Membership of associations Not applicable

Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17 Subsidiaries Company 93

G4-18 Process for defining the report content and the aspect   
boundaries

180-182

G4-19 Material aspects 183

G4-20 Aspect boundary within the organization 183

G4-21 Aspect boundary outside  the organization 183

G4-22 Effect of any restatements of information provided in 
previous reports

Not applicable

G4-23 Report significant changes from previous reporting 
periods in the scope and aspect boundaries 

Not applicable
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General Standard 
Disclosures

Description Page External Assurance

Stakeholder Engage-
ment

G4-24 List of stakeholder groups engaged by the organization 184

G4-25 Basis for identifying and selecting stakeholders 183

G4-26 Approach to stakeholder engagement 184

G4-27 Topics and concerns tha have been raised through 
stakeholder  engagement

184

Report Profile

G4-28 Reporting period 180

G4-29 Date of most recent previous report 180

G4-30 Reporting cycle 180

G4-31 Contact point for questions regarding the report  or its 
contents

214

G4-32 GRI content index 212-214

G4-33 External assurance Not applicable

Governance

G4-34 Governance structure  of the  organization 25,71

Ethics and Integrity

G4-56 Organization values, principles, standards and norms 200,56-66
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ประสำนงำนกำรจดัท�ำรำยงำนประจ�ำปี :

ส�ำนกัเลขำนุกำรบรษิทัและกฎหมำย

บรษิทั น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกดั (มหำชน)

Email : secretary@kslgroup.com

Specific Standard Disclosures

Material Aspects
DMA and 

Indicators
Description Page Omissions External Assurance

Economic Performance G4-EC1 Direct economic value generated 
and distributed

105-179 No External Assurance

G4-EC3 Defined benefit plan obligations 
and other retirement plans

123,177,163

Energy G4-EN3 Energy consumption within the 
organization

188

Water G4-EN8 Water withdrawal by source 189

Emissions G4-EN15 Direct greenhouse gas ( GHG) 
emissions(Scope1)

188

G4-EN16 Direct greenhouse gas ( GHG) 
emissions(Scope 2)

188

G4-EN21 Nitrogen oxides (NOX), sulfur 
oxides (SOX), and other significant 
air emissions

191

Waste G4-EN23 Total weight of waste by type and 
disposal method

192

Employment G4-LA2 Benefits provided to full-time 
employees that are not provided to 
temporary or part-time employees

195-196

Occupational Health and 

Safety

G4-LA6 Types of injury and rates of injury, 
occupational diseases, lost days, 
and absenteeism, and number of 
work-related fatalities

193-194

Training and Education G4-LA9 Average hours of training per year 
per employee

197
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