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วิสัยทัศน์

เรา คือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ

พั
น
ธกิ
จ
สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพื้นฐานของการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
สร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนแห่งความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้น�ำในการผลิต พลังงานทดแทน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

น�้ำตาล...ผลิตน�้ำตาล
เพื่อพลังงานของมนุษย์

เอทานอล...ผลิตเอทานอล
เพื่อพลังงานของรถยนต์

พลังงานไฟฟ้า...ผลิตไฟฟ้าชีวมวล
เพื่อพลังงานของการขับเคลื่อน
เครื่องจักรและแสงสว่าง

ปุ๋ยอินทรีย์... ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อพลังงานของอ้อย
และเกษตรอินทรีย์
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ข้อมูลบริ ษทั บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิ จ ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย และผลพลอยได้อน่ื ๆ
ผลิ ตภัณฑ์หลัก น�้ำตาลทรายดิบ น�้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง
น�้ำตาลทรายขาว น�้ำตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์
เลขทะเบียนบริ ษทั บมจ.0107547000214
ที่ตงั ้ ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชัน้ 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6191-9 โทรสาร 0-2642-6097
ที่ตงั ้ โรงงาน (สาขา1) 43 หมูท่ ่ี 10 ถนนน�้ำพอง-กระนวน อ�ำเภอน�้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น 40140
โทรศัพท์ (043)-432-902-6 โทรสาร (043)-441-056
ที่ตงั ้ โรงงาน (สาขา2) 255 หมูท่ ่ี 4 ต�ำบลหนองหญ้าปล้อง อ�ำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ (042)-810-931 โทรสาร (042)-810-931
โฮมเพจ www.kslgroup.com

ธุรกิจน�้ำตาล
บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย และผลพลอยได้อน่ื ๆ
น�้ำตาลทรายดิบ น�้ำตาลทรายขาว น�้ำตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชัน้ 21
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6229-39 โทรสาร 0-2642-6228
ที่ตงั ้ โรงงาน 14/1 หมูท่ ่ี 10 ถนนแสงชูโต ต�ำบลท่ามะกา
อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์ (034)-543-201-3 โทรสาร (034)-640-208

ข้อมูลบริ ษทั
ประเภทธุรกิ จ
ผลิ ตภัณฑ์หลัก
ที่ตงั ้ ส�ำนักงานใหญ่

บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย และผลพลอยได้อน่ื ๆ
น�้ำตาลทรายดิบ น�้ำตาลทรายขาว น�้ำตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชัน้ 21
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6229-39 โทรสาร 0-2642-6228
ที่ตงั ้ โรงงาน 99 หมูท่ ่ี 6 ต�ำบลหลุมรัง อ�ำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ (034)-615-350 โทรสาร (034)-615-399

ข้อมูลบริ ษทั
ประเภทธุรกิ จ
ผลิ ตภัณฑ์หลัก
ที่ตงั ้ ส�ำนักงานใหญ่

ข้อมูลบริ ษทั บริษทั น�้ำตาลนิวกว้างสุน้ หลี จ�ำกัด
ประเภทธุรกิ จ ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย และผลพลอยได้อน่ื ๆ
ผลิ ตภัณฑ์หลัก น�้ำตาลทรายดิบ น�้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง
น�้ำตาลทรายขาว น�้ำตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์
ที่ตงั ้ ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชัน้ 21
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6229-39 โทรสาร 0-2642-6228
ที่ตงั ้ โรงงาน 24 หมูท่ ่ี 1 ถนนบ้านหนองบัว ต�ำบลหมอนนาง
อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
โทรศัพท์ (038)-788-203-5 โทรสาร (038)-472-674-6

รายงานประจ�ำปี 2561

ข้อมูลบริ ษทั
ประเภทธุรกิ จ
ผลิ ตภัณฑ์หลัก
ที่ตงั ้ ส�ำนักงาน

Savannakhet Sugar Corporation
เพาะปลูกอ้อย ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
น�้ำตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อน่ื ๆ
Road No. 9, KM. 81 Lianxay Village Atsapangthong
District Savannakhet Province, Lao P.D.R
โทรศัพท์ (856)-41-666-002-3 โทรสาร (856)-41-666-001

ข้อมูลบริ ษทั Koh Kong Plantation Co., Ltd
ประเภทธุรกิ จ เพาะปลูกอ้อย
ที่ตงั ้ ส�ำนักงาน Cham yeam Village, Paklong Commune,
Mondulseyma District, Koh Kong Province,
Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์ (855)-35-399-333
ข้อมูลบริ ษทั
ประเภทธุรกิ จ
ผลิ ตภัณฑ์หลัก
ที่ตงั ้ ส�ำนักงาน

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทรายและบริการท่าเทียบเรือ
น�้ำตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อน่ื ๆ
Cham yeam Village, Paklong Commune,
Mondulseyma District, Koh Kong Province,
Kingdom of Cambodia
โทรศัพท์ (855)-35-399-888
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ธุรกิจสนับสนุน
ข้อมูลบริ ษทั บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิ จ ให้เช่าคลังเก็บสินค้า บริการขนถ่ายสินค้าขึน้ เรือเดินสมุทร
และบริการท่าเทียบเรือ
ที่ตงั ้ ส�ำนักงาน 90 หมูท่ ่ี 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�ำบลส�ำโรงกลาง
และคลังสิ นค้า อ�ำเภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0-2394-2340-9
โทรสาร 0-2384-2261, 0-2384-2263

ข้อมูลบริ ษทั บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิ จ ซือ้ มาขายไปน�้ำตาลทรายในประเทศ
และด�ำเนินกิจการทางการเกษตร
ที่ตงั ้ ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชัน้ 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6191-9 โทรสาร 0-2642-6097
ที่ตงั ้ ส�ำนักงาน 83 หมูท่ ่ี 2 ต�ำบลวัฒนานคร อ�ำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว 27160
โทรศัพท์ (037)-262-236 โทรสาร (037)-262-235

ข้อมูลบริ ษทั บริษทั เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิ จ บริษทั รับอนุญาตส่งออกผลิตภัณฑ์น้�ำตาล
ข้อมูลบริ ษทั
ที่ตงั ้ ส�ำนักงาน เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชัน้ 16
ประเภทธุรกิ จ
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6203-6 โทรสาร 0-2642-6207
ที่ตงั ้ ส�ำนักงาน

ธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ
ข้อมูลบริษทั
ข้อมูลบริษทั บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิ จ
ประเภทธุรกิ จ ผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์เพือ่ ผสมกับน�้ำมันเชือ้ เพลิง
ที่ตงั ้ ส�ำนักงานใหญ่
และผลิตปุ๋ ยอินทรีย์
ที่ตงั ้ ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชัน้ 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ที่ตงั ้ โรงงาน (สาขา1)
โทรศัพท์ 0-2642-6191-9 โทรสาร 0-2642-6738
ที่ตงั ้ โรงงาน (สาขา1) 88 หมูท่ ่ี 10 ถนนน�้ำพอง-กระนวน อ�ำเภอน�้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น 40140
ที่ตงั ้ โรงงาน (สาขา2) โทรศัพท์ (043)-441-141, 441-084 โทรสาร (043)-441-204 ที่ตงั ้ โรงงาน (สาขา2)
99/2 หมูท่ ่ี 6 ต�ำบลหลุมรัง อ�ำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ (034)-615-351-3 โทรสาร (034)-615-354
ที่ตงั ้ โรงงาน (สาขา3)
ข้อมูลบริ ษทั บริษทั บีบจี ไี อ จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิ จ บริษทั โฮลดิง้ ทีล่ งทุนในธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ
ที่ตงั ้ ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชัน้ 5 ถนนสุขมุ วิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2335-8899 โทรสาร 0-2335-8800

ธุรกิจอื่นๆ
ข้อมูลบริ ษทั บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
ประเภทธุรกิ จ พัฒนา และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ให้เช่า
และเป็ นศูนย์ฝึกอบรมของกลุม่
ที่ตงั ้ ส�ำนักงาน เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชัน้ 21
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6221-3 โทรสาร 0-2642-6224

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียน บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
หลักทรัพย์
ที่ตงั ้ ส�ำนักงานใหญ่ 93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991

Wynn In Trading Co., Ltd.
ซือ้ มา - ขายไประหว่างประเทศ ให้คำ� ปรึกษา
และการลงทุนในต่างประเทศ
10th Floor, Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene,
Republic of Mauritius
บริษทั โรงไฟฟ้ าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้ า
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชัน้ 17
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6230-9 โทรสาร 0-2642-6294
43 หมูท่ ่ี 10 ถนนน�้ำพอง-กระนวน อ�ำเภอน�้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น 40140
โทรศัพท์ (043)-441-051-2 โทรสาร (043)-441-244
99/1 หมูท่ ่ี 6 ต�ำบลหลุมรัง อ�ำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ (034)-615-356-7 โทรสาร (034)-615-359
255/1- 2 หมู่ 4 ต�ำบลหนองหญ้าปล้อง อ�ำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ (042)-810-931 โทรสาร (042)-810-931

ข้อมูลบริ ษทั บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิ จ จัดหาและจ�ำหน่าย วัตถุดบิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร
ที่ตงั ้ ส�ำนักงาน เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชัน้ 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6191-9 โทรสาร 0-2642-6294
ข้อมูลบริ ษทั บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิ จ ขนส่งน�้ำตาล และสินค้าอืน่ ๆ
ที่ตงั ้ ส�ำนักงาน เลขที่ 88 หมูท่ ่ี 2 ต�ำบลห้วยแห้ง อ�ำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ (036)-358-309 โทรสาร (036)-358-307

ผู้ตรวจสอบบัญชี
ข้อมูลบริ ษทั บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
ที่ตงั ้ ส�ำนักงานใหญ่ อาคารรัจนาการ ชัน้ 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2676-5700 โทรสาร 0-2676-5757

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ

สารจากคณะกรรมการ
ในปี 2561 งบการเงินรวมของบริษทั น�้ ำตาลขอนแก่น
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยมีรายได้รวม 17,813 ล้านบาท เมือ่
เทียบกับผลประกอบการงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มรี ายได้รวม
15,623 ล้านบาทแล้ว เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 14 และมีกำ� ไรสุทธิ 848
ล้านบาท เมือ่ เทียบกับผลประกอบการของงวดเดียวกันของปี กอ่ นที่
มีกำ� ไรสุทธิ 1,970 ล้านบาทแล้ว ลดลงเป็ นร้อยละ 57 ในส่วนของ
ปริมาณการขายน�้ำตาลในปี 2561 เพิม่ ขึน้ จาก 687,046 ตัน ในปี
ก่อน เป็ น 1,091,228 ตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 59 โดยทีร่ าคาขาย
เฉลีย่ จะลดลงจาก 17,362 บาทต่อตันเป็ น 12,526 บาทต่อตัน
ภาพรวมของธุรกิจในปี 2561 บริษทั มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ
สูงกว่าปี ทผ่ี า่ นมา จากปริมาณอ้อยเข้าหีบ 6.83 ล้านตันอ้อย เป็ น
11.03 ล้านตันอ้อย หรือเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 61 ส่งผลให้มกี ารใช้เงิน
ทุนหมุนเวียนมากขึน้ และมีตน้ ทุนทางการเงินสูงขึน้ เพิม่ ขึน้ จาก
668 ล้านบาทเป็ น 728 ล้านบาท รวมทัง้ ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ก็สงู ขึน้ เช่นกันเนื่องจากปริมาณการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ จากในปี ก่อน

ผลผลิตน�้ำตาลในปี 2561 ทัวโลกมี
่
ปริมาณมากขึน้ ประกอบกับการ
ลอยตัวของราคาขายน�้ ำตาลในประเทศในปี 2561 ทีเ่ ป็ นไปตาม
ทิศทางเดียวกับราคาน�้ำตาลตลาดโลก ส่งผลให้บริษทั มีราคาขาย
น�้ำตาลเฉลีย่ ในปี 2561 ลดลงเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน
แต่มปี ริมาณขายน�้ำตาลเพิม่ ขึน้ อันส่งผลให้รายได้รวมเพิม่ ขึน้
การประกาศลอยตัว ราคาน�้ ำ ตาลทรายในฤดูก าลผลิต
2560/2561 และ 2561/2562 เพื่อ รองรับ การปรับ โครงสร้ า ง
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ ำตาลทัง้ ระบบทีอ่ ยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิธกี ารก�ำหนดราคาจ�ำหน่ ายน�้ ำตาลใน
ประเทศ อันท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงระบบตลาดน�้ำตาลของไทย
ทัง้ เรือ่ งราคาจ�ำหน่ายน�้ำตาลในประเทศทีเ่ ปลีย่ นจากราคาคงทีเ่ ป็ น
ราคาทีเ่ คลือ่ นไหวตามตลาดโลกซึง่ อยูใ่ นระดับไม่สงู ท�ำให้อาจมีผล
ต่อรายได้จากการจ�ำหน่ายน�้ำตาลในประเทศลดลง จากก่อนหน้านี้
ทีก่ �ำหนดราคาจ�ำหน่ ายในประเทศเป็ นราคาคงทีใ่ นระดับทีส่ งู กว่า
ราคาตลาดโลก

สาเหตุหลักของการลดลงของราคาขายเฉลีย่ เนื่องจาก
ส่วนการบริโภคน�้ำตาลในประเทศอาจเติบโตชะลอลงเพียง
ความผันผวนของราคาน�้ำตาลตลาดโลก ซึง่ ราคามีการปรับตัวเพิม่ เล็กน้อยท�ำให้มผี ลกระทบต่อธุรกิจไม่มาก เช่น การใช้ภาษีความ
ขึน้ ในช่วงต้นปี 2560 ขึน้ ไปอยูท่ ร่ี ะดับ 20 เซ็นต์ต่อปอนด์ และลด หวานในเครื่อ งดื่ม ที่อ าจส่ง ผลท�ำ ให้ค วามต้อ งการใช้น้� ำ ตาลใน
ลงอย่างรวดเร็ว ทีร่ ะดับ 12-13 เซ็นต์ต่อปอนด์ อันเป็ นผลมาจาก อุตสาหกรรมเครื่องดื่มภายในประเทศลดลง แต่ไม่มผี ลกระทบต่อ
รายงานประจ�ำปี 2561
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นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

อุตสาหกรรมน�้ำตาลโดยรวมเนื่องจากการใช้น้�ำตาลของอุตสาหกรรม ความสามารถ และแนวคิดใหม่ๆ มาสร้างสรรค์ผลงานในการช่วย
เครือ่ งดืม่ ภายในประเทศคิดเป็ นสัดส่วนเพียง 5-6 % ของผลผลิต พัฒนาองค์กรให้กา้ วหน้าต่อไป รวมทัง้ ยังเป็ นการสนับสนุนและส่ง
น�้ำตาลทัง้ หมดของไทย
เสริมให้เกิดค่านิยมองค์กรในเรือ่ งความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
เพือ่ มุง่ สูว่ สิ ยั ทัศน์และการพัฒนาอย่างยังยื
่ นของบริษทั
ในปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั ยังคงให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแล
กิจ การที่ดี โดยได้ป รับ ปรุ ง นโยบายการก� ำ กับ ดู แ ลกิจ การให้
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณ
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน พนักงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาบริษัทให้เจริญ
ปี 2560 ที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละ ก้าวหน้าอย่างมันคงเสมอมา
่
และขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และพันธมิตร
ตลาดหลักทรัพย์เผยแพร่ คณะกรรมการและผูบ้ ริหารส่งเสริมให้ ทางธุรกิจทุกภาคส่วน ทีใ่ ห้การสนับสนุ นบริษทั เป็ นอย่างดี บริษทั
บริษทั และพนักงานปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ที งั ้ ที่ จะยังคงมุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาต่อเนื่อง เติบโตอย่างยังยื
่ น ควบคูไ่ ปพร้อม
ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั และหลักกับ กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมต่อไป
แนวปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่ บริษทั เปิ ดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญ
ต่ อ สาธารณะผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆและต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ในปี 2561 บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น
จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั การประเมินในโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแล
บริษทั จดทะเบียนไทยประจ�ำปี 2561 ในระดับดีเลิศเป็ นปี แรกซึง่ สูง
ขึน้ กว่าเดิมทีเ่ ป็ นระดับดีตดิ ต่อกันมาหลายปี
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานนวัตกรรมของบริษทั
นัน้ ภายหลัง การริเ ริ่ม การประกวดนวัต กรรมที่ส ร้า งสรรค์โ ดย
พนักงานของบริษทั ในกลุม่ ซึง่ ได้คดั เลือกและมอบรางวัลแก่ผลงาน
ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกในปี 2560 แล้ว ในปี 2561 บริษทั ยังคงด�ำเนิน
กิจกรรมเพือ่ ผลักดันและส่งเสริมให้พนักงานได้มโี อกาสสร้างสรรค์
ผลงานด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์หลักของงาน
และเพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ พ นั ก งานในกลุ่ ม บริ ษั ท น� ำความรู้
บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
งบก�ำไรขาดทุนโดยสรุป (ล้านบาท)
รายได้จากการด�ำเนินงาน
ต้นทุนจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรขัน้ ต้น
รายได้อนื ๆ
ก�ำไรก่อนหักค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าธรรมเนียมกองทุน
รวมค่าใช้จา่ ย
ก�ำไรก่อนหักต้นทุนการเงินและภาษี
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งก�ำไรบริษทั ร่วม
ภาษีเงินได้
ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยและอืน่ ๆ
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิต่อหุน้
อัตราก�ำไรขัน้ ต้น
อัตราก�ำไรสุทธิ

งบแสดงฐานะทางการเงินโดยสรุป (ล้านบาท)
เงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชวี ภาพ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ๆ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ ๆ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ ๆ
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน
อัตราส่วนหนี้สนิ ส่วนทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อทุน

งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ล้านบาท)
ก�ำไร + ค่าเสือ่ ม + รายการ Non Cash
เปลีย่ นแปลงใน Working Capital
กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
ลงทุนในทีด่ นิ อาคาร เครือ่ งจักร (สุทธิ)
กระแสเงินสดจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
เงินสดเปลีย่ นแปลง
เงินสดปลายงวด
EBIT
ค่าเสือ่ มราคา
EBITDA
Total Debt / EBITDA

รายงานประจ�ำปี 2561

หน่วย : (ล้านบาท)
2561

2560

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%

0.19
17.6%
4.8%

0.45
15.6%
12.6%

-57%

2561
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
2561
2,449
(3,145)
(696)
(1,132)
(863)
1,512
(24)
129
1,702
1,264
2,967
9.07

2560
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
2560
2,185
(1,948)
236
(3,098)
(3,320)
3,149
71
153
3,180
1,182
4,362
4.98

% เปลีย่ นแปลง

-74%
-57%

%เปลีย่ นแปลง
-16%
107%
-2%
32%
-46%
-28%
4%
-17%
-38%
5%
-1%
43%
6%
-6%
29%
8%
3%

% เปลีย่ นแปลง
12%
-394%
-63%
-74%
-52%
-46%
7%
-32%

2559
16,911
(13,279)
3,632
1,498
5,130
(542)
(834)
(141)
(1,150)
(2,666)
2,464
(710)
57
(371)
(14)
1,426
0.32
21.5%
8.4%
2559
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
2559
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

เป้ าหมายการด�ำเนิ นธุรกิ จ
บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายด�ำเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยยึดหลักการ
ด�ำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษย
ชน และผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ภายใต้ นโยบายคุณภาพ
วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้
วิ สยั ทัศน์
เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพือ่ ทุกความต้องการ
พันธกิ จ

เป้ าหมายระยะยาวในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั คือ การ
เป็ นหนึ่งในผูน้ �ำในการผลิตน�้ำตาล และผลพลอยได้อน่ื จากการผลิต
น�้ำตาล ซึง่ เห็นได้จากนโยบายในส่วนธุรกิจน�้ำตาลของบริษทั ได้แก่
“ผลิตน�้ำตาลทรายคุณภาพสูง ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ส่งมอบตรง
เวลา ลูกค้ามันใจ
่ ปลอดภัยผูบ้ ริโภค” ท�ำให้โรงงานน�้ ำตาลทัง้ 5
โรงงานภายในกลุ่ม จัดได้ว่าเป็ นกลุ่มโรงงานน�้ำตาลล�ำดับต้นของ
กลุ่มผูผ้ ลิตน�้ำตาลทัง้ ประเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพการผลิตสูงและผลิต
น�้ำตาลได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ อีกทัง้ ด้วยเป้ าหมายการเป็ นหนึ่งในผู้
ผลิตผลพลอยได้อน่ื จากการผลิตน�้ำตาล และการเห็นศักยภาพของ
ธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจน�้ำตาล เช่น ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจผลิตกระแส
ไฟฟ้ า ท�ำให้บริษทั มีการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องมาโดยตลอด

ในระยะสัน้ บริษทั มีเป้ าหมายทีจ่ ะเป็ นหนึ่งในผูน้ �ำทางด้าน
1. สร้า งรายได้ใ ห้แ ก่ ช าวไร่ บนพื้น ฐานของการเกษตรที่ม ี การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพทางด้านการผลิต โดยน� ำเอา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเข้ามาประยุกต์ใช้กบั ระบบการผลิตและการ
2. พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพ จัดการ นอกจากนี้ บริษทั เข้าใจว่าความเสีย่ งหลักของบริษทั คือ
ปริมาณอ้อย โรงงานน�้ำตาลและธุรกิจต่อยอด ไม่สามารถอยูร่ อด
และประสิทธิผลสูงสุด
ได้ถา้ ขาดอ้อยเข้าหีบ บริษทั จึงมีเป้ าหมายทีจ่ ะช่วยลดต้นทุนการ
3. สร้างผลประโยชน์รว่ มกันระหว่างหุน้ ส่วนแห่งความส�ำเร็จ ผลิตอ้อย เพิม่ ผลผลิตและประสิทธิการผลิตอ้อยของเกษตรกรชาวไร่
4. พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพือ่ ให้สามารถใช้ทรัพยากรได้ อ้อย เพือ่ ให้ เกษตรกรชาวไร่สามารถอยูร่ อด รวมถึงการสร้างผล
ตอบแทนทีเ่ หมาะสมให้แก่เกษตรกรชาวไร่
เกิดประโยชน์สงู สุด

นโยบายคุณภาพ
ผลิตน�้ำตาลทรายคุณภาพด้วยประสิทธิภาพสูงสุดส่งมอบ
ตรงเวลาลูกค้ามันใจปลอดภั
่
ยต่อผูบ้ ริโภค
บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำ� คัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
ในปี 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/25582559 เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบและอนุมตั แิ ผนการ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิมบริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด
จ�ำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของบริษทั ต่อ
มาในปี 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2559-2560
ได้มมี ติยกเลิกการน� ำบริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่ง เป็ นบริษัท ย่ อ ยของบริษัท ฯ เข้า จดทะเบีย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมติควบบริษทั ระหว่างบริษทั
ย่อยของบริษทั ฯ ทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ทจ่ี ะถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ในบริษทั
เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) กับบริษทั บีบพี ี โฮลดิง้
จ�ำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
(มหาชน) โดยปั จจุบนั บริษทั ใหม่ทเ่ี กิดจากการควบรวมดังกล่าวจด
ทะเบี ย นจัด ตั ง้ แล้ ว เสร็ จ ในเดื อ น ตุ ล าคม ปี 2560 ในชื่ อ
บริษทั บีบจี ไี อ จ�ำกัด มีทนุ จดทะเบียนช�ำระแล้ว 2,532 ล้านบาท
ประกอบธุรกิจเป็ นบริษทั โฮลดิง้ ทีล่ งทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ
ในปี 2561 บริษทั บีบจี ไี อ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเป็ นบริษทั
มหาชน และมีแ ผนที่จ ะจดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย รายละเอียดของการเสนอขายหุน้ สามัญเป็ นไปตามที่
บริษัท ได้แ จ้ง สารสนเทศต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 26561
ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั
บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
ภายใต้กลุม่ เค เอส แอล เป็ นกลุม่ บริษทั ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาล
ทรายใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยกลุม่ บริษทั มีโรงงาน
น�้ำตาลทีอ่ ยูภ่ ายใต้กลุ่มธุรกิจทัง้ หมด 5 โรงงาน โดยแบ่งสายการ
ผลิตออกเป็ น 3 ภาค ดังนี้
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงาน ได้แก่ บริษทั น�้ำตาล
ขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) สาขา อ�ำเภอน�้ ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น และ สาขา อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

2. ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี มี 2 โรงงาน ได้แก่ บริษทั โรงงาน
น�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด และ บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
3. ภาคตะวันออกมี 1 โรงงาน คือ บริษทั น�้ำตาลนิวกว้างสุน้ หลี
จ�ำกัด จังหวัดชลบุร ี
ผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อยผลิต ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักทีเ่ ป็ นน�้ำตาลทราย ซึง่
สามารถจ�ำแนกประเภทได้ 4 ประเภท คือ น�้ำตาลทรายดิบ (Raw
Sugar), น�้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar), น�้ำตาลทราย
ขาว (White Sugar) และน�้ำตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ (Refined Sugar)
และผลิตภัณฑ์เสริมทีเ่ กีย่ วเนื่องทีไ่ ด้จากกระบวนการผลิตน�้ ำตาล
ทรายอีก เช่น กากน�้ำตาล (Molasses) กากอ้อย (Bagasses) และ
กากหม้อกรอง (Filter Cake) โดยบริษทั ได้ขยายการลงทุนต่อยอด
จากกระบวนการผลิตน�้ ำตาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ (ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 1 ) คือ
(1) โรงงานผลิตเอทานอล ซึ่งใช้ผสมกับน�้ ำมัน เป็ นเชือ้ เพลิง
ส�ำ หรับ รถยนต์ ใช้ว ตั ถุ ดิบ คือ กากน�้ ำ ตาล และน�้ ำ อ้อ ย
(ปั จจุบนั อยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั บีบจี ไี อ จ�ำกัด
(มหาชน)
(2) โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ใช้วตั ถุดบิ ทีเ่ ป็ นน�้ ำเสียทีม่ าจาก
กระบวนการผลิตเอทานอล มาหมักให้ได้ก๊าซชีวภาพเป็ น
เชื้อเพลิงเสริมส�ำหรับโรงไฟฟ้ า (ปั จจุบนั อยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษทั บีบจี ไี อ จ�ำกัด (มหาชน)
(3) โรงงานผลิ ต ปุ๋ ยอิ น ทรี ย์ ใ ช้ ว ัต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ นของเสีย จาก
กระบวนการผลิตน�้ำตาล (กากหม้อกรอง) และน�้ำเสียทีม่ า
จากกระบวนการผลิตก๊าชชีวภาพ และการผลิตเอทานอล
(4) โรงไฟฟ้ า ใช้วตั ถุดบิ ที่เป็ นของเสียจากกระบวนการผลิต
น�้ำตาล (กากอ้อย) และก๊าซชีวภาพทีไ่ ด้จากโรงงานผลิตก๊าช
ชีวภาพเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ า และพลังไอน�้ำ
ขายให้กบั โรงงานในเครือและการไฟฟ้ า

แผนภาพที่ 1 : แผนภูมแิ สดงความสัมพันธ์ของการผลิตน�้ำตาลและการผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอืน่ ๆ

รายงานประจ�ำปี 2561
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ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย มีการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมโดยมีราย
ละเอียดดังนี้
ทุนช�ำระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การ
ลงทุน

ธุรกิ จน�้ำตาล
บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
บริษทั น�้ำตาลนิวกว้างสุน้ หลี จ�ำกัด
Savannakhet Sugar Corporation

600.00
1,000.00
500.00
684.76

90.21%
95.78%
98.61%
98.49%

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

936.98
1,167.66

80.00%
80.00%

191.66

23.82%

20.00
300.00

79.55%
100.00%

487.50

100.00%

2,532.00

40.00%

800.00
480.00

100.00%
100.00%

ธุรกิ จอื่นๆ
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด

840.00

91.02%

บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ�ำกัด

0.25

100%

กลุม่ ธุรกิจ/ชือ่ บริษทั

ธุรกิ จสนับสนุน
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)**
และบริษทั ย่อย 5 แห่ง
บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จ�ำกัด
บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จ�ำกัด
บริษทั Wynn In Trading จ�ำกัด
ธุรกิ จพลังงานและสารเคมี
บริษทั บีบจี ไี อ จ�ำกัด (มหาชน)***
และบริษทั ย่อย 3 แห่ง บริษทั ร่วม 1 แห่ง
บริษทั โรงไฟฟ้ าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด

ประเภทของธุรกิจ

ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
เพาะปลู ก อ้อ ย ผลิต และจ� ำ หน่ า ยน�้ ำ ตาลทราย
ประเทศลาว
เพาะปลูกอ้อยทีเ่ กาะกง ประเทศกัมพูชา
ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย ประเทศกัมพูชา
ท่าเรือ ให้เช่าคลังสินค้า และอสังหาริมทรัพย์ ผลิต
จ�ำหน่ายแป้ งสาลี และน�้ำมันปาล์ม
บริษทั รับอนุญาตส่งออกน�้ำตาล
ซื้อมาขายไปน�้ ำตาลทรายในประเทศ และด�ำเนิน
กิจการทางการเกษตร
ธุรกิจซือ้ มาขายไปและให้คำ� ปรึกษา
บริษัทโฮลดิ้ง ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ
โรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก (SPP)
จัดหาวัตถุดบิ ส�ำหรับการเพาะปลูกอ้อย
พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ให้เช่า และ
เป็ นศูนย์ฝึกอบรมของกลุม่
ให้บริการขนส่ง

หมายเหตุ
สัดส่วนการลงทุนหมายรวมถึง อัตราการถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมรวมกัน
* ถือทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co.,Ltd.
** บริษทั ร่วม : บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย 5 แห่ง ได้แก่ (1) บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน�้ำมัน จ�ำกัด (2) บริษทั
ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ำกัด (3) บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ำกัด (4) บริษทั ที เอส คลังสินค้า จ�ำกัด (5) บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
(มหาชน)
*** บริษทั ร่วม : บริษทั บีบจี ไี อ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย 3 แห่ง บริษทั ร่วม 1 แห่ง ได้แก่ (1) บริษทั บางจากไบโอเอทานอล จ�ำกัด (2)
บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ�ำกัด (3) บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) (4) บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ�ำกัด (บริษทั ร่วม)
โดยในบริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ�ำกัด มีบริษทั ย่อยอีก 3 แห่ง
บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ในกลุม่ ณ 31 ตุลาคม 2561 ดังนี้

บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

(บริ ษทั จดทะเบียน : KSL) ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 2,205 ล้านบาท

ธุรกิ จน�้ำตาล
บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
600 ล้านบาท, 90.21%

ธุรกิ จพลังงานและสารเคมี

ธุรกิ จสนับสนุน

บริษทั บีบจี ไี อ จ�ำกัด
2,532 ล้านบาท, 40.00%

บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มเิ นิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)
145.2 ล้านบาท, 23.82%

ธุรกิ จอื่นๆ
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทด จ�ำกัด
840 ล้านบาท, 91.02%

บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด บริษทั โรงไฟฟ้ าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จ�ำกัด
800 ล้านบาท, 100.00%
1,000 ล้านบาท, 95.78%
20 ล้านบาท, 79.55%
บริษทั น�้ำตาลนิวกว้างสุน้ หลี จ�ำกัด
500 ล้านบาท, 98.61%

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

บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิง้ จ�ำกัด
300 ล้านบาท, 100.00%

บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
480 ล้านบาท, 100.00%

Savannakhet Sugar Corporation
685 ล้านบาท, 98.49%

บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
0.25 ล้านบาท, 100.00%

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

บริษทั มีบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมโดยมีรายละเอียดสามารถจ�ำแนกตามประเภทของธุรกิจได้ดงั นี้

ธุรกิจน�้ำตาล

บริ ษทั โรงงานน�้ำตาลนิ วกรุงไทย จ�ำกัด

เป็ นบริษทั ผลิตและจ�ำหน่ ายน�้ำตาลทรายและผลพลอยได้
อืน่ ๆ เดิมโรงงานตัง้ อยูท่ อ่ี ำ� เภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี บริษทั
บริ ษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ยา้ ยไปยัง อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุร ี และขยายก�ำลังการ
เป็ นบริษทั ผลิตและจ�ำหน่ ายน�้ำตาลและผลพลอยได้อ่นื ๆ ผลิต สามารถหีบอ้อยได้สงู สุดที่ 36,000 ตันอ้อย/วัน โดยในปั จจุบนั
สาขาที่ 1 โรงงานตัง้ อยูท่ อ่ี ำ� เภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สามารถ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงงานสามารถผลิตได้ทงั ้ น�้ ำตาลทรายดิบ
หีบอ้อยได้สงู สุดที่ 35,000 ตันอ้อย/วัน และสาขาที่ 2 โรงงานตัง้ อยู่ น�้ำตาลทรายขาว และน�้ำตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์
ทีอ่ ำ� เภอวังสะพุง จังหวัดเลย สามารถหีบอ้อยได้ท่ี 18,000 ตันอ้อย/ บริ ษทั น�้ำตาลนิ วกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
วัน โดยทัง้ สองโรงงานสามารถผลิ ต ได้ ท ัง้ น�้ ำ ตาลทรายดิ บ
เป็ นบริษทั ผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาล และผลพลอยได้อ่นื ๆ
น�้ำตาลไฮโพล น�้ำตาลทรายขาว และน�้ำตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์
มีโรงงานตัง้ อยูท่ อ่ี ำ� เภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุร ี สามารถหีบอ้อยได้
บริ ษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
สูงสุดที่ 4,000 ตันอ้อย/วัน ซึง่ ก�ำลังการหีบอ้อยลดลง เนื่องมาจาก
เป็ นบริษทั ผลิตและจ�ำหน่ ายน�้ำตาลทรายและผลพลอยได้ บริษทั มีการขยายเครือ่ งจักรส่วนหนึ่งไปทีป่ ระเทศลาว และประเทศ
อืน่ ๆ โรงงานตัง้ อยูท่ ่ี อ�ำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร ี สามารถหีบ กัมพูชา โรงงานสามารถผลิตได้ทงั ้ น�้ำตาลทรายดิบ น�้ำตาลไฮโพล
อ้อยได้สงู สุดที่ 22,000 ตันอ้อย/วันโรงงานสามารถผลิตได้ทงั ้ น�้ำตาล น�้ำตาลทรายขาว และน�้ำตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์
ทรายดิบ น�้ำตาลทรายขาว และน�้ำตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์
Savannakhet Sugar Corporation
เป็ นบริษทั ที่ได้รบั สัมปทานพื้นที่ส�ำหรับเพาะปลูกอ้อย
ประมาณ 10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จากรัฐบาลลาวโดยบริษทั
รายงานประจ�ำปี 2561

13
จะเพาะปลูกอ้อยเอง และมีโรงงานน�้ำตาลทีส่ ะหวันนะเขด สามารถ สามารถจ�ำหน่ายให้กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตและการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
หีบอ้อยได้สงู สุดที่ 3,000 ตันอ้อยต่อวัน ผลผลิตจะเป็ นน�้ำตาลทราย ปั จจุบนั บริษทั มีสาขารวม 3 สาขาโดยสาขาทีห่ นึ่งตัง้ อยู่ใกล้เคียง
โรงงานน�้ำตาลขอนแก่น อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น สาขาทีส่ องตัง้ อยูใ่ กล้
ดิบ และผลพลอยได้อน่ื ๆ
เคียงโรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ. กาญจนบุร ี (โครงการพลังงาน
Koh Kong Plantation Co., Ltd , Koh Kong Sugar Industry ทดแทนบ่อพลอย) และสาขาทีส่ ามตัง้ อยู่ใกล้เคียงโรงงานน�้ ำตาล
Co., Ltd
ขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย (โครงการเลย) ท�ำให้ปัจจุบนั บริษทั มี
เป็ นบริษทั ทีไ่ ด้รบั สัมปทานพืน้ ทีส่ ำ� หรับเพาะปลูกอ้อยรวม ก�ำลังการผลิตไฟฟ้ ารวม 195 MW
ประมาณ 19,100 เฮกเตอร์ (119,375 ไร่)จากรัฐบาลกัมพูชาโดย บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
บริษทั จะเพาะปลูกอ้อยเอง และมีโรงงานน�้ำตาลทีเ่ กาะกง สามารถ
บริษทั จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดหา และจัด
หีบอ้อยได้สงู สุดที่ 6,000 ตันอ้อยต่อวัน ผลผลิตจะเป็ นน�้ำตาลทราย
จ�ำหน่าย วัตถุดบิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร เช่น จ�ำหน่ายปุ๋ ยอินทรีย์
ดิบ และผลพลอยได้อน่ื ๆ
และรวมถึงการให้บริการทางการค้าต่าง ๆ

ธุรกิจพลังงานและสารเคมี
บริ ษทั บีบจี ีไอ จ�ำกัด (มหาชน)

ธุรกิจสนับสนุน

บริ ษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ ง จ�ำกัด
ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ตุลาคม 2560 ซึง่ เกิดจากการควบรวมบริษทั
ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิต และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชวี ภาพของ บริษทั
จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2535 เป็ นบริษทั ส่งออกน�้ำตาลรับ
น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยของ บริษทั บางจาก อนุญาตตามข้อก�ำหนดของ พรบ. อ้อยและน�้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) โดยบริษทั แห่งใหม่น้ี ด�ำเนินธุรกิจใน ด�ำเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนของบริษทั น�้ำตาลในกลุม่ และบริษทั น�้ำตาล
ลักษณะโฮลดิง้ คอมปานี ทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั ต่างๆ ดังนี้
อืน่ ๆ ในการส่งออกน�้ำตาลไปต่างประเทศ
- บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จ�ำกัด (มหาชน) (TSTE ) และบริษทั
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเอทานอลจาก กากน�้ำตาล ก�ำลังการ ย่อย
ผลิตเอทานอล 350,000 ลิตร/วัน สัดส่วนการถือหุน้ 99.99%
เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ�ำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าคลังเก็บสินค้า บริการขนถ่ายสินค้าขึน้ เรือเดิน
ประกอบธุ ร กิจ ผลิต และจ� ำ หน่ า ยเอทานอลจาก มัน ส�ำ ปะหลัง สมุทร บริการท่าเทียบเรือและบริการสินค้าผ่านท่า โดยท่าเรือและ
ก�ำลังการผลิตเอทานอล 150,000 ลิตร/วัน สัดส่วนการถือหุน้ 85% คลังสินค้า ตัง้ อยูท่ พ่ี ระประแดง สมุทรปราการ ริมแม่น้�ำเจ้าพระยา
ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็ นบริษทั น�้ำตาลในกลุม่ KSL โรงงานน�้ำตาลอื่น
- บริษทั อุบลไบโอเอทานอล จ�ำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและ ทีถ่ อื หุน้ โดยพันธมิตรทางการค้าอืน่ ๆ และลูกค้าทัวไป
่
นอกจากนี้
จ�ำหน่ ายเอทานอลจาก มันส�ำปะหลัง ธุรกิจแป้ งมัน และพลังงาน ทางบริษทั ไทยชูการ์เทอร์มเิ นิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) เป็ นบริษทั แม่ของ
ก�ำลังการผลิตเอทานอล 400,000 ลิตร/วัน สัดส่วนการถือหุ้น บริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ซึ่งด�ำเนินธุรกิจหลัก ๆ คือ ธุรกิจซื้อ
21.28%
ขายให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้ งสาลี ธุรกิจผลิตถุงกระสอบ
- บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จ�ำกัด ประกอบธุรกิจผลิต และจ�ำหน่าย พลาสติก โรงงานผลิตน�้ำมันปาล์ม และธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์
ไบโอดีเซล ก�ำลังการผลิต 810,000 ลิตร/วัน สัดส่วนการถือหุน้ 70% (รายละเอียดดูได้จากข้อมูลบริษทั จดทะเบียน บริษทั ไทยชูการ์
เทอร์มเิ นิ้ล จ�ำกัด (มหาชน)(TSTE) และ บริษทั ทีเอส ฟลาวมิลล์
ท�ำให้บริษทั นี้เป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย จ�ำกัด (มหาชน) (TMILL))
เชื้อเพลิงชีวภาพทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศ โดยมีก�ำลังการผลิตของ
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมรวมกัน 1,710,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็ น บริ ษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ ง จ�ำกัด
ก�ำลังการผลิตเอทานอลรวม 900,000 ลิตรต่อวัน และก�ำลังการผลิต
จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2549 ปั จจุบนั ด�ำเนินธุรกิจ ซือ้ มาขาย
ไบโอดีเซล 810,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งบริษัทนี้จะเป็ นบริษัทหลัก ไปน�้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง ส�ำหรับลูกค้าภายในประเทศ
(flagship company) ในการขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ชวี ภาพต่อไป นอกจากนี้บริษทั ได้มกี ารเพาะปลูกอ้อยในทีด่ นิ ของบริษทั เอง
ในอนาคต
บริ ษทั Wynn In Trading จ�ำกัด
เป็ น บริษัท ด�ำ เนิ น ธุ ร กิจ ซื้อ มาขายไประหว่ า งประเทศ
ให้คำ� ปรึกษา และการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษทั เข้าไปถือหุน้
ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปลายปี 2546 เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ เพือ่ ด�ำเนิน ในสัดส่วนร้อยละ 100
ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ าและผลิตไอน�้ำโดยใช้กากอ้อยเป็ นเชือ้ เพลิง
หลัก โดยจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ าพร้ อ มกั บ ไอน�้ ำ ให้ โ รงงานน�้ ำ ตาล
และโรงงานอื่นๆในกลุ่ม และมีไฟฟ้ าทีเ่ กินความต้องการของกลุ่ม
บริ ษทั โรงไฟฟ้ าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
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ธุรกิจอื่นๆ

เป็ นบริษทั จัดตัง้ ใหม่ มีวตั ถุประสงค์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ขนส่งน�้ำตาล และสินค้าอืน่ ๆ ปั จจุบนั ยังไม่ได้เริม่ ด�ำเนินการ

บริ ษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
เป็ นบริษทั ด�ำเนินธุรกิจท�ำสวนเกษตรและบ้านพักตาก
อากาศทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรใี นชื่อ “ริเวอร์แควปาร์คแอนด์รสี อร์ท”
โดยให้บริการบ้านพักและใช้เป็ นทีจ่ ดั อบรมสัมมนาให้แก่บุคลากร
ภายในกลุ่ม และลูกค้าทัวไป
่ นอกจากนี้ยงั ประกอบธุรกิจให้เช่า
อาคารส�ำนักงาน ย่านใจกลางเขตธุรกิจในกรุงเทพมหานครโดยเป็ น
เจ้าของอาคารลิเบอร์ตส้ี แควร์ สีลมซึง่ เป็ นอาคารสูง 22 ชัน้ และชัน้
ใต้ดนิ 6 ชัน้ มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่ารวมประมาณ 19,151 ตารางเมตร
บริ ษทั ดับบลิ วเอสพี โลจิ สติ กส์ จ�ำกัด

ส�ำหรับนโยบายการแบ่งการด�ำเนินงานของบริษทั ในกลุ่ม
นัน้ จะจัดบริษทั ทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจคล้ายกันอยูภ่ ายใต้บริหารงานคณะ
ผูบ้ ริหารเดียวกันเช่นบริษทั ในธุรกิจน�้ำตาลทัง้ 4 บริษทั จะอยูภ่ ายใต้
การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกันส่วนบริษทั ใน
ธุรกิจสนับสนุนธุรกิจพลังงานและสารเคมีและธุรกิจอืน่ ๆ บริษทั จะจัด
ส่งบุคลากรของบริษทั เข้าไปร่วมเป็ นกรรมการบริษทั เพือ่ ร่วมในการ
ก�ำหนดนโยบายและในบางบริษทั ย่อย บริษทั ได้ส่งบุคลากรของ
บริษทั เอง เข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ย่อย เพือ่
ให้บริษทั ย่อยดังกล่าวด�ำเนินนโยบายบริหารสอดคล้องกับบริษทั ใหญ่

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั
ชือ่ บริษทั
1. บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
2. บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
3. บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
4. บริษทั น�้ำตาลนิวกว้างสุน้ หลี จ�ำกัด
5. บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จ�ำกัด
6. บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)*
7. บริษทั โรงไฟฟ้ าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
8. บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
9. บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
10. บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จ�ำกัด
11. Koh Kong Plantation Co,. Ltd.**
12. Koh Kong Sugar Co,. Ltd.
13. Savannaket Sugar Corporate
14. Wynn In Trading Co,. Ltd.
15. บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
รวม
หักรายการระหว่างกัน
รวมรายได้

% การถือ ปี 2561
หุน้ ของ
รายได้
บริษทั ปี
(ล้านบาท)
2561
บริษทั หลัก
9,819
90.21%
2,888
95.78%
4,274
98.61%
562
79.55%
17
40.00%
0
100.00%
3,643
100.00%
382
91.02%
193
100.00%
3,420
80.00%
45
80.00%
366
98.49%
199
100.00%
0
100.00%
0
25,809
-7,996
17,813

%
38%
11%
17%
2%
0%
0%
14%
1%
1%
13%
0%
1%
1%
0%
0%
100%

ปี 2560
รายได้
(ล้านบาท)
8,416
3,006
3,631
664
13
2,148
2,386
362
188
3,806
77
264
419
0
0
25,379
-9,756
15,623

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

ปี 2559
รายได้
(ล้านบาท)

%

9,864 37%
2,499
9%
3,285 12%
534
2%
15
0%
2,144
8%
2,525 10%
29
0%
175
1%
4,169 16%
153
1%
673
3%
241
1%
0
0%
0
0%
26,307 100%
-9,396
16,911

* ณ ตุลาคม ปี 2561 บริษทั ได้ถอื หุน้ ทางอ้อมใน บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ผ่านบริษทั ร่วม คือ บีบจี ไี อ จ�ำกัด (มหาชน)
ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40 ของหุน้ ทัง้ หมด
**ถือทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.
(ค�ำอธิบายการเปลีย่ นแปลงของรายได้ และผลการด�ำเนินงานรายกลุม่ ธุรกิจ โปรดดู ส่วนที่ 3 ฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน)
รายงานประจ�ำปี 2561
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ผลิ ตภัณฑ์หลัก : น�้ำตาล
น�้ำตาล : ลักษณะผลิ ตภัณฑ์
บริษทั เป็ นกลุม่ บริษทั น�้ำตาลในประเทศไทยทีไ่ ด้ผา่ นการ
ตรวจรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตาม “มาตรฐาน SQF
2000”, “มาตรฐาน ISO 9001 Version 2000” รวมทัง้ “มาตรฐาน
ระบบวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม” หรือ HACCP
น�้ำตาลทรายที่ กลุม่ บริษทั ผลิตสามารถจ�ำแนกได้ตามประเภทและ
เกรดของความบริสทุ ธิ ์ของน�้ำตาลเป็ น 4 ชนิด ได้แก่
น�้ำตาลทรายดิ บ (Raw Sugar) - เป็ นน�้ำตาลทรายมี
ค่ า สีสูง กว่ า 1,500 ICUMSA สีจ ะมีล ัก ษณะเป็ น สีน้� ำ ตาลเข้ม
มีสงิ่ สกปรกเจือปนสูง ความบริสุทธิต�์ ่ ำ การขนถ่ายจะขนถ่ายใน
ลักษณะเป็ น BULK ไม่ได้ใส่ในกระสอบ น�้ำตาลชนิดนี้ไม่สามารถ
น�ำไปบริโภคโดยตรงได้ ผูซ้ อ้ื จะต้องน�ำน�้ำตาลไปผ่านกระบวนการ
รีไฟน์ หรือท�ำให้บริสุทธิก์ ่อนเพื่อผลิตเป็ นน�้ ำตาลทรายขาวหรือ
น�้ำตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์

น�้ำตาลทรายขาวบริสทุ ธิ์ (Refined Sugar) – เป็ นน�้ำตาล
ทรายมีคา่ สีไม่เกิน 45 ICUMSA มีลกั ษณะเด่นคือมีความบริสทุ ธิ ์สูง
เป็ นน�้ำตาลทีน่ ยิ มใช้ในอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งใช้น้�ำตาลทีม่ คี วามบริสทุ ธิ ์
มาก เช่นอุตสาหกรรมยา เครือ่ งดืม่ ประเภทน�้ำอัดลมและเครือ่ งดืม่
บ�ำรุงก�ำลัง
ภายหลังจากที่มกี ารผ่านกระบวนการผลิตน�้ ำตาลแล้ว
ของเหลวทีเ่ หลือทีไ่ ม่สามารถท�ำให้เป็ นเม็ดน�้ำตาลได้ หรือต�่ำกว่า
จุดคุม้ ทุนทีจ่ ะไปท�ำเป็ นน�้ำตาลเรียกว่ากากน�้ำตาล กากน�้ำตาลจัด
เป็ นผลผลิตพลอยได้จากการผลิตน�้ำตาลทรายทีย่ งั มีมลู ค่าโดยทัวไป
่
จะมีส่วนประกอบของสารต่างๆคือน�้ ำ 20% น�้ ำตาลซูโครส 30%
น�้ำตาลอินเวอร์ท 32% อินทรียส์ ารซึง่ ไม่ใช่น้�ำตาล 12% และ เถ้า
6% และในปริมาณอ้อย 1 ตัน โรงงานน�้ำตาลจะได้ผลผลิตกากน�้ำตาล
ประมาณ 45 - 50 กิโลกรัม ดังนัน้ ผลผลิตกากน�้ำตาลในแต่ละปี จะมี
มากน้อยเพียงใดขึน้ อยูก่ บั ปริมาณอ้อยเข้าหีบของโรงงานน�้ำตาลใน
แต่ละปี กากน�้ำตาลสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางใน
อุ ต สาหกรรมชีว ะ–เคมี (Biochemistry Industry) ซึ่ง ได้แ ก่
อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้มกลันสุ
่ รา อุตสาหกรรมผลิต
ยีสต์ อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (โดยผสม
กับ มัน ส�ำ ปะหลัง และชานอ้อ ย) อุ ต สาหกรรมผลิต น�้ ำ ส้ม สายชู
อุตสาหกรรมผลิตซีอว๊ิ และซอสปรุงรสต่าง ๆ ซึง่ ถือเป็ นอุตสาหกรรม
ปลายน�้ำของการผลิตน�้ำตาล

น�้ำตาลทรายดิ บคุณภาพสูง (High Pol Sugar) - เป็ น
น�้ำตาลทรายมีคา่ สีอยูร่ ะหว่าง 1,000 - 1,500 ICUMSA สามารถน�ำ
ส�ำหรับของเสียจากกระบวนการผลิตน�้ำตาลทีส่ ามารถน�ำ
ไปบริโภคได้โดยตรง การขนส่งนิยมบรรจุเป็ นกระสอบ ราคาจะถูก ไปใช้ประโยชน์ได้จะมี กากอ้อย และ กากหม้อกรอง กากอ้อย เป็ น
กว่าน�้ำตาลทรายขาวและน�้ำตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์
ส่วนของชานอ้อยทีไ่ ด้จากการขบวนการหีบอ้อยจากชุดลูกหีบชุด
น�้ำตาลทรายขาว (White Sugar) - เป็ นน�้ำตาลทรายมี สุดท้าย โดยปั จจุบนั บริษทั ใช้กากอ้อยเป็ นเชื้อเพลิงส�ำหรับผลิต
ค่าสีประมาณ 46 – 200 ICUMSA มีคา่ โพลาไรเซชันไม่
่ น้อยกว่า ไฟฟ้ าและไอน�้ำเพือ่ ใช้ในกระบวนการผลิตน�้ำตาล และจ�ำหน่ายให้
99.50 ดีกรี น�้ำตาลประเภทนี้โดยทัวไปเป็
่
นน�้ำตาลทรายทีป่ ระชาชน กับการไฟฟ้ า ส่วนกากหม้อกรอง เป็ นกากทีไ่ ด้จากกระบวนการกรอง
นิยมบริโภค รวมถึงใช้เป็ นวัตถุดบิ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ ตะกอนในระบบสูญญากาศ กากหม้อกรองทีไ่ ด้สามารถน�ำไปเป็ น
วัตถุดบิ ในการผลิตปุ๋ ยเพื่อการเกษตรทัวไป
่ ในอดีตบริษทั ให้กาก
ต้องการความบริสทุ ธิปานกลาง
์
หม้อกรองดังกล่าวแก่ชาวไร่ออ้ ยทีน่ �ำอ้อยมาส่งโรงงานเพือ่ เป็ นการ
ส่งเสริมการผลิตปลูกอ้อยในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง อย่างไรก็ตาม ภายหลัง
ภาพที่ 1 : ดุลน�้ำตาล (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP)

หมายเหตุ ปี 2018/2019 เป็ นตัวเลขประมาณการ
Source : F.O.Licht, updated 20-12-2018
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ในช่วงกลางปี 2561 ซึง่ เป็ นทีค่ าดการณ์วา่ ผลผลิตอ้อยใน
ปี 2560/61 จะดีขน้ึ มากกว่าเดิม โดยมาจากประเทศไทยและประเทศ
อินเดียทีค่ าดว่าผลผลิตจะดีขน้ึ ซึง่ ได้สง่ ผลกระทบให้ราคาปรับตัว
ลงอย่ า งรวดเร็ว จากระดับ ราคาที่ 14 - 15 เซนต์ ต่ อ ปอนด์
ช่วงต้นปี ลงมาทีร่ ะดับ 10 - 13 เซนต์ต่อปอนด์ ในช่วงปลายปี โดย
จากการประมาณการของ F.O.Licht ณ 20 ธันวาคม 2561 คาดว่า
ผลผลิตในปี 2561/62 จะลดลงร้อยละ 4.1 จาก 192.8 ล้านตัน เป็ น
185.0 ล้านตัน ส่วนการบริโภคจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.6 หรือเพิม่ ขึน้
น�้ำตาล : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
จาก 183.3 ล้านตัน เป็ น 186.3 ล้านตัน ซึง่ จะท�ำให้ปริมาณผลิต
การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศ
น�้ำตาลโลกขาดดุล ส่งผลให้ปริมาณน�้ำตาลคงเหลือปลายงวดของ
ภาพรวมของตลาดน�้ำตาลโลกนัน้ ผลผลิตน�้ำตาลโลก ฤดู โลก ปี 2561/62 คาดว่าจะลดลงจาก 74.5 ล้านตัน เป็ น 74.0
การผลิต 2560/2561 มีประมาณ 192.8 ล้านตัน (มูลค่าน�้ำตาลทราย ล้านตัน หรือมีสดั ส่วนสต็อกน�้ำตาลต่อปริมาณการบริโภคอยูท่ ร่ี ะดับ
ดิบ) เพิม่ ขึน้ 13.2 ล้านตัน หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 7.4 เมือ่ เทียบ ร้อยละ 40 ของการบริโภคซึง่ ระดับปกติคอื ร้อยละ 45 ของการบริโภค
กับฤดูการผลิต 2559/2560 ในขณะเดียวกันความต้องการบริโภค
จะเห็นได้ว่า ราคาน�้ำตาลในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี า่ นมามีความ
โลกรวมเท่ากับ 183.3 ล้านตัน ขยายตัวเพิม่ ขึน้ 2.7 ล้านตัน หรือ ผัน ผวนค่ อ นข้า งมาก เนื่ อ งจากสภาพภู ม ิอ ากาศที่ไ ม่ แ น่ น อน
คิดเป็ นอัตราร้อยละ 1.5 เมือ่ เทียบกับฤดูการผลิต 2559/2560 เทียบ การเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง หรืออากาศหนาวจัด ล้วนส่งผลกระทบต่อ
กับปริมาณน�้ำตาลคงเหลือปลายปี เพิม่ ขึน้ จากระดับ 68.2 ล้านตัน ราคาน�้ำตาล นอกจากนี้ยงั ต้องค�ำนึงถึงปริมาณสต็อกน�้ำตาลโลกว่าอยู่
ในฤดูการผลิต 2559/2560 เป็ น 74.5 ล้านตัน ในฤดูการผลิต ทีร่ ะดับเหมาะสมหรือไม่ ปริมาณการผลิตและการใช้เอทานอล ปริมาณ
2560/2561 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 41 ของปริมาณความต้องการ การเข้าเก็งก�ำไรของกองทุน และนโยบายภาครัฐในประเทศผูผ้ ลิตและ
บริโ ภค หรือ เพีย งพอส�ำ หรับ การบริโ ภคประมาณ 4.9 เดือ น ผูบ้ ริโภคทีส่ ำ� คัญ ทีจ่ ะส่งผลต่อราคาน�้ำตาลตลาดโลกเช่นกัน
โดยผลผลิตทัวโลกยั
่
งถูกคาดการณ์ว่าจะผลิตได้เกินความต้องการ
ในปี 2561 จึงส่งผลให้ชว่ งต้นปี 2561 ราคาน�้ำตาลตลาดโลกปรับตัว
ลดลงตลอดทัง้ ปี ปั จ จุ บ ัน อยู่ใ นระดับ 12-13 เซนต์ ต่ อ ปอนด์
จากเดิมอยูท่ ร่ี ะดับ 17-18 เซนต์ต่อปอนด์ ในปี 2560

จากทีบ่ ริษทั ย่อยเริม่ ด�ำเนินกิจการผลิตแอลกอฮอล์และสารเคมีต่อ
เนื่อง น�้ำเสียทีไ่ ด้จากโรงงานจะสามารถน�ำไปผสมกับกากหม้อกรอง
ผ่านกระบวนการย่อยสลาย (BIODECOMPOSE) ซึง่ จะได้ผลิตภัณฑ์
ปุ๋ ยอินทรียท์ ม่ี คี ณ
ุ ภาพเหมาะสมแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย ซึง่ จะท�ำให้
เกิดการท�ำธุรกิจทีค่ รบวงจร

ภาพที่ 2 : แสดงราคาน�้ำตาลตลาดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ปี

รายงานประจ�ำปี 2561
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ส�ำหรับช่องทางการจ�ำหน่ ายในการส่งออกของโรงงาน ของตลาด และความสามารถในการผลิตของผูข้ ายแต่ละรายซึง่ แตก
ต่างกันไป ทัง้ นี้สดั ส่วนการขายน�้ำตาลของกลุม่ บริษทั สามารถดูราย
น�้ำตาลไทย สามารถแบ่งเป็ นดังนี้
ละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี
(1) ขายผ่านเทรดเดอร์รายใหญ่ (Traders) เช่น บริษทั
Wilmar, บริษทั Cofco, บริษทั Alvean , บริษทั Sucden เป็ นต้น ตารางที่ 3 อย่างไรก็ดสี าระส�ำคัญของพระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน�้ำตาล
จากนัน้ เทรดเดอร์จะน�ำน�้ำตาลไทยไปขายต่อให้ผซู้ อ้ื อื่นๆ ในต่าง ไทย ในเรือ่ งการแบ่งปั นผลประโยชน์กบั ชาวไร่ยงั คงเดิม
ประเทศต่อไป การขายให้กบั เทรดเดอร์จะเป็ นการลดความเสีย่ งใน
เรือ่ งการเก็บเงินไม่ได้ และลดความยุง่ ยากในการจัดการเรือ่ งการส่ง สภาวะการแข่งขัน และคู่แข่งขัน
ออก โดยโรงงานน�้ำตาลไทยจะรับผิดชอบการขนส่งถึงท่าเรือทีส่ ง่
ในปี 2561 ประเทศไทยมีโรงงานน�้ำตาลทีเ่ ดินเครือ่ งผลิต
ออกในประเทศไทยเท่านัน้ เช่น FOB Ports @ Bangkok หรือ FOB จ�ำนวน 54 โรง (ไม่รวมโรงงานทีไ่ ม่ดำ� เนินงาน และใบอนุญาตใหม่ท่ี
Ports @ Lamchabang เป็ นต้น
ยังไม่ได้ก่อสร้างโรงงาน) มีการหีบอ้อยรวมประมาณ 135 ล้านตัน
(2) ส่งออกผ่านชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อ้อย/ปี ผลิตน�้ำตาลประมาณ 14.7 ล้านตัน น�้ำตาลตัวเลขประมาณ
ประเทศลาว และ ประเทศกัมพูชา โดยทยอยขายเป็ นจ�ำนวนน้อย การ ณ ปิ ดหีบ ในส่วนของการละลายนอกฤดู ทางราชการไม่ได้
ประกาศตัวเลข แต่โดยปกติปริมาณต้องลดลง เพราะมีการสูญเสีย
ให้กบั ผูค้ า้ น�้ำตาลชายแดน
จากการแปรสภาพน�้ำตาลทรายดิบเป็ นขาว (ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณ และ
(3) ขายให้กบั ผูผ้ ลิตเพือ่ การส่งออกทีใ่ ช้น้�ำตาลเป็ นวัตถุดบิ คุณภาพอ้อยเข้าหีบแต่ละปี ) โดยมีระยะเวลาการหีบอ้อยในแต่ละปี
เนื่องจากในบางช่วงเวลา ราคาน�้ำตาลภายในประเทศสูงกว่าราคา ประมาณ 4 – 5 เดือนเท่านัน้ (นับจากวันแรกทีม่ โี รงงานเปิ ดหีบและ
น�้ำตาลต่างประเทศ ท�ำให้ผผู้ ลิตทีใ่ ช้น้�ำตาลเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิต จบที่โรงงานสุดท้ายปิ ดหีบ) ฤดูการหีบอ้อยจะเริม่ ประมาณเดือน
สินค้าของตน เพื่อน� ำไปส่งออกไม่สามารถแข่งขันกับผูผ้ ลิตอื่นใน พฤศจิกายนของแต่ละปี จนถึงประมาณต้นเดือนเมษายน จ�ำนวนของ
ตลาดโลกได้ ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม โรงงานน�้ำตาลปั จจุบนั ถูกควบคุมจากทางภาครัฐโดยผูป้ ระกอบการ
อาหารและเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน ทางภาครัฐจึงเปิ ดโอกาส โรงงานน�้ำตาลต้องได้รบั อนุ ญาตจากคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาล
ให้ผู้ผลิตเพื่อการส่งออกสามารถขออนุ ญาตซื้อน�้ ำตาลได้ท่รี าคา ทราย และกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมก่อน ถึงจะขยายก�ำลัง
การผลิต หรือย้ายฐานการผลิต หรือสร้างโรงงานน�้ำตาลแห่งใหม่ได้
น�้ำตาลตลาดโลก โดยอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีท่ างภาครัฐก�ำหนด
การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดในประเทศ
ในปี 2561 ประเทศไทยได้ ม ีก ารปรับ เปลี่ย นระบบ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล ซึง่ ท�ำให้ไม่มรี ะบบโควตาและไม่มกี าร
ก�ำหนดราคาจ�ำหน่ ายน�้ ำตาลภายในประเทศ ส่งผลให้ตลาดใน
ประเทศเสรี และราคาน�้ำตาลในประเทศจะลอยตัวแปรผันตามราคา
น�้ำตาลตลาดโลก บวกด้วยพรีเมีย่ มของน�้ำตาลไทย ส่งผลให้ในภาพ
รวมการขายน�้ำตาลในประเทศ และขายส่งออกจึงเป็ นไปตามกลไก

ในปี 2561 ประเทศไทยมีโรงงานน�้ำตาลทีเ่ ดินเครือ่ งผลิต
จ�ำนวน 54 โรง สามารถแบ่งเป็ นกลุม่ โรงงานน�้ำตาลซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตราย
ใหญ่ของประเทศไทยได้เป็ น 6 กลุม่ ใหญ่ ทีเ่ หลือเป็ นผูผ้ ลิตรายย่อย
โดยกลุม่ โรงงานน�้ำตาลขอนแก่น ถือได้วา่ เป็ นกลุม่ ผูผ้ ลิตทีม่ ปี ริมาณ
อ้อยเข้าหีบเป็ นอันดับ 4 มีสว่ นแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 8 ปั จจุบนั
มีโรงงานทัง้ หมด 5 โรง ตัง้ อยูใ่ น 3 ภูมภิ าค คือ ภาคตะวันออกเฉียง

ตารางที่ 3 : ยอดขายน�้ำตาล และสัดส่วนการส่งออกต่อการขายในประเทศ 3 ปี ย้อนหลัง
2561
ยอดขายและราคาขาย

ปริมาณ
หน่วย

น�้ำตาล
น�้ำตาลภายในประเทศ
น�้ำตาลต่างประเทศ

1,091,228
199,876
891,352

% ปริมาณน�้ำตาลในประเทศ
/ ปริมาณขายน�้ำตาลรวม

18%

ราคาเฉลีย่
บาทต่อ
หน่วย
12,526
17,553
11,398

2560
จ�ำนวนเงิน
ล้านบาท
13,668
3,508
10,160

ปริมาณ
หน่วย
687,046
199,091
487,955
29%

ราคาเฉลีย่
บาทต่อ
หน่วย
17,362
19,526
16,479

2559
ปริมาณ
หน่วย

ราคาเฉลีย่
บาทต่อ
หน่วย

11,928 875,841
3,887 219,304
8,041 656,537

14,939
19,532
13,405

จ�ำนวนเงิน
ล้านบาท

จ�ำนวนเงิน
ล้านบาท
13,084
4,284
8,801

25%

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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เหนือ (2 โรง) ภาคตะวันตก (2 โรง) และ ภาคตะวันออก (1 โรง)

โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ และ
ขนมหวานเป็ นหลัก

นอกเหนือจากการกลยุทธ์การมุ่งเน้นการขายให้กบั ภาค
อุตสาหกรรมแล้ว บริษทั เองยังให้ความส�ำคัญกับการขายน�้ำตาลให้
กับ ผู้ป ระกอบการที่เ ป็ น ผู้ผ ลิต ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารเพื่อ การส่ง ออก
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
(re-exporter) เนื่องจากการขายน�้ำตาลให้กลุม่ ผูผ้ ลิตดังกล่าวบริษทั
นโยบายการจัดหาวัตถุดบิ เพื่อป้ อนโรงงานจัดเป็ นหัวใจ จะได้รบั ผลตอบแทนทีด่ กี ว่าการขายส่งออกทัวๆไปเนื
่
่องจากต้นทุน
ส�ำคัญอันดับต้น ๆ ของโรงงานน�้ำตาล เนื่องจากสภาวะในปั จจุบนั ที่ ค่าขนส่งทีถ่ กู กว่า
อุตสาหกรรมน�้ำตาลมีก�ำลังการผลิตรวมมากกว่าปริมาณอ้อยทีม่ ใี น
ประเทศท�ำให้ทกุ โรงงานน�้ำตาลต้องหาอ้อยมาป้ อนโรงงานให้ได้มาก
ทีส่ ดุ เพือ่ ลดต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ต่อหน่วยลง ปั จจุบนั วิธหี ลักที่ ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
กลุ่ม โรงงานน�้ ำ ตาลใช้เ พื่อ การจัด หาวัต ถุ ดิบ คือ ระบบการให้ก าร
สนับสนุนทางการเงินแก่ชาวไร่ หรือเป็ นทีร่ จู้ กั กันในอุตสาหกรรมใน
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมที่ส�ำคัญของกระบวนการผลิต
ระบบ “ เกีย๊ ว ” ระบบการให้การสนับสนุนทางการเงินของโรงงาน น�้ำตาลทรายจะเกิดจากน�้ำเสียทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต และฝุ่ นขีเ้ ถ้า
จะเป็ นการท�ำสัญญาซือ้ อ้อยล่วงหน้าจากเกษตรกรโดยทีเ่ กษตรกรจะ ทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ของหม้อไอน�้ำ ซึง่ บริษทั ได้คำ� นึงถึงและหา
สามารถขอเงินกูจ้ ากโรงงานน�้ำตาลเพือ่ น�ำไปใช้ในการลงทุนปลูกอ้อย มาตรการป้ องกัน ต่าง ๆ เพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และ
เมือ่ ถึงฤดูเก็บเกีย่ วชาวไร่จะน�ำอ้อยมาส่งให้แก่โรงงานและโรงงานจะ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
หักค่าอ้อยดังกล่าวจากเงินกูท้ ไ่ี ด้ให้แก่เกษตรกรแต่ละรายไป

น�้ำตาล : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

กลยุทธ์ท่ผี ่านมาที่บริษทั ใช้ในการจัดหาวัตถุดบิ คือการ
ท�ำให้ชาวไร่ออ้ ยทีส่ ง่ อ้อยให้กบั โรงงานได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะ
ยาวซึง่ จะท�ำให้ชาวไร่ออ้ ยมีแรงจูงใจทีจ่ ะปลูกอ้อยเพือ่ ป้ อนโรงงาน
ต่อไปและเป็ นการเติบโตไปพร้อมกับโรงงาน นโยบายหลักของ
บริษทั ทีใ่ ช้โดยเฉพาะทีภ่ าคอีสานคือ “ชาวไร่ร่ำ� รวย โรงงานรุง่ โรจน์”
ซึง่ เป็ นนโยบายทีม่ ุง่ เน้นการสร้างและส่งเสริมอาชีพระยะยาวให้แก่
ชาวไร่ออ้ ยและเป็ นระบบทีต่ ดั ตัวกลางหรือ “หัวหน้าโควตา” ออกไป
ท�ำให้บริษทั สามารถรูถ้ งึ ปั ญหาของชาวไร่ได้โดยตรงและสามารถ
ให้การช่วยเหลือชาวไร่ได้ อีกทัง้ บริษทั ยังให้การสนับสนุนทางด้าน
เครือ่ งมือ วิชาการและปั จจัยการผลิตเช่นให้เงินกูเ้ พือ่ ซือ้ รถขนอ้อย
แก่ชาวไร่รายย่อยการให้กากหม้อกรองแก่ชาวไร่เพือ่ น�ำไปใช้เป็ นปุ๋ ย
ส�ำหรับการปลูกอ้อยโดยไม่คดิ มูลค่า การส่งผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้าน
เกษตรมาให้ความรูใ้ นเรือ่ งการปลูกอ้อย การป้ องกันและการก�ำจัด
ศัตรูพชื การกระท�ำดังกล่าวจัดเป็ นกลยุทธ์ท่ที �ำให้บริษทั มีความ
สั ม พั น ธ์ ท่ี ดี ก ั บ ชาวไร่ แ ละก่ อ ให้ เ กิ ด การเติ บ โตไปพร้ อ มๆ
กันอย่างเป็ นระบบ

น�้ำตาล : งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่ม ี –

ผลิตภัณฑ์หลัก : ไฟฟ้ าและไอน�้ำ
ไฟฟ้ าและไอน�้ำ : ลักษณะผลิ ตภัณฑ์

โครงการนี้อยู่ภายใต้ บริษทั โรงไฟฟ้ าน�้ ำตาลขอนแก่น
จ� ำ กัด โดยจ� ำ หน่ า ยไฟฟ้ า พร้ อ มกับ ไอน�้ ำ ให้ โ รงงานน�้ ำ ตาล
และโรงงานอื่นๆในกลุ่ม และมีไฟฟ้ าทีเ่ กินความต้องการของกลุ่ม
สามารถจ�ำหน่ายให้กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตและการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
ได้ ปั จจุบนั บริษทั มีสาขารวม 3 สาขา โดยสาขาทีห่ นึ่งตัง้ อยูใ่ กล้เคียง
กับโรงงานน�้ำตาลขอนแก่น อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น มีกำ� ลังการผลิต
ไฟฟ้ า 65MW โดยจ�ำหน่ายให้กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต จ�ำนวน 20
MW สาขาที่ส องตัง้ อยู่ใ กล้เ คีย งกับ โรงงานน�้ ำ ตาลนิ ว กรุ ง ไทย
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี (โครงการพลังงานทดแทนบ่อพลอย) มี
ก�ำลังการผลิตไฟฟ้ า 90 MW โดยจ�ำหน่ายให้กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
นโยบายการผลิ ต
จ�ำนวน 30 MW และสาขาทีส่ ามตัง้ อยูใ่ กล้เคียงกับโรงงานน�้ำตาล
บริษทั มุง่ เน้นการผลิตน�้ำตาลทรายขาวและ ขาวบริสทุ ธิ ์ให้ ขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย มีกำ� ลังการผลิตไฟฟ้ า 40 MW
ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถหาตลาดได้ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวเป็ น
สินค้า ทีม่ รี าคาขายสูงและให้ผลตอบแทนก�ำไรมากกว่า นอกจากนี้
บริษทั ยังคงนโยบายการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ไฟฟ้ าและไอน�้ำ : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
โดยการที่บริษทั มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
เนื่องจากธุรกิจนี้เป็ นการจ่ายไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าฝ่ าย
อุตสาหกรรม จะช่วยให้บริษทั มีตน้ ทุนต่อหน่วยลดลง เพิม่ ศักยภาพ
ผลิ
ต
และการไฟฟ้
าส่วนภูมภิ าคตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า ดังนัน้ จึงมี
ในการแข่งขัน
ผูร้ บั ซือ้ ทีแ่ น่นอน จึงไม่มกี ารแข่งขันกันทางการตลาด ส่วนไฟฟ้ า
อีกส่วนหนึ่งและไอน�้ำ ทางบริษทั ได้ขายให้แก่บริษทั ในเครือ เพือ่ ใช้
ส�ำหรับผลิตเอทานอลและน�้ำตาล โดย 100% จะเป็ นการจ�ำหน่าย
นโยบายการตลาด
ภายในประเทศ
บริษทั มุง่ เน้นการขายตรงให้กบั ภาคอุตสาหกรรมโดยบริษทั
ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสินค้าและ การส่งมอบที่ตรงเวลา

รายงานประจ�ำปี 2561
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ตารางที่ 1 : ยอดขาย และราคาขายเฉลี่ย ของไฟฟ้ า ใน 3 ปี ย้อนหลัง
2561

2560

2559

ยอดขาย (MW-hour)

346,894

268,893

275,456

ราคาเฉลีย่ (THB/MW-hour)

2,940

2,759

2,935

ไฟฟ้ าและไอน�้ำ : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ นโยบายการตลาด
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ

เนื่องจากการขายไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต เป็ นไป
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ าระยะยาว โดยมีสตู รการค�ำนวณราคาที่
ตายตัว ตามราคาก๊าซธรรมชาติ และอัตราแลกเปลีย่ น ดังนัน้ บริษทั
จึงมีผซู้ อ้ื ทีแ่ น่นอน แต่อย่างไรก็ตามการจ�ำหน่ายไฟฟ้ าในช่วงเวลา
ทีก่ ารไฟฟ้ ามีความต้องการสูง ก็จะท�ำให้บริษทั ได้รบั ราคาขายต่อ
หน่วยทีส่ งู ขึน้ ส่วนราคาขายทีบ่ ริษทั ขายให้บริษทั ในเครือ บริษทั จะ
ก�ำหนดราคาให้เท่ากับราคาขายทีบ่ ริษทั ขายให้กบั การไฟฟ้ าฝ่ าย
ผลิต

การจัดหาวัตถุดบิ ถือได้ว่าเป็ นส่วนส�ำคัญในการประกอบ
ธุรกิจไฟฟ้ า โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงงานไฟฟ้ าของบริษทั ทีใ่ ช้เชือ้ เพลิง
หลักคือกากอ้อย โดยในแต่ละปี ปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษทั จะ
ไม่แน่นอน ดังนัน้ ในปี ทม่ี อี อ้ ยเข้าหีบในปริมาณน้อย ก็จะส่งผลกระ
ทบต่อปริมาณเชือ้ เพลิงทีจ่ ะใช้ในโรงไฟฟ้ าได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั
ได้ม ีก ารเตรีย มความพร้อ มโดยการจัด ซื้อ เชื้อ เพลิง ชีว มวลจาก
ภายนอกมารองรับ เช่น จัดซือ้ กากอ้อยจากโรงงานน�้ำตาลข้างเคียง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
เป็ นต้น
โครงการดังกล่าวได้ผา่ นการศึกษาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
(EIA) เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ส�ำหรับโรงงานทีข่ อนแก่นได้รบั การขีน้ ทะ
นโยบายการผลิ ต
เบียนกับ CDM Executive Board เพื่อรับการสนับสนุ นให้เป็ น
โครงการ CDM (ตามอนุสญ
ั ญาเกียวโต โปโตรคอล) ซึง่ ลดการปลด
(1) การมุง่ เน้นการบริหารต้นทุนการผลิต
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บริ ษั ท มุ่ ง เน้ น การบริ ห ารต้ น ทุ น การผลิ ต ให้ ต่� ำ ที่ สุ ด
โดยต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้ าและไอน�้ำ ส่วนใหญ่จะเป็ นต้น
ทุนเชื้อเพลิง และค่าเสื่อมราคา ดังนัน้ การใช้เชื้อเพลิงอย่างมี ไฟฟ้ า และไอน�้ำ:งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
ประสิทธิภาพจึงเป็ นสิง่ จ�ำเป็ น นอกจากนี้ การผลิตให้ม ี Economics
- ไม่ม ี of Scale ก็จะเป็ นการช่วยลดค่าใช้จา่ ยคงทีต่ ่อหน่วยลงมา
(2) การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ในการที่บริษัทมีเชื้อเพลิงคือ กากอ้อยเป็ นของตนเอง
ดัง นั น้ การควบคุ ม คุ ณ ภาพของเชื้อ เพลิง ให้เ หมาะสม เพื่อ เกิด
ประสิทธิภาพการใช้เชือ้ เพลิงให้ดที ส่ี ดุ เช่น การควบคุมความชืน้
ของกากอ้อย ผ่านระบบ Bagasse Dryer หรือการสร้างหลังคาขึน้
ปกคลุมเพือ่ บังฝน เป็ นต้น

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปั จจัยความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจมี
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผูล้ งทุนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
สามารถสรุปได้ดงั นี้
ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ – อ้อย
บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) เป็ นอุตสาหกรรม
ทีผ่ ลิตน�้ ำตาลทรายเป็ นหลักซึง่ ใช้ออ้ ยเป็ นวัตถุดบิ หลัก นอกจากนี้
บริษัท ยัง มีก ารลงทุ น ในโครงการต่ อ ยอดอื่น ๆ ที่ใ ช้ผ ลิต ภัณ ฑ์
ผลพลอยได้และของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตน�้ ำตาลมาเป็ น
วัตถุดบิ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ดังนัน้ ผลประกอบการบริษทั จะพึง่ พิงต่อ
ปริมาณอ้อยซึง่ เป็ นวัตถุดบิ ต้นทางเป็ นส�ำคัญ
ความผันผวนของปริมาณอ้อยจะเกิดจากสาเหตุหลัก 2
ประการคือ (1) ปริมาณพืน้ ทีใ่ นการเพาะปลูกอ้อย (จ�ำนวนไร่) ที่
เปลีย่ นแปลงไปซึง่ อาจจะเกิดจากการทีเ่ กษตรกรเปลีย่ นไปเพาะปลูก
พืชไร่อน่ื ทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงกว่า รวมถึงเกิดจากนโยบายการส่งเสริม
ของภาครัฐ (2) ผลผลิตอ้อยต่อพืน้ ทีเ่ พาะปลูก (ตันอ้อยต่อไร่) ที่
เปลีย่ นแปลงไป ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง เช่น
ภัยแล้ง และน�้ำท่วม อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากปริมาณอ้อยลดลงท�ำให้บริษทั
มีปริมาณการผลิตทีล่ ดลง ต้นทุนต่อหน่ วยโดยเฉพาะในส่วนของ
ต้นทุนคงทีต่ ่อหน่วยสูงขึน้ ก�ำไรต่อหน่วยลดลง และสุดท้ายส่งผลให้
ก�ำไรของบริษทั ลดลง ยิง่ ไปกว่านัน้ ในปี ทม่ี ปี ริมาณอ้อยต�่ำ จะเกิด
ภาวะในการแย่งซือ้ อ้อยจากโรงงานน�้ำตาลบริเวณใกล้เคียงมากขึน้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้ำตาลตลาดโลก
ในการซือ้ ขายน�้ำตาลในตลาดโลกนัน้ น�้ำตาลจัดได้ว่าเป็ น
สินค้าหนึ่งทีม่ คี วามผันผวนทางด้านราคาสูงเมือ่ เทียบกับสินค้าเกษตร
อื่นๆ โดยราคาน�้ำตาลตลาดโลกจะขึน้ อยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น
อุปสงค์ อุปทานของประเทศผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค ผูส้ ง่ ออก และผูน้ �ำเข้า
การเก็งก�ำไรจากนักเก็งก�ำไร รวมถึงสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ อือ้ อ�ำนวยกับ
การเพาะปลูกในแต่ละประเทศ นโยบายการส่งเสริม การแทรกแซง
การส่งออก การน�ำเข้าของอุตสาหกรรมน�้ำตาลและภาครัฐ โดยเฉพาะ
ในกลุม่ ประเทศทีพ่ ฒั นาแล้ว อีกทัง้ ในปั จจุบนั ราคาน�้ำตาลยังมีสว่ น
หนึ่งทีส่ มั พันธ์กบั ราคาน�้ ำมันเชือ้ เพลิงด้วย เนื่องจากอ้อยและกาก
น�้ำตาลสามารถน�ำไปผลิตเป็ นแอลกอฮอล์หรือทีเ่ รียกว่า “เอทานอล”
ส�ำหรับผสมกับน�้ำมันเพือ่ ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์ได้ ด้วยปั จจัยดัง
กล่าว ส่งผลให้ราคาซือ้ ขายน�้ำตาลในตลาดโลกค่อนข้างผันผวนสูง
โดยทัวไปโรงงานน�
่
้ำตาลในประเทศไทยมีภาระผูกพันในการ
จ�ำหน่ายน�้ำตาลให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศก่อน ส่วน
น�้ำตาลทีเ่ หลือนัน้ โรงงานจึงจะสามารถน�ำไปขายส่งออกได้ โดยแต่ละ
ปี ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ ำตาลทรายจะประมาณการ
ปริมาณความต้องการบริโภคภายในประเทศ ทีเ่ รียกว่า โควตา ก และ
จะจัดสรรโควตาดังกล่าวให้แก่โรงงานน�้ำตาลแต่ละแห่งตามสัดส่วน
ของปริมาณน�้ ำตาลทีผ่ ลิตได้ ส่งผลให้สดั ส่วนของน�้ ำตาลภายใน
ประเทศ และน�้ำตาลส่งออกของแต่ละโรงงานจะค่อนข้างใกล้เคียงกัน
ซึง่ จะอยูร่ ะหว่าง 20:80 ถึง 30:70 ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณอ้อยเข้าหีบทัวทั
่ ง้
ประเทศ ดังนัน้ ยอดขายของธุรกิจน�้ำตาลจะมีความผันผวนตามราคา
น�้ำตาลตลาดโลกอยูป่ ระมาณ 70 – 80% อย่างไรก็ตามในแง่ของต้นทุน
การผลิตน�้ำตาล ค่าอ้อยซึง่ เป็ นต้นทุนหลักจะเป็ นไปตามระบบแบ่ง
ปั นผลประโยชน์ 70:30 นัน้ หมายความว่าในกรณีทร่ี าคาน�้ำตาลปรับ
ตัวลดลง 100 บาท ชาวไร่จะได้รบั ผลกระทบต่อค่าอ้อยทีป่ รับตัวลด
ลงร้อยละ 70 ส่วนโรงงานจะได้รบั ผลกระทบร้อยละ 30

ดังนัน้ เพือ่ ลดผลกระทบจากความเสีย่ งข้างต้น บริษทั จึงได้
ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย ไม่วา่ จะเป็ นเรือ่ ง
ของเงินกูใ้ นการลงทุนเพาะปลูก การสนับสนุนในส่วนของวัตถุดบิ ใน
การเพาะปลูก การท�ำระบบชลประทาน การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
สืบเนื่องจากในช่วง 3 - 4 ปี ทผ่ี า่ นมา ราคาน�้ำตาลตลาดโลก
เพิม่ ผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต การลดบทบาทของพ่อค้า มีความผันผวนค่อนข้างมาก โดยราคาเคยปรับขึน้ ไปสูงสุดที่ 32 เซนต์
คนกลางซือ้ ขายอ้อย ซึง่ ความช่วยเหลือทัง้ หมดส่งผลให้ชาวไร่มฐี านะ ต่อปอนด์ และมีปรับระดับลงมาที่ 25, 20, 15 เซนต์ต่อปอนด์ และลง
ความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ
มาต�่ำสุดช่วงกลางปี 2561 อยูท่ ่ี 10 - 12 เซนต์ต่อปอนด์ การทีร่ าคา
ผันผวนค่อนข้างรุนแรงเช่นนี้ เนื่องจากผลผลิตน�้ำตาลทัวโลกมี
่
มาก
รายงานประจ�ำปี 2561
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ขึน้ ประกอบกับการลอยตัวของราคาขายน�้ ำตาลในประเทศเป็ นไป
ตามทิศทางเดียวกับราคาน�้ ำตาลตลาดโลก ถ้าบริษทั ไม่สามารถ
ก�ำหนดราคาขายให้ได้อย่างน้อยเท่ากับระดับราคาทีใ่ ช้สำ� หรับก�ำหนด
ราคาอ้อยได้ จะส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อผลการด�ำเนินงานของ
บริษทั ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการป้ องกันความเสีย่ งจากการผันผวนของราคา
น�้ ำตาลตลาดโลก บริษทั จึงได้มกี ารป้ องกันความเสีย่ งจากการท�ำ
สัญญาซื้อขายน�้ำตาลล่วงหน้าผ่านสถาบันการเงิน ซึง่ การป้ องกัน
ความเสีย่ งดังกล่าวและท�ำให้บริษทั สามารถคงรักษาความสามารถใน
การท�ำก�ำไรไม่ให้ข้นึ อยู่กบั ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา
น�้ำตาลตลาดโลกมากเกินไป

ประเทศ เป็ นต้น โดยในเดือนเมษายน 2561 รัฐบาลบราซิลได้ชะลอ
การพิจารณาแนวทางต่อไทย โดยขอให้รฐั บาลไทยมีการประชุมชีแ้ จง
ความก้าวหน้าอย่างสม�่ำเสมอจนกว่ารัฐบาลไทยจะด�ำเนินการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ ำตาลทราย และแก้ไขพระราช
บัญญัตอิ อ้ ยและน�้ำตาลทราย รวมถึงระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
แล้วเสร็จ
อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบและแนวทางปฏิบตั ติ ามโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายใหม่น้ี ยังอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ ซึง่
บริษทั ได้ตดิ ตามความเสีย่ งนี้อย่างใกล้ชดิ และยินดีทจ่ี ะก�ำหนดแผน
งานทีเ่ กีย่ วข้องให้สามารถปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้องต่อไป

		
แต่อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริษทั ลดการพึง่ พิงราย
ได้ห ลัก จากน�้ ำ ตาล โดยบริษัท ได้ข ยายธุ ร กิจ เอทานอลร่ ว มกับ
พันธมิตรทีม่ ศี กั ยภาพและเชีย่ วชาญด้านพลังงาน รวมทัง้ สามารถต่อย
ความเสี่ยงจากการเกิ ดหนี้ เสียจากระบบการให้สินเชื่อ
อดธุ ร กิ จ และขยายกิ จ การด้ า นพลั ง งานให้ เ ติ บ โตได้ อ ย่ า งมี ชาวไร่อ้อย (เงิ นเกี๊ยว)
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษทั ในภาพรวมยังคงมี
ในการประกอบกิจการโรงงานน�้ำตาลจะมีการปล่อยเงินกู้
ก�ำไร แม้จะเผอิญกับสภาวะความผันผวนของราคาน�้ำตาลทีป่ รับลด
หรือเงินสนับสนุ นอื่นๆ ให้กบั ชาวไร่เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
ลงอย่างรุนแรง
การเพาะปลูกอ้อย หรือทีเ่ รียกว่า “การเกีย๊ วอ้อย” ซึง่ เป็ นเสมือนกับ
ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ
การจองอ้อยส�ำหรับเข้าหีบในโรงงาน ภายหลังจากทีอ่ อ้ ยโตขึน้ พร้อม
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลในประเทศไทยอยูภ่ ายใต้การ ตัด จะเป็ นช่วงเดียวกับช่วงโรงงานน�้ำตาลเริม่ เปิ ดหีบอ้อย เกษตรกร
ควบคุมและก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลภายใต้พระ ชาวไร่อ้อยจะตัดอ้อยและส่งอ้อยให้กบั โรงงานและรับเงินค่าอ้อย
ราชบัญญัตอิ อ้ ยและน�้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึง่ มีสาระส�ำคัญของการ โดยมีการหักเงินกูย้ มื หรือเงินสนับสนุนอืน่ ๆ ออก ความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
ควบคุม ในการก�ำหนดการจัดสรรช่องทางการจ�ำหน่ายน�้ำตาลออกเป็ น การเกีย๊ วอ้อยคือ ชาวไร่ไม่สามารถส่งอ้อยหรือจ่ายช�ำระเงินส่งเสริม
ระบบโควตา (โควตา ก ส�ำหรับน�้ำตาลภายในประเทศ และโควตา ข (เงินเกี๊ยว) คืนตามระยะเวลาที่ก�ำหนดซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากภัย
และ ค ส�ำหรับน�้ ำตาลขายต่างประเทศ) การควบคุมราคาจ�ำหน่ าย ธรรมชาติ สภาพภูมอิ ากาศ หรือความแห้งแล้งทีท่ ำ� ให้ผลผลิตอ้อยลด
น�้ ำตาลทรายภายในประเทศ การจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ของระบบ น้อยลง หรือเกิดความเสียหายจากโรคระบาด ส่งผลให้หนี้ทเ่ี กิดจาก
ระหว่างโรงงานน�้ ำตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยภายใต้ระบบแบ่ง การเกีย๊ วอ้อยกลายเป็ นหนี้เสีย จึงท�ำให้บริษทั ต้องตัง้ ส�ำรองหนี้สงสัย
ปั นผลประโยชน์ 70 : 30 และการควบคุมการเข้ามาท�ำธุรกิจของผู้ จะสูญเพิม่ ขึน้
ประกอบการรายใหม่ เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ นโยบาย กฎระเบียบต่างๆ
ทีอ่ อกโดยคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย ล้วนมีผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิต และผลประกอบการของบริษทั เช่น ระบบแบ่งปั นผล
ประโยชน์ 70 : 30 จะเป็ นทีม่ าของการค�ำนวณราคาอ้อยทีโ่ รงงาน
น�้ ำตาลจะต้องจ่ายให้กบั ชาวไร่ นโยบายการปรับราคาขายน�้ ำตาล
ภายในประเทศ หรือนโยบายการเปิ ดเสรีของธุรกิจน�้ ำตาล รวมถึง
นโยบายส่งเสริมการเกษตร เช่น นโยบายส่งเสริมการปลูกต้นปาล์ม
หรือ การประกัน ราคามัน ส� ำ ปะหลัง จะส่ ง ผลในแง่ ล บต่ อ บริษัท
เนื่องจากพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อยลดน้อยลงเพราะเกษตรกรชาวไร่หนั ไป
เพาะปลูกพืชทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงกว่า เป็ นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้คำ� นึงถึงปั จจัยความเสีย่ งดังกล่าว
จึง ได้ม ีก ารพัฒ นาระบบการเกี๊ย วอ้อ ยให้ม ีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น
โดยน�ำระบบดาวเทียม (GPS) ในการตรวจสอบและส�ำรวจพืน้ ทีป่ ลูกอ้อย
มาช่วยในการลดปั ญหาการอ้างสิทธิความเป็ นเจ้าของไร่ออ้ ยและยัง
ใช้สำ� หรับการวางแผนการจัดหาอ้อย อีกทัง้ บริษทั ได้พฒั นาโปรแกรม
บนแท็บเล็ต เพือ่ การติดตามอ้อยและหนี้สนิ ของเกษตรกรแต่ละราย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวไร่ทงั ้ ในด้าน
ความสามารถในการเพาะปลูก ลักษณะการก่อหนี้ ข้อมูลหลักประกัน
ความสามารถในการจ่ายช�ำระหนี้ เพือ่ ช่วยวิเคราะห์วงเงินในการให้
สิน เชื่อ ที่เ หมาะสมกับ ความสามารถในการช� ำ ระหนี้ แ ละมู ล ค่ า
ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 รัฐบาลบราซิลได้ยน่ื ค�ำร้อง ทรัพย์สนิ ค�ำ้ ประกัน ท�ำให้ปัจจุบนั หนี้เสียของบริษทั ค่อนข้างต�่ำ
ต่อองค์การการค้าโลก (WTO) กล่าวหาว่ารัฐบาลไทยมีมาตรการ
อุ ด หนุ น ให้ก บั อุ ต สาหกรรมอ้อ ยและน�้ ำ ตาล จนส่ง ผลกระทบต่ อ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อุตสาหกรรมน�้ำตาลของบราซิล ซึง่ ตลอดปี 2560 รัฐบาลไทยได้เร่ง
เจรจาและท�ำความเข้าใจกับรัฐบาลบราซิลถึงการด�ำเนินการแก้ไขของ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศยัง
ไทย เช่น การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ ำตาลทราย คงส่ ง ผลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น งานของบริษัท อย่ า งมีนั ย ส� ำ คัญ
การลอยตัวราคาน�้ ำตาลทรายให้เป็ นไปตามกลไกของตลาด การ เนื่องจากบริษทั มีการส่งออกน�้ำตาลประมาณร้อยละ 70 - 80 ของยอด
ยกเลิกการก�ำหนดโควตาน�้ำตาลทรายและให้มกี ารส�ำรองน�้ำตาลทราย ขาย รวมถึงการน�ำเข้าเครือ่ งจักร อุปกรณ์ และการด�ำเนินธุรกิจในต่าง
ตามปริมาณส�ำรองทีก่ �ำหนด เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคภายใน ประเทศ แต่อย่างไรก็ตามกลุม่ บริษทั ได้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ ง
บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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2) ปั ญหาในการบริหารจัดการ เช่น การขาดเทคโนโลยีใน
โดยการท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward
Contract) หรือการบริหารอัตราแลกเปลีย่ นแบบ Natural Hedging การเพาะปลูกอ้อยในพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ การขาดโครงสร้างพืน้ ฐาน ได้แก่
โดยการน� ำ เงิน จากการขายผลิต ภัณ ฑ์น้� ำ ตาลที่เ ป็ น สกุ ล เงิน ต่ า ง ถนน ระบบขนส่ง รวมถึงการขาดแคลนแรงงานในการเพาะปลูกและ
บุคลากรทีม่ คี วามสามารถ เป็ นต้น ซึง่ การปรับปรุงแก้ไขปั ญหาดัง
ประเทศมาจ่ายช�ำระค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็ นเงินสกุลต่างประเทศเดียวกัน
กล่าวต้องใช้เวลาในการพัฒนามากกว่าแผนทีว่ างไว้
การก� ำ หนดราคาอ้ อ ยผ่ า นระบบแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์
3) การควบคุมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการ
70 : 30 ท�ำให้บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นน้อย เนื่องจาก
ต้นทุนค่าอ้อยของบริษทั ผันผวนตามอัตราแลกเปลีย่ นเช่นเดียวกัน จึง ลงทุนในประเทศกัมพูชา ประสบปัญหาในเรือ่ งนโยบายพืน้ ทีส่ มั ปทาน
ท�ำให้รายได้และต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษทั สัมพันธ์ตามอัตราแลก ความไม่ชดั เจนของพืน้ ทีส่ มั ปทานกับพืน้ ทีท่ ช่ี าวบ้านท�ำกิน นโยบาย
เปลีย่ นในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยงั มีการติดตามความเคลือ่ นไหว ที่เ กี่ย วกับ ภาษีอ ากร รวมถึง ความไม่ชดั เจนเรื่อ งกฎเกณฑ์ กฎ
ของอัต ราแลกเปลี่ย นอย่ า งใกล้ชิด เพื่อ ให้ด�ำ เนิ น การได้ท ัน ต่ อ ระเบียบทางราชการของประเทศนัน้ ๆ ทีม่ กี ารแก้ไขและเปลีย่ นแปลง
ซึ่ง อาจส่ง ผลให้เ กิด ปั ญ หาข้อ พิพ าทกับ ชุม ชน แต่ อ ย่า งไรก็ต าม
สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็ นเรือ่ งทีบ่ ริษทั ให้ความส�ำคัญและพร้อมทีจ่ ะ
ความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุ มตั ิ บริหารจัดการหรือแก้ไขให้ถกู ต้องและเหมาะสม
วาระที่เสนอ
ในปี 2561 โครงการในต่างประเทศยังประสบภาวะขาดทุน
ตระกูลชินธรรมมิตร์และบริษทั ของตระกูลชินธรรมมิตร์ถอื โดยทางบริษทั ได้ชะลอการด�ำเนินงานในประเทศกัมพูชา ส่วนการ
หุน้ ในบริษทั มากกว่า ร้อยละ 60 ของจ�ำนวนทุนเรียกช�ำระแล้วทัง้ หมด ด�ำเนินงานในประเทศลาว บริษทั ได้บริหารความเสีย่ งด้วยการ 1) การ
สัดส่วนดังกล่าวท�ำให้กลุ่มตระกูลชินธรรมมิตร์ สามารถควบคุมการ ควบคุมการใช้งบประมาณ 2) มีการให้เงินกูแ้ ก่ชาวไร่ คูค่ า้ เพือ่ ขยาย
ออกเสียงลงมติในวาระทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พืน้ ทีก่ ารเพาะปลูก และ 3) การพัฒนาสภาพดินทีเ่ สือ่ มโทรมอย่างต่อ
ยกเว้นเรื่องทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดให้ตอ้ งได้รบั เนื่อง
เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ บริษทั สามารถจัดการความ
เสีย่ งจากการทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะไม่เห็นชอบวาระทีค่ ณะกรรมการ
เสนอเพือ่ พิจารณาได้ตามสมควรแล้ว
ความเสี่ยงจากการสรรหาและรักษาบุคลากรในองค์กร
่ น
อย่างไรก็ตาม เพือ่ เป็ นการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียม เพื่อการเติ บโตอย่างยังยื
และแสดงความโปร่งใสของการบริหารจัดการทีเ่ ป็ นระบบและสามารถ
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั จ�ำเป็ นต้องพึง่ พาบุคลากร
ตรวจสอบได้ บริษทั จึงได้แต่งตัง้ กรรมการบริษทั ประกอบด้วย
เป็
น
หลั
ก
ตลอดจนจ�ำเป็ นต้องมีทงั ้ ปริมาณบุคลากรทีเ่ พียงพอและ
กรรมการอิสระจ�ำนวน 7 ท่านทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามกฎหมายและ
ุ ภาพ โดยเฉพาะในระดับผูบ้ ริหารจะต้องมีเพียงพอต่อ
มีคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฎหมายและ บุคลากรทีม่ คี ณ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนด ดังนัน้ จึงมีการถ่วง ความต้องการทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุ นและผลักดันให้กลยุทธ์ของ
ดุลอ�ำนาจในการบริหารจัดการในระดับทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้ บริษทั บริษทั ฯ ประสบผลส�ำเร็จ บริษทั จึงเล็งเห็นความจ�ำเป็ นทีจ่ ะต้องยก
ยังจัดให้มฝี ่ ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบตั ิงานเป็ นอิสระตามความ ระดับกระบวนการสรรหา รักษา และพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้
เหมาะสมและขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีหน้าทีห่ ลักใน ทันต่อการเปลีย่ นแปลง โดยมีการด�ำเนินการเพือ่ ลดความเสีย่ งด้าน
บุคคลด้วยมาตรการต่างๆ ทีม่ ุ่งเน้นการวางแผนพัฒนารายบุคคล
การดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
(Individual Development Plan) การพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพ
(Career Path) การจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)
และการพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ภาวะผูน้ � ำองค์กร (Leadership
ความเสี่ ยงจากโครงการลงทุนในประเทศลาว และ Development Program)
กัมพูชา
นอกจากนี้ บริษทั ยังให้ความส�ำคัญกับทรัพยากรบุคคล
โครงการทัง้ สองประเทศเป็ นโครงการทีร่ เิ ริม่ ธุรกิจน�้ำตาลใน โดยจัดให้มกี ารฝึกอบรมและเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านจริง เพือ่ พัฒนา
ต่างประเทศของบริษทั ซึง่ บริษทั ได้รบั พืน้ ทีส่ มั ปทานจากภาครัฐใน บุคลากรทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ ารให้มคี วามรู้ความ
การเพาะปลูกอ้อยและได้รบั อนุญาตในการก่อสร้างโรงงานน�้ำตาล ซึง่ สามารถเพิ่ม เติม อย่ า งสม�่ำ เสมอและเป็ น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน
บริษทั ได้บริหารความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
รวมถึงทบทวนการให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการท�ำงานทีส่ มั พันธ์
1) ปริมาณอ้อยไม่เพียงพอต่อการผลิต อันสืบเนื่องจาก กับผลงานและความสามารถของพนักงานให้อยูใ่ นระดับทีจ่ งู ใจและอยู่
สภาพภูมอิ ากาศทีแ่ ปรปรวน ภัยธรรมชาติ ศัตรูพชื ระบาด รวมถึง ในเกณฑ์มาตรฐานตามสภาวะตลาด เพือ่ สร้างหลักประกันและความ
่
ำงานของพนักงาน ซึง่ จะช่วยลดความเสีย่ งในการสูญ
สภาพดินทีไ่ ด้รบั สัมปทานมีความเสือ่ มโทรม จึงท�ำให้มคี วามผันผวน มันคงในการท�
ุ ภาพให้เพียง
ของปริมาณอ้อยเข้าหีบในแต่ละปี และส่งผลให้ผลผลิตต่อพืน้ ทีม่ ไี ม่ เสียบุคลากร และยังสามารถจูงใจ รักษาบุคลากรทีม่ คี ณ
พอต่อความต้องการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ”
มากพอทีจ่ ะถึงจุดคุม้ ทุนการผลิต
รายงานประจ�ำปี 2561
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษทั มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 2,205,121,824 บาท เป็ นทุนช�ำระแล้ว 2,205,116,309.50 บาท แบ่งเป็ นหุน้
สามัญจ�ำนวน 4,410,243,648 หุน้ เป็ นหุน้ ทีเ่ รียกช�ำระแล้ว 4,410,232,619 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
หุ้นกู้
ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ และไม่มหี ลักประกัน
ชือ่ ย่อ
KSL192A
KSL198A
KSL199A
KSL202A
KSL203A
KSL206A
KSL215A
KSL27DA
KSL28DA
รวมหุ้นกู้ระยะยาว

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

ครบก�ำหนด
24-ก.พ.-62
5-ส.ค.-62
18-ก.ย.-62
24-ก.พ.-63
13-มี.ค.-63
20-มิ.ย.-63
3-พ.ค.-64
7-ธ.ค.-70
3-พ.ค.-71

มูลค่ารวม (ล้านบาท)
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
500
1,350
2,000
650
10,500

ผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริ ษทั ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดงั นี้
ล�ำดับที่

ชือ่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิง้ จ�ำกัด
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จ�ำกัด
นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์
น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์
น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์
นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
CREDIT SUISSE AG. SINGAPORE BRANCH
นายพิรยิ พ์ ล ชินธรรมมิตร์

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

ผูถ้ อื หุน้ อื่นๆ

2,024,292,161

45.900

รวมทุนที่เรียกช�ำระแล้วทัง้ สิ้ น

4,410,232,619

100.000

11

จ�ำนวนหุน้

สัดส่วน(ร้อยละ)

หมายเหตุ
บริษทั เคเอสแอลชูการ์ โฮลดิง้ จ�ำกัด มีผถู้ อื หุน้ หลักคือกลุม่ ครอบครัวชินธรรมมิตร์ ถือหุน้ ร้อยละ 33 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการ
ถือหุน้ ทีป่ รากฎนี้ มิได้แสดงว่าผูถ้ อื หุน้ ในกลุม่ ตระกูลชินธรรมมิตร์จะมีการออกเสียงในเรือ่ งใดๆไปในทิศทางเดียวกัน บริษทั เคเอสแอล
ชูการ์ โฮลดิง้ จ�ำกัด มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 100 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท มีทนุ ทีเ่ รียก
ช�ำระแล้ว 100 ล้านหุน้ คิดเป็ น 1,000 ล้านบาท
บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรกของบริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิง้ จ�ำกัด ทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนหุน้ มีดงั นี้
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

ชือ่

จ�ำนวนหุน้

สัดส่วน(ร้อยละ)

นางนารีรตั น์ ชินธรรมมิตร์
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
นายศรัณย์ ชินธรรมมิตร์
นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์
นายพิรยิ พ์ ล ชินธรรมมิตร์
นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์
นางสาวเยาวลักษณ์ ชุตมิ าวรพันธ์

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

รวมหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ 10 อันดับแรก

61,088,948

61.09

ผูถ้ อื หุน้ รายอืน่

38,911,052

38.91

100,000,000

100.00

รวมผูถ้ ือหุ้นทัง้ หมด

หมายเหตุ ผูถ้ อื หุน้ ล�ำดับที่ 10 คือนางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ และนางสาวเยาวลักษณ์ ชุตมิ าวรพันธ์ ถือหุน้ จ�ำนวนเท่ากัน
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีและส�ำรองตามกฎหมายแล้วของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มเี หตุจำ� เป็ นอืน่ ใดและการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลให้น�ำปั จจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการด�ำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยาย
งาน เป็ นต้น ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ และ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั
ส�ำหรับการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้แก่บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั จะขึน้ อยูก่ บั กระแสเงินสดและ
สภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษทั โดยทีไ่ ม่ได้มกี ารก�ำหนดอัตราขัน้ ต�่ำแต่อย่างใด
ประวัติการจ่ายเงิ นปันผล
ปี
เงินสด (บาทต่อห้นุ )
หุน้ ปั นผล(บาทต่อหุน้ )
อัตตราการจ่ายเงินปั นผลต่อก�ำไรสุทธิ(ร้อยละ)
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และพิ จารณาค่าตอบแทน

ส�ำนักตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

สายงาน
กลุ่มการผลิ ต

ส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ส�ำนักเลขานุการบริ ษทั
และกฎหมาย

ส�ำนักบริ หารความเสี่ยง

ส�ำนักนวัตกรรม

สายงาน
จัดหาวัตถุดิบ

สายงาน
พัฒนาธุรกิ จ

สายงาน
บัญชีและการเงิ น

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

สายงาน
บริหารและส�ำนักงาน

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ

3. นายพรศิ ลป์ แต้มศิ ริชยั
กรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร
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4. นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์
กรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร

2. นายจ�ำรูญ ชิ นธรรมมิ ตร์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

5. นายธวัทชัย โรจนะโชติ กลุ
กรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร
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6. นางอิ นทิ รา สุขะนิ นทร์
กรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร

7. นางสาวดวงดาว ชิ นธรรมมิ ตร์
กรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร,
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

8. นายชลัช ชิ นธรรมมิ ตร์
กรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

9. นายสมชาย ชิ นธรรมมิ ตร์
กรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร

10. นางสาวดวงแข ชิ นธรรมมิ ตร์
กรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

11. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร

13. นายธัชพงษ์ ภากรศิ ริวงศ์
กรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร
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14. นายชาตรี ชิ นธรรมมิ ตร์
กรรมการบริษทั

12. นายสมชาติ ชิ นธรรมมิ ตร์
กรรมการบริษทั
และกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

15.นายตระการ ชุณหโรจน์ ฤทธิ์
กรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร
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16.พลต�ำรวจเอกบุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

19.นายวรภัทร โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ,
และประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ,
กรรมการตรวจสอบ

17.นายสิ ทธิ ลีละเกษมฤกษ์
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

20.นางสาวนงลักษณ์ พิ นัยนิ ติศาสตร์
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

18.นายการุณ กิ ตติ สถาพร
กรรมการอิสระ,
และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

21.นางอัญชลี พิ พฒ
ั นเสริ ญ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 31ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั จ�ำนวน 21 คน ประกอบด้วย
1)
นายมนู			
เลียวไพโรจน์		
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2)
นายจ�ำรูญ		
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
3)
นายพรศิลป์ 		
แต้มศิรชิ ยั 		
กรรมการ
4)
นายสุขมุ 			
โตการัณยเศรษฐ์		
กรรมการ
5)
นายธวัทชัย		
โรจนะโชติกุล		
กรรมการ
6)
นางอินทิรา		
สุขะนินทร์		
กรรมการ
7)
นางสาวดวงดาว		
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
8)
นายชลัช			
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
9)
นายสมชาย		
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
10)
นางสาวดวงแข		
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
11)
นายชนะชัย 		
ชุตมิ าวรพันธ์ 		
กรรมการ
12)
นายชาตรี		
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
13)
นายสมชาติ		
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
14)
นายธัชพงษ์		
ภากรศิรวิ งศ์		
กรรมการ
15)
นายตระการ		
ชุณหโรจน์ฤทธิ		
กรรมการ
์
16)
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
บ�ำเพ็ญบุญ		
กรรมการอิสระ
17)
นายสิทธิ			
ลีละเกษมฤกษ์		
กรรมการอิสระ
18)
นายการุณ		
กิตติสถาพร		
กรรมการอิสระ
19)
นายวรภัทร		
โตธนะเกษม		
กรรมการอิสระ
20)
นางสาวนงลักษณ์		
พินยั นิตศิ าสตร์		
กรรมการอิสระ
21)
นางอัญชลี 		
พิพฒั นเสริญ 		
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ทัง้ 21 คน ไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้าม ดังนี้

และมากพอทีก่ รรมการจะอภิปรายปัญหาส�ำคัญกันอย่างรอบคอบโดย
ทัวกั
่ นการส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีร่ อบคอบการให้
1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระท�ำความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น�ำสู่ท่ปี ระชุมรวมทัง้ ประเด็นการ
ซึง่ ได้กระท�ำโดยทุจริต
ก�ำกับดูแลกิจการ
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารท�ำรายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการและ
กับบริษทั ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา
ฝ่ ายจัดการ
ประธานกรรมการบริษทั ฯมีบทบาทเป็ นผูน้ �ำของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ
และมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี้
การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนด
(1) ก�ำกับติดตามและดูแลให้มนใจได้
ั่
ว่าการปฏิบตั หิ น้าที่ ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครัง้ ต่อปี โดยก�ำหนดวัน
ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและบรรลุ ต าม ประชุมไว้เป็ นการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
คนทราบโดยท�ำเป็ นตารางนัดประชุมประจ�ำปี อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้
(2) ดูแลให้มนใจว่
ั ่ ากรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริม เกิดความคล่องตัวต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ในแต่ละเดือน บริษทั
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม่ จี ริยธรรมและการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ได้จดั ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึง่ ท�ำหน้าทีต่ ดั สินใจตาม
อ�ำนาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยทุก
(3) ก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับ ครัง้ ทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั จะมีการน�ำเรือ่ งทีผ่ า่ นการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และมีมาตรการทีด่ แู ลให้เรือ่ งส�ำคัญได้ถกู บรรจุ พิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร กลับมาแจ้งให้คณะกรรมการ
เป็ นวาระการประชุม
บริษทั ทราบ เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถก�ำกับ ควบคุม ดูแล การ
(4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ ่ ายจัดการจะเสนอเรือ่ ง ปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง
รายงานประจ�ำปี 2561
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โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 6 ครัง้ และ
มีการประชุมของกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร (ไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วม
ประชุม) เพิม่ อีก 1 ครัง้ เพื่อให้กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
สามารถแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งการท�ำงานและการบริหารงานได้
อย่างอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการทัง้ 6 ครัง้ ในปี 2561 กรรมการ
เข้าประชุมครบทุกคน 21 คน จ�ำนวน 3 ครัง้ เข้าประชุมจ�ำนวน
20 คน จ�ำนวน 1 ครัง้ เข้าประชุมจ�ำนวน 17 คน จ�ำนวน 1 ครัง้ และ
เข้าประชุมจ�ำนวน 16 คน จ�ำนวน 1 ครัง้ โดยสรุปมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการครบร้อยละ 100 จ�ำนวน 13 คน เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ 83 จ�ำนวน 6 คน และเข้าร่วมประชุมร้อยละ 67 จ�ำนวน 2 คน
ทัง้ นี้ มีการจัดส่งวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ
บริษทั เป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพือ่ ให้กรรมการมีเวลาศึกษา
ข้อมูลในเรือ่ งต่างๆอย่างเพียงพอ
ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่) และเลขานุการ
บริษทั ร่วมกันพิจารณาเลือกเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
โดยดูให้แน่ใจว่าเรือ่ งทีส่ ำ� คัญได้น�ำเข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละ
คนมีค วามเป็ นอิส ระที่จ ะเสนอเรื่อ งที่เ ป็ นประโยชน์ เ ข้า สู่ ว าระ
การประชุม
ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่าง
เพียงพอทีฝ่ ่ ายจัดการจะเสนอเรือ่ งและมากพอทีก่ รรมการจะอภิปราย

ปัญหาส�ำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ น นอกจากนี้ ประธานกรรมการ
ส่งเสริมให้มกี ารใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ กรรมการให้ความสนใจกับทุก
วาระทีน่ �ำเข้าสูท่ ป่ี ระชุม รวมถึงเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการ นอกจาก
นี้ การประชุมคณะกรรมการบริษทั มีการเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงใน
แต่ละฝ่ ายเข้าร่วมประชุม เพื่อน� ำเสนอข้อมูล ปั ญหาและชีแ้ จงราย
ละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึง่ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ทัง้ ยังเป็ นการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศทีจ่ ำ� เป็ นเพิม่ เติมผ่านการสอบถามผูบ้ ริหารระดับสูง อีกทัง้
ในบางประเด็นทีม่ ขี อ้ มูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษทั สามารถติดต่อ
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ผา่ นเลขานุการของบริษทั
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะประกอบด้วย
วันเวลาเริม่ เวลาสิน้ สุดประชุม รายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าประชุมและขาด
ประชุม สรุปสาระส�ำคัญของเรือ่ งทีเ่ สนอ สรุปประเด็นการอภิปราย
และข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการทีไ่ ม่เห็น
ด้วย บริษทั ได้มกี ารจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทเป็ นรูปเล่มและในรูปแบบไฟล์PDF ซึ่งสามารถสืบค้นง่าย
แต่แก้ไขไม่ได้ มีการบันทึกและเปิ ดเผยจ�ำนวนครัง้ การเข้าประชุมคณะ
กรรมการ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะจัดขึ้นทุก
ไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการบริหารซึง่ เกีย่ วเนื่องกับผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั จะจัดขึน้ ทุกเดือน จึงมีการรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ทราบด้วย

ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ประกอบด้วย
1. นายจ�ำรูญ
ชินธรรมมิตร์		
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2. นายพรศิลป์
แต้มศิรชิ ยั 		
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ส�ำนักนวัตกรรม
3. นายสุขมุ
โตการัณยเศรษฐ์		
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล		
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายงานบริหารและส�ำนักงาน
5. นางอินทิรา	
สุขะนินทร์		
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ
6. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์		
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
7. นายชลัช		
ชินธรรมมิตร์ 		
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
8. นายธีระ		
สงวนดีกุล		
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกลุม่ การผลิตธุรกิจน�้ำตาล
9. นายธัชชัย
ศุภผลศิร			
ิ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ส�ำนักเลขานุการบริษทั และกฎหมาย
						
เลขานุการบริษทั
10. นายพิรยิ พ์ ล ชินธรรมมิตร์		
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานจัดหาวัตถุดบิ
11. นายธนภัทร ณ เชียงใหม่		
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริหารและส�ำนักงาน
12. นายโสมนัส
โพธิสตั ย์			
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
13. นางยานี
อนุศาสน์อมรกุล		
(รักษาการ) รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
หมายเหตุ บุคคลล�ำดับที่ 1-5 คือ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯตามประกาศคณะกรรมการกลต.

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)

32
4. มีอ�ำนาจกระท�ำการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริษทั ต่อ
ขอบเขตอ�ำ นาจหน้ า ที่ ข องประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ
บุคคลภายนอกในกิจการทีเ่ กีย่ วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
5. อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็ นต่อการ
1. เป็ นผูต้ ดั สินใจในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญของบริษทั ก�ำหนดภารกิจ
วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษทั รวมถึงการก�ำกับดูแลการ ด�ำเนินงาน
ด�ำเนินงานโดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั
6. ด�ำเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานทัวไปของ
่
2. มีอำ� นาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย บุคคลตามจ�ำนวนทีจ่ ำ� เป็ น บริษทั
และเห็นสมควร ให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั เพือ่ ปฏิบตั ิ
ทัง้ นี้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ข องประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารและ
หน้าทีท่ ุกต�ำแหน่ ง รวมถึงการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละผล
ประโยชน์ตอบแทนทีเ่ หมาะสม และมีอำ� นาจในการปลดออก ให้ออก กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั ดังนัน้ การอนุมตั ริ ายการของ
ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดงั กล่าว จะไม่
รวมถึ
ง การอนุมตั ริ ายการทีท่ ำ� ให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือบุคคล
3. มีอำ� นาจในการก�ำหนดเงือ่ นไขทางการค้า เช่น วงเงิน
เครดิต ระยะเวลาการช�ำระเงิน การท�ำสัญญาซือ้ ขาย การเปลีย่ นแปลง ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
เงือ่ นไขการค้า เป็ นต้น
ตารางสรุปวงเงิ นอนุมตั ิ ของรายการที่สำ� คัญ
สรุปวงเงินอนุมตั ริ ายการทีส่ ำ� คัญตามคูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการ

BOD

EXB

PSD

1. การอนุมตั วิ งเงินงบประมาณประจ�ำปี

มากกว่า 500 ล้านบาท

ไม่เกิน 500 ล้านบาท

ไม่เกิน 100 ล้านบาท

2. งบประมาณทีเ่ กีย่ วกับการสนับสนุนทางการเงิน

มากกว่า 100 ล้านบาท

มากกว่า 100 ล้านบาท

ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หมายเหตุ:
1. อ�ำนาจในการอนุมตั ดิ งั กล่าว อยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. BOD:คณะกรรมการบริษทั , EXB: คณะกรรมการบริหาร, PSD: ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

เลขานุการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั ท�ำ
หน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำแก่กรรมการในการปฎิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่างๆของกรรมการ การจัดการประชุมคณะ
กรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการท�ำรายงาน ตลอดจน
หน้าทีต่ ่างๆตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้ บริษทั ได้สง่ เสริมให้
เลขานุ การบริษัทได้รบั การอบรมและพัฒนาความรู้เพิม่ เติมด้าน
กฎหมาย หรือการปฎิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการบริษทั
ปั จจุบนั เลขานุการบริษทั คือ นายธัชชัย ศุภผลศิริ ซึง่ จบการ
ศึกษาและปฏิบตั งิ านทางด้านกฎหมายมาเป็ นเวลานาน และผ่านการ
อบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเลขานุ การบริษทั
และหลักสูตรอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว โดยเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในรายละเอียด
เกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั

รายงานประจ�ำปี 2561
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ตารางเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2561
ล�ำดับ

รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ
บริ ษทั
(ประชุม 6 ครัง้ )

คณะกรรมการ
บริ หาร
(ประชุม 12 ครัง้ )

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(ประชุม 5 ครัง้ )

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิ จารณาค่า
ตอบแทน
(ประชุม 5 ครัง้ )

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง ก�ำกับดูแลกิ จการ
(ประชุม 4 ครัง้ )
(ประชุม 3 ครัง้ )

ประชุมผูถ้ ือหุ้น
(ประชุม 1 ครัง้ )

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

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

นายมนู
เลียวไพโรจน์
นายจ�ำรูญ
ชินธรรมมิตร์
นายพรศิลป์
แต้มศิรชิ ยั
นายสุขมุ
โตการัณยเศรษฐ์
นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
นางอินทิรา
สุขะนินทร์
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
นายชนะชัย
ชุตมิ าวรพันธ์
นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์
นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
นายธัชพงษ์
ภากรศิรวิ งศ์
นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ ์
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ
นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
นายการุณ
กิตติสถาพร
นายวรภัทร
โตธนะเกษม
นางสาวนงลักษณ์ พินยั นิตศิ าสตร์
นางอัญชลี
พิพฒั นเสริญ

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
6/6
6/6
5/6
4/6
5/6
6/6
6/6
6/6

100
100
83
67
83
100
100
83
100
100
100
100
83
100
100
83
67
83
100
100
100

12/12
11/12
9/12
12/12
12/12
12/12
11/12
12/12
12/12
10/12
11/12
10/12
-

100
92
75
100
100
100
92
100
100
83
92
83
-

5/5
4/5
5/5
5/5

100
80
100
100

5/5
5/5
5/5
5/5
-

100
100
100
100
-

4/4
4/4
4/4
4/4
-

100
100
100
100
-

3/3
3/3
2/3
3/3

100
100
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
1/1
1/1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

หมายเหตุ
1. กรรมการอิสระ จ�ำนวน 7 คน ได้แก่ ล�ำดับที่ 1, 16- 21
2. กรรมการตรวจสอบ 4 คน ได้แก่ ล�ำดับที่ 17, 19-21
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 คน ได้แก่ ล�ำดับที่ 7, 16, 18, 20
4. กรรมการบริหารความเสีย่ ง 4 คน ได้แก่ ล�ำดับที่ 8, 17, 18, 20
5. กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ 4 คน ได้แก่ ล�ำดับที่ 13, 16, 19, 21
6. ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
1. นายมนู เลียวไพโรจน์

2. นายจ�ำรูญ ชิ นธรรมมิ ตร์

ต�ำแหน่ ง

กรรมการอิ สระ/ ประธานกรรมการบริ ษทั

ต�ำแหน่ ง

ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานกรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอำ� นาจลงนาม)

อายุ (ปี )

75

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ

18 มีนาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

อายุ (ปี )

68

• ปริ ญญาบริ หารธุรกิ จดุษฎีบณ
ั ฑิ ตกิ ตติ มศักดิ์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรติ นิยมดี) มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
• วุฒิบตั ร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปนุ่
• วุฒิบตั ร วปอ.รุ่นที่ 34

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
30/2003 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2560 - ปัจจุบนั
2554 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
(มหาชน)
2547 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ บริษทั เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษทั เออาร์ไอพี จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษทั ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
(ตลาดหลักทรัพย์สิงค์โปร์)

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั ย่อย สายธุรกิ จน�้ำตาล 3 บริ ษทั ได้แก่
- บริ ษทั โรงงานน�้ำตาลนิ วกรุงไทย จ�ำกัด
- บริ ษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
- บริ ษทั น�้ำตาลนิ วกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
• ของตนเอง : (ไม่มี)
• คู่สมรส/ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริ ญญาศิ ลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิ ตกิ ตติ มศักดิ์
สาขาวิ ชาการจัดการภูมิสงั คม มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
• ปริ ญญาตรี (เกียรติ นิยม) บริ หารธุรกิ จบัณฑิ ต จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่ง
เสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษทั ไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2539 - ปัจจุบนั

กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิ จน�้ำตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิ วกรุงไทย จ�ำกัด
- บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
- บริษทั น�้ำตาลนิ วกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
2546 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้ าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
2546 - มิถนุ ายน 2559 ประธานกรรมการ บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพลายส์ จ�ำกัด
2545 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด
2539 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเตท จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
2549 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บีบจี ีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
2547 - มิถนุ ายน 2561 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อิ นโนเวชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
2540 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จ�ำกัด
2543 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั ราชาชูรส จ�ำกัด
2544 - มิถนุ ายน 2559 ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ�ำกัด
2532 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั แชมเปี้ ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จ�ำกัด
2539 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั อ่อนนุช ก่อสร้าง จ�ำกัด
2540 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์มิลเลอร์ จ�ำกัด
จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
• ของตนเอง 105,138,031 หุ้น (2.38%)
• คู่สมรส ม.ล.จารุวฒ
ั นา ชิ นธรรมมิ ตร์ 52,775,901 หุ้น (1.20%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- เป็ นน้ องเขยของบุคคลในล�ำดับที่ 3
- เป็ นน้ องของบุคคลในล�ำดับที่ 6
- เป็ นพี่ของบุคคลในล�ำดับที่ 7,9 และ 10
- เป็ นอาของบุคคลในล�ำดับที่ 8,11 และ 12
- เป็ นบิดาของบุคคลในล�ำดับที่ 24

รายงานประจ�ำปี 2561

35
3. นายพรศิ ลป์ แต้มศิ ริชยั

4. นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์

ต�ำแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอำ� นาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
- ส�ำนักนวัตกรรม

อายุ (ปี )
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วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิ ตกิ ตติ มศักดิ์ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิ ทยาลัยรามค�ำแหง
• Master of Science, Engineering North Dakota State University, USA.
• Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia
• ปริญญาตรี สาขาโครงสร้างโยธาวิ ศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2556 - ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั สหมิ ตรเครื่องกล จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2526 - ปัจจุบนั
		
		
		
2549 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2546 - มิ ถนุ ายน 2559

กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิ จน�้ำตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิ วกรุงไทย จ�ำกัด
- บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
- บริษทั น�้ำตาลนิ วกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั โรงไฟฟ้ าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
กรรมการ บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด

จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
• ของตนเอง 29,390,196 หุ้น (0.67%)
• คู่สมรส นางมนทนัฐ แต้มศิ ริชยั 30,688,231 หุ้น (0.70%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- พี่เขยของบุคคลในล�ำดับที่ 2

ต�ำแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอำ� นาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
- สายงานบัญชีและการเงิ นบริ ษทั

อายุ (ปี )
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วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพ สาขาอาชีวะ คณะพาณิ ชย์
- การบัญชี โรงเรียนกิ ตติ พาณิ ชย์การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปัจจุบนั
		
		
		
2551 - มีนาคม 2558
2549 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2547 - มีนาคม 2558
2545 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั
2541 - ปัจจุบนั
2532 - ปัจจุบนั

กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิ จน�้ำตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิ วกรุงไทย จ�ำกัด
- บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
- บริษทั น�้ำตาลนิ วกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั จันทบุรี สตาร์ท แอนด์ พาวเวอร์ จ�ำกัด
กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
กรรมการ บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ บริษทั จันทบุรี สตาร์ช จ�ำกัด
กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
กรรมการบริษทั แชมเปี้ ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จ�ำกัด
กรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ�ำกัด
รองประธานกรรมการ บริษทั ราชาปอร์ซเลน จ�ำกัด
รองประธานกรรมการ บริษทั ราชาชูรส จ�ำกัด
รองประธานกรรมการ บริษทั ราชาเซรามิ ค จ�ำกัด
กรรมการ บริษทั ราชาโปรดักส์ จ�ำกัด

จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
• ของตนเอง 1,200,000 หุ้น (0.03 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-ไม่มี-

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)

36
5. นายธวัทชัย โรจนะโชติ กลุ
ต�ำแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอำ� นาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
- สายงานบริ หารและส�ำนักงาน

อายุ (ปี )
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วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิ จ Auckland Technical Institute, New Zealand
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปัจจุบนั
		
		
		
2549 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
2545 - ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั
2541 - ปัจจุบนั
2532 - ปัจจุบนั
2532 - ปัจจุบนั
2530 - ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั ย่อย สายธุรกิ จน�้ำตาล 3 บริ ษทั ได้แก่
- บริ ษทั โรงงานน�้ำตาลนิ วกรุงไทย จ�ำกัด
- บริ ษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
- บริ ษทั น�้ำตาลนิ วกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
กรรมการ บริ ษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ�ำกัด
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ราชาชูรส จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั แชมเปี้ ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั ราชาเซรามิ ค จ�ำกัด

จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
• ของตนเอง 55,937,112 หุ้น (1.27%)
• คู่สมรส นางกรกช โรจนะโชติ กลุ 3,166,748 หุ้น (0.07 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-ไม่มี-

รายงานประจ�ำปี 2561

6. นางอิ นทิ รา สุขะนิ นทร์
ต�ำแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอำ� นาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
- สายงานพัฒนาธุรกิ จ

อายุ (ปี )

71

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ 25 มิ ถนุ ายน 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• อนุปริ ญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั ทรัพย์ศรีไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2553 - ปัจจุบนั
		
		
2553 - ปัจจุบนั
2553 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั ย่อย สายธุรกิ จน�้ำตาล 3 บริ ษทั ได้แก่
- บริ ษทั โรงงานน�้ำตาลนิ วกรุงไทย จ�ำกัด
- บริ ษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
- บริ ษทั น�้ำตาลนิ วกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั โรงไฟฟ้ าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ บริ ษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั ราชาชูรส จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั แชมเปี้ ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จ�ำกัด

จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
• ของตนเอง 25,471,699 หุ้น (0.58%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- พี่สาวของบุคคลในล�ำดับที่ 2

37
7. นางสาวดวงดาว ชิ นธรรมมิ ตร์

8. นายชลัช ชิ นธรรมมิ ตร์

ต�ำแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอำ� นาจลงนาม)
กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- สายงานทรัพยากรบุคคล

ต�ำแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอำ� นาจลงนาม)
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- ส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

อายุ (ปี )

60

อายุ (ปี )

49

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• Master of Science, Agricultural Economics, University
of Saskatchewan, Canada
• Bachelor of Science, Computer Information System,
Western Michigan University, USA.
• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิ จ คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิ จ
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
• SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint
for Business Growth, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2548 - ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั ทรัพย์ศรีไทย จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั ย่อย สายธุรกิ จน�้ำตาล 3 บริ ษทั ได้แก่
- บริ ษทั โรงงานน�้ำตาลนิ วกรุงไทย จ�ำกัด
- บริ ษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
- บริ ษทั น�้ำตาลนิ วกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
2549 - มิ ถนุ ายน 2559 กรรมการ บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
2542 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
2539 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จ�ำกัด

จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
• ของตนเอง 99,799,954 หุ้น (2.26%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- น้ องสาวของบุคคลในล�ำดับที่ 2

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิ จด้านการเงิ นและการธนาคาร Mercer University, USA
• ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิ จด้านการเงิ นและการธนาคาร มหาวิ ทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตรวิ ทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10
• หลักสูตรวิ ทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6
• หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิ จอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 3
• หลักสูตรการปฏิ รปู ธุรกิ จและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2557 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2550 - ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั

กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษทั มัดแมน จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั มาสเตอร์แอด จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ทีเอส ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั ไทยชูการ์เทอร์มิเนิ้ ล จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปัจจุบนั

กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิ จน�้ำตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิ วกรุงไทย จ�ำกัด
- บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
- บริษทั น�้ำตาลนิ วกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
2561 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิ งเทรา) จ�ำกัด
2560 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด
31 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั บีบจี ีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั ดับบลิ วเอสพี โลจิสติ กส์ จ�ำกัด
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ธนารักษ์ พัฒนสิ นทรัพย์ จ�ำกัด
2558 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
2549 - ปัจจุบนั
กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
2549 - ปัจจุบนั
กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
2546 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้ าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
2546 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อิ นโนเวชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด
2544 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์มิลเลอร์ จ�ำกัด
2540 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จ�ำกัด
กรรมการและประธานกรรมการ บริษทั โคลอสซอล อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จ�ำกัด
2540 - ปัจจุบนั
2540 - ปัจจุบนั
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
2539 - ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
• ของตนเอง 43,279,926 หุ้น (0.98%)
• บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ด.ช.ชยพัทธ์ ชิ นธรรมมิ ตร์
11,088,000 หุ้น (0.25%)
ด.ช.ชัชพีร์ ชิ นธรรมมิ ตร์
11,088,000 หุ้น (0.25%)
ด.ญ.ชลพิ มพ์ ชิ นธรรมมิ ตร์
374,000 หุ้น (0.01%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-หลานของบุคคลในล�ำดับที่ 2

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)

38
9. นายสมชาย ชิ นธรรมมิ ตร์

10.นางสาวดวงแข ชิ นธรรมมิ ตร์

ต�ำแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- ส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ต�ำแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- ส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

อายุ (ปี )

66

อายุ (ปี )

63

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• Mini MBA มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
• อนุปริ ญญา คอมพิ วเตอร์ สถาบัน Computer College, Germany

• Diploma from KATINKA School, United Kingdom
• หลักสูตร MMP รุ่น 3 คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2555 - ปัจจุบนั
2551 - ปัจจุบนั
2546 – 2558

กรรมการ บริษทั ที เอส ฟลาวมิ ลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อิ นโนเวชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547- ปัจจุบนั
		
		
		
2547 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2524 - ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั ย่อย สายธุรกิ จน�้ำตาล 3 บริ ษทั ได้แก่
- บริ ษทั โรงงานน�้ำตาลนิ วกรุงไทย จ�ำกัด
- บริ ษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
- บริ ษทั น�้ำตาลนิ วกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั แชมเปี้ ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั โรงไฟฟ้ าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั ราชาชูรส จ�ำกัด

จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
• ของตนเอง 96,475,726 หุ้น (2.19 %)
• บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชิ นธรรมมิ ตร์ 17,733,759 หุ้น (0.40 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- น้ องชายของบุคคลในล�ำดับที่ 2

รายงานประจ�ำปี 2561

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั ทรัพย์ศรีไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั ย่อย สายธุรกิ จน�้ำตาล 3 บริ ษทั ได้แก่
		
- บริ ษทั โรงงานน�้ำตาลนิ วกรุงไทย จ�ำกัด
		
- บริ ษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
		
- บริ ษทั น�้ำตาลนิ วกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
• ของตนเอง 99,683,643 หุ้น (2.26%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- น้ องสาวของบุคคลในล�ำดับที่ 2
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11. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
ต�ำแหน่ ง

12. นายชาตรี ชิ นธรรมมิ ตร์

กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอำ� นาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
– สายงานบัญชีและการเงิ น
(ลาออกมีผล 1 มีนาคม 2561)

ต�ำแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั
(กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร)

อายุ (ปี )

45

อายุ (ปี )

46
1 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริ ญญาตรี นิ ติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
• ปริ ญญาโท ศิ ลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิ จ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิ จ และปริ ญญาโทวิ ศวกรรมอุตสาหการ,
University of Tennessee, Knoxville, USA
• ปริ ญญาตรี วิ ศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ 1 เมษายน 2560

• Master of Science, Computer Science, Bellevue University, USA.
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บริ หารธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย (TLCA)
• หลักสูตร Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2005)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

• Orientation Course - CFO Focus on Financial
สภาวิ ชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• CFA Charter holder, Association for Investment
Management and Research (AIMR)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ย่อย สายธุรกิ จน�้ำตาล 3 บริ ษทั ได้แก่
		
- บริ ษทั โรงงานน�้ำตาลนิ วกรุงไทย จ�ำกัด
		
- บริ ษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
		
- บริ ษทั น�้ำตาลนิ วกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
2560 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั อุบล ไบโอเอทานอล จ�ำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั บีบจี ีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ดับบลิ วเอสพี โลจิ สติ กส์
มีนาคม 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต
2549 - ปัจจุบนั
กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
2549 - ปัจจุบนั
กรรมการ Savannakhet Sugar corporation
2546 - มิ ถนุ ายน 2559 กรรมการ บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
2545 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อิ นโนเวชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้า จ�ำกัด
2543 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ำกัด
2543 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ที เอส อุตสาหกรรมน�้ำมัน จ�ำกัด
2543 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั ที เอส ขนส่งและโลจิ สติ กส์ จ�ำกัด
2539 - ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จ�ำกัด

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปัจจุบนั
		
		
		
2543 - ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั ย่อย สายธุรกิ จน�้ำตาล 3 บริ ษทั ได้แก่
- บริ ษทั โรงงานน�้ำตาลนิ วกรุงไทย จ�ำกัด
- บริ ษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
- บริ ษทั น�้ำตาลนิ วกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิ จ
บริ ษทั เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
• ของตนเอง 57,467,546 หุ้น (1.30%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-หลานของบุคคลในล�ำดับที่ 2

จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
• ของตนเอง115,355,499 หุ้น (2.62%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-หลานของบุคคลในล�ำดับที่ 2

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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13. นายสมชาติ ชิ นธรรมมิ ตร์

14. นายธัชพงษ์ ภากรศิ ริวงศ์

ต�ำแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั
(กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร)
กรรมการก�ำกับดูแลกิ จการ

ต�ำแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
- ส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

อายุ (ปี )

60

อายุ (ปี )

68

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิ จ สาขาการตลาด มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิ จ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
• ปริ ญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• วุฒิบตั รการเงิ นเพื่อการบริ หาร
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2548 - ปัจจุบนั กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปัจจุบนั
		
		
		
2561 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2532 - ปัจจุบนั
2531 - ปัจจุบนั
2531 - ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั ย่อย สายธุรกิ จน�้ำตาล 3 บริ ษทั ได้แก่
- บริ ษทั โรงงานน�้ำตาลนิ วกรุงไทย จ�ำกัด
- บริ ษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
- บริ ษทั น�้ำตาลนิ วกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั ชิ นพงษ์สวัสดิ์ จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั โบ๊ทเฮ้าส์หวั หิ น จ�ำกัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ท็อปเบลนด์อินเตอร์เนชันแนล
่
จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั พงษ์วิไล จ�ำกัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บางกอกอิ นเตอร์ฟดู จ�ำกัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั อุตสาหกรรมแป้ งไทย จ�ำกัด

จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
• ของตนเอง 22,907,921 หุ้น (0.52%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-ไม่มี-

รายงานประจ�ำปี 2561

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั ย่อย สายธุรกิ จน�้ำตาล 3 บริ ษทั ได้แก่
		
- บริ ษทั โรงงานน�้ำตาลนิ วกรุงไทย จ�ำกัด
		
- บริ ษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
		
- บริ ษทั น�้ำตาลนิ วกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั
(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
• ของตนเอง 158,162 หุ้น (0.004 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-ไม่มี-

41
15. นายตระการ ชุณหโรจน์ ฤทธิ์
ต�ำแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั และกรรมการบริ หาร

อายุ (ปี )

78

16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ
ต�ำแหน่ ง

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

กรรมการอิ สระ
กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า
ตอบแทน/ กรรมการก�ำกับดูแลกิ จการ

อายุ (ปี )

74

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

• ประกาศนี ยบัตร พาณิ ชยการ สาขาบัญชี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาบัตร วิ ทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)
• ปริ ญญาตรี นิ ติศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
• ปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปัจจุบนั
		
		
		
2549 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2546 - มิ ถนุ ายน 2559
2540 - ปัจจุบนั
2535 - ปัจจุบนั
2546 - 2559

กรรมการ บริ ษทั ย่อย สายธุรกิ จน�้ำตาล 3 บริ ษทั ได้แก่
- บริ ษทั โรงงานน�้ำตาลนิ วกรุงไทย จ�ำกัด
- บริ ษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
- บริ ษทั น�้ำตาลนิ วกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั โรงไฟฟ้ าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั ราชาเซรามิ ค จ�ำกัด
กรรมการ บริ ษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อิ นโนเวชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
• ของตนเอง 13,621,766 หุ้น (0.31%)
• คู่สมรส นางรัตนา ชุณหโรจน์ ฤทธิ์ 4,944,720 หุ้น (0.11%)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
18 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบนั กรรมการอิ สระ
บริ ษทั เดอะแพลทิ นัม กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2549 - ปัจจุบนั
กรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
14 ตุลาคม 2548 – ปัจจุบนั กรรมการอิ สระ บริ ษทั ก่อสร้างสหพันธุ์ จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-ไม่มี-

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)

42
17. นายสิ ทธิ ลีละเกษมฤกษ์

18. นายการุณ กิ ตติ สถาพร

ต�ำแหน่ ง

กรรมการอิ สระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
บริ หารความเสี่ยง

ต�ำแหน่ ง

กรรมการอิ สระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า
ตอบแทน/ กรรมการบริ หารความเสี่ยง

อายุ (ปี )

65

อายุ (ปี )

71

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

• ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย

• ปริ ญญาโท MA (การค้าระหว่าง ประเทศ),Syracuse University, USA. (ทุน USAID)
• ปริ ญญาตรี BCA, New Zealand. (ทุน Colombo Plan)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Audit Committee Forum 2014
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2549
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551
• หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2552
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2557 - 28 กันยายน 2561 รองประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร
บริ ษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบนั
กรรมการสรรหาและกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2537 – 28 กันยายน 2561 รองประธานกรรมการ
บริ ษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2534 -2557
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายสนับสนุน
บริ ษทั โนเบิลดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั เอส แอนด์ พี พร๊อพเพอร์ตี้ แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชัน่ จ�ำกัด
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั บ้านสุขสบาย จ�ำกัด
2538 - ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั คอนติ เนนตัล ซิ ตี้ จ�ำกัด
จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-ไม่มี-

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• ประกาศนี ยบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva
• วปรอ.รุ่นที่ 8 (วปรอ.388)
• Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556
• Anti-Corruption for Executive Program ( ACEP) ปี 2556
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
เมษายน 2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - มีนาคม2558 กรรมการอิ สระ/ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน)
2551 – ปัจจุบนั
กรรมการอิ สระและประธานกรรมการสรรหาและ
พิ จารณาค่าตอบแทน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สหมิ ตรเครื่องกล จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2551 - ตุลาคม 2560

ประธานกรรมการบริ หาร
ศูนย์ส่งเสริ มศิ ลปาชีพระหว่างประเทศ
2550 - กันยายน 2557 กรรมการ คณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัย
2549 - ปัจจุบนั
กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-ไม่มี-

รายงานประจ�ำปี 2561

43
19. นายวรภัทร โตธนะเกษม
ต�ำแหน่ ง

กรรมการอิ สระ
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิ จการ/
กรรมการตรวจสอบ

อายุ (ปี )
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วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริ ญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิ จ
University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
University of Illinois Urbana- Champaign สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิ จ Kellogg School of Management Northwestern
University Evanston Illinois, สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรติ นิยมดีมาก) มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาตรี นิ ติศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Directors Certification Program DCP 0/2000
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• The Executive Director Course EDC 1/2012
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• Certificate of International Corporate Governance, Yale University, U.S.A.
• Director Certificate Program, Australian Institute of Corporate Directors
(รุ่น Train the Trainers), Bangkok
• หลักสูตรวิ ทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
• หลักสูตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15
• หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูงด้านวิ ทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9
• หลักสูตรมหานครรุ่นที่ 4
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
28 มิ ถนุ ายน 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
สิ งหาคม 2555 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการและกรรมการอิ สระ
บริ ษทั ปริ ญสิ ริ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น

20. นางสาวนงลักษณ์ พิ นัยนิ ติศาสตร์
ต�ำแหน่ ง

กรรมการอิ สระ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และพิ จารณาค่าตอบแทน

อายุ (ปี )
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วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริ ญญาเอก วิ ศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
• ปริ ญญาโท วิ ศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า มหาวิ ทยาลัยมิ สซูรี่
สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาตรี วิ ศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71 สมาคมส่ง
เสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตรส�ำหรับผูบ้ ริ หาร Harvard University,สหรัฐอเมริ กา
• หลักสูตรส�ำหรับผูบ้ ริ หาร Stanford Executive Program 2013
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2550 - มีนาคม 2557

ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หารด้านการตลาด/กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
ธันวาคม 2555 - กรกฎาคม 2557 กรรมการอิ สระและประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง ธนาคารออมสิ น
มกราคม 2552 - กรกฎาคม 2557 ประธานกรรมการ/ กรรมการอิ สระ
บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จ�ำกัด
จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-ไม่มี-

มิ ถนุ ายน 2555 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ มูลนิ ธิสถาบันวิ จยั และ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
ปัจจุบนั 		
อนุญาโตตุลาการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบนั 		
ประธานกรรมการ คณะกรรมการจริ ยธรรม
ประจ�ำกรมสรรพากร
จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-ไม่มี-

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)

44
21. นางอัญชลี พิ พฒ
ั นเสริ ญ
ต�ำแหน่ ง

กรรมการอิ สระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการก�ำกับ
ดูแลกิ จการ

อายุ (ปี )
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วันเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ 29 กันยายน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ศึกษาเพิ่ มเติ ม (Accounting Information System)
University of Texas at Austin, TX, USA
• ปริ ญญาโท MS. (Accounting) มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิ ต (เกียรติ นิยมอันดับ 2)
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)รุ่นที่ 124/2552
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย(IOD)
• หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program
(ACP) รุ่นที่ 30/2553 สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP)
รุ่นที่ 2/2553 สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
• หลักสูตร Role of Chairman รุ่นที่ 25/2554
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

22. นายธีระ สงวนดีกลุ
ต�ำแหน่ ง

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - สายงาน
กลุ่มการผลิ ตธุรกิ จน�้ำตาล

อายุ (ปี )
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริ ญญาโท วิ ศวกรรมศาสตร์ สาขาวิ ศวกรรมเคมี
University of Wisconsin, Madison, USA
• ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิ จ ส�ำหรับผูบ้ ริ หาร มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริ ญญาตรี วิ ทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2546 - มิ .ย. 2559 กรรมการบริ ษทั
2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
2549 - ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั
2546 - ปัจจุบนั กรรมการ
2535 - ปัจจุบนั กรรมการ
2553 - ปัจจุบนั กรรมการ

บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
Savannakhet Sugar Corporation
บริ ษทั รอยัลเพลสเรียลตี้ จ�ำกัด
บริ ษทั เจริ ญลาภ พัฒนา จ�ำกัด
บริ ษทั รอยัส เรสซิ เด้นท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด

จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

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

• หลักสูตร นักบริ หารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-ไม่มี-

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2553 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ สระ
บริ ษทั ไอร่า แคปปิ ตอล จ�ำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ สระ
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จ�ำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ สระ
บริ ษทั ปริ ญสิ ริ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2555 - ปัจจุบนั อาจารย์ประจ�ำตามสัญญา มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
2555 - ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการสภามหาวิ ทยาลัยด้านการเงิ นและ
ทรัพย์สิน มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 - ปัจจุบนั คณะกรรมการ โครงการธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
2551 - 2553 หัวหน้ าภาควิ ชาการบัญชี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
2547 - 2550 รองอธิ การบดีฝ่ายการคลัง มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-ไม่มี-

รายงานประจ�ำปี 2561

45
23.นายธัชชัย ศุภผลศิ ริ

24.นายพิ ริยพ์ ล ชิ นธรรมมิ ตร์

ต�ำแหน่ ง

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-ส�ำนัก
เลขานุการบริ ษทั และกฎหมาย
เลขานุการบริ ษทั

อายุ (ปี )
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คุณวุฒิทางการศึกษา

ต�ำแหน่ ง

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- สายงานจัดหาวัตถุดิบ

อายุ (ปี )
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คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริ ญญาโท นิ ติศาสตร์, Harvard University, USA
• เนติ บณ
ั ฑิ ตไทย ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บณ
ั ฑิ ตยสภา
• ปริ ญญาตรี (เกียรติ นิยม) นิ ติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

• Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 133/2017) สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

• การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารระดับสูง (Competency For Executive
Management) 2018
• Key Successors Development Program Year 2017
• Leadership Development Program Year 2016
• วิ ทยาการพลังงานส�ำหรับนักบริ หารรุ่นใหม่ 2015

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - 2557 SVP ฝ่ ายกฎหมาย บริ ษทั ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
กันยายน 2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิ สระ บริ ษทั ตาช�ำนิ จ�ำกัด
จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-ไม่มี-

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
• ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
• ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั ดับบลิ วเอสพี โลจิ สติ กส์ จ�ำกัด
• ปัจจุบนั กรรมการ บริ ษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ ง จ�ำกัด
จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
• ของตนเอง 92,647,024 หุ้น (2.10%)
• คู่สมรส นางวิ กานดา ชิ นธรรมมิ ตร์ 64,900 หุ้น (0.001%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
- บุตรของบุคคลในล�ำดับที่ 2

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)

46
25.นายธนภัทร ณ เชียงใหม่

26.นายโสมนัส โพธิ สตั ย์

ต�ำแหน่ ง

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- สายงานบริ หารและส�ำนักงาน

ต�ำแหน่ ง

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- ส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

อายุ (ปี )
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อายุ (ปี )
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิ น, Wharton School, University
of Pennsylvania, USA

• บริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย ปี 2529
• เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิ ต มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2526

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

-ไม่มี-

• DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM ปี 2551 (DCP 105)
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2545 - 2558 ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักลอจิ สติ กส์และบริ หาร
บริ ษทั ไทยคม (จ�ำกัด) มหาชน

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น

การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น

2534 - 2541 กรรมการบริ หาร บริ ษทั แกล็กโช เวลคัม ประเทศไทย (จ�ำกัด)
2527 - 2541 ผูอ้ ำ� นวยการสายงานปฏิ บตั ิ การ
บริ ษทั แกล็กโช เวลคัม ประเทศไทย (จ�ำกัด)

-ไม่มี-

จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-ไม่มี-

รายงานประจ�ำปี 2561

จ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)

47
27. นางยานี อนุศาสน์ อมรกุล
ต�ำแหน่ ง

รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- สายงานบัญชีและการเงิ น

อายุ (ปี )
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คุณวุฒิทางการศึกษา
• MINI MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM รุ่นที่ 40/2550 สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์
• ปริ ญญาตรี วทบ.เศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
• โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หาร Mini MBA มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
การด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
-ไม่มีจ�ำนวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
• ของตนเอง 150,000 หุ้น (0.003%)
• คู่สมรส/ บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
-ไม่มี-

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)

48

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการผู้บริหารปี 2561
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ต้นปี สิน้ ปี และทีม่ กี ารซือ้ ขายระหว่างปี 2561

ล�ำดับ

รายชื่อคณะกรรมการ

1

นายมนู

2

นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ 1
(รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)

3

นายพรศิลป์ แต้มศิรชิ ยั
(รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์

4
5
6

เลียวไพโรจน์ *

2

นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล
(รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
นางอินทิรา	 สุขะนินทร์
3

7

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

8

นายชลัช ชินธรรมมิตร์
(รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ 5
(รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

4

นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
นายธัชพงษ์ ภากรศิรวิ งศ์
นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ 6**
(รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ *
นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ *
นายการุณ กิตติสถาพร *
นายวรภัทร โตธนะเกษม *
นางสาวนงลักษณ์ พินยั นิตศิ าสตร์ *
นางอัญชลี พิพฒั นเสริญ *

รายงานประจ�ำปี 2561

ต�ำแหน่ ง

หุ้นสามัญ
(จ�ำนวนหุ้น)
ณ 31 ต.ค.
2560
Par 0.50 บาท

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2561

ร้อยละ
หุ้นสามัญ
จ�ำนวน
(จ�ำนวนหุ้น)
หุ้น
รับโอน/ รับหุ้น ณ 31 ต.ค.2561
ขาย (โอน) ปันผล
ที่มีสิทธิ
Par 0.50 บาท
ออกเสียง
Par 0.50 บาท

ซือ้

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร 96,796,331
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
52,775,901
กรรมการ/รองกรรมการ
29,390,196
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
30,688,231
กรรมการ/รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
1,000,000
กรรมการ/รองกรรมการ
55,937,112
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
3,166,748
กรรมการ/
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
25,471,699
กรรมการ/รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
99,599,954
กรรมการ
43,279,926
22,550,000
กรรมการ/
96,225,726
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
17,583,759
กรรมการ/
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
99,683,643
กรรมการ
115,355,499
กรรมการ
57,467,546
กรรมการ
22,907,921
กรรมการ
158,162
กรรมการ
13,621,766
4,944,720
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

8,341,700

105,138,031

2.38

-

52,775,901
29,390,196
30,688,231

1.20
0.67
0.70

200,000
-

1,200,000
55,937,112
3,166,748

0.03
1.27
0.07

-

25,471,699

0.58

200,000
250,000
150,000

99,799,954
43,279,926
22,550,000
96,475,726
17,733,759

2.26
0.98
0.51
2.19
0.40

99,683,643
115,355,499
57,467,546
22,907,921
158,162
13,621,766
4,944,720

2.26
2.62
1.30
0.52
0.004
0.31
0.11
-

100,000 100,000
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หมายเหตุ 					
* กรรมการอิสระ				
		 ไม่มหี นุ้ KSL
1 นายจ�ำรูญ
ชินธรรมมิตร์ 			
ม.ล.จารุวฒ
ั นา
ชินธรรมมิตร์ (ภรรยา)		
2 นายพรศิลป์
แต้มศิรชิ ยั 			
นางมนทนัฐ
แต้มศิรชิ ยั (ภรรยา)		
3 นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล 			
นางกรกช		
โรจนะโชติกุล (ภรรยา) 		
4 นายชลัช 		
ชินธรรมมิตร์ 			
ด.ช.ชยพัทธ์
ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
ด.ช.ชัชพีร		
์
ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
ด.ญ.ชลพิมพ์
ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
5 นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์ 			
ด.ญ.ณฐมณฐ์
ชินธรรมมิตร์ (บุตรไม่บรรลุนิตภิ าวะ)
6 นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ 			
นางรัตนา		
ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ (ภรรยา)		

จ�ำนวนหุน้
จ�ำนวนหุน้
จ�ำนวนหุน้
จ�ำนวนหุน้
จ�ำนวนหุน้
จ�ำนวนหุน้
จ�ำนวนหุน้
จ�ำนวนหุน้
จ�ำนวนหุน้
จ�ำนวนหุน้
จ�ำนวนหุน้
จ�ำนวนหุน้
จ�ำนวนหุน้
จ�ำนวนหุน้

105,138,031
52,775,901
29,390,196
30,688,231
55,937,112
3,166,748
43,279,926
11,088,000
11,088,000
374,000
96,475,726
17,733,759
13,621,766
4,944,720

157,913,932
60,078,427
59,103,860

65,829,926
114,209,485
18,566,486

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รายชื่อการด�ำรงต�ำแหน่ งของกรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ต�ำแหน่ ง
ล�ำดับ

ชื่อ - นามสกุล
บมจ.น�้ำตาลขอนแก่น

1

นายมนู

เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ

2

นายจ�ำรูญ

ชินธรรมมิตร์

3
4
5
6
7

นายพรศิลป์
นายสุขมุ
นายธวัทชัย
นางอินทิรา	
นางสาวดวงดาว

แต้มศิรชิ ยั
โตการัณยเศรษฐ์
โรจนะโชติกุล
สุขะนินทร์
ชินธรรมมิตร์

8

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

9
10
11
12
13
14
15
16

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์
นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
นายธัชพงษ์ ภากรศิรวิ งศ์
นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ ์
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ

17

นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

18

นายการุณ

กิตติสถาพร

19

นายวรภัทร

โตธนะเกษม

20

นางสาวนงลักษณ์ พินยั นิตศิ าสตร์

21

นางอัญชลี

พิพฒั นเสริญ

22
23
24
25

นายธีระ
นายพิรยิ พ์ ล
นายวิรชั
นายธีระพงษ์

สงวนดีกุล
ชินธรรมมิตร์
ชุนฟั ง
นาคะศักดิเสวี
์

กรรมการ/และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการบริห าร/กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ/กรรมการบริห าร/กรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการอิ ส ระ/กรรมการก� ำ กับ ดู แ ล
กิจการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิส ระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/
กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ย่อย

รายงานประจ�ำปี 2561

บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15
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**หมายเหตุ :
1) เครือ่ งหมายและต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการ
2) รายชือ่ บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
1 บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
2 บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
3 บริษทั น�้ำตาลนิวกว้างสุน้ หลี จ�ำกัด
4 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มนิ ลั จ�ำกัด (มหาชน)
5 บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จ�ำกัด
6 บริษทั โรงไฟฟ้ าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
7 บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
8 บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเตท จ�ำกัด
9 บริษทั แชมเปี้ ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จ�ำกัด
10 บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิง้ จ�ำกัด
11 Savannakhet Sugar Corporation
12 Koh Kong Plantation Co., Ltd.
13 Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.
14 บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ�ำกัด
15 บริษทั บีบจี ไี อ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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4. ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
1.ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทั ก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบีย้ ประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ ข้าประชุม ครัง้ ละ
กรรมการทีช่ ดั เจน และมีการเสนอขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ทุกปี โดย ไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวม
ทัง้ อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการที่ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ ข้าประชุม ครัง้ ละไม่เกิน
มีคณ
ุ ภาพตามทีต่ อ้ งการ พร้อมกันนี้ยงั พิจารณาถึงหน้าทีค่ วามรับ 6,000 บาทต่อคน
ผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะส�ำหรับกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมาย 5.ค่ า เบี้ย ประชุ ม ประธานกรรมการบริห าร 1,200 บาทต่ อ ครัง้
ให้รบั ต�ำแหน่ งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าตอบแทน กรรมการบริหาร 1,000 บาทต่อครัง้
กรรมการ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
นอกจากนี้แล้ว ไม่มคี า่ ตอบแทนกรรมการในลักษณะอืน่ อีก
1) ค่าตอบแทนประจ�ำ ซึง่ จะจ่ายให้กบั กรรมการเป็ นรายเดือน
หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนกันในบริษทั ย่อย
2) ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นค่าตอบแทนที่
จ่ายให้กบั กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้เฉพาะ 2. ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมเท่านัน้
บริษทั ก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3) โบนัส กรรมการเป็ น ค่ า ตอบแทนพิเ ศษที่จ่ า ยให้ก ับ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และเปรียบเทียบ
กรรมการปี ละครัง้ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั ใน กับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
และในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผลการด�ำเนินงานและขนาดของ
แต่ละปี
ธุรกิจ เพือ่ ท�ำให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาบริษทั ได้อย่างต่อเนื่อง
บริษทั ได้กำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้รบั อนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยก�ำหนดค่า 3. ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ตอบแทนกรรมการ ซึง่ ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารจะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่
บริ
ษ
ท
ั
ก�
ำ
หนด
โดยจะเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั และ
					
ปี ละไม่เกิน
1. ค่าตอบแทน – ประธานกรรมการ
540,000 บาท ผลปฏิบตั งิ านของแต่ละคนทัง้ นี้ระดับของค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอยูใ่ น
ระดับทีจ่ งู ใจและรักษาผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามทีบ่ ริษทั ต้องการ
2. ค่าตอบแทน – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 540,000 บาท
3. ค่าตอบแทน – กรรมการ 21 คน

รายงานประจ�ำปี 2561

8,550,000 บาท
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ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปี ทผ่ี า่ นมา
ล�ำดับ
ที่

รายชือ่ คณะกรรมการ

ต�ำแหน่งใน
คณะกรรมการบริษทั

2560
ค่าตอบแทนกรรมการ
รายปี

โบนัส

2561
เบีย้
ประชุม

รวม
(บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ
รายปี

โบนัส

เบีย้
ประชุม

รวม
(บาท)

1.

นายมนู

เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ

360,000

129,000

-

489,000

360,000

120,000

-

480,000

2.

นายจ�ำรูญ

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร

300,000

107,500

14,400

421,900

300,000

100,000

14,400

414,400

3.

นายพรศิลป์

แต้มศิรชิ ยั

กรรมการบริหาร

300,000

107,500

12,000

419,500

300,000

100,000

11,000

411,000

4.

นายสุขมุ

โตการัณยเศรษฐ์

กรรมการบริหาร

300,000

107,500

12,000

419,500

300,000

100,000

10,000

410,000

5.

นายธวัทชัย

โรจนะโชติกุล

กรรมการบริหาร

300,000

107,500

12,000

419,500

300,000

100,000

12,000

412,000

6.

นางอินทิรา

สุขะนินทร์

กรรมการบริหาร

300,000

107,500

12,000

419,500

300,000

100,000

12,000

412,000

7.

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

300,000

107,500

35,000

442,500

300,000

100,000

36,000

436,000

8.

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

300,000

107,500

28,000

435,500

300,000

100,000

35,000

435,000

9.

นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร

300,000

107,500

12,000

419,500

300,000

100,000

11,000

411,000

10.

นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร

300,000

107,500

12,000

419,500

300,000

100,000

12,000

412,000

11.

นายชนะชัย

ชุตมิ าวรพันธ์

กรรมการบริหาร

175,000

80,699

6,000

261,699

300,000

100,000

12,000

412,000

12.

นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

300,000

107,500

-

407,500

300,000

100,000

-

400,000

13.

นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ/กรรมการก�ำกับดูแล
กิจการ

300,000

107,500

24,000

431,500

300,000

100,000

-

400,000

14.

นายธัชพงษ์

ภากรศิรวิ งศ์

กรรมการบริหาร

300,000

107,500

12,000

419,500

300,000

100,000

11,000

411,000

15.

นายตระการ

ชุณหโรจน์ฤทธิ ์

กรรมการบริหาร

300,000

107,500

12,000

419,500

300,000

100,000

9,000

409,000

16.

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ

กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

300,000

107,500

40,800

448,300

300,000

100,000

24,000

424,000

17.

นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

360,000

129,500

60,000

549,000

360,000

120,000

60,000

540,000

18.

นายการุณ

กิตติสถาพร

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

300,000

107,500

67,200

474,700

300,000

100,000

52,800

452,800

19.

นายวรภัทร

โตธนะเกษม

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจ
สอบ/ประธานกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

300,000

107,500

75,600

483,100

300,000

100,000

24,000

424,000

20.

นางสาวนงลักษณ์ พินยั นิตศิ าสตร์

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน

300,000

107,500

48,000

455,500

300,000

100,000

75,800

475,800

21.

นางอัญชลี

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจ
สอบ/กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ

26,666.67

27,390

-

54,056.67

300,000

100,000

30,000

430,000

6,021,666.67

2,193,589

495,000 8,710,255.67

6,420,000

2,140,000

452,000

9,012,000

พิพฒ
ั นเสริญ

รวม
หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการในบริษทั ย่อย

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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2. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในปี ทผ่ี า่ นมา

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร รวมจ�ำนวน 13 คน (ตามรายชือ่ คณะ
บริษัท ฯมีร ะเบีย บก� ำ หนดผลประโยชน์ ต อบแทนอื่น แก่
ผูบ้ ริหารระดับสูง) มีคา่ ตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือนและโบนัส รวม ผูบ้ ริหารระดับสูงในลักษณะอืน่ เช่น รถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง ค่าน�้ำมัน
เป็ นเงิน 47.08 ล้านบาท
เชือ้ เพลิง ค่าใช้จา่ ยบ�ำรุงรักษา และสวัสดิการอืน่ ๆ ในสถานะพนักงาน
บริษทั ฯ
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ข้อมูลเกีย่ วกับบุคลากรของบริษทั มีดงั นี้
งบรวม
จ�ำนวนพนักงานถัวเฉลีย่ (คน)
ช่วงฤดูการผลิต
ช่วงปกติ
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน (ล้านบาท)

งบเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

2561

6,609
5,160

6,480
4,774

2,375
1,943

2,534
1,894

1,550.80

1,650.34

569.76

578.91

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงานทีม่ นี ยั ส�ำคัญอันมีผลกระทบทางด้านลบต่อบริษทั
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร

การปฐมนิ เทศกรรมการบริ ษทั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่

คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการ
บริษทั ใหม่ทุกคนทีเ่ ข้ารับต�ำแหน่ งในบริษทั เพื่อสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจในธุรกิจ และการด�ำเนินการด้านต่างๆของบริษัทฯ โดยมี
เลขานุการบริษทั เป็ นผูป้ ระสานงานต่างๆ เช่น ข้อมูลส�ำคัญเกีย่ วกับ
บริษทั ข้อบังคับทีร่ ะบุขอบเขตอ�ำนาจและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับด้านกฎหมาย กฎระเบียบ
และเงือ่ นไขต่างๆ นอกจากนี้ หากกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
ใหม่ ยังไม่ได้อบรมหลักสูตรเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
บริษทั ส่งกรรมการและผูบ้ ริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ บริษทั จะจัดให้กรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ดงั กล่าวเข้า
กับหลายสถาบัน อาทิเช่น หลักสูตร Chairman, หลักสูตร Director อบรมหลัก สู ต รที่ จ� ำ เป็ นในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ก รรมการบริ ษั ท
Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification ทัง้ นี้ ในปี 2561 บริษทั ยังไม่มกี รรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD) หลักสูตรพื้นฐานที่จ�ำเป็ นส�ำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
ในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้มกี ารจัด
หลักสูตรต่างๆ ทีเ่ ป็ นความรูใ้ หม่ทจ่ี ดั ขึน้ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง หลักสูตรฝึกอบรมให้กบั ผูบ้ ริหารและพนักงานทัง้ ภายในและภายนอก
ประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่างๆ ในปี 2561 มีกรรมการเข้า เพือ่ เพิม่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการท�ำงานให้ประสบความ
รับ การอบรมสัม มนาหลายหลัก สู ต ร เช่ น นางสาวนงลัก ษณ์ ส�ำเร็จ และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุน้ ให้เกิดการริเริม่ สิง่
พินยั นิตศิ าสตร์ กรรมการบริษทั เข้าร่วมอบรม “Updated COSO ใหม่ๆและการพัฒนาการท�ำงานร่วมกันแบบเป็ นทีม รวมถึงการจัด
Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and องค์ความรูเ้ พือ่ ถ่ายทอดสูผ่ บู้ ริหารและพนักงานรุน่ ใหม่
Performance” จัด โดยสมาคมส่ง เสริม สถาบัน กรรมการบริษัท
ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯมีเป้ าหมายทีจ่ ะใช้ระบบดิจติ ลั
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริษทั เข้าร่วมอบรม “TMA
DISCOVERY DAY 2018 : FUTURE KNOWLEDGE HUNTER” ในงานมากขึน้ แนวโน้มการพัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงาน จึงโยงไปสู่
ทักษะการท�ำงานออนไลน์ และระบบงานใหม่ๆ
จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
ในส่วนของกรรมการนัน้ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ก�ำหนดว่าบริษทั ฯสนับสนุ นให้กรรมการบริษทั ฯได้รบั การอบรมและ
พัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ ทีจ่ ดั โดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย เพือ่ ช่วยให้กรรมการ
บริษทั ฯสามารถท�ำหน้าทีแ่ ละก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯอย่างมี
ประสิทธิภาพ

รายงานประจ�ำปี 2561
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แผนการสืบทอดงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักว่า องค์กรจะเจริญก้าวหน้า
และพัฒนาไปขึน้ อยู่กบั การสร้างบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
มีคุณธรรม เพือ่ สืบทอดเจตนารมณ์ของผูก้ ่อตัง้ จึงมอบนโยบายให้
ฝ่ ายบริหารให้ความส�ำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มปี ระสิทธิภาพ

บริษทั ให้ความส�ำคัญกับพนักงานขององค์กรมาโดยตลอด
และมีการก�ำหนดนโยบายเรือ่ งการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศกั ยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ าร
งานในสายงานของตนโดยก�ำหนดเป้ าหมายให้บคุ ลากรทุกคนเข้ารับ
การอบรมให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษทั มีการจัด
อบรมทัง้ ในบริษทั โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนักงาน
ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการท�ำงานรวมทัง้ เรื่องจริยธรรม และให้
พนักงานเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพือ่ เพิม่ พูนความรูก้ บั บริษทั อื่นๆ
ภายนอกบริษทั ด้วย นอกจากนี้ บริษทั มีการวางแผนการอบรม และ
สนับสนุนในเรือ่ งงบประมาณอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทัง้ สนับสนุนให้ม ี
การสือ่ สารเพือ่ ถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management)
ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร

บริษทั ฯมีการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะรับผิดชอบในต�ำแหน่งงาน
บริหารทีส่ ำ� คัญทุกระดับให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าได้ผู้
บริหารที่มคี วามรู้ความสามารถเหมาะกับต�ำแหน่ งและท�ำให้การ
บริหารงานของบริษทั ด�ำเนินต่อไปได้อย่างราบรืน่ และมีผทู้ ส่ี ามารถ
รับ ผิด ชอบทดแทนกัน ได้ต ามความเหมาะสม พร้อ มกัน นี้ คณะ
กรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ศึกษาหาข้อมูลและติดต่อกับบริษทั และสถาบันทีม่ คี วาม
เป็ นมืออาชีพมาให้คำ� ปรึกษาในการด�ำเนินโครงการแผนการสืบทอด
งานให้ดขี น้ึ ต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯมีการก�ำหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้
1.การก�ำหนดต�ำแหน่งงานทีส่ ำ� คัญหรือต�ำแหน่งงานหลัก
2.การก�ำหนดศักยภาพหรือสมรรถนะของต�ำแหน่งงานหลัก
3.กระบวนการวิเคราะห์หาผูส้ บื ทอดต�ำแหน่ง
4.จัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล

นอกจากนี้บริษทั มุ่งเน้ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดขี อง
พนักงานและบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมในทีท่ ำ� งาน โดย
มีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและการปฎิบตั ิตนใน
โรงงานอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ บริษัทฯจะเปิ ดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาพนักงาน
ความปลอดภัยและในรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น โดยครอบคลุม
อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน อัตรา
การหยุดงานจากอุบตั เิ หตุ อัตราการขาดงาน อัตราการเสียชีวติ จาก
อุบตั เิ หตุ ไว้ในรายงานความยังยื
่ น

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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การก�ำกับดูแลกิจการ
“ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ม ี
มาตรฐานและตอบสนองต่อการท�ำให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
คณะกรรมการบริษทั ฯได้อนุมตั ใิ ห้ใช้นโยบายการก�ำกับดูแล ของบริษทั ในระยะยาว รวมถึงการป้ องกันการรัวไหลของข้
่
อมูลส�ำคัญ
กิจการ ฉบับแรกของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 หลังจาก ซึง่ อาจกระท�ำได้ดว้ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ........”
นัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯในการประชุมครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 26
5. ทัง้ นี้ ในส่วนของหลักการและแนวปฏิบตั ขิ อ้ อื่นๆ นัน้
มิถุนายน 2558 มีมติเห็นชอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ (ฉบับ
ทบทวนครัง้ ที่ 1) โดยให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิถุนายน 2558 บริษทั ฯได้พจิ ารณาและน�ำมาใช้ในรูปแบบอืน่ ๆตามสมควร เช่น การ
ต่อมา ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิ ดเผยข้อมูล การลงมติของคณะกรรมการบริษทั การก�ำหนดวิธี
(ส�ำนักงานก.ล.ต.) ได้ประกาศใช้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับ ปฏิบตั ริ ะหว่างสายงานในบริษทั เป็ นต้น
บริษทั จดทะเบียนปี 2560 เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึง่ มีความแตก
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการประกอบด้วย 7 หมวด คือ
ต่างจากหลักการเดิมทีบ่ ริษทั ฯใช้เป็ นฐานในการจัดท�ำนโยบายการ
หมวดที
่
1.
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ , หมวดที่ 2. การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่าง
ก�ำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 1) คณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการจึงเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแล เท่าเทียมกัน, หมวดที่ 3. บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย, หมวดที่ 4. การ
กิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 1) นี้ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแล เปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส, หมวดที่ 5. บทบาทและความรับผิด
กิจการทีด่ ที ส่ี ำ� นักงาน ก.ล.ต. ประกาศใช้และจัดท�ำร่างเสนอต่อคณะ ชอบของคณะกรรมการ, หมวดที่ 6. การต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และ
กรรมการบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯในการประชุมครัง้ ที่ หมวดที่ 7. การให้ขอ้ มูลการกระท�ำผิดและการทุจริต
7/2559-2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบนโยบายการ
นอกเหนือจากนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการแล้ว บริษทั ฯ
ก�ำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2560) ให้มผี ลใช้บงั คับ ได้จดั ท�ำจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 1) พ.ศ.
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
2558 ซึง่ ก�ำหนดให้มคี วามสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
หลักการส�ำคัญในหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 1)พ.ศ. 2558 หมวดต่างๆ และยังคงสอดคล้อง
บริษทั จดทะเบียนปี 2560 ทีบ่ ริษทั น�ำมาเพิม่ เติมในนโยบายการก�ำกับ กับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 2) พ.ศ. 2560
ดูแ ลกิจ การฉบับ ทบทวนครัง้ ที่ 2 (นโยบายฯ)และกฎบัต รคณะ จรรยาบรรณฯนี้ใช้กบั บุคลากรของบริษทั ฯทุกกลุม่ กล่าวคือ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกประเภทของบริษทั ฯและกลุ่มบริษทั ใน
กรรมการ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นชอบแล้ว ได้แก่
ปั จจุบนั บริษทั ฯได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยา
1. หลักปฏิบตั ทิ พ่ี งึ ใช้ในการก�ำหนดความส�ำเร็จของการ บรรณในการด�ำเนินธุรกิจทัง้ ในเว็บไซต์ของบริษทั และเว็บไซต์ภายใน
ด�ำเนินกิจการ โดยได้น�ำมาเพิม่ เติมในนโยบายฯหมวดที่ 5. ว่าด้วย (Intranet)โดยในส่วนทีเ่ ผยแพร่ต่อบุคลากร บริษทั ฯได้จดั ท�ำแนว
บทบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯว่าคณะ ปฏิบตั สิ ำ� หรับจรรยาบรรณแต่ละข้อประกอบเพือ่ ให้บุคลากรมีความ
กรรมการควรค�ำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เข้าใจง่ายขึน้ อันจะส่งผลเป็ นการส่งเสริมให้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณฯ
ตลอดจนการจัดอบรมหรือกิจกรรมที่ชกั น� ำให้บุคลากรได้รบั รูแ้ ละ
เป็ นส�ำคัญนอกเหนือจากผลกระทบทางการเงิน
ปฏิบตั ติ ามในช่วงเวลาทีส่ มควร
2.หลักปฏิบตั ิ 3.2.3 ทีก่ �ำหนดบทบาทหน้าทีข่ องประธาน
เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เห็น
กรรมการทัง้ 5 ประการ โดยได้น�ำมาเพิม่ เติมในนโยบายฯหมวดที่ 5.
หัวข้อที่ 6. ประธานกรรมการบริษทั ฯและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่ ชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีไ่ ด้ทบทวน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy )
เป็ นบุคคลเดียวกัน
(ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2560) แล้วและเห็นว่าเห็นสมควรใช้บงั คับ
3. หลักปฏิบตั ขิ อ้ 3.5.2 ทีแ่ นะน�ำว่ากรรมการแต่ละคนควร ได้ต่อไปเนื่องจากเพิง่ ปรับแก้ให้สอดคล้องกับ หลักการก�ำกับดูแล
ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษทั โดยก�ำหนด กิจการที่ดสี �ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของ
เป็ นคุณสมบัตปิ ระการหนึ่งของกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
ว่า กรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบ ความเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจของบริษทั
ริษทั ฯได้ดี และการเป็ นกรรมการในบริษทั อืน่ ต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมการไม่ควรด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริษทั ในเวลาเดียวกัน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิ จการ

4. หลักปฏิบตั ขิ อ้ 5.4 ทีเ่ กีย่ วกับการก�ำกับดูแลและการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้กำ� หนดเป็ นหน้าทีป่ ระการ
หนึ่งของคณะกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ข้อ 4.6 ว่า
รายงานประจ�ำปี 2561
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การดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ มีสว่ นทีค่ รอบคลุมเรือ่ งเหล่านี้ คือ
หมวดที่ 1 : สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น

7. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ครัง้
ที่ 1/2561 บริษทั ฯได้ก�ำหนดวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้เป็ นเรือ่ งๆ
อย่างชัดเจน เช่น วาระงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน
วาระจัดสรรเงินก�ำไรเพือ่ จ่ายปั นผลและส�ำรองตามกฎหมาย วาระการ
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกตามวาระ วาระการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ วาระการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
ก�ำหนดค่าสอบบัญชี

1. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมและส่งค�ำถาม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 ครัง้ ที่
1/2562 ล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน
2561 โดยแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขนั ้ ตอนที่
8. ในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 1/2561
ชัดเจนไว้ในเว็บไซด์ของบริษทั ฯ ที่ www.kslgroup.com ส่วนของ ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์สำ� หรับการประชุมและวิธกี ารออก
“ข้อมูลส�ำหรับนักลงทุน” ภายใต้หวั ข้อ “ห้องข่าว”
เสียงลงมติให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ในการประชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิ
2.แจ้งวิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผูถ้ อื อย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และมีการบันทึกการถ่ายวิดที ศั น์
หุน้ และใช้บตั รลงคะแนนเสียง
บันทึกภาพและเสียงการประชุม ทัง้ นี้ บริษทั ไม่มนี โยบายลิดรอนสิทธิ
3.น�ำเสนอค่าตอบแทน รวมทัง้ สิทธิและผลประโยชน์อ่นื ๆ ของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มกี ารแจก
หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการแต่ละต�ำแหน่ งที่ เอกสารทีม่ ขี อ้ มูลส�ำคัญเพิม่ เติมอย่างกะทันหัน ไม่มกี ารเพิม่ วาระอืน่ ๆ
ชัดเจน ได้แก่ ค่าตอบแทนประจ�ำ เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนประจ�ำปี ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญใดๆ
ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ป็ นประจ�ำทุกปี
โดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า ไม่จำ� กัดสิทธิในการเข้าประชุม
4.บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าสาย เป็ นต้น
กรรมการแบบรายบุคคล โดยเสนอชือ่ กรรมการให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนน
9. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่
ทีละคน
1/2561 มีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผูถ้ อื หุน้
5.ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆของบริษทั ได้ท่ี สามารถตรวจสอบได้ มีการบันทึกเกีย่ วกับการแจ้งวิธกี ารลงคะแนน
และนับคะแนน และบันทึกรายชือ่ พร้อมต�ำแหน่งของกรรมการทีเ่ ข้า
www.kslgroup.com ซึ่งจะมีขอ้ มูลทางการเงิน ข้อมูลทัวไปของ
่
บริษทั รวมถึงข้อมูลการประชุม ซึง่ จะอ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงบันทึกประเด็นค�ำถามค�ำตอบทีผ่ ถู้ อื หุน้ ซัก
และผู้ท่สี นใจศึกษาสารสนเทศของบริษทั ได้ อีกทัง้ ยังสามารถ ถามหรือเสนอความคิดเห็น พร้อมทัง้ บันทึกจ�ำนวนคะแนนเสียงทีไ่ ด้
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ผา่ นทาง Email: ir@kslgroup.com และ รับในแต่ละวาระ ซึง่ ทางบริษทั ได้เผยแพร่รายงานการประชุม ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้
secretary@kslgroup.com
6. บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะอ�ำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิและออกเสียงอย่างเต็มที่ เช่น มีวนั ก�ำหนดรายชือ่
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ สิทธิเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาและมีมติ
อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลประจ�ำปี และก่อนทีจ่ ะมีวนั ก�ำหนดรายชือ่ ผู้
ถือหุน้ เพื่อสิทธิรบั เงินปั นผล เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ใน
การเลือกทีจ่ ะถือหุน้ เพือ่ รับเงินปั นผลหรือไม่ และบริษทั ฯ ได้ให้ความ
ส�ำคัญต่อการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยอ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้
ผูถ้ อื หุน้ รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั การ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์
2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมเซ็นจูร่ี
ปาร์ค กรุ ง เทพฯ ซึ่ง ตัง้ อยู่ใ จกลางเมือ งกรุ ง เทพมหานคร ย่า น
ราชปรารภ ประตูน้�ำ จึงเป็ นสถานทีท่ ส่ี ะดวกต่อการเดินทาง นอกจาก
นี้ บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบ
เอกสารในวันประชุมและบริษทั จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถาน
ทีจ่ ดั การประชุมส�ำหรับผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน
โดยบริษทั ฯ ได้น�ำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้กบั การ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนนและแสดง
ผลเพื่อให้การด�ำเนินการประชุมสามารถกระท�ำได้รวดเร็วถูกต้อง
แม่นย�ำ

หมวดที่ 2 : การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1.เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ พิจารณาแต่งตัง้
เป็ นกรรมการล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน
2561 โดยแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขนั ้ ตอนทีช่ ดั เจน
ไว้ในเว็บไซด์ของบริษทั ฯ ที่ www.kslgroup.com ส่วนของ “ข้อมูล
ส�ำหรับนักลงทุน” ภายใต้หวั ข้อ “ห้องข่าว” ซึง่ ภายหลังทีร่ บั เรือ่ ง ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณากลันกรองตามกระบวนการ
่
ต่อไปอย่างไรก็ตาม ทีผ่ า่ นมาไม่มกี ารเสนอชือ่ แต่อย่างใด
2.บริษทั ฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบที่
ผูถ้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละ
วาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื
หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอ�ำนาจให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลอืน่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
พร้อมทัง้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์ทงั ้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลก่อนวันประชุม ส่วนหนังสือเชิญประชุม
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษทั ฯได้มอบให้บริษทั ศูนย์รบั ฝาก
บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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4. บริษัท มีม าตรการป้ อ งกัน กรรมการ ผู้บ ริห าร และ
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัดซึง่ เป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั ฯ
ด�ำเนินการจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน พนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื ใน
กรณีวาระปกติ และจะจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อย ทางมิชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อ เรือ่ งการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูล
ภายใน)
กว่า 14 วัน กรณีวาระพิเศษ
5. บริษทั ก�ำหนดข้อบังคับของบริษทั ว่า กรรมการบริษทั จะ
3. บริษทั ฯได้กำ� หนดนโยบายป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือหุน้ ส่วน
ของบริษทั โดยให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีร่ บั ทราบ
ไม่จำ� กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด หรือเป็ นกรรมการของบริษทั
ข้อมูลภายในทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีอ่ าจส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลง จ�ำกัดหรือบริษทั มหาชนจ�ำกัดอื่นทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
ของราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ งดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในระยะเวลา เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้ง
หนึ่งเดือน ก่อนจะมีการประกาศผลการด�ำเนินงาน หรือ ข้อมูลภายใน ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ และกรรมการต้องแจ้ง
นัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน (หมวดที่ 2 – การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่าง ให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
เท่าเทียมกัน) นอกจากนัน้ บริษทั ฯใช้มาตรการแจ้งเตือนกรรมการ อ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ท�ำขึน้ ในระหว่างรอบปี บญ
ั ชี หรือถือหุน้
และผูบ้ ริหารล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการเปิ ดเผยงบการ หรือหุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในระหว่างรอบปี บญ
ั ชีในบริษทั หรือบริษทั
เงินทุกไตรมาสว่าให้งดซือ้ ขายหลักทรัพย์บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ใดถึงวัน ในเครือ โดยบริษทั ส่งเสริมให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของ
ใดอย่างแจ้งชัด ผ่านเลขานุการฯบริษทั และรายงานให้ท่ี ประชุมคณะ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กีย่ วข้องต่อคณะกรรมการ ผ่านวาระการ
กรรมการบริหารและกรรมการบริษทั ทราบ ถึงการเปลีย่ นแปลงหลัก ประชุมของคณะกรรมการบริษทั นอกจากนี้ กรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร(หากมี)เพือ่ ความโปร่งใส กับแจ้งข่าว ทีม่ สี ่วนได้เสียหรือมีส่วนเกีย่ วข้องจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในวาระดัง
จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าว
กรณีมกี ารกระท�ำผิดเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายใน เพือ่ ให้กรรมการ
6. ในปี ทผ่ี า่ นมา ไม่เคยเกิดกรณีทก่ี รรมการ/ผูบ้ ริหารของ
และผูบ้ ริหารใช้ความระมัดระวังเกีย่ วกับการใช้หรืออาจถูกมองว่าใช้
บริษทั มีการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน และบริษทั ไม่ม ี
ข้อมูลภายในของบริษทั ฯทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
การฝ่ าฝืนหรือไม่ปฎิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การท�ำรายการระหว่างกัน

หมวดที่ 3 : บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน
ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่งทางการค้า เจ้าหนี้ และชุมชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่ ในอดีตทีผ่ า่ นมา
บริษทั ด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ ในการสร้างจริยธรรมการด�ำเนินธุรกิจมาโดยตลอด เช่น
ผูถ้ อื หุน้

บริษทั มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
และก�ำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน

พนักงาน

บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อพนักงานของบริษทั ทุกระดับชัน้ ไม่มกี ารแบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ โดยพนักงานทุกคนต่าง
มีสทิ ธิเท่าเทียมกันและได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาค นอกจากนี้บริษทั มีนโยบายให้พนักงานได้รบั ค่าตอบแทนทัง้ ในระยะ
สัน้ และระยะยาว เช่น เงินเดือน โบนัสทีเ่ หมาะสมตามผลปฏิบตั งิ านของพนักงาน และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ อีก
ทัง้ บริษทั ยังมีการจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เพือ่ สร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายในบริษทั รวมถึงการสนับสนุนการ
พัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพของพนักงานให้พร้อมส�ำหรับปฏิบตั งิ านและพัฒนาองค์กร

ลูกค้า

บริษทั ใช้ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP, HACCP, HAHAL, KOSHER
เป็ นต้น เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้าบริษทั มุง่ เน้นและให้ความส�ำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
สินค้า การส่งมอบทีต่ รงเวลา และบริการในระดับโลก ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัด โดยไม่น�ำมาเปิ ดเผย
หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ตลอดจนการจัดช่องทางการติดต่อส�ำหรับลูกค้า เพือ่ แนะน�ำติชม หรือแจ้งข้อร้องเรียน โดย
เฉลีย่ แล้ว บริษทั ฯจะได้รบั ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะประมาณ 40-50 ครัง้ ต่อปี สำ� หรับการด�ำเนินการของโรงงานน�้ำตาล
ทราย 5 แห่ง เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการท�ำธุรกิจกับบริษทั ฯ จะไม่มขี อ้ ขัดแย้งใดๆกับมาตรฐานทีล่ กู ค้ายึดถืออยู่ บริษทั ได้วา่ จ้าง
หน่วยงานภายนอกมาประเมินการด�ำเนินการและให้การรับรองในส่วนของมาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานของลูกค้าด้วย

รายงานประจ�ำปี 2561

59
คูค่ า้

คูค่ า้ ของบริษทั นัน้ นอกจากหมายถึงคูส่ ญ
ั ญาในการซือ้ ขายและการจ้างระหว่างกันแล้ว ยังรวมไปถึงผูร้ ว่ มลงทุนกับบริษทั
ในบางกิจการด้วยบริษทั ค�ำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญาร่วมทุนมาโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต ความเท่า
เทียมกัน และสิทธิทจ่ี ะได้รบั ผลประโยชน์จากเงินทีล่ งทุนบริษทั มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคู่
ค้าในหมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสียว่าสนับสนุ นการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม ความเสมอ
ภาคในการด�ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์รว่ มกัน การจัดซือ้ จัดจ้างอย่างโปร่งใสและยุตธิ รรม บริษทั ก�ำหนดคุณสมบัตขิ อง
คูค่ า้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ นซึง่ ข้อมูลและเงือ่ นไขการจัดซือ้ จัดจ้างทีถ่ กู ต้องครบถ้วนแก่คคู่ า้
ทีม่ สี ทิ ธิเสนอราคาโดยวิธที เ่ี ปิ ดเผยและเท่าเทียมกัน รักษาข้อมูลการเสนอราคาทีไ่ ด้รบั จากคูค่ า้ ไว้เป็ นความลับไม่เปิ ดเผย
แก่คคู่ า้ ทีเ่ สนอราคารายอื่น ไม่เรียกไม่รบั ผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ า้ เพือ่ แลกเปลีย่ นกับการได้ทำ� สัญญาจัดซือ้ จัดจ้างกับ
บริษทั และได้กำ� หนดไว้ในจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกันส�ำหรับการท�ำงานของผูร้ บั จ้างในสถานประกอบ
การต่างๆนัน้ บริษทั จะจัดเตรียมสภาพการท�ำงานทีป่ ลอดภัยแก่ผรู้ บั จ้างและก�ำชับให้ผรู้ บั จ้างปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัย
ของบริษทั อย่างเคร่งครัดด้วย เมือ่ งานแล้วเสร็จ บริษทั มีขนั ้ ตอนการตรวจรับงานทีโ่ ปร่งใสและเป็ นธรรมและช�ำระค่าสินค้า
หรือค่าจ้างภายในเวลาทีเ่ หมาะสมบริษทั โดยฝ่ ายจัดซือ้ ได้สอ่ื สารกับคูค่ า้ (supplier) ด้วยช่องทางต่างๆ ในเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ
และจัดช่องทางร้องเรียนและแจ้งข้อมูลแก่บริษทั โดยแจ้งให้คคู่ า้ ทราบ นอกจากนัน้ ในปี 2561 บริษทั ได้สง่ หนังสือแจ้งคูค่ า้
ถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ให้รบั ทราบ ทัง้ นี้ หน่วยจัดซือ้ ส่วนกลาง
ขอให้หวั หน้าแผนกพัสดุทุกโรงงานทีม่ กี ารจัดซื้อท้องถิน่ ส่งหนังสือรับทราบนโยบายการต่อต้านการคอรัปชันให้
่ ผูข้ าย
ท้องถิน่ รับทราบด้วย

เจ้าหนี้

บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข สัญญา และข้อผูกพันทีต่ กลงทีม่ กี บั เจ้าหนี้ทงั ้ ในแก่การช�ำระหนี้ตรงตามก�ำหนดเวลา
การใช้บริการทางการเงินทีเ่ หมาะสมแก่ธุรกิจของบริษทั การให้และรักษาหลักประกัน และเงือ่ นไขอื่นๆ ทีก่ ำ� หนด เช่น
รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษทั ทีถ่ ูกต้องแก่เจ้าหนี้เพือ่ ประโยชน์ในการวิเคราะห์สนิ เชือ่ การรักษาอัตราส่วนหนี้สนิ
และทุน เป็ นต้น ในการด�ำเนินงาน บริษทั ได้สร้างความไว้วางใจให้กบั เจ้าหนี้ผา่ นการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และ
อ�ำนวยความสะดวกด้านข้อมูล ข่าวสาร เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับบริษทั ผ่านทางรายงานประจ�ำปี และรายงาน 56-1
กับสถานะทางการเงินของบริษทั อย่างเปิ ดเผยผ่านทางงบการเงินทีไ่ ด้จดั ท�ำและรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทีเ่ ป็ นที่
ยอมรับกันโดยทัวไป
่ และได้กำ� หนดวิธปี ฎิบตั ไิ ว้ในจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน

คูแ่ ข่ง

บริษทั มีนโยบายสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม และได้กำ� หนดจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจว่า
บุคลากรต้องไม่ดำ� เนินธุรกิจของบริษทั โดยท�ำลายหรือกีดกันคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธที ไ่ี ม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้วธิ กี าร
ใดๆให้ได้มาซึง่ ข้อมูลของคูแ่ ข่งอย่างผิดกฎหมาย ในทางปฏิบตั ิ คูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมจะเป็ นสมาชิกในสมาคมเดียวกันซึง่
ได้ประชุมปรึกษาหารือและแบ่งปั นข้อมูลกันอยูเ่ ป็ นประจ�ำ จึงไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบตั ติ ่อคูแ่ ข่งอย่างไม่เป็ นธรรม

ชุมชนและสังคม

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่างๆเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมพนักงานด้านสิง่ แวดล้อมตลอด
จนด�ำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและค�ำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และให้การสนับสนุนและการ
จัดกิจกรรมหรือมีสว่ นร่วมสนับสนุ นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการกุศลหรือการพัฒนาชุมชน เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั
ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชนโดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั ประกอบกิจการให้ความร่วมมือต่อภาครัฐและหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง ช่วยพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน และสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพือ่
สร้างความรูค้ วามเข้าใจและพัฒนาชุมชนให้ยงยื
ั่ น
บริษทั ฯ ได้ลงทุนในกองทุน ESG เพือ่ สังคม (ESG Investment Fund for Society) ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ ภายใต้แนวคิดของสถาบัน
ไทยพัฒน์รว่ มกับบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทิสโก้ในการสร้างการลงทุนทีน่ �ำผลตอบแทนมาใช้เพือ่ สาธารณประโยชน์

ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะไม่เกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมษุ ยชน โดยบริษทั ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หมวด
ที่ 3 – บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสียว่าบริษทั สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน และด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการ
และเจตนารมณ์ของปฎิญญาและอนุ สญ
ั ญาของสหประชาชาติ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆทีป่ ระเทศไทยเป็ นภาคี
และจะไม่มสี ว่ นร่วมกับการกระท�ำใดๆทีข่ ดั ต่อหลักสิทธิมนุ ษยชนสถานประกอบการแต่ละแห่งของบริษทั ในกลุ่มได้แสดง
เจตนารมณ์ให้ปรากฏเด่นชัดว่าบริษทั ฯไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยประกาศให้ชมุ ชนทราบโดยทัวกั
่ นผ่านช่อง
ทางต่างๆ

ด้านสิง่ แวดล้อม

บริษทั มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมในหมวดทีว่ ่าด้วยบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสียว่า
บริษทั ได้สง่ เสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด บริษทั สนับสนุ นการน�ำวัสดุ
กลับมาใช้ใหม่บริษัทให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับการใช้วตั ถุ ดบิ และของเหลือใช้ให้คุ้มค่าที่สุดโดยหมุนเวียนไปใช้ใน
กระบวนการผลิตต่างๆ เช่น กากอ้อยทีไ่ ด้จากการหีบอ้อยจะเป็ นเชือ้ เพลิงของหม้อต้มไอน�้ำทีใ่ ช้ทงั ้ ในการผลิตน�้ำตาลทราย
และการปั น่ เทอร์ไบน์ผลิตกระแสไฟฟ้ า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทเ่ี กิดขึน้ จากการเผาไหม้จะน�ำมาใช้ในกระบวนการตก
ตะกอนของน�้ำอ้อย น�้ำจากกระบวนการผลิตเอทานอลจะใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในโรงงานได้อกี เป็ นต้น
ส่วนทีโ่ รงงานจะเน้นการรักษาคุณภาพของสิง่ แวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียหรือมลภาวะสูช่ มุ ชน บริษทั ได้มกี ารน�ำเครือ่ งดัก
จับฝุ่ นละอองทีท่ นั สมัยมาใช้ เพือ่ รักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบบริษทั พัฒนาระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจากกระบวนการผลิตให้
สะอาดพอทีจ่ ะน�ำกลับมาใช้หรือปล่อยกลับสูแ่ หล่งน�้ำธรรมชาติได้และได้สร้างระบบบ�ำบัดน�้ำคอนเดนเสทจากกระบวนการ
ผลิตแอลกอฮอล์ (โครงการต้นแบบ Submerged Aerated Fixed Film – SAF) ขึน้ ทีโ่ รงงานในอ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุร ี นอกจากนี้ บริษทั ได้ปฎิบตั ติ ามกฎหมายสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)

60
ด้านทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

คณะกรรมการได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการในเรือ่ งการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ น่ื ว่า บริษทั ฯเคารพ
สิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอืน่ และใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดข้อกล่าวหาหรือเสีย่ งต่อข้อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิ
ในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ น่ื อนึ่ง เนื่องจากความเสีย่ งทางกฎหมายในเรือ่ งนี้เป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ งระมัดระวังเพราะความไม่
คุน้ เคยกับประเด็นกฎหมายของบุคลากร บริษทั ฯจึงได้กำ� หนดรายละเอียดเพิม่ เติมในจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจขอ
งบริษทั ฯว่า บุคลากรต้องเคารพสิทธิทช่ี อบด้วยกฎหมายในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอืน่ โดยไม่ใช้งานสร้างสรรค์หรือ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบุคคลอืน่ โดยไม่ได้รบั อนุญาต ในกรณีทม่ี ขี อ้ สงสัยว่าการกระท�ำใดของหน่วยงานของตนจะเป็ นการ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอื่นหรือไม่ ควรปรึกษาฝ่ ายกฎหมายของบริษทั ฯก่อน ส่วนในกรณีทพ่ี บเห็นว่าการ
กระท�ำของหน่ วยงานอื่นอาจเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบุคคลอื่น ควรแนะให้ผูเ้ กี่ยวข้องนัน้ ปรึกษาฝ่ าย
กฎหมายของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจได้ให้ความหมายของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาไว้ครอบคลุมเพียง
พอว่า รวมถึงลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร เครือ่ งหมายการค้า ข้อมูลคูค่ า้ ข้อมูลลูกค้า สูตรการผลิต ตลอดจนข้อมูลหรือสิง่ อืน่ ๆ ทีถ่ อื
เป็ นความลับทางการค้า ในทางปฏิบตั ิ ปรากฏว่ามีการปรึกษาหารือเรือ่ งนี้บอ่ ยครัง้ และสามารถป้ องกันการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาของผูอ้ น่ื โดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ได้หลายกรณี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /
หน่วยงานของรัฐ

บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีใ่ ช้ควบคุมกิจการของบริษทั และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ทีก่ �ำกับดูแลโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และราชการส่วนกลาง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาท้องถิน่ ตามความเหมาะสม กลุม่ บริษทั
ประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้แน่ ใจว่ากลุ่มบริษทั ได้ปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของทาง
ราชการโดยไม่ บ กพร่ อ ง เช่ น การติด ต่ อ ประสานกับ เทศบาลต� ำ บล ส�ำ นั ก งานอุ ต สาหกรรมจัง หวัด ส�ำ นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำบาดาล ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำ ส�ำนักชลประทาน ส�ำนักงาน
สรรพากรพืน้ ที่ ส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ส�ำนักงานประกันสังคม สถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงาน เป็ นต้น
กลุม่ บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /หน่วยงานของรัฐทีข่ อความร่วมมือหรือขอรับการ
สนับสนุนเพือ่ การพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั ได้ประกอบกิจการอย่างสม�่ำเสมอ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล
โรงพยาบาล สาธารณสุขอ�ำเภอ/จังหวัด โรงเรียน สถานีตำ� รวจภูธร เป็ นต้น โดยได้แสดงข้อมูลไว้ในหัวข้อ “ความรับผิด
ชอบต่อชุมชนและสังคม” ในส่วนรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น

นอกจากทีบ่ ริษทั ให้ความส�ำคัญกับผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนัน้ บริษทั ยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิด
เห็น หรือการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ทีท่ ำ� ให้บริษทั สามารถพัฒนา หรือ
ปรับปรุง แก้ไข การด�ำเนินงานของบริษทั โดยบริษทั จัดช่องทางให้
ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อกับบริษทั ได้ ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ทไ่ี ม่
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียต้องการทีจ่ ะให้
แก้ไขหรือขอความชัดเจน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียต้องการทีจ่ ะให้ขอ้ เสนอ
แนะต่าง ๆ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถท�ำได้โดยแจ้งต่อผูบ้ ริหารของ
บริษทั หรือหัวหน้าส�ำนักงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าส่วนงาน
ทรัพยากรบุคคล หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทางโทรศัพท์
หรือทาง e-mail ในปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั ไม่ได้รบั แจ้งเบาะแสการกระ
ท�ำความผิดแต่อย่างใด ทัง้ นี้ บริษทั ได้กำ� หนดรายละเอียดเหล่านี้ไว้
ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการว่าด้วยการให้ขอ้ มูลการกระท�ำผิด
และการทุจริตและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทีส่ ำ� คัญ
ที่ ต้ อ งแจ้ ง ต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูถ้ อื หุน้ และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะ
สม ด้วยความโปร่งใส โดยบริษทั ได้ดำ� เนินการ

2.เปิ ดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ
56-1) ภายใน 3 เดือนและรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ภายใน 4
เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชี ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซด์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของ
บริษทั www.kslgroup.com เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอืน่ ๆ ได้
ทราบข้อมูลขอย่างทัวถึ
่ ง นอกจากนี้ในเว็บไซต์ของบริษทั ยังมีการน�ำ
เสนอข่าวต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั และอุตสาหกรรม เพือ่ เป็ นข้อมูล
ในการตัดสินใจ
3. ในรอบปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั มิได้ถกู ส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด�ำเนินการเนื่องมาจากการเปิ ดเผยข้อมูลไม่เป็ น
ไปตามข้อก�ำหนด ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคล
ภายนอก
4. บริษทั เปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ ข้อมูลจ�ำนวนครัง้ ทีก่ รรมการบริษทั
แต่ละคนเข้าร่วมการประชุม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และผูบ้ ริหาร นโยบายการก�ำกับดูแลโดยสรุป นโยบายเกีย่ วกับสิง่
แวดล้อมและสังคม และการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ ำ� หนด จรรยาบรรณ
ธุรกิจโดยสรุป ประวัตกิ ารอบรมกรรมการ ไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (แบบ56-2) แล้ว

1. เปิ ด เผยข้อ มูล รายงานทางการเงิน และข้อ มูล อื่น ๆที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจ และผลการด�ำเนินงาน ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
5. จัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีใน
ว่าถูกต้องตรงตามมาตรฐานการบัญชี ซึง่ เป็ นยอมรับโดยทัวไป
่
รายงานประจ�ำปี ซึง่ มีเนื้อหารับรองการปฏิบตั ติ ามหลักการบัญชี และ
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มีการรายงานทางการเงินทีม่ ขี อ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริงตาม
มาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ ดั การ

1. นายมีชยั ปิ ยะวิเศษพัฒน์
หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230
Email: meechai@kslgroup.com
2. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230

6. เปิ ดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษทั เกีย่ วกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร ประกอบไปด้วย ชื่อ ต�ำแหน่ ง การศึกษา การถือหุน้ ใน
บริษัทฯประสบการณ์ ท�ำงาน และภาพถ่าย รวมถึงข้อมูลองค์กร
Email: chalush@kslgroup.com
โครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้างคณะกรรมการ วิสยั ทัศน์ / ภารกิจ
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิ
เพื่อ ให้เ กิด ความเข้า ใจในธุ ร กิจ ของบริษัท ได้ดีข้ึน และ
ตามนโยบายทีก่ ำ� หนด จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อมูลนักลงทุน นโยบาย
สามารถน�ำไปถ่ายทอดต่อนักลงทุนทีส่ นใจได้ บริษทั จึงจัดท�ำแผน
เกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมและสังคม รายงานประจ�ำปี งบการเงิน และ
งานนักลงทุนสัมพันธ์ประจ�ำปี โดยมีการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst
ข่าวสารทีบ่ ริษทั เผยแพร่ โดยมีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Meeting) ทุกไตรมาส ณ ห้องประชุมของบริษทั ฯ
7. คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ
ส�ำหรับนักลงทุนต่างประเทศ บริษทั ประสานงานร่วมกับ
ของบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง ต้องรายงานการมีสว่ นได้เสียของ
บริษทั หลักทรัพย์และบริษทั วิเคราะห์หลักทรัพย์ในการจัดท�ำแผน เพือ่
ตนเองและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราช
ร่วมเดินทางในการน� ำเสนอผลการด�ำเนินงานของบริษทั และความ
บัญญิตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และก�ำหนดให้ม ี
ก้าวหน้าของโครงการของบริษทั โดยในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั เข้าร่วม
การทบทวนรายงาน ฯ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ/หรือทุกครัง้
ประชุมชีแ้ จงผลการด�ำเนินงานและความก้าวหน้าทีป่ ระเทศสิงคโปร์
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูล โดยให้สง่ รายงานถึงฝ่ ายเลขานุการบริษทั
และมาเลเซีย ร่วมกับบริษทั หลักทรัพย์ ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั เปิ ดโอกาส
ภายใน 7 วันท�ำการ
ให้นักลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ สามารถเข้าพบเพื่อขอ
8. บริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเปิ ดเผยข้อมูล ข้อมูลรายละเอียดและเยีย่ มชมกิจการของบริษทั ซึง่ สามารถท�ำตาราง
สารสนเทศแก่ผลู้ งทุนเพือ่ ให้ผลู้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบ นัดหมายล่วงหน้า ผ่านทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์
ถ้วน ชัดเจน และโปร่งใส บริษทั ได้จดั ตัง้ หน่วยงานเฉพาะขึน้ เพือ่ ท�ำ
หน้าทีใ่ นการติดต่อสือ่ สารและให้ขอ้ มูลกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนสถาบัน
และนักวิเคราะห์ โดยสามารถติดต่อได้ท่ี email: ir@kslgroup.com
หรือติดต่อที่
ทัง้ นี้ ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ มีกจิ กรรมในการน�ำเสนอข้อมูลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
กิจกรรมปี 2561

จ�ำนวนครัง้ ต่อปี

1.การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

จ�ำนวน 4 ครัง้

2.การเข้าเยีย่ มชมกิจการของบริษทั + Company visit ทีส่ ำ� นักงานใหญ่

จ�ำนวน 2 ครัง้

3.การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ

จ�ำนวน 4 ครัง้

4.การให้ขอ้ มูล และตอบซักถามของนักลงทุนสัมพันธ์ทาง E-mail

จ�ำนวน 30 ครัง้

5. Roadshow ทีป่ ระเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

จ�ำนวน 1 ครัง้

หมวดที่ 5 : บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรม
การบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ เพือ่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้เสีย
1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน
21 คน โดยเป็ นกรรมการอิสระจ�ำนวน 7 คนทีป่ ราศจากความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อ่นื ใด อันอาจมีอทิ ธิพลต่อ
การใช้ดลุ พินจิ อย่างเป็ นอิสระ หนึ่งในกรรมการอิสระเป็ นประธาน
กรรมการบริษทั ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การ ทัง้ นี้

คณะกรรมการบริษทั ฯได้ก�ำหนดนโยบายความหลากหลายของ
กรรมการทีต่ อ้ งสรรหาส�ำหรับผูท้ จ่ี ะมาท�ำหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการโดย
พิจารณาจากทักษะทีจ่ ำ� เป็ นทีย่ งั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการบริษทั ฯ
รวมทัง้ วิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำ� กัดเพศที่
จะมาท�ำหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการแต่อย่างใด เพือ่ ให้คณะกรรมการบ
ริษทั ฯ มีความเข้มแข็งยิง่ ขึน้ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ รายละเอียดของประวัติ คุณวุฒ ิ ประสบการณ์ การ
ถือหุน้ แสดงในหัวข้อรายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ี
อ�ำนาจควบคุมและเลขานุ การบริษทั และมีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ น
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อยหนึ่งคนที่มปี ระสบการณ์ ใน
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษทั ฯ
บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้
รับเลือกเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ บริษทั ฯไม่มขี อ้ ห้ามการแต่ง
ตัง้ กรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็ นกรรมการ
ใหม่ กรรมการอิสระมีจำ� นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมดและมีจำ� นวนอย่างน้อยสามคน มีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสามวาระหรือไม่เกินเก้าปี แล้วแต่ระยะ
เวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษทั ฯเห็นควรให้
กรรมการอิสระรายใดทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ งติดต่อกันมาครบสามวาระ
หรือเก้าปี ดำ� รงต�ำแหน่ งต่อไป ก็ให้คณะกรรมการบริษทั ฯขยาย
ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ งของกรรมการอิสระออกไปได้ตามที่

เห็นสมควร กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดว่าเพื่อให้
กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ฯ
ได้ดี และการเป็ นกรรมการในบริษทั อืน่ ต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการของบริษทั ฯ กรรมการไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริษทั ในเวลาเดียวกัน
ปั จจุบนั นี้ ไม่มกี รรมการทีร่ ายงานว่าเป็ นกรรมการในบริษทั จด
ทะเบียนมากกว่า 5 บริษทั ในเวลาเดียวกัน

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

รายชือ่ – สกุล
นายมนู
นายจ�ำรูญ
นายพรศิลป์
นายสุขมุ
นายธวัทชัย
นางอินทิรา
นางสาวดวงดาว
นายชลัช
นายสมชาย
นางสาวดวงแข
นายชนะชัย
นายชาตรี
นายสมชาติ
นายธัชพงษ์
นายตระการ
พล.ต.อ. บุญเพ็ญ
นายสิทธิ
นายการุณ
นายวรภัทร
นางสาวนงลักษณ์
นางอัญชลี

เลียวไพโรจน์
ชินธรรมมิตร์
แต้มศิรชิ ยั
โตการัณยเศรษฐ์
โรจนะโชติกุล
สุขะนินทร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชุตมิ าวรพันธ์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ภากรศิรวิ งศ์
ชุณหโรจน์ฤทธิ ์
บ�ำเพ็ญบุญ
ลีละเกษมฤกษ์
กิตติสถาพร
โตธนะเกษม
พินยั นิตศิ าสตร์
พิพฒ
ั นเสริญ

รวม

ประเภทของกรรมการ
ตัวแทนผูถ้ อื หุน้
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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หน้าทีข่ องคณะกรรมการ ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
เป็ นไปตามหลักการทีก่ ำ� หนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
หมวดที่ 5 กล่าวคือภารกิจการก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯมีการบริหาร
จัดการทีด่ แี ละสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น อ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษทั ฯจึงไม่ได้กา้ วล่วงการด�ำเนินกิจการตาม
ปกติของฝ่ ายจัดการแม้กฎบัตรคณะกรรมการจะระบุอำ� นาจหน้าที่
เกีย่ วกับการเห็นชอบหรืออนุมตั เิ รือ่ งต่างๆไว้ แต่อำ� นาจดังกล่าว
ก็มขี อบเขตตามทีค่ ู่มอื อ�ำนาจด�ำเนินการของบริษทั ฯระบุไว้ใน
แต่ละกรณี ทัง้ นี้ คณะกรรมการเป็ นผูอ้ นุมตั คิ มู่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการ
นี้ นอกจากนัน้ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการยังได้กำ� หนดสถานะ
และอ� ำ นาจหน้ า ที่ข องประธานกรรมการบริษัท กับ กรรมการ

รายงานประจ�ำปี 2561

กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร

กรรมการอิสระ

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
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7

กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

10

ผู้จดั การใหญ่ ไว้แตกต่างกันชัดเจน อีกทัง้ ประธานกรรมการ
บริษทั ฯ ต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดว้ ย
2. ตามข้อบังคับของบริษทั ในการประชุมสามัญประจ�ำปี ทกุ ครัง้ ให้
กรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามออกจากต�ำแหน่ง ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
แบ่งเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทส่ี ุดกับหนึ่งใน
สาม ดังนัน้ กรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี ในกรณีทค่ี ณะ
กรรมการทัง้ ชุดครบวาระ หากยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงท�ำหน้าทีต่ อ่ จนกว่าจะมีการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน
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3. คณะกรรมการบริษทั จัดให้มคี ณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ ได้แก่ คณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ โดยก�ำหนดคุณสมบัติ หน้าที่
ความรับผิดชอบและระยะเวลาด�ำรงต�ำแหน่ งไว้ในกฎบัตรหรือ
ประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
4. เพือ่ ความโปร่งใสและเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ กรรมการ
ส่ว นใหญ่ ใ นคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเป็ น กรรมการอิส ระ และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ นอกจากนี้
เพือ่ ให้การท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็ นอิสระ
อย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็ นประธานหรือสมาชิก
ในคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้ นี้ คณะกรรมการชุดย่อยมีวาระ 3
ปี ในกรณีทค่ี ณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะ
กรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงท�ำหน้ าที่ต่อ
จนกว่าจะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน และใน
กรณีทก่ี รรมการหมดวาระในคณะกรรมการบริษทั และไม่ได้รบั
การคัดเลือกให้เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษทั อีก จะท�ำให้
วาระของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลงตาม
ทัง้ นี้ หากมีกรรมการเพิม่ ใหม่ระหว่างปี ในกรรมการชุดย่อย ให้
กรรมการนัน้ มีว าระการด�ำ รงต� ำ แหน่ ง เท่ า กับ วาระของคณะ
กรรมการชุดย่อยเดิม
5. คณะกรรมการก�ำหนดนโยบายการด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการที่
บริษทั อื่นของกรรมการ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั ที่ว่า
กรรมการบริษทั จะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้
ส่วนสามัญหรือหุน้ ส่วนไม่จำ� กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด
หรือเป็ นกรรมการของบริษทั จ�ำกัดหรือบริษทั มหาชนจ�ำกัดอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษทั ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ
ก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ โดยนโยบายดังกล่าว ทางคณะกรรมการ
ได้กำ� หนดให้ใช้กบั ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ด้วย
6. กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารมีจำ� นวน 10 คน ด�ำรงต�ำแหน่งพนักงาน
บริหารระดับสูงในบริษทั ฯตัง้ แต่ต�ำแหน่ งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
จนถึงผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ปั จจุบนั ไม่มกี รรมการทีเ่ ป็ น
ผูบ้ ริหารรายงานว่าเป็ นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนทีอ่ ยู่นอก
กลุม่ บริษทั มากกว่าสองบริษทั ขึน้ ไปบริษทั ฯ มีกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู้
บริหารทีม่ ปี ระสบการณ์การท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ปั จจุบนั คือนายสมชาติ ชินธรรมมิตร์)
7.บริษทั ได้กำ� หนด วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมาย แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษทั โดยทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจทุก
ปี ก่อนทีจ่ ะเริม่ จัดท�ำกลยุทธ์และแผนด�ำเนินงาน ตลอดจนก�ำกับ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็ นไปตามแผนธุรกิจและงบ
ประมาณทีก่ ำ� หนดไว้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยบริษทั ได้มกี ารก�ำหนดแผนกลยุทธ์ระยะสัน้ และ
ระยะยาวในการพัฒนาโครงการและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาสังคมโดยเป็ นผูป้ ระกอบการทีม่ ี
จรรยาบรรณ ตามวิสยั ทัศน์ทว่ี างไว้คณะกรรมการจะได้รบั ทราบ
และติดตามผลการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ในแต่ละไตรมาสเมื่อ
ฝ่ ายจัดการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานรายไตรมาสและรายงานการ
เงิน
8. คณะกรรมการบริษทั มีการจัดท�ำคู่มอื นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ และคูม่ อื จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ โดยตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบทีพ่ งึ มีต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ภายใต้กรอบ
ของจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการบริหาร
องค์ก ร ด�ำ เนิ น การใดๆด้ว ยความเป็ น ธรรมและค�ำ นึ ง ถึง ผล
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และยึดมันในหลั
่
กการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความจริงใจและซือ่ สัตย์สจุ ริต มีการก�ำหนดนโยบาย แผนงาน
กลยุทธ์ การด�ำเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการด�ำเนิน
งานและการก�ำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสีย่ งอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้
9. คณะกรรมการบริษทั มีการจัดท�ำคูม่ อื นโยบายการให้ขอ้ มูลการก
ระท�ำผิดและการทุจริต เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
สอบสวนการกระท�ำผิดและทุจริต การให้ขอ้ มูลการกระท�ำผิดและ
ทุจริต การลงโทษผูก้ ระท�ำผิด การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
10. คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งจัดท�ำนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยคณะกรรมการเป็ น
ผูอ้ นุ มตั ิ นโยบายการบริหารความเสีย่ งฉบับปั จจุบนั ได้ประกาศ
ใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 และจัดให้มรี ะบบควบคุม
ภายในและระบบบริหารความเสีย่ งทัง้ ความเสีย่ งหลัก (Key Risk)
และความเสีย่ งอื่นๆ ซึง่ บริษทั ฯได้เปิ ดเผยในรายงานประจ�ำปี
11. หน้าทีป่ ระการหนึ่งของคณะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมกา
รบริษัท ฯ คือ ดู แ ลและปฏิบ ัติไ ม่ ใ ห้เ กิด ความขัด แย้ง ทางผล
ประโยชน์ระหว่างกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ่วนได้เสียกับบริษทั ฯ
คณะกรรมการได้ดแู ลอย่างรอบคอบเมือ่ เกิดรายการทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการ
่
ตรวจสอบ ในหัวข้อทีเ่ ป็ นรายการระหว่างกัน ตามข้อก�ำหนด และ
วิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั จะเป็ นไปตาม
ขนาดของรายการตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ ผูม้ ี
ส่วนได้เสียในรายการที่จะท�ำ จะไม่มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ
นอกจากนี้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในรายงานประจ�ำ
ปี และแบบ 56-1 ทัง้ นี้ หน้าทีแ่ ละการปฏิบตั ดิ งั กล่าวเป็ นไปตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส และแนวปฏิบตั ติ ามนโยบายฯทีก่ ำ� หนดไว้
12.การบริหารงานและระบบการควบคุมภายในทีด่ มี ปี ระสิทธิผล เพือ่
ให้การด�ำเนินงานของบริษทั เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้
มีขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์และเชือ่ ถือได้ มีการปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับอย่างถูกต้อง รวมทัง้ การใช้ทรัพยากรของบริษทั เป็ นไป
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้ องกันระวัง
รักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั โดยบริษทั มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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เพือ่ ท�ำหน้าทีว่ เิ คราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลให้คำ� ปรึกษาและข้อ
เสนอแนะ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินกิจการต่างๆ ของบริษทั และ
มีคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ท�ำหน้าทีส่ อบทานให้บริษทั มีระบบ
การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล หน่วยงานดังกล่าว
มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ น้ึ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบปี ละ
1 ครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็นเรือ่ งความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจ�ำปี

หมวดที่ 6 : การต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
บริษทั มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ได้ผา่ นการ
อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั โดยบริษทั มีนโยบายห้ามกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานกระท�ำการคอร์รปั ชัน่ และให้มกี ารประเมินความ
เสีย่ งจากการคอร์รปั ชันกั
่ บการสอบทานการปฎิบตั ติ ามนโยบายอย่าง
สม�่ำเสมอ และทบทวนแนวทางการปฎิบตั แิ ละข้อก�ำหนดในการด�ำเนิน
การแต่ละส่วนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎ
ระเบียบ มาตรฐานทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่ ตลอดจนธุรกิจของบริษทั

แนวปฎิบตั ิ คือ บริษทั น�ำนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
เผยแพร่และท�ำความเข้าใจแก่พนักงานเพือ่ ให้มกี ารปฎิบตั ิ โดยจัดท�ำ
จรรยาบรรณเกีย่ วกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ คูม่ อื ปฎิบตั งิ านของ
หน่วยงานต่างๆ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับนโยบายนี้ เพือ่ ใช้อบรม ปฎิบตั ิ และ
ให้พนักงานเรียนรูต้ อ่ ไป นอกจากนี้ บริษทั ให้ความคุม้ ครองพนักงาน
ทีแ่ จ้งเหตุหรือเบาะแสการคอร์รปั ชันภายใต้
่
หลักเกณฑ์ทก่ี ำ� หนดไว้ ผู้
กระท�ำการคอร์รปั ชันถื
่ อเป็ นผูก้ ระท�ำผิดวินยั อันจะถูกลงโทษทางวินยั
14. องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของ ตามข้อ บัง คับ การท�ำ งานของบริษัท และอาจถูก ด�ำ เนิ น การตาม
บริษทั ว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม กฎหมายทางแพ่ง/อาญา
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์
ส�ำนักเลขานุ การบริษทั และกฎหมาย จัดท�ำเอกสารและ
ประชุม การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมคณะกรรมการให้ถอื เสียง
ข้างมาก นอกจากนัน้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดเพิม่ ข้อมูลต่างๆเพือ่ ให้บริษทั ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบตั เิ พือ่
เติมไว้ดว้ ยว่าในการลงมติในวาระทีส่ ำ� คัญ ควรมีกรรมการอยูใ่ น ต่อต้านทุจริต โดยเมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2557 ประธานกรรมการบ
ริษทั ฯได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
ทีป่ ระชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รับทราบข้อตกลงค�ำประกาศ
15. คณะกรรมการบริษทั ฯก�ำหนดให้มกี ารจัดท�ำ (1) แบบประเมิน เจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาค
ตนเองของคณะกรรมการทัง้ คณะ (2) แบบประเมินตนเองของ เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ท�ำ
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ คู่มอื มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันซึ
่ ่งมีผลใช้บงั คับใน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร เดือ นกรกฎาคม 2559 และด� ำ เนิ น การปรับ ปรุ ง เอกสารและ
ความเสีย่ ง คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ (3) แบบประเมิน กระบวนการต่างๆให้สอดคล้องกับค�ำประกาศเจตนารมณ์ดงั กล่าวและ
ตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคล เพือ่ ให้กรรมการได้รว่ มกัน หลักเกณฑ์ของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
ทบทวนการท�ำงาน แก้ไขปั ญหาและอุปสรรค รวมถึงพิจารณาผล คอร์รปั ชัน่ และจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
งานเพือ่ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านในปี ทผ่ี า่ นมา และหาแนวทาง ไทยในการต่อต้านการทุจริต เพือ่ ขอรับการรับรอง
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการท�ำงานของคณะกรรมการ
วันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษทั ฯได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิก
บริษทั ในปี ตอ่ ๆไป น�ำไปสูก่ ารพัฒนาตามแนวทางการก�ำกับดูแล
แนวร่
ว
มปฏิ
บตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมี
กิจการทีด่ ี
ระยะเวลาการรับรองสามปี บริษทั ฯได้มอบหมายให้สำ� นักบริหารความ
การประเมิ นผลการปฎิ บตั ิ งานของกรรมการ
เสีย่ งและพัฒนาระบบ เป็ นหน่วยงานทีป่ ระเมินและติดตามความเสีย่ ง
จากการทุจริตคอร์รปั ชันตามเกณฑ์
่
การประเมินตนเองทีเ่ คยรับการ
บริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฎิบตั งิ านและทบทวนผล ประเมิน โดยประสานงานกับผูป้ ฏิบตั ขิ องทุกหน่วยงานภายในบริษทั
การปฎิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย และปรับปรุงประเด็นต่างๆร่วมกับส�ำนักตรวจสอบภายใน รวมทัง้
ปี ละ 1 ครัง้ โดยแบ่งการประเมินเป็ น 2 แบบ คือ การประเมินผลการ บริษทั มีแนวทางขยายผลไปยังผูม้ สี ว่ นได้เสีย ให้เข้ามาอยูใ่ นแนวร่วม
ปฎิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ (As a Whole) และการประเมิน ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้มากขึน้ เป็ น
ผลการปฎิบตั งิ านของตนเอง (Self-Assessment) โดยคณะกรรมการ ล�ำดับ
บริษทั จะวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท�ำงานต่อไป
13. การบริหารความเสีย่ ง อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริห ารความเสี่ย งในการจัด ให้ม ีร ะบบการบริห ารความเสี่ย ง
ครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างการวางระบบการ
บริหารความเสีย่ ง โดยจะมีการทบทวนความเพียงพอของระบบ
และประสิทธิผลของการจัดการอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ รวมถึงการ
จัดให้มสี ญ
ั ญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ

ส�ำนักเลขานุ การบริษทั และกฎหมายได้จดั ส่งแบบประเมิน
ผลให้กรรมการบริษทั ทุกคนเพือ่ ประเมินผลการปฎิบตั งิ านของคณะ
กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทีต่ นด�ำรงต�ำแหน่ง จากนัน้
จะสรุปผลและน�ำเสนอผลประเมินนัน้ ต่อคณะกรรมการบริษทั
รายงานประจ�ำปี 2561
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ในด้านการด�ำเนินการในระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนัน้
บริษทั ฯได้มอบหมายให้สำ� นักบริหารความเสีย่ งฯจัดท�ำประเมินความ
เสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชันทุ
่ กปี โดยใช้หลักเกณฑ์ของ COSOERM และเริม่ ปฏิบตั ติ ามกระบวนการแล้ว และได้จดั ท�ำคู่มอื การ
บริหารความเสีย่ งด้านทุจริตเพือ่ ให้เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนเกีย่ วกับ
การก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพือ่ ป้ องกันและติดตามความเสีย่ งจาก
การทุจริตคอร์รปั ชัน่

5. สนับสนุนการจัดทํารายงานสรุปสถานะความเสีย่ งด้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ประจําปี 2561 รวม 2 ครัง้ ให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบความ
เสีย่ งตามสายงานของกลุม่ บริษทั ทัง้ 7 สถานประกอบการพร้อม
ส�ำนักงานใหญ่
6. สรุปรายงานสถานะความเสีย่ งประจําปี 2561 ของกลุม่ บริษทั ต่อ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ พร้อมทัง้ สาเหตุอย่างละเอียดเพือ่
ให้ฝ่ายจัดการนําไปดําเนินการและวางแผนให้เหมาะสมต่อไป

นอกจากนัน้ บริษทั ฯมีแนวทางในการติดตามประเมินผล
การปฏิบตั ิ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันโดยก�
่
ำหนด
ให้สำ� นักบริหารความเสีย่ งฯ ติดตามและสรุปผลการติดตามงานทุก หมวดที่ 7 : การให้ข้อมูลการกระท�ำผิดและการทุจริ ต
ไตรมาส ส่วนผลการสอบทานการปฏิบตั งิ านดังกล่าวว่า มีระบบการ
ตามนโยบายการก�ำ กับ ดูแ ลกิจ การ บริษัท จัด ให้ม ีช่อ ง
ควบคุมภายในและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯก�ำหนดให้อยูใ่ น
ทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการกระท�ำผิดและการทุจริตหรือการ
แผนการสอบทานประจ�ำปี ของส�ำนักตรวจสอบภายในทุกปี
ร้องเรียนทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ น
ในปี 2561 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและส�ำนักบริหารความ ประโยชน์ต่อการตรวจสอบ การระงับยับยัง้ และการป้ องกันการกระ
เสีย่ งฯ ได้ดำ� เนินกิจกรรมทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
ท�ำผิดหรือทุจริต หรือการร้องเรียนเพือ่ ได้รบั การเยียวยาแก้ไข
1. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ คู่มอื มาตรการต่อ
ต้า นการทุ จ ริต และคู่ม ือ การบริห ารความเสี่ย งด้า นการทุ จ ริต
คอร์รปั ชัน่ มีการสื่อสารไปยังพนักงานและผูม้ สี ่วนได้เสียของ
บริษทั ฯ
2. จัดกิจกรรมให้ผบู้ ริหารและพนักงานบริษทั ในเครือเคเอสแอล ให้
สัตย์ปฏิญาณตนห้ามข้องเกีย่ วกับการท�ำทุจริตคอร์รปั ชัน่ เมือ่ วัน
ที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Eternity Room โรงแรม Pullman
Bangkok King Power รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันกั
่ บแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย งานวันต่อต้าน
คอร์รปั ชันแห่
่ งชาติ และงานวันต่อต้านคอร์รปั ชันสากล
่
3. จัดท�ำเนื้อหาเพือ่ เป็ นเครือ่ งมือในการให้การอบรม เรือ่ งการตรวจ
สอบการทุจริต โดยอบรมผู้บริหารและพนักงานทัง้ 7 สถาน
ประกอบการพร้อมส�ำนักงานใหญ่ตามเนื้อหาทีก่ ล่าวถึงข้างต้น
ทัง้ นี้ มีผบู้ ริหารและพนักงานสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าอบรม
ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 266 คน
4. สนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชันประจ�
่
ำปี 2561/2562 ตามแบบเครือ่ งมือการประเมิน
ความเสีย่ งเรือ่ งทุจริต (FRA Tool : Fraud Risk Assessment
Tool) และก�ำหนดแนวปฎิบตั เิ กี่ยวกับการก�ำกับดูแลและการ
ควบคุมดูแล เพือ่ ป้ องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน่ โดยก�ำหนดปั จจัยเสีย่ งใดมีโอกาสหรือความเสีย่ งทีม่ ี
นัยส�ำคัญ ผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ งดังกล่าว ต้องจัดท�ำแผนการ
ควบคุมป้ องกันหรือแก้ไข เพือ่ ป้ องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
รวมทัง้ ก�ำหนดประสานงานให้ผรู้ บั ผิดชอบท�ำการติดตามผลการ
ประเมิน และให้ผตู้ รวจสอบภายในของบริษทั เป็ นผูส้ อบทานข้อมูล
ว่า ผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ งได้ปฏิบตั ติ ามแผนการและหลักการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน่

ช่องทางการให้ข้อมูลและกระบวนการ
1.เมือ่ พนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอนั ควรเชือ่ โดยสุจริตว่ามีการกระ
ท�ำผิดหรือการทุจริตเกิดขึน้ เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯหรือบริษทั ในกลุม่
ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาต้นสังกัด ตัง้ แต่ระดับผูจ้ ดั การทราบโดย
ทันที ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์ อกั ษร หากไม่ได้รบั การ
พิจารณาให้แจ้งต่อ ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงขึน้ ไป ตามแบบการให้
ข้อมูลพบเห็นการกระท�ำผิดและการทุจริต ทัง้ นี้ พนักงานไม่ควร
ทีจ่ ะด�ำเนินการสอบสวน หรือซักถามใดๆ เกีย่ วกับการกระท�ำที่
สงสัยด้วยตนเอง
2. หากอยูใ่ นสถานการณ์ทไ่ี ม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจทีจ่ ะแจ้งต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าว หรือสงสัยว่าผูบ้ งั คับบัญชา หรือผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯเกีย่ วข้องกับการกระท�ำผิด พนักงานสามารถเลือกที่
จะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
2.1 หัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายใน โทร 02-642-6092ต่อ 127 หรือ
e-mail: ia@kslgroup.com หรือ chartchai@kslgroup.com
2.2 ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-642-6092ต่อ 969
หรือ e-mail: ampaporn@kslgroup.com
2.3 ส่ง e-mail มาที่ ia@kslgroup.com ใน Intranet ของบริษทั ฯ
2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการของ
บริษทั ฯ ตามทีอ่ ยูด่ งั นี้
บริษทั น�้ำตาลขอนแก่นจ�ำกัด (มหาชน)
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรือ e-mail: sitti@kslgroup.com
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3. เมือ่ บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ข้างต้นได้รบั แจ้งว่ามีการกระท�ำ
ผิดหรือการทุจริตต้องรายงานต่อส�ำนักตรวจสอบภายในทันที
4. ส�ำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าทีจ่ ดั ท�ำทะเบียนรับเรือ่ งร้องเรียน
และต้องจัดท�ำรายงานสรุปการรับเรือ่ งการแจ้งข้อมูลการกระท�ำ
ผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
5. ส�ำนักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบือ้ งต้นว่าการกระท�ำผิดเกิด
ขึน้ ในหน่วยงานใด และให้สง่ เรือ่ งร้องเรียนไปยังหน่วยงานนัน้ เพือ่
ด�ำเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไปและติดตามผลการด�ำเนินการของ
หน่วยงานทีร่ บั เรือ่ งไปนัน้ เป็ นระยะ
6. การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษทางวินยั และการ
ด�ำเนินคดีทางกฎหมาย ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการนัน้ ๆ
7. เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเสร็จสิน้ ให้หน่ วยงานทีเ่ ป็ นผู้
ด�ำเนินการแจ้งผลการด�ำเนินการต่อส�ำนักตรวจสอบภายในเพือ่
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครัง้ ต่อไป

รายงานประจ�ำปี 2561

การคุ้มครองผูใ้ ห้ข้อมูล
1. บริษทั ฯ จะไม่เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินยั หรือขูว่ า่ จะด�ำเนิน
การต่างๆ จากการทีพ่ นักงานให้ขอ้ มูลการกระท�ำผิด หากผูใ้ ด
กระท�ำการฝ่ าฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินยั
2.บริษทั ฯ จะป้ องกันไม่ให้มกี ารข่มขู่ คุกคาม พนักงานผูใ้ ห้ขอ้ มูล
การกระท�ำผิด รวมถึงผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใน
การสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต
3.บริษทั ฯ จะให้ความคุม้ ครองเพิม่ เติมเป็ นพิเศษตามความเหมาะสม
โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและความส�ำคัญของเรือ่ ง
ร้องเรียน ในกรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อกร
รมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพือ่ สังการให้
่
สายงานทรัพยากรบุคคลจัดหา
มาตรการการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสมแก่กรณี
4. กรณีพนักงานแจ้งเรือ่ งร้องเรียนหรือให้ขอ้ มูลการกระท�ำผิดด้วย
เจตนาสุจริต แม้ว่าบริษทั ฯจะไม่พบการกระท�ำผิดตามทีไ่ ด้รอ้ ง
เรียน บริษทั ฯจะไม่ดำ� เนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานทีใ่ ห้ขอ้ มูล
อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าเรื่องร้องเรียนไม่มมี ลู
ความจริง และได้ท�ำด้วยเจตนาหรือจงใจให้เกิดผลเสียหายแก่
บุคคลอืน่ หรือให้ขอ้ มูลเท็จ บริษทั ฯจะพิจารณาด�ำเนินการลงโทษ
พนักงานที่ให้ขอ้ มูลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน รวมทัง้
พิจารณาด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

นายมนู			
นายจ�ำรูญ		
นายพรศิลป์ 		
นายสุขมุ 			
นายธวัทชัย		
นางอินทิรา		
นางสาวดวงดาว		
นายชลัช			
นายสมชาย		
นางสาวดวงแข		
นายชนะชัย 		
นายชาตรี		
นายสมชาติ		
นายธัชพงษ์		
นายตระการ		
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
นายสิทธิ			
นายการุณ		
นายวรภัทร		
นางสาวนงลักษณ์		
นางอัญชลี 		

เลียวไพโรจน์
ชินธรรมมิตร์
แต้มศิรชิ ยั
โตการัณยเศรษฐ์
โรจนะโชติกุล
สุขะนินทร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชุตมิ าวรพันธ์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ภากรศิรวิ งศ์
ชุณหโรจน์ฤทธิ ์
บ�ำเพ็ญบุญ
ลีละเกษมฤกษ์
กิตติสถาพร
โตธนะเกษม
พินยั นิตศิ าสตร์
พิพฒ
ั นเสริญ

กรรมการของบริษทั จ�ำนวน 21 คน ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการทีไ่ ม่
เป็ นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 11คน (ร้อยละ 52) ในจ�ำนวนนี้มกี รรมการอิสระ
จ�ำนวน 7 คน (ร้อยละ 33)โดยมีกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง 2 คน
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีด่ ำ� เนินการจัดการและก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริ ษั ท ฯตามกฎหมาย หลั ก เกณฑ์ และข้ อ บั ง คับ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ฯ และปฎิบตั หิ น้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวัง
คณะกรรมการบริษัท มาจากการแต่ ง ตัง้ ของผู้ถือ หุ้น โดยคณะ
กรรมการบริษทั แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำ
และช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ กีย่ วกับ การ
ประชุมของคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้
สนับสนุนให้การก�ำกับดูแลกิจการเป็ นไปตามบรรษัทภิบาลทีด่ ี
ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
เดิมอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ต่อมา คณะกรรมการในการประชุมครัง้ ที่
7/2559-2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้อนุมตั ใิ ห้มแี ละเห็น
ชอบกฎบัตรคณะกรรมการ โดยให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 กฎบัตรนี้ได้กำ� หนดหน้าทีข่ องคณะกรรมการทีไ่ ด้ทบทวน
ให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 ดังนี้

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
(1) บริหารกิจการโดยสร้างคุณค่าให้แก่บริษทั อย่างยังยื
่ น กล่าว
คือ ให้บริษทั มีผลประกอบการทีด่ ี ประกอบธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมและรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ขจัดหรือลดการ
สร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ปรับตัวได้
ตามปั จจัยการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
(2) ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทางธุรกิจของกิจการบน
พืน้ ฐานการสร้างกิจการอย่างยังยื
่ น โดยค�ำนึงผลกระทบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม และก�ำกับให้การด�ำเนิ นการตาม
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจ�ำปี ตอบ
สนองความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของกิจการ
(3) ดูแลให้กจิ การมีคณะกรรมการมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ
ทีส่ อดคล้องกับหลักการบริหารกิจการทีด่ ที ม่ี กี ารสรรหาที่
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะและความรู้
เพือ่ การปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างรับผิดชอบ ก�ำหนดให้มกี รอบและ
กลไกในการก�ำ กับ ดูแ ลนโยบายและการด�ำ เนิ น งานของ
บริษั ท ย่ อ ยและกิ จ การที่บ ริษั ท ไปลงทุ น แต่ ง ตัง้ คณะ
กรรมการชุดย่อยทีจ่ ำ� เป็ นและสมควร
(4) ดูแลให้บริษทั ฯมีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับ
สูงทีเ่ หมาะสมต่อการด�ำเนินการให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของ
บริษัท และมีก ารพัฒ นาผู้บ ริห ารระดับ สูง ตลอดจนการ
สืบทอดงานทีเ่ ป็ นระบบ
(5) ส่งเสริมนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดมูลค่าแก่ธรุ กิจและการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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(6) ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ทีม่ มี าตรฐานและตอบสนองต่อการท�ำให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้ าหมายของบริษทั ในระยะยาว รวมถึงการป้ องกันการ
รัวไหลของข้
่
อมูลส�ำคัญซึ่งอาจกระท�ำได้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดให้มนี โยบายและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับการ
จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการท�ำธุรกรรมที่
เกีย่ วโยงกัน การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ช่องทางการรับเรือ่ งร้อง
เรียนเบาะแสการกระท�ำทุจริตและคอร์รปั ชัน่
(7) ดูแลให้มกี ารรักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการจัดท�ำ
รายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยสารสนเทศให้โปร่งใส
และเป็ นไปตามกฎหมาย
(8) สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูถ้ อื หุน้ ในเรือ่ งส�ำคัญและรักษา
สิทธิในการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารของผูถ้ อื หุ้นผ่านช่องทางที่
เหมาะสมและทันเวลา
บทบาทหน้าทีท่ งั ้ 8 ประการข้างต้นสามารถแยกแยะเป็ น
หลักปฏิบตั แิ ละแนวทางปฏิบตั อิ กี หลายประการ โดยอ้างอิงถึง “หลัก
การบริหารกิจการทีด่ :ี หลักปฏิบตั สิ ำ� หรับคณะกรรมการบริษทั จด
ทะเบี ย น” ที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์จดั ท�ำขึน้
ในปี 2561 บริษทั มีการประชุมคณะกรรมการทัง้ หมด 6
ครัง้ และมีการประชุมของกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร (โดยไม่มฝี ่ าย
จัดการ) เพิม่ อีก 1 ครัง้ เพื่อให้กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร
สามารถแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งการท�ำงานและการบริหารงานได้
อย่างอิสระ
คณะกรรมการบริ หาร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1) นายจ�ำรูญ
ชินธรรมมิตร์
ประธานกรรมการบริหาร
2) นายพรศิลป์ แต้มศิรชิ ยั
กรรมการบริหาร
3) นายสุขมุ
โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริหาร
4) นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล
กรรมการบริหาร
5) นางอินทิรา	 สุขะนินทร์
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
6) นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
7) นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
8) นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
9) นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
10) นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
กรรมการบริหาร
11) นายธัชพงษ์ ภากรศิรวิ งศ์
กรรมการบริหาร
12) นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ ์
กรรมการบริหาร
โดยประธานคณะกรรมการบริ ห ารเป็ นผู้ เ ลื อ กเลขานุ การ
คณะกรรมการบริหาร

รายงานประจ�ำปี 2561

ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
1. ก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน
หลักในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษทั ฯให้ความเห็นชอบ
2. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�ำนาจการบริหารต่างๆ
ของบริษทั เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯให้ความเห็นชอบ
3. ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและก�ำหนดนโยบายด้านบุคคล
4. ติดตามและก�ำกับการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และแผนงานต่างๆ
ของบริษทั
5. พิจารณาและอนุมตั กิ จิ การต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตอ�ำนาจตาม
คูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการ
6. ด�ำเนินการอืน่ ๆตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯมอบหมาย
ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการ
บริหารนัน้ อยูภ่ ายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับ
ของบริษทั และในกรณีทก่ี ารด�ำเนินการใดทีม่ หี รืออาจมีผลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารคนใด หรือบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการ
บริหารน�ำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้คณะ
กรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารผูน้ นั ้ และบุคคล
ทีอ่ าจมีความขัดแย้ง จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ในเรือ่ งดังกล่าว
ปี 2561คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 ครัง้ มีการ
รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสม�่ำเสมอต่อคณะกรมการบริษทั
ส�ำหรับสถิตกิ ารเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละคนเปิ ดเผย
ตามตารางสรุปจ�ำนวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
				
กรรมการอิสระ
2. นายวรภัทร
โตธนะเกษม กรรมการอิสระ
3. นางสาวนงลักษณ์ พินยั นิตศิ าสตร์ กรรมการอิสระ
4. นางอัญชลี
พิพฒ
ั นเสริญ กรรมการอิสระ
โดยหัวหน้าส�ำนักตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การคณะ
กรรมการตรวจสอบโดยต�ำแหน่ง(ปั จจุบนั คือนายชาติชาย ภูวงษ์ ผู้
จัดการฝ่ ายตรวจสอบ)
ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing)
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
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3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ายความดีความชอบ และการ
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน
อืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานการบริหารความเสีย่ งการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
เพือ่ ให้ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ รวม
ถึงป้ องกันมิให้เกิดการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
สอบทานให้บริษทั ฯปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระ
เพื่อ ท� ำ หน้ า ที่เ ป็ นผู้ส อบบัญ ชีข องบริษัท และเสนอค่ า
ตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบ
บัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปี ละ1 ครัง้
พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า รายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจ�ำ ปี ข องบริษัท ฯซึ่ง รายงานดัง กล่า วต้อ ง
ลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้อ ง
ประกอบ ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
7.1 ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชือ่
ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
7.2 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษทั ฯ
7.3 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ข้อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั ฯ
7.4 ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
7.5 ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
7.6 จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฏบัตร
(Charter)
7.8 รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควร
่
ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
หรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ซง่ึ อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

ต่อคณะกรรมการของบริษทั เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุง แก้ไข
ภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
9.1 รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.2 การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความ บกพร่องที่
ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
9.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั
หากคณะกรรมการของบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดำ� เนินการให้
มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการ
กระท�ำตามวรรคหนึ่งต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตาม
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ คือประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวนสีค่ น คือ
ประธานกรรมการและกรรมการอืน่ อีกสามคนซึง่ เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วาม
สามารถในด้านการเงิน ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน ประวัติ
และคุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบระบุในเอกสารแนบ โดยนาย
สิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษา
ด้านบัญชี เป็ นผู้ท่มี คี วามรู้และประสบการณ์ ด้านบัญชีและการเงิน
รวมทัง้ มีค วามรู้แ ละเข้า ใจในธุ ร กิจ ของบริษัท เป็ น อย่ า งดี และ
นางอัญชลี พิพฒั นเสริญ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบก�ำหนด
ให้ประชุมอย่างน้อยปี ละ 5 ครัง้ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุม 5 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสม�่ำเสมอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการรายงานการท�ำหน้าทีใ่ นรอบปี ท่ี
ผ่านมา (โปรดดูหวั ข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) ส�ำหรับสถิติ
การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคนเปิ ดเผยตามตาราง
การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ปี 2561
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน ประกอบด้วย
1. นายการุณ
กิตติสถาพร ประธานกรรมการสรรหา
				
และพิจ ารณาค่า ตอบแทน/
				
กรรมการอิสระ
2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ
3. นางสาวนงลักษณ์ พินยั นิตศิ าสตร์ กรรมการอิสระ
4. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้
เลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปัจจุบนั
คือ นายอานนท์ ศรีชาญกิจ ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน
1. ด้านการสรรหา
(1) ก�ำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ อ้ งการสรรหาให้เป็ นไป
ตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดไว้ ทัง้ นี้เพือ่ ความ
โปร่งใสและเพื่อให้แน่ ใจว่าจะเป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทคาดหวัง โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์
ความเชีย่ วชาญ รวมถึงความเป็ นอิสระและการมีเวลามา
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูท้ จ่ี ะท�ำหน้าทีก่ รรมการ
(2) สรรหาและเสนอชือ่ บุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะมาด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา เพือ่ เสนอชือ่ ต่อ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ต่อไป ทัง้ นี้ให้กำ� หนดวิธกี าร
สรรหาเปิ ดรับการเสนอชือ่ รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางกฎหมายและข้อก�ำหนดหน่ วยงานทางการ และความ
ยินดีในการมาเป็ นกรรมการ
(3) สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่ ง
กรรมการบริห ารและกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ให้ค ณะ
กรรมการบริษทั พิจารณาเพือ่ ทดแทนกรรมการทีค่ รบวาระ
2. ด้านค่าตอบแทน
(1) พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธกี ารพิจารณา
ค่าตอบแทน ทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและเป็ น
ธรรมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่
ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติ โดยประธานคณะ
กรรมการแต่ละคณะจะได้รบั ค่าตอบแทนทีส่ งู กว่ากรรมการ
ในคณะประมาณร้อยละ 20
(2) พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี
(3) เปิ ดเผยรายชื่อกรรมการ จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม และค่า
ตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี ของ
บริษทั ฯ รวมถึงเนื้อหาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายค่า
ตอบแทน
บริษทั ก�ำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการสรรหา เป็ นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ประกอบด้วย
กรรมการจ�ำนวนสีค่ น คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน
โดยประธานกรรมการและกรรมการอีก อย่า งน้ อ ยสองคนเป็ น
กรรมการอิสระ (ร้อยละ 75) กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่ งในคณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องมีคุณสมบัตทิ ่ี
ก�ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ก�ำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ หรือเมื่อต้องสรรหา
กรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย หรือเมือ่ ต้องพิจารณาทบทวนค่า
ตอบแทนโดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2561

รายงานประจ�ำปี 2561

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 5 ครัง้
มีการรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสม�่ำเสมอ ส�ำหรับสถิตกิ าร
เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของแต่ละ
คนเปิ ดเผยตามตารางสรุปจ�ำนวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการบริษทั ปี 2561
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย
1. นางสาวนงลักษณ์ พินยั นิตศิ าสตร์
ประธานกรรมการ
					
บริหารความเสีย่ ง/
					
กรรมการอิสระ
2. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์		
กรรมการอิสระ
3. นายการุณ
กิตติสถาพร		
กรรมการอิสระ
4. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์		
กรรมการ
โดยหัว หน้ า ส� ำ นั ก บริห ารความเสี่ย ง ท� ำ หน้ า ที่เ ป็ น
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งโดยต�ำแหน่งปั จจุบนั คือ
นายสินชัย สิรริ ตั นพลกุล ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ส�ำนักบริหารความ
เสีย่ งและพัฒนาระบบ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
1.ก�ำหนดนโยบาย เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการของบริษทั เพือ่
พิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสีย่ งโดยรวมซึง่ ต้อง
ครอบคลุมถึงความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของบริษทั เช่น ความเสีย่ ง
จากตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านการ
จัดการ ความเสีย่ งด้านการลงทุน ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อชือ่ เสียงของกิจการ เป็ นต้น
2.วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสีย่ งของ
บริษทั ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
3.ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหาร
ความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ ำ� หนด
4.ให้ขอ้ เสนอแนะในสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะ
กรรมการบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ท่ี
คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการก�ำหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งว่าประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนสี่
คน คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธาน
กรรมการและกรรมการอีกอย่างน้ อยสองคนเป็ นกรรมการอิสระ
(ร้อ ยละ 75) กรรมการที่ด�ำ รงต�ำ แหน่ ง ในคณะกรรมการ จะมี
คุณสมบัตติ ามทีก่ ำ� หนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ก�ำหนดให้ม ี
การประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ ในปี 2561คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งมีการประชุม 4 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าที่
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อย่างสม�่ำเสมอ ส�ำหรับสถิตกิ ารเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร กฎบัตรของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการก�ำหนดให้มกี ารประชุม
ความเสีย่ งของแต่ละคนเปิ ดเผยตามตารางสรุปจ�ำนวนครัง้ ในการ อย่างน้อยปี ละ 3 ครัง้ ในปี 2561 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
มีการประชุม 3 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสม�่ำเสมอ
ส�ำหรับสถิตกิ ารเข้าประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการของแต่ละ
คนเปิ ดเผยตามตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ปี 2561
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิ จการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย
การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ
1. นายวรภัทร
โตธนะเกษม ประธานกรรมการ
การสรรหากรรมการ
				
ก�ำกับดูแลกิจการ/
				
กรรมการอิสระ
ในการสรรหากรรมการใหม่ทเ่ี ป็ นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่
ไม่ใช่ผบู้ ริหาร ในเบือ้ งต้นคณะกรรมการสรรหาฯจะพิจารณารายชือ่
2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ กรรมการอิสระ
ในฐานข้อมูลรายชือ่ กรรมการอาชีพในท�ำเนียบของสมาคมส่งเสริม
3. นางอัญชลี
พิพฒ
ั นเสริญ กรรมการอิสระ
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย(IOD) และเชิญชวนให้คณะกรรมการ
บริษทั เสนอรายชือ่ เมือ่ ได้รายชือ่ ทัง้ หมดแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ
4. นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
จะตรวจสอบคุณสมบัตขิ นั ้ ต�่ำตามทีก่ ำ� หนดไว้ในนโยบายการก�ำกับ
โดยคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ เป็ นผูเ้ ลือกเลขานุการ ดู แ ลกิจ การกฎบัต รคณะกรรมการ และข้อ บัง คับ ของบริษัท ฯ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ ปั จจุบนั คือ นายธัชชัย ศุภผลศิร ิ พิจารณาความรู้ความสามารถเฉพาะทางตามที่บริษัทฯมีความ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ส�ำนักเลขานุการบริษทั และกฎหมาย
ต้องการในเวลานัน้ ๆทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้ก่อนโดยน�ำวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และกลยุทธ์ของบริษทั ฯมาพิจารณาประกอบ
กฎบัตรคณะกรรมการ ได้กำ� หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการไว้ดงั นี้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิ จการ
(1) มีคุ ณ สมบัติท่ีก� ำ หนดไว้ใ นกฎหมายและหลัก เกณฑ์ ท่ี
1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยา
เกีย่ วข้อง
บรรณในการประกอบธุ ร กิ จ และนโยบายด้ า นอื่ น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
(2) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญ
เฉพาะด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
2.พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ คณะกรรมการ
ฝ่ ายบริหาร พนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้องอืน่ ๆ ให้สอดคล้องกับ
(3) ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบ
(4) มีเวลาอย่างเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ฯได้ดี
ธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแล
และการเป็ นกรรมการในบริษทั อืน่ ต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
กิจการ ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมการไม่ควร
3. ก�ำกับดูแลและให้คำ� แนะน�ำตลอดจนสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริษทั ใน
แก่คณะกรรมการและฝ่ ายบริหาร ในการปฎิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้
เวลาเดียวกัน
เป็ นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและ
นโยบายการก�ำ กับ ดูแ ลกิจ การของบริษัท ฯได้ก�ำ หนด
แนวปฏิบตั ขิ องการก�ำกับดูแลกิจการ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้ดงั นี้
4.ทบทวนนโยบายและแนวทางปฎิบตั กิ ารก�ำกับดูแลกิจการ
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละศูนย์จดุ ห้าของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ของบริษัท อย่า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครัง้ โดยเปรีย บเทีย บกับ
ออกเสี
ย
งทั
ง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอืน่ ทีเ่ หมาะสม
ใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้
5. แต่งตัง้ เลขานุ การคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ คณะ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
อนุ กรรมการหรือคณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการให้มอี �ำนาจ
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน
หน้าทีต่ ามทีเ่ ห็นสมควร
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี �ำนาจ
6. ปฎิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ เว้น
มอบหมาย
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี กอ่ น
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการก�ำหนดองค์ประกอบของ วันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการว่าประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนสี่
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
คน คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธาน การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดามารดา คูส่ มรส
กรรมการและกรรมการอีกอย่างน้ อยสองคนเป็ นกรรมการอิสระ พีน่ ้องและบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(ร้อ ยละ 75) กรรมการที่ด�ำ รงต�ำ แหน่ ง ในคณะกรรมการ จะมี ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือ
คุณ สมบัติต ามที่ก�ำ หนดไว้ใ นกฎบัต รคณะกรรมการก�ำ กับ ดูแ ล ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
กิจการ และมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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(4) ไม่ม หี รือ เคยมีค วามสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิจ กับ บริษัท ฯ
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่าง
อิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ หรือผู้
มีอำ� นาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมบริษทั และไม่เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงาน
สอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้
รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวม
ถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั และ
ไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้
บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดัง
กล่ า วมาแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่ า สองปี ก่ อ นวัน ที่ไ ด้ร ับ การแต่ ง ตัง้ เป็ น
กรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทน
ของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้
ส่วนที่มนี ัยส�ำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือ
หุน้ เกินร้อยละหนึ่ง ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็ นอิสระเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ

การเลือ กตัง้ กรรมการโดยที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น นัน้ ให้ใ ช้
คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อ
ไปนี้
(ก) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(ข) ให้ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อ
เป็ นกรรมการเป็ นรายบุคคล ทัง้ นี้ ในการออกเสียงลงคะแนน
บุคคลแต่ละคนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ออกเสียงเลือกตัง้ จะได้รบั คะแนน
เสียงจากผูถ้ อื หุน้ ไม่เกินจ�ำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ นัน้ มีอยูต่ าม (ก)
โดยผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บคุ คลใดบุคคล
หนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึง่ ได้รบั คะแนน
เสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
เท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะมี ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือก
ตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนทีจ่ ะมี
ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
อย่างไรก็ดี ในกรณีทต่ี ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุ
อืน่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังมีวาระเหลือมากกว่าสอง
เดือน กฎหมายบริษทั มหาชนและข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดว่ากรณี
เช่นนี้ให้เป็ นอ�ำนาจของคณะกรรมการบริษทั ในการแต่งตัง้ กรรมการ
ทดแทน ฉะนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะ
ใช้กระบวนการสรรหาตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น และน�ำเสนอผูท้ ไ่ี ด้รบั
การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ และให้อยู่
ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการที่
กรรมการใหม่นนั ้ แทน
เมือ่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการหรือคณะกรรมการ
บริษทั ฯแต่งตัง้ กรรมการตามแต่กรณีน้ีแล้ว บริษทั ฯจะแจ้งรายชื่อ
กรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในก�ำหนดเวลา

การก�ำกับดูแลการด�ำเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
เพือ่ ให้เป็ นไปตามกลไกในการก�ำกับดูแลทีท่ ำ� ให้สามารถ
ควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วม และดูแลรักษาผลประโยชน์ ของเงินลงทุนบริษทั
คณะกรรมการบริษทั จึงได้ส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนบริษทั ไปเป็ น
กรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมตามสัดส่วนการถือหุน้ โดย
เป็ นไปตามระเบียบปฎิบตั ขิ องบริษทั ซึ่งได้รบั มติเห็นชอบจากที่
ประชุมกรรมการบริษทั ตัวแทนของบริษทั ทีไ่ ปเป็ นกรรมการใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
การเลือกตัง้ และแต่งตัง้ กรรมการ
ในกรณีปกติ ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้เลือกตัง้ กรรมการ นโยบายส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอืน่ ๆ
โดยทีข่ อ้ บังคับของบริษทั ฯก�ำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ�ำปี
ทุกครัง้ ให้กรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามออกจากต�ำแหน่ง ถ้าจ�ำนวน การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวน
บริษทั มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูล
ใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ดังนัน้ บริษทั ฯจะจัดวาระพิจารณาเลือก
ภายในเพื
่อป้ องกันมิให้กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงาน ใช้ขอ้ มูล
ตัง้ กรรมการในการประชุมสามัญประจ�ำปี ผถู้ อื หุน้ ทุกปี และน�ำเสนอ
รายชื่อกรรมการทีผ่ ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและ ภายในทีม่ สี าระส�ำคัญของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
พิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมเพื่อ เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่นื การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วน
ได้เ สีย และผู้เ กี่ย วข้อ งในธุ ร กรรมที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทางผล
พิจารณา
ประโยชน์ รวมถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั และวิธรี ายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ โดยด�ำเนินการตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ ดังนี้
รายงานประจ�ำปี 2561
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บริษทั ก�ำหนดจรรยาบรรณ : แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการด�ำเนิน
ธุรกิจ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ การใช้ขอ้ มูลภายในและการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของกลุม่ บริษทั การให้ขอ้ มูลข่าวสาร หรือให้สมั ภาษณ์
ต่อสือ่ มวลชน หรือต่อสาธารณชน
1. ด�ำเนินการแจ้งให้ผบู้ ริหารฝ่ ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าทีใ่ น
การรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ของตนเอง คูส่ มรส
และบุ ต รที่ย ัง ไม่ บ รรลุ นิ ติภ าวะ ตลอดจนรายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. ด�ำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารทราว่า
หากได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระส�ำคัญ ซึ่งมีผล
กระทบต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ ขอให้งดการซือ้
ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1เดือน ก่อนทีง่ บ
การเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนและ
ห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระส�ำคัญนัน้ ต่อบุคคลอืน่
3. ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องจัดท�ำและน�ำส่งรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อส�ำนัก
เลขานุการบริษทั และกฎหมาย เพือ่ น�ำส่งต่อไปยังส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่
กรณี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกีย่ วข้องก�ำหนดไว้ทกุ ครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง และส�ำนัก
เลขานุการบริษทั และกฎหมายจะรายงานการเปลีย่ นแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เป็ นรายไตรมาสและต่ อ ที่ป ระชุ ม คณะ
กรรมการบริหารเป็ นรายเดือน
4. ข้อมูลภายในหรือเอกสารทีม่ สี าระส�ำคัญของบริษทั ทัง้ ในรูป
แบบเอกสารและ Soft File จะถูกเก็บรักษาไว้ในทีร่ ดั กุมและ
จ�ำกัดให้รบั รู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงตามความจ�ำเป็ น
เท่านัน้ โดยเฉพาะข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นความลับ ในกรณีท่ี
จ�ำเป็ นต้องเปิ ดเผยต่อพนักงาน บริษทั จะให้พนักงานทราบ
ถึงข้อจ�ำกัดในการน� ำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง ในกรณีท่ี
พนักงานน� ำข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของบริษทั ไปเปิ ดเผยต่อ
บุคคลภายนอก จะถือว่าเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
5. การติดตามผลการปฏิบตั งิ าน จะด�ำเนินการสุม่ ตรวจกรณีท่ี
มีการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทผ่ี ดิ ปกติ รวมถึงการตรวจสอบผ่าน
ระบบสารสนเทศของบริษทั และข่าวสารจากภายนอก

ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ซึง่ ประกาศ
ให้ทราบทัวกั
่ นว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้ขอ้ มูล
ภายใน (Inside Information) ของกลุม่ บริษทั ทีม่ สี าระส�ำคัญและยัง
ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ ของตนเองหรือผู้อ่ืน
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ มีสทิ ธิเสรีภาพในการ
ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษทั แต่เพื่อป้ องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะ
งดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อน
การเปิ ดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ปี 2561 บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee) เป็ นจ�ำนวน
เงิน 7,460,000 บาท และค่าบริการอืน่ นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี
(non-audit fee) เป็ นจ�ำนวนเงิน 555,000 บาท อันได้แก่ ค่าตอบแทน
การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน
จ�ำนวนเงินรวม 160,000 บาท และการให้บริการอื่น จ�ำนวนเงิน
395,000 บาท
การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิ จการที่ดี ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้
บริ ษั ท ได้ ท บทวนนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
(Corporate Governance Policy ) โดยอ้างอิงจากหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”)
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึง่ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการได้พจิ ารณาพบว่าบริษทั ได้น�ำ
หลักปฏิบตั สิ ่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วและน� ำเสนอคณะกรรมการรับ
ทราบในหลักการ ในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 6/2560-2561
เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2561
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รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ในปี 2561 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการมีการประชุมรวม 3 ครัง้ ซึง่ กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ 92 เป็ นการประชุม
เพือ่ ปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการ
บริษทั ทราบทุกครัง้ โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดงั นี้
• พิจารณาทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ ให้เป็ นปัจจุบนั และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั
สอดคล้องกับกฎหมายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี �ำหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560
• พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
• พิจารณาทบทวนการด�ำเนินการของบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์และแนวปฎิบตั ทิ ด่ี ี
ซึง่ รวมถึงการให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เสนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุเป็ นวาระการประชุมและเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
• พิจารณาติดตามการด�ำเนินการของบริษทั ฯให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 และนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
• พิจารณาแนวทางการด�ำเนินการของบริษทั ฯให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี �ำหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 ในส่วนที่
นอกเหนือจากทีก่ ำ� หนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
• พิจารณาติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
• พิจารณาทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล
• รับทราบรายงานกิจการการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
• รับทราบการทีบ่ ริษทั ฯได้รบั การประเมินในระดับดีเลิศจากผลส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2561 ตลอด
จนข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจ�ำปี 2561 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และให้ขอ้
เสนอแนะการปรับปรุงแก่บริษทั ฯ
• รับทราบการได้รบั คัดเลือกให้เข้าอยูใ่ นกลุม่ หลักทรัพย์ ESG 100 (Environmental, Social and Governance 100) ประจ�ำปี 2561 จัด
โดยหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 4
• รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื ประจ�ำปี 2561 เป็ นร้อยละ 94 และให้เสนอแนะการปรับปรุงแก่บริษทั ฯ

วรภัทร โตธนะเกษม
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (NRC) มีหน้าทีส่ รรหา คัดเลือก บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมในการด�ำรงต�ำแหน่ ง
กรรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษทั
ตลอดจนทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ทังยั
้ งร่วมก�ำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบตั งิ านของกรรมการ
บริษทั และท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยในระหว่างปี 2560-61 คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มกี ารประชุมรวม 5 ครัง้
• ครังที
้ ่ 1 เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 : มีเรือ่ งเพือ่ พิจารณา วาระทีส่ �ำคัญ คือ วาระที่ 1 เรือ่ งพิจารณาการครบวาระของกรรมการ
ชุดทีค่ รบวาระ โดยได้พจิ ารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมา จึงมีมติเห็นชอบทีเ่ ห็นควร
ให้เสนอรายชือ่ กรรมการทัง้ 7 ท่าน กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ ให้น�ำเสนอในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ฯ
พิจารณาอนุมตั เิ ห็นชอบต่อไป วาระที่ 2 เพือ่ พิจารณาทบทวน “ค่าตอบแทน และ เงินรางวัล(โบนัส)กรรมการ” กรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย โดยผลการพิจารณาเห็นว่า การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการยังมีความเหมาะสม เมือ่ เทียบกับข้อมูลผลส�ำรวจค่าตอบแทน
กรรมการของ IOD ในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยพิจารณาถึงเรือ่ งความเหมาะสมของขนาด
ธุรกิจและผลประกอบการ จึงมีมติให้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯต่อไป
		 รวมทัง้ ได้น�ำเสนอ “แผนงานประจ�ำปี ของ NRC” อันได้แก่ แผนการปรับลดจ�ำนวนคณะกรรมการบริษทั ฯ / วิธกี ารก�ำหนดเป้ า
หมายและประเมินผลงานต�ำแหน่ ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฯ (CEO) / การก�ำหนดคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะมาด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการ
บริษทั / แผนการอบรมและพัฒนากรรมการ / แผนการสืบทอดต�ำแหน่ งของผูบ้ ริหารระดับสูง / ก�ำหนดปฏิทนิ แผนงาน และ ขยาย
เพิม่ จ�ำนวนการประชุมจาก 2 ครังต่
้ อปี เป็ น 4 ครังต่
้ อปี เพือ่ ให้เกิดการติดตามงานให้เกิดความส�ำเร็จเป็ นรูปธรรมมากขึน้
• ครังที
้ ่ 2 เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2561 : พิจารณาแก้ไขปรับปรุงแผนงานประจ�ำปี ของ NRC และติดตามความก้าวหน้าของการจัดท�ำ
แผนการสืบทอดต�ำแหน่ งของผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ พิจารณาวาระทีส่ �ำคัญ คือ เรือ่ งการพิจารณาการครบวาระของต�ำแหน่ ง CEO
ทีไ่ ด้มกี ารเสนอพิจารณาต่ออายุครังที
้ ่ 2 ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบนั โดยได้มกี ารให้ทบทวนการจัดท�ำใบก�ำหนดคุณสมบัติ
สมรรถนะของต�ำแหน่ ง และใบพรรณนางานของผูบ้ ริหารระดับสูงด้วย
• ครังที
้ ่ 3 เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน 2561 : ด�ำเนินการร่างเกณฑ์การพิจารณา “คุณสมบัตพิ น้ื ฐาน ความรู้ ประสบการณ์ ของผูท้ จ่ี ะมา
ด�ำรงต�ำแหน่ ง คณะกรรมการบริษทั ฯ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ ใช้เป็ นกรอบการพิจารณาคัดเลือกผูท้ จ่ี ะ
มาด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการในอนาคต อีกทัง้ ยังพิจารณาทบทวน แผนกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพือ่ ให้เกิดการบริหาร
งานบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ โดยให้ขอ้ สังเกตุเรือ่ ง กลุม่ พนักงานผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ อี ายุเฉลีย่ ค่อนข้างสูง
จึงควรมีการพิจารณาเร่งสร้าง “ผูส้ บื ทอดในต�ำแหน่ งส�ำคัญต่างๆ” และการพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้มกี ารต่ออายุผบู้ ริหารและพนักงานหลัง
เกษียณในกรณีจำ� เป็ นเท่านัน้ พร้อมทัง้ ให้มกี ารจัดล�ำดับความส�ำคัญ ของ แผนกลยุทธฯ และโครงการต่างๆของสายงานทรัพยากร
บุคคล โดยเลือกโครงการทีม่ คี วามส�ำคัญเร่งด่วนและมีผลกระทบสูง มาด�ำเนินการเป็ นอันดับแรกๆ พร้อมกันนี้ยงั ได้มกี ารเชิญท่าน CEO
มาร่วมสัมภาษณ์ในการประชุม เพือ่ ร่วมกันทบทวนผลการด�ำเนินงานปี ทผ่ี ่านมาและพิจารณาถึงแผนงานทีจ่ ะก�ำหนดในอนาคต
4 ปี ขา้ งหน้า
• ครังที
้ ่ 4 เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2561 : พิจารณาการครบวาระของกรรมการชุดทีค่ รบวาระ พร้อมทัง้ ได้ ติดตามความคืบหน้าของ
แผนการอบรมและพัฒนากรรมการ เช่น โครงการปฐมนิเทศกรรมการใหม่และหลักสูตรทีเ่ ป็ นข้อก�ำหนดของสถาบัน IOD รวมทัง้
พิจารณาแก้ไขคุณสมบัตทิ จ่ี ำ� เป็ น 12 ประการของผูท้ จ่ี ะมาด�ำรงต�ำแหน่ งกรรมการบริษทั / เสนอร่างวิธกี ารก�ำหนดเป้ าหมายและ
ประเมินผลงานของต�ำแหน่ ง CEO ในปีตอ่ ไป / พิจารณาร่างแผนงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจ�ำปี 2562 รวมทัง้ การพิจารณา
ทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการและเงินรางวัล(โบนัส)ของกรรมการด้วย

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)

76

• ครังที
้ ่ 5 เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 : การประชุมครังที
้ ่ 5 เป็ นวาระทีจ่ ดั เพิม่ เติม เพือ่ เชิญท่านประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารฯ (CEO) มา
ร่วมประชุมพิจารณาวาระส�ำคัญ 2 เรือ่ ง คือ เรือ่ ง วิธกี ารก�ำหนดเป้ าหมายและการประเมินผล โดยใช้หลักการของ Balanced Score
Card (BSC) ที่พ ิจ ารณาปั จ จัย 4 ด้ า น คือ ด้ า นการเงิน ด้ า นการตลาดและลู ก ค้ า ด้ า นการเรีย นรู้ แ ละการพัฒ นา
ด้านกระบวนการภายใน รวมทัง้ ยังได้พจิ ารณา เรือ่ ง แผนงานและแนวทางในการปรับลดจ�ำนวนคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้มขี นาดที่
เหมาะสมในอนาคตมากยิง่ ขึน้
• นอกจากนี้ ในการประชุมทุกครัง้ ก็จะมีวาระการติดตามผลความคืบหน้าในการด�ำเนินการ “จัดท�ำแผนผูส้ บื ทอดต�ำแหน่ งงานทีส่ �ำคัญ”
(Succession Planning) เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาบุคลากร สร้างผูน้ �ำในทุกระดับและทุกสายงาน และ ได้มกี ารพิจารณาการครบวาระ
ของกรรมการบริษทั ประจ�ำปี 2561 พร้อมทัง้ ได้มกี ารแจ้งประกาศรับสมัคร สรรหาและคัดเลือกผูท้ ม่ี คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์ เพือ่
มาทดแทนกรรมการทีค่ รบวาระ รวมทัง้ ได้พจิ ารณาทบทวน กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้เสนอให้
ควรมีการพิจารณาทบทวนวิธกี ารเสนอพิจารณาคัดเลือกและแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดให้เหมาะสมโดยมีการผลัดเปลีย่ น
หมุนเวียนสลับหน้าทีก่ นั ด้วย เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละการเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ควรมีการส่งกรรมการไปอบรมกับสถาบัน IOD เพือ่
ให้กรรมการได้ทราบข้อมูลและสถานการณ์ในปัจจุบนั และคณะกรรมการฯ ทุกคนยังได้มกี ารประเมินผลการท�ำงานของตนเองเป็ นราย
บุคคล เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาวิธกี ารท�ำงานและการปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ยี งิ่ ๆขึน้ ด้วย
การสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณาโดยค�ำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย และภาวะผูน้ �ำ ตลอดจนวิสยั ทัศน์
และทัศนะคติทด่ี ตี อ่ องค์กรอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินกิจการของบริษทั รวมทัง้ ยังได้คำ� นึงถึงขนาด โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริษทั ทีเ่ หมาะสม เพือ่ ส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และให้การบริหารจัดการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดของทางราชการและสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ สิน้ 21 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 7 คน กรรมการทีไ่ ม่เป็ น
ผูบ้ ริหาร 4 คน กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร 10 คน ตามองค์ประกอบนีจ้ งึ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ส�ำหรับค่าตอบแทนของกรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการชุดย่อย ทีแ่ สดงไว้ในหัวข้อผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารปี 2561 นัน้ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประเมินว่ามีความเหมาะสมแล้ว ทัง้ นี้ ค่าตอบแทน ดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาและได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ

(นายการุณ กิตติสถาพร)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจ�ำปี 2561
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
และเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ ดังนัน้ เพือ่ สร้างความเชือ่ มันและความน่
่
าเชือ่ ถือแก่ผลู้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียในการด�ำเนินงาน
ของบริษทั จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับธุรกิจเป็ นอย่างดีทำ� หน้าทีใ่ นการ
ก�ำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ตามบทบาทในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และ
เสนอแนะแนวทางการจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมแก่ฝ่ายจัดการ พร้อมทัง้ สนับสนุ นให้เกิดการบริหารความเสีย่ งใน
ทุกระดับทัวทั
่ ง้ องค์กรตามมาตรฐานสากล
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 4 ครัง้ โดยสรุปสาระส�ำคัญของ
การประชุมได้ ดังนี้
1. ก�ำกับดูแล พิจารณานโยบายและการบริหารจัดการความเสีย่ งหลักของบริษทั ให้มคี วามเหมาะสม
สอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์และเป้ าหมายขององค์กร ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่
เปลีย่ นแปลงไป
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการความเสีย่ งหลักของบริษทั และแผนบริหารความเสีย่ งประจ�ำปี 2561
ภายใต้กรอบความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) โดยก�ำหนดให้มมี าตรการควบคุมหรือบรรเทา
(Migration Plan) ทีเ่ ป็ นรูปธรรมและสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
3. ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงการบริหารจัดการให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยน�ำความเสีย่ งองค์กรมา
เป็ นส่วนหนึ่งในการพิจารณาวางแผนกลยุทธ์และก�ำหนดเป้ าหมายในปี ถดั ไป
4. ติดตามผลการบริหารความเสีย่ งทุกไตรมาส พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการบริหาร
ความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยก�ำหนดให้มตี วั ชีว้ ดั ความเสีย่ งเพือ่ เฝ้ าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า
(Leading Key Risk Indicator) และตัวชีว้ ดั ความเสีย่ งเพือ่ วัดประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ ง
(Lagging Key Risk Indicator)
5. ประเมินและรายงานผลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีความมุง่ มันที
่ จ่ ะด�ำเนินการให้บริษทั มีการก�ำกับดูแลและบริหารในระดับที่
เหมาะสม โดยการด�ำเนินการดังกล่าว ท�ำให้มนใจได้
ั่
วา่ บริษทั ฯด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้ า
หมายทีต่ งั ้ ไว้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร

(ดร. นงลักษณ์ พินยั นิตศิ าสตร์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
บริษทั ฯได้ให้ความส�ำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อ
เนื่อง ครอบคลุมทัง้ ด้านการเงิน การปฏิบตั งิ าน การด�ำเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จัดให้
มีการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอทีจ่ ะ
ป้ องกันหรือลดความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
และชือ่ เสียงของบริษทั ฯ รวมทัง้ ประเมินการปฏิบตั งิ านตามแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance : GCG)
โดยบริษทั ฯ ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั
ได้กำ� หนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และฝ่ าย
บริหารอย่างชัดเจน รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามบทบาท
หน้าที่ โดยก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนในการถ่วงดุลอ�ำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม
รวมทัง้ ก�ำหนดเป้ าหมายทางธุรกิจ และดัชนีช้วี ดั ผลส�ำเร็จ (Key
Performance Indicator: KPI) เพือ่ ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั งิ านและติดตามผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้ า
หมายขององค์กรอย่างสม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจ�ำทุกปี ตามแนวทาง
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทีอ่ า้ งอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ
17 หลักการย่อยซึง่ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นสอดคล้องว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจดังนี้

รายงานประจ�ำปี 2561

1. การควบคุมภายในองค์กร
บริษทั ฯมีการก�ำหนดเป้ าหมายการด�ำเนินธุรกิจและการ
ปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้ าหมายและ
เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานจริงกับเป้ าหมายทุกระยะ จัดให้ม ี
โครงสร้างสายงาน จัดท�ำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าทีต่ ามสายงาน การ
ก�ำหนดอ�ำนาจในการสังการและความรั
่
บผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริษทั
และก�ำหนดเกีย่ วกับเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการก�ำกับ
ดูแลกิจการ การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ และการขัดแย้งเกีย่ วกับผล
ประโยชน์ แสดงถึง ความยึด มันในคุ
่
ณ ค่า ของความซื่อ ตรงและ
จริยธรรม รวมทัง้ จัดท�ำอ�ำนาจด�ำเนินการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
มีคู่มอื การปฏิบตั ิงานหลักที่ส�ำคัญ ซึ่งมีการทบทวนเพิม่ เติมให้
สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยูเ่ สมอ
คณะกรรมการบริษทั มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร ท�ำ
หน้าทีก่ �ำกับดูแลและพัฒนาด้านการควบคุมภายใน ส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรเพือ่ ให้บริหารและรับผิดชอบการควบคุมภายในได้
อย่างมีประสิทธิผล
ในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ บริษทั ฯได้จดั
ท�ำคูม่ อื มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ พร้อมทัง้ ให้มกี าร
ประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตภายในบริษทั ฯ
2. การประเมิ นความเสี่ยง
บริษทั ฯได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความ
เสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ให้สามารถระบุและ
ประเมินความเสีย่ งต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ร่วมกับส�ำนักบริหาร
ความเสีย่ งและพัฒนาระบบของบริษทั ฯพิจารณาประเมินปัจจัยความ
เสีย่ งทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร ทีอ่ าจจะมีผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยส�ำนักบริหารความเสีย่ งและพัฒนา
ระบบได้ระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภท รวมทัง้ ความเสีย่ ง
ด้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ และจัดระดับความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญตาม
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ผลกระทบและโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพือ่ การบริ หารจัดการความเสี่ยง
ก�ำหนดแผนงานการบริหารความเสีย่ ง และมีการทบทวนปั จจัยเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ เป็ นผูก้ ําหน
เป็ นประจ�ำทุกปี
ดนโยบายการจัดการความเสีย่ ง ปั จจัยความเสีย่ ง และกระบวนการ
3. การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน
บริหารความเสีย่ งให้ฝ่ายจัดการนําไปปฏิบตั ิ เพือ่ ช่วยให้ฝ่ายจัดการ
สามารถออกแบบ ระบบทีม่ จี ดุ ควบคุม เพือ่ ควบคุมความเสีย่ งให้อยู่
บริษทั ฯ มีมาตรการควบคุมภายใน ทีส่ อดคล้องกับความ ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ฝ่ ายจัดการเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการ
เสีย่ งและประเภทธุรกิจ ซึง่ ได้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ วางแผนการด�ำเนินธุรกิจหรือการปฏิบตั งิ าน กําหนด วิเคราะห์
ของแต่ละต�ำแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยมีการจัดท�ำและทบทวนคูม่ อื ประเมินผล และออกแบบระบบงาน โดยคํานึงถึงปั จจัยเสีย่ งทัง้ ปั จจัย
อ�ำนาจด�ำเนินการ และคูม่ อื /ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมกับ ภายในและปั จจัยภายนอก
โครงสร้างองค์กร และการปฏิบตั งิ านในปั จจุบนั อย่างสม�่ำเสมอ โดย
ให้แต่ละหน้าทีส่ ามารถถ่วงดุลอ�ำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อน
ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
กลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบตั งิ านในส่วนทีม่ คี วาม สํานักบริหารความเสีย่ งและพัฒนาระบบได้จดั ให้มกี ารดําเนินการ
เสีย่ งส�ำคัญ เพือ่ ป้ องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้านการ ตามแผนพัฒนากิจกรรมการบริหารความเสีย่ ง ดังนี้
เงิน การขาย การจัดซือ้ จัดจ้าง การดูแลทรัพย์สนิ และการบริหาร
1. ทบทวนกฎบัตรกรรมการบริหารความเสีย่ ง วัตถุประสงค์
ทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น รวมทัง้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในด�ำเนิน
การสอบทานผลการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คูม่ อื การบริหารความเสีย่ ง
คูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการและคูม่ อื การปฏิบตั งิ านต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ และคู่มอื การปฏิบตั ิงานของส�ำนักบริหารความเสี่ยงฯ ประจําปี
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั งิ านมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ 2561/2562
เหมาะสม และมีการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
2. กําหนดสาเหตุความเสีย่ งขององค์กร และผูร้ บั ผิดชอบ
จัดการ และการน�ำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ น ความเสี่ย งตามสายงาน สําหรับ แต่ ล ะปั จ จัย เสี่ย ง ประจําปี
ระบบเพือ่ ช่วยให้การปฏิบตั งิ านมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2561/2562 ทีผ่ า่ นการพิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร
มากขึน้
ความเสีย่ ง
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
3. จัดทําแผนสนับสนุ นการวิเคราะห์และประเมินปั จจัย
บริษทั ฯให้ความส�ำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร เสีย่ งใหม่ ประจําปี 2561/2562 พร้อมทัง้ จัดหาแนวทางและมาตรการ
ข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ในการตอบสนองต่อความเสีย่ งเบือ้ งต้น
ให้ข้อ มู ล ต่ า งๆ มีค วามถู ก ต้อ งและเป็ น ปั จ จุ บ ัน โดยใช้ร ะบบ
4. ประชุมเตรียมการให้สํานักบริหารความเสีย่ งลงพืน้ ที่
เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีความ ปฏิบตั งิ านตามแผนสนับสนุนข้างต้น
ปลอดภัยของข้อมูล ตัง้ แต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัด
5. สนับสนุนการจัดทํารายงานสรุปสถานะความเสีย่ งประ
เก็บ และติดตามผลข้อมูล เพือ่ ให้การตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทัง้ การ
ก�ำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ จําปี 2561 รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 4 ครัง้ ให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ ง
ใช้ขอ้ มูล สามารถกระท�ำได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องในเวลาที่ ตามสายงานของกลุม่ บริษทั ทัง้ 7 สถานประกอบการพร้อมส�ำนักงาน
ใหญ่
เหมาะสม
บริษทั จัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารทีม่ คี วามเหมาะสม เพือ่
สือ่ สารหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบรวมทัง้ เรือ่ งต่างๆให้พนักงานรับ
ทราบ และก�ำหนดช่องทางทีป่ ลอดภัยส�ำหรับการแจ้งเบาะแสหรือ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ มีการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานภายในบริษทั ฯและกับบุคคลภายนอกเกีย่ วกับประเด็นที่
อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

6. สรุปรายงานสถานะความเสีย่ งประจําปี 2561 ของกลุม่
บริษทั ต่อคณะกรรมการของบริษทั โดยแสดงข้อมูลรายการความ
เสีย่ งทีค่ งที่ ความเสีย่ งทีล่ ดลง และความเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ พร้อมทัง้
สาเหตุอย่างละเอียดเพือ่ ให้ฝ่ายจัดการนําไปดําเนินการและวางแผน
ให้เหมาะสมต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีความเห็นว่า ระบบการ
ควบคุ
ม
ภายในของกลุ
ม่ บริษทั อยูใ่ นเกณฑ์ทอ่ี งค์กรยอมรับได้ และ
5. ระบบการติ ดตาม
ยังสามารถพัฒนาการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับการก�ำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุม วัตถุประสงค์ขององค์กรและส่วนงานต่างๆ อีกด้วย
ภายในผ่านส�ำนักตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็ นผูต้ รวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า ข้อตรวจพบจากการตรวจ
สอบหรือสอบทานได้รบั การปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที
นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการ
เงินมีการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตและน�ำเสนอผลการ
ตรวจสอบให้ค ณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาเป็ น ประจ�ำ ทุ ก
ไตรมาส และทุกปี ซึง่ ผลการสอบทานจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและ
ส�ำนักตรวจสอบภายในไม่พบประเด็น ทีเ่ ป็ นข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระ
ส�ำคัญ
บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษทั ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2561 วันที่ 21
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้พจิ ารณาทบทวนและเห็นชอบให้ใช้ นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ของบริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ทีค่ รอบคลุม
ด้านต่างๆทีส่ ำ� คัญ และเกีย่ วข้องกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทังภายในและภายนอก
้
บริษัทฯ ตลอดจนสังคมโดยรวม โดยการก� ำหนดนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมนีไ้ ด้ครอบคลุมประเด็นหลัก (core subjects) 7
ประการในมาตรฐาน ISO 26000 กับได้กำ� หนดหัวข้อเพิม่ เติมตามที่
บริษทั ฯเห็นสมควร รวมเป็ นนโยบาย 9 ประการ ดังต่อไปนี้

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่

1.2 บริษทั ฯ ด�ำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลหรือการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) ด้วยความรับผิดชอบ
ต่อผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
อย่างเท่าเทียมกัน ให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน
หรือทีเ่ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ และจะไม่นำ� ข้อมูล
ภายในไปเปิดเผยกับบุคคลใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความ
เสียเปรียบต่อผูถ้ อื หุน้ มีก ารจัดการและการก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริหารทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดท�ำและเปิดเผย
ข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูก
ต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามรูปแบบทีเ่ ป็ นมาตรฐานทีย่ อมรับกัน
โดยทัวไป
่

3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน

บริษทั ฯ บริหารกิจการบนพืน้ ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม
และปฏิบตั ติ ามนโยบายและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ การให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อนั ไม่
สมควรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือภาคเอกชน บริษัทฯ ได้ก�ำหนด
โครงสร้างองค์กรให้มกี ารแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ กระบวนการ
ท�ำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มคี วามชัดเจน
เพือ่ ให้มกี ารถ่วงดุลอ�ำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่าง
กันอย่างเหมาะสม ในการนี้ บริษทั ฯได้จดั ท�ำคูม่ อื มาตรการต่อต้านการ
1. การประกอบกิ จการภายใต้จริยธรรมในการด�ำเนิ น ทุจริตและคอร์ร ปั ชัน่ ทีป่ ระมวลนโยบาย จรรยาบรรณ ระเบียบ
ธุรกิ จและหลักธรรมาภิบาล
ข้อบังคับ และขันตอนปฏิ
้
บตั ติ า่ งๆ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของบริษทั ฯ ถือปฏิบตั ิ
1.1 บริษทั ฯ มุง่ เน้นทีจ่ ะประกอบธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้ มันที
่ จ่ ะด�ำเนินธุ รกิจตาม
บริษทั ฯได้แสดงเจตน์จ�ำนงแน่วแน่ในการการต่อต้านการ
กฎหมาย จริยธรรมในการประกอบการค้า และหลักการแข่งขัน ทุจริตคอร์รปั ชันโดยได้
่
ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาค
ทางการค้าทีเ่ ป็ นธรรม ช�ำระภาษีอากรอย่างถูกต้องตรงต่อเวลา ทัง้ นี้ เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี พ.ศ. 2557 และได้รบั การ
บริษทั ฯ ส่งเสริมและปลูกจิตส�ำนึกให้บคุ ลากรของบริษทั ฯ ในทุกระดับ รับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ติ อ่ ต้านการทุจริตของภาคเอกชน
ชัน้ เห็นความส�ำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
ไทย เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

รายงานประจ�ำปี 2561

บริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้ องสิทธิ
มนุษยชน โดยการปฏิบตั ติ อ่ ผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน
ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ น
มนุษย์ ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพทีเ่ ท่าเทียมกัน ไม่ละเมิด
สิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของเชือ้ ชาติ
สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผวิ เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย
หรือสถานะทางสังคม รวมถึงการดูแลไม่ให้บริษัทฯ เข้าไปมีส่วน
เกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การใช้
แรงงานบังคับ และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้
ส่งเสริมให้มกี ารเฝ้ าระวังการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านสิทธิมนุษยชน
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โดยจัดให้มกี ารมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการ
ร้องเรียนส�ำหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิด
จากการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และด�ำเนินการเยียวยาแก่ผไู้ ด้รบั
ความเสียหาย

ต้องในบริษทั ฯ รวมถึงให้การคุม้ ครองพนักงานทีร่ ายงานเรือ่ ง
ดังกล่าว

4.2 จัดให้มกี ระบวนการจ้างงาน และเงือ่ นไขการจ้างงานเป็ นธรรม
รวมถึงการก�ำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความ
ดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท�ำงานทีเ่ ป็ น
ธรรม

5.3 บริษทั ฯ ยึดมันในการตลาดที
่
เ่ ป็ นธรรม โดยการด�ำเนินการให้
ลูก ค้าได้ร ับ ข้อมูล เกี่ย วกับสิน ค้า ของบริษัทฯ ที่ถู ก ต้อ ง
ไม่บดิ เบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพือ่ ให้ลกู ค้ามีขอ้ มูล
ทีถ่ กู ต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ

4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มกี ารจัดอบรม สัมมนา
ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรม
วิชาการด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พัฒนาความรู้ ความ
สามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝั งทัศนคติทด่ี ี
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และการท�ำงานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร

5.4 บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบลูกค้าสัมพันธ์เพือ่ ใช้ในการสือ่ สารติดต่อ
กับลูกค้า รวมถึงการรับเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพของ
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษทั ฯ มุง่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาสินค้าของบริษทั ฯ เพือ่ ความพึง
บริษทั ฯ ได้อบรมหรือเผยแพร่ความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชนและ
พอใจและประโยชน์สงู สุดของลูกค้าและยึดมันในการปฏิ
่
บตั ติ อ่ ลูกค้า
ปลูกจิตส�ำนึกให้บคุ ลากรของบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน
ด้วยความรับผิดชอบ และความซือ่ สัตย์ ภายใต้นโยบายดังนี้
4. การปฏิ บตั ิ ตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
5.1 บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็ นส�ำคัญ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากร
โดยบริษทั ฯ มุง่ เน้นทีก่ ารใช้วตั ถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การผลิตทีม่ ี
มนุษย์และปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ นปัจจัยทีจ่ ะช่วยเพิม่
มาตรฐาน และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างสม�่ำเสมอ เพือ่
มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการ
ให้ลกู ค้าได้รบั สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้
เจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นของบริษทั ฯ ในอนาคต ทังนี
้ ้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนด
รับความพึงพอใจสูงสุด
นโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
5.2 บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุง่ มันที
่ จ่ ะให้
4.1 เคารพสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิ
ลูกค้าได้รบั สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
มนุษยชน
และกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล

4.4 จัดให้มสี วัสดิการด้านต่างๆ ส�ำหรับพนักงานตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น และ
นอกเหนือจากทีก่ ฎหมายก�ำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และ
ประกันอุบตั เิ หตุ เป็ นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภท
ต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บตุ ร และเงินช่วย
ฌาปนกิจ เป็ นต้น

5.5 บริษทั ฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับ และจะไม่ใช้
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางทีม่ ชิ อบ

4.5 จัดให้มบี ริการตรวจสุขภาพประจ�ำปี แก่บคุ ลากรทุกระดับชัน้
ของบริษทั ฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสีย่ งตามระดับ อายุ
เพศ และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของแต่ละบุคคล
4.6 ด�ำเนินการให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย และมีสุข
อนามัยในสถานทีท่ ำ� งานทีด่ ี โดยจัดให้มมี าตรการป้องกันการ
เกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจติ ส�ำนึกด้านความ
ปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุข
อนามัยทีด่ ี และดูแลสถานทีท่ ำ� งานให้ถกู สุขลักษณะ มีความ
ปลอดภัยอยูเ่ สมอ
4.7 เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้อง
เรียนเกีย่ วกับปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรมหรือการกระท�ำทีไ่ ม่ถกู
บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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6. ความรับผิดชอบต่อคูค่ ้า เจ้าหนี้ คูแ่ ข่ง
บริษทั ฯ จะยึดถือข้อปฏิบตั ทิ างสัญญาทีเ่ ป็ นธรรมกับคูค่ า้
ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ก่ �ำหนดไว้ เคารพ
ต่อสิทธิในทรัพย์สนิ หรือกรรมสิทธิของคู
์ ค่ า้ ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคูค่ า้
และส่งเสริมให้คคู่ า้ ด�ำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับ
บริษทั ฯ

9. การส่งเสริมนวัตกรรมทีต่ อบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษทั ฯส่งเสริมให้พนักงานค้นคิดนวัตกรรมทีส่ ามารถตอบ
สนองนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่ างๆ ข้างต้น เช่น
การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การจัดการของเสีย
การควบคุมการปลดปล่อยของเสีย เป็ นต้น ทัง้ นี้ นวัตกรรมทีน่ �ำมาใช้
อาจมีได้หลายระดับ ทัง้ ทีเ่ ป็ นการท�ำขึน้ ใหม่ (novelty) การปรับปรุง
(improvement) การปรับแต่ง (adjustment/modification) การเปลีย่ น
บริษทั ฯปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีม่ กี บั เจ้าหนีใ้ นด้านต่างๆ ใน
(alteration) เพือ่ ให้เกิดผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากกว่า
กรณีทบ่ี ริษทั ฯไม่สามารถช�ำระหนี้ตามก�ำหนดได้ บริษทั ฯจะแจ้งเจ้า
เดิม และจะเปิ ดเผยนวัตกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
หนี้เพือ่ ร่วมกันหาทางแก้ไข
ตามความเหมาะสม เพือ่ กระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบการรายอื่นพิจารณา
บริษทั ฯด�ำเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ไม่ใช้วธิ ี ด�ำเนินการหรือพัฒนาต่อไป
กลันแกล้
่ ง กีดกัน หรือด�ำเนินการใดๆทีต่ อ้ งห้ามตามกฎหมายเพือ่ มิให้
การติ ดตามและทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินการโดย
7. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษทั ฯ จะด�ำเนินการ
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการ ติดตาม ประเมิน และทบทวนโครงการต่างๆ ทีไ่ ด้สนับสนุนทัง้ ใน
ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและหลีกเลีย่ งการท�ำลายสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ ปัจจุบนั และจะพิจารณาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต
ด�ำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าของบริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ าม อย่างรอบคอบ ต่อเนื่อง และสม�่ำเสมอ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด
บริษทั ฯได้จดั ท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ นตามกรอบ
บริษทั ฯ ยังด�ำเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิง่ แวดล้อม
ของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ Standard ระดับ Core
โดยมุง่ เน้นดูแลและพัฒนากระบวนการผลิตและเลือกใช้วสั ดุทเ่ี ป็ นมิตร
โดยเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆในระดับ Core ซึง่ มีมติ ทิ งั ้ ทางด้านเศรษฐกิจ
กับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สร้างมาตรการป้ องกันไว้กอ่ นในการ
สังคม สิง่ แวดล้อม และบุคลากร โดยได้จดั ท�ำเป็ นส่วนหนึ่งในเล่ม
ด�ำเนินงานทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญ
รายงานประจ�ำปี มาตัง้ แต่ปี 2559 รายงานดังกล่าวจะแสดงถึงข้อมูล
ต่อการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลด
การรายงานตามหัวข้อต่างๆและหน่วยวัดตาม GRI และรายงาน
(reduce) การใช้เพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็ น การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) และ
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรอบปี ทผ่ี า่ นมา
การหมุนเวียน (recycle) ในส่วนของของเสีย (waste) บริษทั ฯลดหรือ
ขจัดหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ซง่ึ ของเสียทีอ่ อกจากกระบวนการผลิตอย่าง
รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพือ่
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สงั คมอย่าง
แท้จริง ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา
สังคม โดยให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพืน้ ที่
ทีบ่ ริษทั ฯ เข้าด�ำเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี ส่งเสริมแรงงานท้องถิน่ ให้
มีโอกาสในการท�ำงานในองค์กร เปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานทีอ่ าจส่ง
ผลกระทบต่อชุมชนทีอ่ งค์กรตัง้ อยู่ รวมทัง้ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทม่ี ี
ผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อมอันเนื่องมาจากการด�ำเนิน
งานของบริษทั ฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังได้สง่ เสริมให้พนักงานของบริษทั ฯ มีจติ ส�ำนึกและความรับ
ผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม และบริษทั ฯจะร่วมมือระหว่างกลุม่
หรือเครือข่ายอื่นๆในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมทีเ่ ป็ นเป้ าหมายใน
แต่ละปี

รายงานประจ�ำปี 2561
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กิจกรรมกลุ่ม เคเอสแอล และรางวัล ประจ�ำปี 2561
KSL จัดกิจกรรมพาคณะผู้ถือหุ้น
เยี่ยมชมกิจการ ประจ�ำปี พ.ศ.2561
เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม 2561 บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
(มหาชน) ได้เชิญผูถ้ อื หุน้ เยีย่ มชมกิจการประจ�ำปี พ.ศ. 2561 โดย
บริษทั ฯ ได้น�ำคณะผูถ้ อื หุน้ จ�ำนวน 74 คน เข้ารับฟั งการบรรยาย
สรุปและเยีย่ มชมกิจการทีโ่ รงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย อ�ำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุร ี (Bo Ploy Bio-Refinery Complex ) จากคณะ
ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ การรับฟั งการบรรยายสรุปในโครงการของศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว เพือ่ ทราบถึงภาพรวมของ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ ผ่านการเผยแพร่และฝึกอบรมตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการหนังสือเพื่อน้องปี 3
บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 กลุม่ บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น
ได้มอบหนังสือเสริมการเรียนรูแ้ ละอุปกรณ์กฬี าเป็ นปี ทส่ี ามให้แก่
โรงเรียนรอบโรงงาน สาขาวังสะพุง จ�ำนวน 8 โรงเรียน โดยมี
โรงเรียนต่างๆ ดังนี้ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ โรงเรียนบ้าน
วังกกเดื่อ โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ โรงเรียนบ้านหนองนอ โรงเรียนบ้านหนองขาม
และโรงเรียนบ้านโคกแฝก อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
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บริษัท น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) KSL
ติด 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่น
ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG100
จากสถาบันไทยพัฒน์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
หน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธบิ รู ณะ
ชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พฒ
ั นาฐานข้อมูล
ความยังยื
่ นของธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการประเมินข้อมูลด้าน
สิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and
Governance: ESG) ของบริษทั จดทะเบียน โดยริเริม่ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.
2558 และด�ำเนินต่อเนื่องมาเป็ นปี ท่ี 4
จากการประเมินข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษทั จดทะเบียนในปี พ.ศ. 2561 รวม 683 บริษทั โดย
อ้างอิงจากเอกสารรายงานทีบ่ ริษทั เผยแพร่ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�ำปี รายงานแห่ง
ความยังยื
่ น และข้อมูลผลการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการพัฒนาความยังยื
่ นของบริษทั และข้อมูลผลสํารวจการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษทั จดทะเบียน (CG Scoring)
สถาบันไทยพัฒน์ องค์กรร่วมด�ำเนินงานในความริเริม่ สากลด้านการประเมินความยังยื
่ น หรือ Global Initiative for Sustainability
Rating (GISR) ได้คดั เลือกให้บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) (KSL) เข้าอยูใ่ น Universe ของกลุม่ หลักทรัพย์ ESG100 ประจ�ำ
ปี พ.ศ.2561 ต่อไปเป็ นปี ท่ี 4

บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด ได้รับรางวัล 3Rs
Awards, รางวัล Zero Waste Achievement
Award และรางวั ล 3Rs+ Awards ระดั บ
“เหรียญทองแดง” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ประจ�ำปี 2561
เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายกรัณย์ชยั ทักษิณ ผูจ้ ดั การ
คุณภาพและสิง่ แวดล้อม ในฐานะผูแ้ ทนบริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
เข้ารับรางวัล 3Rs Awards, รางวัล Zero Waste Achievement
Awards และรางวัล 3R+ Awards ระดับเหรียญทองแดง ประจ�ำปี
2561 จากนายมงคล พฤกษ์วฒ
ั นา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เนื่องด้วยโรงงานได้ผา่ นการประเมินระบบมาตรฐานการจัดการของ
เสียภายในโรงงานทีด่ ตี ามหลัก 3Rs ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
การใช้ประโยชน์กากของเสียของการด�ำเนินงานการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ
ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมรอยัลซิต้ี ปิ่ นเกล้า กรุงเทพมหานคร
รายงานประจ�ำปี 2561
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กลุ่มเครือข่าย ๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี
บริษัท น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด เข้ารับรางวัล
เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สงิ่ แวดล้อมยอดเยีย่ ม
อันดับ 1 ของประเทศ ประจ�ำปี 2561
เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
โดยนายกรัณย์ชยั ทักษิณ ประธานกลุม่ สมาชิกเครือข่าย ๙ ตามรอยพ่อ
สานต่อความดี เป็ นตัวแทนกลุม่ ฯ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเครือ
ข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สงิ่ แวดล้อมยอดเยีย่ ม อันดับ 1 ของประเทศ
ประจ�ำปี 2561 จากดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน่
เซ็น เตอร์ แจ้ง วัฒ นะ พร้อ มทัง้ ร่ ว มเสวนาและแสดงวิส ยั ทัศ น์
ภายในงานด้วย

ทัง้ นี้กลุม่ เครือข่าย ๙ ตามรอยพ่อ สานต่อความดี บริษทั
น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด เป็ นกลุม่ จิตอาสาทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ จากการรวมตัว
ของพนักงานในบริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด เพือ่ การจัดกิจกรรม
ทางด้านสิง่ แวดล้อม เช่น การสร้างฝายเพือ่ จัดการแหล่งน�้ำ การปลูกป่ า
ขุ ด ลอกคู ค ลอง และกิ จ กรรมเพื่ อ ชุ ม ชนโดยเป็ นการสร้ า ง
คุณประโยชน์แก่สงั คมและมีการป้ องกันเฝ้ าระวังการเกิดปั ญหาด้าน
มลพิษของโรงงานอย่างต่อเนื่องและมีการด�ำเนินงานอย่างยังยื
่ น
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันทีเ่ ปิ ดเผยในส่วนนี้เป็ นรายการระหว่างกันในระหว่างปี 2561 และ 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปี ประกอบ
ด้วย รายการระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย กับบริษทั ร่วมและบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ดังต่อไปนี้
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่มีรายการระหว่างกัน
บริ ษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ ายน�้ำตาลทราย
และกากน�้ำตาล
บริ ษทั โรงงานน�้ำตาลนิ วกรุงไทย จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ ายน�้ำตาลทราย
และกากน�้ำตาล
บริ ษทั น�้ำตาลนิ วกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ ายน�้ำตาลทราย
และกากน�้ำตาล
บริ ษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทัง้
จัดสรรที่ดนิ เพื่อการเกษตรและเป็ นศูนย์ฝึก
อบรมสัมมนาและอาคารส�ำนักงานให้เช่า
บริษทั เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจตัวแทนในการส่งออกน�้ ำตาล
ทราย
บริ ษทั น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ ายน�้ำตาลทราย
และกากน�้ ำตาล และด�ำเนินกิจการทางการ
เกษตร
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ ายน�้ำตาลทราย
และกากน�้ำตาล
Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจเพาะปลูกอ้อย

รายงานประจ�ำปี 2561

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ถือหุน้ ในบริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 90.21 ทัง้ นี้ มีบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ของบริษทั ถือหุน้ อยู่ ซึง่ ได้แก่ผเู้ กีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 9.79 ซึง่ น้อยกว่าร้อยละ 10
ดังนัน้ รายการระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อยไม่ถอื ว่าเป็ นรายการทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษทั ถือหุน้ ในบริษทั โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 95.78 ทัง้ นี้ มีบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งของบริษทั ถือหุน้ อยู่ ซึง่ ได้แก่ผเู้ กีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 4.22 ซึง่ น้อย
กว่าร้อยละ 10 ดังนัน้ รายการระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อยไม่ถอื ว่าเป็ นรายการทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรายการ
ระหว่างกัน
บริษทั ถือหุน้ ในบริษทั น�้ำตาลนิวกว้างสุน้ หลี จ�ำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.61 ทัง้ นี้ มีบคุ คลทีอ่ าจมีความ
ขัดแย้งของบริษทั ถือหุน้ อยู่ ซึง่ ได้แก่ผเู้ กีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 1.39 ซึง่ น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ดังนัน้ รายการระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่ถอื ว่าเป็ นรายการทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรายการ
ระหว่างกัน
บริษทั ถือหุน้ ในบริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 40.77 บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา
จ�ำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 50.25 ทัง้ นี้ มีบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งของบริษทั ถือหุน้ อยู่ ซึง่ ได้แก่ผเู้ กีย่ วข้อง
กับกรรมการบริษทั ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 8.98 ซึง่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนัน้ รายการระหว่างบริษทั และบริษทั
ย่อย ไม่ถอื ว่าเป็ นรายการทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
เป็ นบริษทั ย่อย โดยบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 33.87 บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 20.85 บริษทั
โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 15.36 และบริษทั น�้ำตาลนิวกว้างสุน้ หลี จ�ำกัด ถือหุน้
ร้อยละ 9.47 ทัง้ นี้มกี รรมการร่วมกัน คือ นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล นายสุขมุ
โตการัณยเศรษฐ์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์
บริษทั ถือหุน้ ใน บริษทั น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.49 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใหญ่และ
กรรมการของบริษทั ถือหุน้ ในบริษทั ย่อย ดังนัน้ รายการระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่ถอื ว่าเป็ น
รายการทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน

บริษทั ถือหุน้ ใน Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้อยละ 80 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใหญ่และ
กรรมการของบริษทั ถือหุน้ ในบริษทั ย่อย ดังนัน้ รายการระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่ถอื ว่าเป็ น
รายการทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษทั ถือหุน้ โดยอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้อยละ 80 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใหญ่และ
กรรมการของบริษทั ถือหุน้ ในบริษทั ย่อย ดังนัน้ รายการระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่ถอื ว่าเป็ น
รายการทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
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บริ ษทั ร่วม
บริ ษทั ที่มีรายการระหว่างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จ�ำกัด (มหาชน)

เป็ นบริษทั ร่วม โดยบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 23.82 ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการซึง่ ถือเป็ นบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 17.42 และมีกรรมการร่วมกับบริษทั คือ นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์
และนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังสินค้า รวม
ทัง้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั บีบจี ีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเอทานอลหรือ
เชือ้ เพลิงจากผลิตผลทางการเกษตร

เป็ นบริษทั ร่วม โดยบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40 ทัง้ นี้มกี รรมการร่วมกับบริษทั คือ นายจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ และ นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริ ษทั ที่มีรายการระหว่างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

เป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยบริษทั ราชาเซรามิค จ�ำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 50 และบริษทั ราชาชูรส จ�ำกัด ถือหุน้
ร้อยละ 50 ทัง้ นี้ มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั คือ นายชาตรี ชินธรรมมิตร์

เป็ นผู้ส นั บ สนุ น ทางด้า นคอมพิว เตอร์แ ละ
สารสนเทศให้แก่บริษทั และบริษทั ในกลุม่
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั ราชาเซรามิ ค จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิค
บริ ษทั ราชาชูรส จ�ำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผงชูรส
บริษทั เคเอสแอล กรีน อิ นโนเวชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)

เป็ นบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 70.38 และมีกรรมการร่วมกันกับบริษทั คือ นายจ�ำรูญ
ชินธรรมมิตร์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ และนางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
เป็ นบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 49.10 และมีกรรมการร่วมกับบริษทั คือ นาย
จ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล และนายชลัช ชินธรรมมิตร์
เป็ นบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 42.76 และมีกรรมการร่วมกับบริษทั คือ นาย
จ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์
มีกรรมการร่วมกับบริษทั คือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ และนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ ายแอลกอฮอล์
หรือเชือ้ เพลิงจากผลผลิตการเกษตร
บริษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิ งเทรา) จ�ำกัด

มีกรรมการร่วมกับบริษทั คือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์

ประกอบธุ ร กิจ ผลิต และจ�ำ หน่ า ยเอทานอล
แอลกอฮอล์ และก๊าซชีวภาพ

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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1. รายละเอียดรายการระหว่างกัน
1.1 รายการซือ้ -ขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ รวมถึงปริมาณรายการคงค้าง (ส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561
และ 2560)
ผูซ้ ื้อ / ผูร้ บั บริ การ
บริษทั ราชาชูรส จ�ำกัด

ผูข้ าย / ผูใ้ ห้บริ การ

ลักษณะรายการ /
เงื่อนไขที่สำ� คัญ

มูลค่าของรายการ
(พันบาท)
31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 60

บริษัท น�้ ำ ตาลท่ า มะกา -ขายน�้ำตาล
จ�ำกัด

28

บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิว -ขายน�้ำตาล
กรุงไทย จ�ำกัด

30

บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด บริษทั ราชาชูรส จ�ำกัด -ค่าเคมีภณ
ั ฑ์
(มหาชน)
-เจ้าหนี้อน่ื

ความจ�ำเป็ นและความสมเหตุสมผล
29 บริษทั และบริษทั ย่อยขายน�้ ำตาลให้
บริษั ท ราชาชู ร ส จ� ำ กัด เพื่อ เป็ น
สวัสดิการให้แก่พนักงานของบริษทั ซึง่
การขายสินค้าดังกล่าวเป็ นไปตามธุรกิจ
29 ปกติของกลุม่ บริษทั ราคาทีค่ ดิ ระหว่าง
กันเป็ นราคาตลาดซึง่ มีเงือ่ นไขเป็ นไป
ตามการค้าปกติทวไป
ั่

2,179
199

2,241 บริ ษั ท ซื้ อ สิ น ค้ า เคมี ภ ั ณ ฑ์ ได้ แ ก่
115 โซดาไฟ และกรดเกลือ จากบริษทั ราชา
ชูรส จ�ำกัด เพือ่ ใช้สำ� หรับล้างเครือ่ งจักร
ภายในโรงงานน�้ ำตาล โดยราคาทีค่ ดิ
ระหว่างกันเป็ นราคาตลาดซึง่ มีเงือ่ นไข
เป็ นไปตามการค้าปกติทวไป
ั่

บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโน บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น -ขายกากน�้ำตาล
เวชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำกัด (มหาชน)
-ลูกหนี้การค้า
-เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

824,633
186,844
119,129

บริษทั น�้ ำตาลท่ามะกา -ขายกากน�้ำตาล
จ�ำกัด
-ลูกหนี้การค้า
-เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

239,043
74,637
42,505

647,122 บริษทั และบริษทั ย่อยขายกากน�้ำตาล
5,697 ให้บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่
- จ� ำ กัด (มหาชน) เพื่อ น� ำ ไปใช้เ ป็ น
วัตถุดบิ ในการผลิต ซึง่ การขายสินค้าดัง
กล่าวเป็ นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่ม
310,878 บริษทั ราคาทีค่ ดิ ระหว่างกันเป็ นราคา
- ตลาดซึ่งมีเงื่อนไขเป็ นไปตามการค้า
- ปกติทวไป
ั่

บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิว -ขายกากน�้ำตาล
-ลูกหนี้การค้า
กรุงไทย จ�ำกัด
-เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

453,011
52,419
13,403

318,101
813
-

-

70,960

บริษทั น�้ ำตาลนิวกว้าง -ขายกากน�้ำตาล
สุน้ หลี จ�ำกัด
บริษัท บางจากไบโอเอทา บริษทั น�้ ำตาลนิวกว้าง -ขายน�้ำตาลทรายดิบ
นอล (ฉะเชิงเทรา) จ�ำกัด
สุน้ หลี จ�ำกัด
-ลูกหนี้การค้า

รายงานประจ�ำปี 2561

46,690
20,615

- บริษั ท ย่ อ ยขายน�้ ำ ตาลทรายดิบ ให้
- บริ ษั ท บางจากไบโอเอทานอล
(ฉะเชิงเทรา) จ�ำกัด เพือ่ น�ำไปใช้เป็ น
วัตถุดบิ ในการผลิต ซึง่ การขายสินค้าดัง
กล่าวเป็ นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษทั ราคาทีค่ ดิ ระหว่างกันเป็ นราคา
ตลาดซึ่งมีเงื่อนไขเป็ นไปตามการค้า
ปกติทวไป
ั่

89
ผูซ้ ื้อ / ผูร้ บั บริ การ

ผูข้ าย / ผูใ้ ห้บริ การ

ลักษณะรายการ /
เงื่อนไขที่สำ� คัญ

มูลค่าของรายการ
(พันบาท)
31 ต.ค. 61

31 ต.ค. 60

บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั เค.เอส.แอล เอ็กซ์ - ค่าบริการเพือ่ ส่งออก
ปอร์ต เทรดดิง้ จ�ำกัด

9,650

บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด

- ค่าบริการเพือ่ ส่งออก

1,836

บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด

- ค่าบริการเพือ่ ส่งออก

3,664

บริษทั น�้ำตาลนิวกว้างสุน้ หลี จ�ำกัด

- ค่าบริการเพือ่ ส่งออก

665

บริษทั น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด

- ค่าบริการเพือ่ ส่งออก

330

บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์ -ค่ า ฝากสิน ค้า และขน
(มหาชน)
มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) ถ่ายน�้ำตาลเพือ่ ส่งออก
และบริษทั ย่อย
-รายได้อน่ื ได้แก่ ค่าส่วนลด

3,049

บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด

ความจ�ำเป็ นและความสมเหตุสมผล

-

5,120 ตามพรบ.อ้อยและน�้ำตาล การส่งออก
น�้ ำตาลต้องท�ำผ่านบริษทั ทีส่ �ำนักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน�้ ำตาลทราย
1,221 (กอน.) อนุญาตเท่านัน้ กลุม่ บริษทั และ
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ�ำกัด จึง
2,243 ได้ตงั ้ บริษทั เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต
เทรดดิง้ จ�ำกัด ขึน้ มา เพือ่ เป็ นตัวแทน
683 จั ด การสิ น ค้ า และด� ำ เนิ น การเรื่ อ ง
เอกสารการส่งออกเท่านัน้ โดยบริษทั
360 เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จ�ำกัด
คิด ค่ า บริก ารกับ บริษัท ในกลุ่ ม ตาม
ปริมาณสินค้า ซึง่ เป็ นไปตามราคาทุน
รวมค่าบริหารจัดการ
178 บริษทั มีความจ�ำเป็ นทีต่ อ้ งใช้ท่าเทียบ
เรือ และบริการขนถ่ายน�้ ำตาลเพื่อส่ง
320 ออกให้กลุม่ โรงงานน�้ำตาล บริษทั ไทย
ชูก าร์ เทอร์ม ิเ นิ้ ล จ�ำ กัด (มหาชน)
12,706 ก�ำหนดค่าบริการฝากสินค้าและค่าขน
ถ่ายน�้ ำตาลเพื่อส่งออก จากปริมาณ
704 สินค้าและระยะเวลาการฝาก ซึง่ เป็ นไป
1,050 ตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขเป็ นไป
ั่
7,500 ตามการค้าปกติทวไป

- ค่าฝากสินค้าและขน
ถ่ายน�้ำตาลเพือ่ ส่งออก
-รายได้อน่ื ได้แก่ ค่าส่วนลด
-เจ้าหนี้อน่ื

20,908

-ค่ า ฝากสิน ค้า และขน
ถ่ายน�้ำตาลเพือ่ ส่งออก
-เจ้าหนี้อน่ื

27,527
4,650

3,586

บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที -ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
(มหาชน)
เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
-ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า

5,557
159

บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด

-ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
-ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า

1,931
49

บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด

-ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
-ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า

2,872
121

บริษทั น�้ำตาลนิวกว้างสุน้ หลี จ�ำกัด

-ค่าจัดการคอมพิวเตอร์
-ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า

1,488
45

5,302 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
175 ไ ด้ จ ั ด ตั ้ง ขึ้ น เ พื่ อ เ ป็ น ศู น ย์ บ ริ ก า ร
คอมพิวเตอร์ให้บริการภายในกลุม่ บริษทั
2,012 บริษัท มีก ารก� ำ หนดราคาค่ า บริก าร
56 ระหว่างกันโดยค�ำนวณจากต้นทุนเงิน
ลงทุน และการด�ำ เนิ น งานของบริษัท
2,815 เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด และ
133 น� ำ ตัว เลขที่ไ ด้ ม าจัด สรรเพื่อ คิด ค่ า
1,662 บริการตามปริมาณการใช้งานจริงของ
49 แต่ละบริษทั

บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

106

172

บริษทั เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต
เทรดดิง้ จ�ำกัด

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

164

167

บริษทั น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

517

635

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

436

461

Koh Kong Plantation Co., Ltd.

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

98

143

บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิวกรุง
ไทย จ�ำกัด

370
932

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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1.2. ค่าเช่าพืน้ ที่ (ส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และ 2560)
ผูใ้ ห้เช่า

ผูเ้ ช่า

มูลค่าของรายการ
(พันบาท)

ลักษณะรายการที่สำ� คัญ

ความจ�ำเป็ นและความสมเหตุสมผล

31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60
บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น บริษทั อ่อนนุ ชก่อสร้าง เช่าพืน้ ทีส่ ำ� นักงาน 202.84 ตาราง
จ�ำกัด (มหาชน)
จ�ำกัด
เมตรและทีจ่ อดรถ ตารางเมตรละ
300 บาท ต่ อ สัญ ญาทุ ก 1 ปี
(01/11/59 - 31/10/60) เมือ่ วันที่ 1
กันยายน 2560 มีความประสงค์ขอ
เช่าพืน้ ทีล่ ดลงเหลือ 196.69 ตาราง
เมตร ตารางเมตรละ 300 บาท
(01/09/60 - 31/10/61)

708

727 บริษทั ให้พน้ื ทีเ่ ช่าแก่บริษทั ในกลุม่ เป็ น
ระยะเวลานานแล้ว เนื่องจากต้องการ
ให้บริษทั ในกลุ่มตัง้ ส�ำนักงานในพืน้ ที่
เดีย วกัน เพื่อ สะดวกในการบริห าร
จัดการ โดยคิดค่าเช่าตามราคาตลาด
และมีเงื่อนไขเป็ นไปตามการค้าปกติ
ทัวไป
่ ณ วันทีเ่ ริม่ ท�ำสัญญาเช่าครัง้ แรก
โดยเงื่อนไขต่ างๆที่เกี่ยวกับการเช่า
240 พืน้ ทีแ่ ละทรัพย์สนิ ได้กำ� หนดให้เป็ นไป
ตามสัญญาทีต่ กลงร่วมกันโดยค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นส�ำคัญ

บริษทั ราชาชูรส จ�ำกัด เช่าพื้นที่โกดัง 200 ตารางเมตร
ตารางเมตรละ 100 บาท ต่อสัญญา
ทุก 1 ปี (01/08/61 – 31/07/62)

240

บริษัท ราชาเซรามิค เช่าพืน้ ทีส่ ำ� นักงาน 495.54 ตาราง
จ�ำกัด
เมตร และทีจ่ อดรถ ตารางเมตรละ
300 บาท ต่ อ สัญ ญาทุ ก 1 ปี
(01/01/61 - 31/12/61) และมีการ
เช่ า พื้ น ที่ เ พิ่ ม ชั ว่ คราวจ� ำ นวน
202.84 ตารางเมตร ตารางเมตรละ
200 บาท (01/11/60 - 31/12/60)

1,865

1,784

บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เช่าพืน้ ทีส่ ำ� นักงาน 432.62 และที่
เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
จอดรถ ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อ
สัญ ญาทุ ก 3 ปี (01/08/61 –
31/07/64)

1,557

1,557

บริ ษั ท เค.เอส.แอล เช่าพื้นที่ส�ำนักงาน 33.48 ตาราง
เอ็ ก ซ์ ป อร์ ต เทรดดิ้ ง เมตร ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อ
จ�ำกัด
สัญ ญา ทุ ก 3 ปี (01/10/60 –
30/09/63)

121

121

บริษทั แชมเปี้ ยนเฟอร์ บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา ค่าเช่าทีด่ นิ 270 ไร่ ราคาไร่ละ 740
เมนเตชัน่ จ�ำกัด
จ�ำกัด
บาท ต่อสัญญาทุก 3 ปี (04/08/59
- 03/08/62) และได้ยกเลิกการเช่า
เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

-

200 บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด เช่าทีด่ นิ
ของบริษทั แชมเปี้ ยนฟอร์เมนเตชัน่
จ�ำกัด เพือ่ ใช้เป็ นแปลงทดลองปลูกและ
วิจ ัย พัน ธุ์ อ้ อ ยซึ่ง ค่ า เช่ า เป็ นไปตาม
ราคาทีต่ กลงร่วมกัน

1.3. เงินกูย้ มื / เงินให้กยู้ มื ระหว่างบริษทั บริษทั ย่อย กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (ส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และ 2560)
หน่วย : พันบาท
ส�ำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ผูก้ ้ ู

ผูใ้ ห้ก้ ู

บริษทั น�้ำตาล
ขอนแก่น จ�ำกัด
(มหาชน)

นิ ติบุ ค คลอาคาร
ชุด เค.เอส.แอล
ทาวเวอร์

รายงานประจ�ำปี 2561

ยอดยกมา
กู้เพิ่ ม
ช�ำระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้
1 พ.ย. 60 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค. 61
จ่าย
5,000

300

(1,500)

3,800

ความจ�ำเป็ นและความสมเหตุสมผล

80 บริษทั ได้รบั การสนับสนุ นความช่วยเหลือทางการ
เงิน จาก นิตบิ คุ คลอาหารชุด เค.เอส.แอล ทาวเวอร์
ผ่านทางเงินกู้ยมื ระยะสัน้ ในรูปตั ๋วสัญญาใช้เงิน
ประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม เงินกูย้ มื มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษทั โดยคิด
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.80 - 1.84 ต่อปี และจ่าย
ช�ำระดอกเบีย้ ทุกสิน้ เดือน
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หน่วย : พันบาท
ส�ำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ผูก้ ้ ู

ผูใ้ ห้ก้ ู

บริษทั น�้ำตาล
ขอนแก่น จ�ำกัด
(มหาชน)

นิ ติบุ ค คลอาคาร
ชุด เค.เอส.แอล
ทาวเวอร์

ยอดยกมา
กู้เพิ่ ม
ช�ำระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้
1 พ.ย. 59 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค. 60
จ่าย
6,900

-

(1,900)

5,000

ความจ�ำเป็ นและความสมเหตุสมผล

112 บริษทั ได้รบั การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการ
เงิน จาก นิ ติบุ ค คลอาหารชุ ด เค.เอส.แอล
ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยมื ระยะสัน้ ในรูปตั ๋ว
สัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม เงินกู้
ยืมมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษทั โดยคิดอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.97
- 2.05 ต่อปี และจ่ายช�ำระดอกเบีย้ ทุกสิน้ เดือน
หน่วย : พันบาท

ส�ำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ผูก้ ้ ู

ผูใ้ ห้ก้ ู

บริษทั ประจวบ
อุตสาหกรรม
จ�ำกัด

บริษั ท เค.เอส.
แอล. เอ็กซ์ปอร์ต
เทรดดิง้ จ�ำกัด

ยอดยกมา
กู้เพิ่ ม
ช�ำระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้
1 พ.ย. 60 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค. 61
จ่าย
-

278,100 (278,100)

-

ความจ�ำเป็ นและความสมเหตุสมผล

1,039 บริษัท ประจวบอุ ต สาหกรรม จ�ำ กัด ได้ร บั การ
สนับสนุนทางการเงินผ่านบริษทั เค เอส แอล เอ็กซ์
ปอร์ต จ�ำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามระเบียบ
ข้อบังคับของราชการในเรื่องการส่งออกน�้ ำตาล
โดยบริษทั เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด ท�ำหน้าที่
เป็ นบริษทั ตัวกลาง (ผูก้ )ู้ ในการขอวงเงินสินเชือ่
เพือ่ ธุรกรรมการส่งออกกับทางธนาคาร และปล่อย
กู้ต่อให้แก่โรงงานบริษทั ประจวบอุตสาหกรรม
จ�ำกัด โดยบริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ�ำกัด จะ
วางค�้ำประกันเงินกูก้ บั ธนาคารด้วยน�้ำตาลทีจ่ ะส่ง
ออก และน�ำตั ๋วสัญญาใช้เงินมาวางเพื่อเป็ นหลัก
ประกันทีบ่ ริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้
จ�ำกัด ทัง้ นี้หลักประกันดังกล่าวครอบคลุมวงเงิน
สินเชื่อ และไม่มกี ารคิดค่าธรรมเนียมในการค�้ำ
ประกันวงสินเชือ่ ระหว่างกัน
หน่วย : พันบาท

ส�ำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ผูก้ ้ ู

ผูใ้ ห้ก้ ู

บริษทั ประจวบ
อุตสาหกรรม
จ�ำกัด

บริษั ท เค.เอส.
แอล. เอ็กซ์ปอร์ต
เทรดดิง้ จ�ำกัด

ยอดยกมา
กู้เพิ่ ม
ช�ำระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้
1 พ.ย. 59 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค. 60
จ่าย
-

552,339 (552,339)

-

ความจ�ำเป็ นและความสมเหตุสมผล

3,243 บริษัท ประจวบอุ ต สาหกรรม จ�ำ กัด ได้ร บั การ
สนับสนุนทางการเงินผ่านบริษทั เค เอส แอล เอ็กซ์
ปอร์ต จ�ำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามระเบียบ
ข้อบังคับของราชการในเรื่องการส่งออกน�้ ำตาล
โดยบริษทั เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จ�ำกัด ท�ำหน้าที่
เป็ นบริษทั ตัวกลาง (ผูก้ ู)้ ในการขอวงเงินสินเชื่อ
เพือ่ ธุรกรรมการส่งออกกับทางธนาคาร และปล่อย
กู้ต่อให้แก่โรงงานบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม
จ�ำกัด โดยบริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จ�ำกัด จะ
วางค�้ำประกันเงินกูก้ บั ธนาคารด้วยน�้ำตาลทีจ่ ะส่ง
ออก และน� ำตั ๋วสัญญาใช้เงินมาวางเพื่อเป็ นหลัก
ประกันทีบ่ ริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้
จ�ำกัด ทัง้ นี้หลักประกันดังกล่าวครอบคลุมวงเงิน
สินเชื่อ และไม่มกี ารคิดค่าธรรมเนียมในการค�้ำ
ประกันวงสินเชือ่ ระหว่างกัน

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)

92
ย่อยนอกจากนี้ บริษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุงบ
การเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั และแบบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (56-1) ในปี ต่อๆ ไป
ดังนี้
โครงสร้างการถือหุ้นที่มีบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกิ น
กรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการระหว่างกันของบริษทั ในช่วง กว่าร้อยละ 10
ทีผ่ า่ นมา และได้ให้ความเห็นว่า เป็ นรายการทีม่ คี วามจ�ำเป็ นและสม
เหตุสมผลในการท�ำรายการ ซึง่ รายการทีเ่ ป็ นรายการค้าตามปกติ จากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปั จจุบนั ที่
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมบางบริษทั ยังมีการถือหุน้ โดยบุคคลทีอ่ าจ
ของการด�ำเนินธุรกิจนัน้ บริษทั ได้กำ� หนดราคาตามราคาตลาด
มีความขัดแย้งเกินกว่าร้อยละ 10 นัน้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) มีบุคคลทีอ่ าจมีความ
1. รายการค้าตามปกติ ของการด�ำเนิ นธุรกิ จ เช่น การใช้ ขัดแย้งของบริษทั ถือหุน้ อยูจ่ ำ� นวนร้อยละ 17.42 และบริษทั น�้ำตาล
ท่าเรือและคลังสินค้าของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จ�ำกัด ขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล
(มหาชน) และการซือ้ ขายน�้ำตาลระหว่างบริษทั และบริษทั จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวนร้อยละ 23.82 และไม่มนี โยบายทีจ่ ะลงทุน
ย่อย รายการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ในอนาคต ซึง่ บริษทั จะ เพิม่ นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการไม่มแี รงจูงใจทีจ่ ะกระท�ำการ
ด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นส�ำคัญ ใดๆ เพือ่ ถ่ายเทผลประโยชน์ไปทีบ่ ริษทั ใดบริษทั หนึ่ง นอกจากนี้ใน
และราคาทีค่ ดิ ต้องเป็ นไปตามราคาตลาด
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษทั จด
2. รายการเช่าพืน้ ที่และทรัพย์สิน จะเป็ นไปตามราคาตลาด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังมีกรรมการอีกหลาย
ท่านทีม่ าจากบริษทั น�้ำตาลอืน่ ๆ ดังนัน้ จึงมีการคานอ�ำนาจกันภายใน
และเป็ นราคาค่าเช่าทีเ่ ท่ากับการให้บุคคลอืน่ เช่า
อยูแ่ ล้วในทัง้ 2 บริษทั ท�ำให้การท�ำรายการระหว่างบริษทั และบริษทั
3. รายการซื้อขายทรัพย์สินและเงิ นลงทุน รายการซือ้ ขาย ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จ�ำกัด (มหาชน) เป็ นไปตามราคาและกลไก
ทรัพย์สนิ และเงินลงทุนของบริษทั เป็ นรายการเพิม่ ทุนเพือ่ ทางการตลาด ซึง่ จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดกับทัง้ สองบริษทั
รัก ษาสัด ส่ ว นการถือ หุ้น และการลงทุ น เพื่อ ขยายธุ ร กิจ
ปั จ จุ บ นั ที่ม ีอ ยู่แ ละธุ ร กิจ ในอนาคตซึ่ง นโยบายที่ซ้ือ ขาย จะเห็นได้ว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยใน
ทรัพย์สนิ ระหว่างกันและการซือ้ ขายเงินลงทุนระหว่างกัน จะ ปั จจุบนั ทีบ่ างบริษทั ยังมีการถือหุน้ โดยบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นส�ำคัญและจะกระท�ำเท่า เกินกว่าร้อยละ 10 นัน้ เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ ในปัจจุบนั
บริษทั พยายามทีจ่ ะปรับโครงสร้างให้มคี วามขัดแย้งกันน้อยทีส่ ุด
ทีจ่ ำ� เป็ นและเหมาะสม
ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายเกีย่ วกับการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
4. รายการกู้ยมื เงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง การกูย้ มื ในอนาคต โดยบริษทั จะเข้าลงทุนโดยตรงด้วยตัวเอง และไม่ให้บคุ คล
เงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษทั จะกระท�ำเท่าที่ ทีอ่ าจมีความขัดแย้งเข้าถือหุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมเกินกว่า
จ�ำเป็ นและเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ทีก่ ำ� หนดเว้นแต่จะกระท�ำเท่าทีจ่ ำ� เป็ นและเหมาะสม และค�ำนึงถึงผล
เป็ นส�ำคัญ
ประโยชน์ของบริษทั เป็ นส�ำคัญ นอกจากนี้ บุคคลทีอ่ าจมีความขัด
5. รายการพิ เศษอื่นๆ เป็ นรายการอืน่ ๆ นอกเหนือจากข้อ 1-4 แย้งจะไม่เข้าถือหุน้ หรือลงทุนในธุรกิจทีจ่ ะท�ำให้เกิดความขัดแย้งกับ
ทางบริษทั หรือธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการแข่งขันกับบริษทั
รายการระหว่างกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้สว่ นเสียหรืออาจมีความ
ขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ อ่ืน ใดในอนาคต บริษัท จะได้ใ ห้ค ณะ
กรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�ำเป็ นและ
ความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้
บริษทั จะได้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เป็ นผู้
ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน� ำไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี
นโยบายหรือแนวโน้ มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

ทัง้ นี้ รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการ
บริษั ท จะปฏิ บ ัติ ใ ห้ เ ป็ นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกีย่ วโยงกัน
และการได้มาหรือจ�ำหน่ ายทรัพย์สนิ ทีส่ ำ� คัญของบริษทั หรือบริษทั
รายงานประจ�ำปี 2561
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
รอบบัญชีของบริษทั เริม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน และสิน้ สุดวันที่ 31 2. สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั ย่อย และหลักเกณฑ์ในการท�ำ
ตุลาคม ของทุกปี
งบการเงิ นรวม
1. รายงานของผูส้ อบบัญชี
งบการเงินปี ระหว่างปี 2559 -2561 ประกอบด้วยบริษทั ย่อยจ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 14 แห่ง
1) ผูส้ อบบัญชี
ตารางที่ 1: แสดงสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ทางตรงและทางอ้อม
ปี 2559 นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3809
อัตราร้อยละของการถือหุน้
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
2561 2560 2559
ปี 2560 นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์
บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
90.21 90.21 90.21
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3809
บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
95.78 95.78 95.78
บริ
ษ
ท
ั
น�
้
ำ
ตาลนิ
ว
กว้
า
งสุ
น
้
หลี
จ�
ำ
กั
ด
98.61 98.61 98.61
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
บริษทั เคเอสแอลเรียลเอสเทต จ�ำกัด*
91.02 91.02 91.02
ปี 2561 นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ
บริษทั เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จ�ำกัด**
79.55 79.55 79.55
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6326
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ำกัด
100.00 100.00 100.00
บริษทั โรงไฟฟ้ าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด
100.00 100.00 100.00
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
100.00
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)***
2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีในระยะ 3 ปี ทผ่ี า่ นมา บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์เทรดดิง้ จ�ำกัด
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00
บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ�ำกัด****
ปี 2559 ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดย
98.49 98.49 98.49
บริษทั น�้ำตาลสะหวันนะเขด จ�ำกัด
ไม่มเี งือ่ นไข
80.00 80.00 80.00
Koh Kong Plantation Company Limited*****
ปี 2560 ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดย
ไม่มเี งือ่ นไข
ปี 2561 ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดย
ไม่มเี งือ่ นไข

Koh Kong Sugar Industry Company Limited
Wynn In Trading Company Limited

80.00 80.00 80.00
100.00 100.00 100.00

หมายเหตุ
*ถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
**ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด บริษทั น�้ำตาล
ท่ามะกา จ�ำกัด และบริษทั น�้ำตาลนิวกว้าง สุน้ หลี จ�ำกัด
***บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) เดิมเป็ นบริษทั ย่อย
ปั จจุบนั ถือหุน้ ผ่านบริษทั บีบจี ไี อ จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วม
**** บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ�ำกัด เป็ นบริษทั ก่อตัง้ ใหม่ในปี 2559 ยังไม่ม ี
การด�ำเนินกิจการ วัตถุประสงค์เพือ่ ท�ำธุรกิจด้านบริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
***** ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.

3. งบก�ำไรขาดทุน
ปี 2560 บริษทั มีรายได้จากการด�ำเนินงานรวมทัง้ สิน้
17,813 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี า่ นมา ร้อยละ 14 โดยรายได้มา
จากรายได้จากการขาย 17,407 ล้านบาทและรายได้จากการบริการ
406 ล้านบาท โดยในปี 2561 ราคาน�้ำตาลตลาดโลกมีการปรับตัว
ลดลง ท�ำให้ราคาขายส่งออกลดลง ร้อยละ 28-32 แต่บริษทั มีปริมาณ
การขายน�้ำตาลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 59 จากปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิม่ ขึน้
รวมถึงรายได้จากการขายกากน�้ำตาลและรายได้จากการขายไฟฟ้ า
เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ในภาพรวมรายได้จากการด�ำเนินงานรวมเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 14 เมือ่ เทียบกับปี ทผ่ี า่ นมา

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษทั มีตน้ ทุนรวมทัง้ สิน้ 14,681 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ในส่วนของค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหาร
ทีผ่ า่ นมาร้อยละ 11 และบริษทั มีกำ� ไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28 จาก
(1) บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยในการขาย 770 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 82
2,443 ล้านบาท เป็ น 3,131 ล้านบาท
เนื่องจากปริมาณขายน�้ำตาลส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้
ในส่วนของรายได้อน่ื ๆและขาดทุนอืน่ ๆ ในปี 2561 เมือ่ เทียบกับปี
(2) บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยในการบริหาร 724 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14
2560 มาจาก
(3) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร 138 ล้านบาท
(1) รายได้คา่ ตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
(2) ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
(3) ก�ำไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์ชวี ภาพ
(4) ก�ำไรจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
(5) ก�ำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
(6) ก�ำไร (ขาดทุน) จากการตัดจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ
(7) (ขาดทุน) จากการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
(8) รายได้อน่ื
รวมทัง้ สิน้

ปี 2561
(ล้านบาท)

ปี 2560
(ล้านบาท)

440
57

53

(33)

(54)

241
(3)
(4)
475
1,174

426
2,370
(19)
(223)
566
3,119

(4) ค่าธรรมเนียมกองทุน 1,116 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจาก
ปี ทผ่ี า่ นมาที่ 1,096 ล้านบาท
ท�ำให้บริษทั มีก�ำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
1,557 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 49
ในปี 2561 บริษทั มีตน้ ทุนทางการเงิน 728 ล้านบาท เพิม่
ขึน้ ร้อยละ 9 และภาระภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 144 ล้านบาท มีสว่ น
แบ่งก�ำไรจากบริษทั ร่วม 145 ล้านบาท ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย 18 ล้าน
บาท ส่งผลให้กำ� ไรสุทธิในส่วนของบริษทั ลดลงร้อยละ 57 จากปี ท่ี
ผ่านมาที่ 1,970 ล้านบาท โดยลดลงเป็ น 848 ล้านบาทในปี 2561

ส่งผลให้บริษทั มีกำ� ไรก่อนหักค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ 4,305 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 23 เมือ่ เทียบกับปี ทผ่ี า่ นมา
ตารางที่ 2 : แสดงงบก�ำไรขาดทุนรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย เปรียบเทียบ 3 ปี ยอ้ นหลัง
งบก�ำไรขาดทุนโดยสรุป (ล้านบาท)
รายได้จากการด�ำเนินงาน
ต้นทุนจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไรขัน้ ต้น
รายได้อนื ๆ
ก�ำไรก่อนหักค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าธรรมเนียมกองทุน
รวมค่าใช้จา่ ย
ก�ำไรก่อนหักต้นทุนการเงินและภาษี
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งก�ำไรบริษทั ร่วม
ภาษีเงินได้
ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยและอืน่ ๆ
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิต่อหุน้
อัตราก�ำไรขัน้ ต้น
อัตราก�ำไรสุทธิ

%
เปลีย่ นแปลง

2561

2560

2559

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%

0.19
17.6%
4.8%

0.45
15.6%
12.6%

0.32
21.5%
8.4%

-57%

-74%
-57%

เมือ่ พิจารณาในส่วนของโครงสร้างรายได้จากการด�ำเนินงานปกติ ปี 2561 ทัง้ สิน้ 17,813 ล้านบาท บริษทั มีรายได้จากการขาย
น�้ำตาลและกากน�้ำตาล 15,288 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 89 ของรายได้จากการด�ำเนินงานปกติทงั ้ หมด รายได้จากการขายเอทานอลและ
เบนซิน ไม่มเี นื่องจากการรวมกิจการในปี ทผ่ี า่ นมา รายได้จากการขายไฟฟ้ าทีซ่ ง่ึ โรงไฟฟ้ าของบริษทั จ�ำหน่ายไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าฝ่ าย
ผลิตและการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ าจ�ำนวน 1,211 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7 รายได้จากงานบริการ 405 ล้านบาท
รายได้อน่ื ๆ 89 ล้านบาท และรายได้จากการท�ำการซือ้ มาขายไป 750 ล้านบาท
รายงานประจ�ำปี 2561
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ตารางที่ 3 : โครงสร้างรายได้ของบริษทั 3 ปี ยอ้ นหลัง
งบก�ำไรขาดทุนโดยสรุป (ล้านบาท)
รายได้จากการด�ำเนินงานปกติ
รายได้จากการขายน�้ำตาล
รายได้จากการขายกากน�้ำตาล
รายได้อน่ื ๆ จากขายน�้ำตาล
รายได้จากการขายไฟฟ้ า
รายได้จากการขายเอทานอลและเบนซิน
รายได้จากการขายปุ๋ ย
รายได้จากงานบริการ
รายได้อน่ื ๆ
		
รวม
รายได้จากการด�ำเนินงาน ซือ้ มาขายไป
รายได้จากการขายน�้ำมัน
รายได้จากการขายปุ๋ ย
รายได้จากการขายพัสดุ
		
รวม
รายได้จากการด�ำเนินงาน ซือ้ มาขายไป

2561

2559
ปรับปรุง

2560

%
เปลีย่ นแปลง

13,668
1,620
64
1,211
0
4
405
89
17,063

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

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

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

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

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

15%
10693%
-34%
61%
-100%
2525%
61%
730%
13%

440
273
37
750
17,813

59%
36%
5%
100%

242
197
28
467
15,623

52%
42%
6%
100%

186
118
26
331
16,911

56%
36%
8%
100%

82%
39%
32%
61%
14%

2559

%
เปลีย่ นแปลง

4. งบแสดงฐานะการเงิ นรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ตารางที่ 4 : สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยของบริษทั เปรียบเทียบ 3 ปี ยอ้ นหลัง
งบก�ำไรขาดทุนโดยสรุป (ล้านบาท)
เงินสดและเงินลงทุนระยะสัน้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชวี ภาพ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ๆ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ ๆ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ ๆ
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน
อัตราส่วนหนี้สนิ ส่วนทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อทุน

2561
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

2560
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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(3) อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 มาจาก
ในปี 2561 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม 45,542 ล้านบาท เพิม่ ขี้
นร้อยละ 6 เมือ่ เทียบกับสินทรัพย์ปี 2560 ที่ 42,991 ล้านบาท หนี้ การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทส่ี งู ขึน้
สินรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8 จาก 24,898 ล้านบาทในปี 2560 เป็ น
(4) สินทรัพย์ชวี ภาพ ลดลงร้อยละ 46 มาจากการลดลง
26,903 ล้านบาท จึงส่งผลให้อตั ราหนี้สนิ ต่อทุนเพิม่ ขึน้ จาก 1.38
เท่าในปี 2560 เป็ น 1.44 เท่า และอัตราหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อ ของมูลค่ายุตธิ รรม
ทุนเพิม่ ขึน้ จาก 1.20 เท่าในปี 2560 เป็ น 1.26 เท่า โดยรายการใน
(5) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 43 มาจาก
ปี 2561 ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญเมือ่ เทียบกับปี 2560 มีดงั การลูกหนี้คา่ ตอบแทนการผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย
ต่อไปนี้
(6) หนี้สนิ หมุนเวียนลดลงร้อยละ 6 และหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
(1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29 เกิดจากในปี 2561 มีเงินกูร้ ะยะยาวเพิม่ ขึน้ เพือ่
107 เนื่องจากบริษทั มีลูกหนี้การค้าที่มกี �ำหนดรับช�ำระในเดือน ปรับสัดส่วนการกูย้ มื จากระยะสัน้ เป็ นระยะยาว
พฤศจิกายน ปี 2561 มากกว่าปี ทผ่ี า่ นมา
(2) สินค้าคงเหลือมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32 มาจาก
ปริมาณสินค้าคงคลังซึง่ ได้แก่ น�้ำตาล มีปริมาณเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับ
ปี ทผ่ี า่ นมา
5. งบกระแสเงิ นสด
ตารางที่ 5 : แสดงงบกระแสเงินสดของบริษทั เปรียบเทียบ 3 ปี ยอ้ นหลัง
งบก�ำไรขาดทุนโดยสรุป (ล้านบาท)
ก�ำไร + ค่าเสือ่ ม + รายการ Non Cash
เปลีย่ นแปลงใน Working Capital
กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน
ลงทุนในทีด่ นิ อาคาร เครือ่ งจักร (สุทธิ)
กระแสเงินสดจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
เงินสดเปลีย่ นแปลง
เงินสดปลายงวด
ค่าเสือ่ มราคา

2561
2,449
(3,145)
(696)
(1,132)
(863)
1,512
(24)
129
1,264

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

%
เปลีย่ นแปลง
2,462
12%
1,575
4,038
-394%
(1,578)
-63%
(1,521)
-74%
(2,620)
-52%
(86)
82
1,247
7%

2559

ในปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ด�ำเนิน
งานเข้ามาทัง้ สิน้ 2,449 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2560 ร้อยละ 12 สืบเนื่องจากผลประกอบการธุรกิจโดยรวมทีป่ รับตัวดีขน้ึ แต่มปี ริมาณสินค้า
คงคลังทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้ในปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน (696) ล้านบาท ลดลงร้อยละ 394
ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน บริษทั และบริษทั ย่อย มีการจ่ายเงินจากกิจกรรมการลงทุน(สุทธิ) ทัง้ หมด 863 ล้าน
บาท โดย 1,132 ล้านบาท เป็ นการลงทุนในทีด่ นิ อาคาร เครือ่ งจักร(สุทธิ) ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนขยายโรงงานน�้ำตาลและโรงไฟฟ้ า
ทีว่ งั สะพุง จังหวัดเลย
ในกิจกรรมการจัดหาเงิน บริษทั และบริษทั ย่อย รับเงินสดสุทธิทงั ้ หมด 1,512 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการกูเ้ งินจากสถาบัน
การเงิน และออกตราสารหนี้
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6. อัตราส่วนทางการเงิ น
ตารางที่ 6 : แสดงอัตราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปี ยอ้ นหลัง
อัตราส่วนทางการเงิน (ล้านบาท)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว
ระยะเวลาการเก็บหนี้
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้า
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี้
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนหนี้สนิ ระยะยาวต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราผลตอบแทนจากการใช้สนิ ทรัพย์
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราก�ำไรขัน้ ต้น
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานต่อยอดขาย
ก�ำไรสุทธิก่อนภาษีต่อยอดขาย
ก�ำไรสุทธิต่อยอดขาย
การวัดราคาทางการตลาด
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
ก�ำไรต่อหุน้

2561

2560

2559
ปรับปรุง

0.60
0.30
47
93

0.42
0.20
44
100

0.53
0.26
29
78

1.44
1.26
0.61

1.38
1.20
0.47

1.30
1.13
0.60

2%
5%

5%
11%

4%
9%

18%
9%
5%
5%

16%
20%
16%
13%

21%
15%
11%
8%

4.13
0.19

4.00
0.45

3.67
0.32

จะเห็นได้วา่ จากปี 2561 อัตราส่วนทางการเงิน ในส่วน ของสภาพคล่องทีเ่ ป็ นส่วนของ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน และ อัตราส่วน
สินทรัพย์คล่องตัว ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เนื่องจากในปี 2561 บริษทั มีเงินกูร้ ะยะยาวเพิม่ ขึน้ เพือ่ ปรับสัดส่วนเงินกู้ อย่างไรก็ดี ในการค�ำนวณ
อัตราส่วนสภาพคล่องมีหนุ้ กูแ้ ละเงินกูท้ ถ่ี งึ ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี อยูจ่ ำ� นวนหนึ่ง ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนโครงการระยะยาวของ
บริษทั รวมอยูใ่ นการค�ำนวณ
ส�ำหรับอัตราส่วนทีเ่ กีย่ วกับหนี้สนิ จะเห็นได้วา่ ทัง้ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และ อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย สืบเนื่องจากเงินกูท้ เ่ี พิม่ ขึน้ จากปริมาณการผลิตและสินค้าคงเหลือทีเ่ พิม่ ขึน้
ในส่วนของความสามารถในการท�ำก�ำไรจะเห็นได้วา่ อัตราก�ำไรขัน้ ต้น เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี ทผ่ี า่ นมา แต่ ก�ำไรจากการด�ำเนิน
งานต่อยอดขาย, ก�ำไรสุทธิก่อนภาษีต่อยอดขาย, และ ก�ำไรสุทธิต่อยอดขาย มีอตั ราส่วนทีล่ ดลง ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากก�ำไรจากการขาย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยในปี ทผ่ี า่ นมามากกว่าปี 2561 ซึง่ ถือว่าเป็ นรายการพิเศษ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย ซึง่ จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มกี ารพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั ิ
อย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการทีส่ มเหตุสมผลและรอบคอบ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลส�ำคัญ
อย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทัง้ นี้งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบ
และให้ความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีเ่ ป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มแี ละด�ำรงไว้ซง่ึ ระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน เพือ่ ให้มคี วามมันใจได้
่
ว่ามีการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงรักษาไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ตลอดจนป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ โดยคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ น
อิสระท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมทัง้ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้แสดง
ไว้ในรายงานประจ�ำปี น้ีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั สามารถสร้างความเชือ่ มันได้
่
ว่า งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยแสดงส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ตุลาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่

รายงานประจ�ำปี 2561

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

(นายจ�ำรูญ ชิ นธรรมมิตร์)

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ ตามมติของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน
ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับฝ่ ายจัดการ ส�ำนักตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี จ�ำนวน 5 ครัง้
โดยกรรมการทัง้ 4 ท่านเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญ และประสบการณ์ดา้ นบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและด้านธุรกิจเป็ นอย่างดี
ทัง้ นี้ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ และรศ. อัญชลี พิพฒั นเสริญ เป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน และมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ทีจ่ ะสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ
โดยให้ความส�ำคัญกับการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการทีเ่ กีย่ วข้องกัน และงานด้านตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ส่งเสริมและผลักดันให้
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องบริษทั จดทะเบียน เพือ่ ให้บริษทั ฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีการบริหารความเสีย่ ง และระบบการ
ควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาในรอบ 1 ปี ทผ่ี ่านมา มีสาระส�ำคัญสรุปได้ดงั นี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2561 ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยประชุม
หารือแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกับผูส้ อบบัญชี ฝ่ ายบริหารและส�ำนักตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการจัดท�ำรายงานทางการเงินถูกต้อง
ครบถ้วน เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพือ่ เป็ นประโยชน์
ต่อนักลงทุนและผูใ้ ช้งบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการ เพือ่ ให้เกิดความ
มันใจว่
่ าผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั งิ านและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระไม่ถกู จ�ำกัดขอบเขต
2. สอบทานการก�ำกับดูแลกิ จการที่ดี การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษทั ฯ รวมทัง้ การปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานได้ปฎิบตั ติ ามเป็ นอย่างดี ส�ำหรับรายการเกีย่ วโยงหรือรายการที่
อาจมีขอ้ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก�ำหนดให้ผมู้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องรายงาน ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจ�ำทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สำ� นักตรวจสอบภายในมีหน้าทีส่ อบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ และเสนอ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอย่างเหมาะสม
3. สอบทานการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและสอบทานเกณฑ์ประเมินความเสีย่ งระดับองค์กร ตามแนว COSO-ERM จากส�ำนักบริหาร
ความเสีย่ ง เพือ่ ใช้ในการประเมินปั จจัยเสีย่ งทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
4. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ� กับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการด�ำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายใน เป็ นไปอย่างมีอสิ ระ
และมีประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจ�ำปี ทจ่ี ดั ท�ำขึน้ ตามความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ และได้ตดิ ตามความคืบ
หน้าของการปฏิบตั งิ านของส�ำนักตรวจสอบภายในเป็ นประจ�ำทุกไตรมาส เพือ่ สอบทานการปฏิบตั งิ าน และคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน รวมถึงเพือ่ ให้การควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลและเป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
5 ความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
ในรอบระยะเวลาบัญชีปีทผ่ี า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีของ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จ�ำกัด ได้ปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี มีความเป็ นอิสระและเป็ นผูม้ คี วามเข้าใจธุรกิจของบริษทั ฯ
เป็ นอย่างดี รวมทัง้ มีคณ
ุ สมบัติ ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม

(นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(KSL) ขอชี้แ จงผลการด� ำ เนิ น งานประจ� ำ ปี 2 561 (งวดเดือ น
พฤศจิกายน 2560 ถึงตุลาคม 2561) บริษทั มีรายได้รวม 17,813
ล้านบาท เมือ่ เทียบผลประกอบการของงวดเดียวกันของปี ก่อนทีม่ ี
รายได้รวม 15,623 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 14 และมีกำ� ไร
สุทธิ 848 ล้านบาท เมือ่ เทียบผลประกอบการของงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนทีม่ กี ำ� ไรสุทธิ 1,970 ล้านบาท หรือลดลงเป็ นร้อยละ 57 โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ าย
บริษทั มีตน้ ทุนในการจัดจ�ำหน่ ายสูงขึน้ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี ก่อน จาก 1,519 ล้านบาท เป็ น 1,886 ล้านบาท
เนื่องจากปริมาณการขายเพิม่ ขึน้ ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ต้นทุนทางการเงิ น

เนื่องจากฤดูกาลผลิตปี 2561 บริษทั มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ
สูงกว่าปี ทผ่ี า่ นมา จากปริมาณอ้อยเข้าหีบ 6.83 ล้านตันอ้อย เป็ น
รายได้รวม
11.03 ล้านตันอ้อย หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 61 ส่งผลให้มกี ารใช้เงิน
รายได้รวมเพิม่ ขึน้ เนื่องจากปริมาณการขายปี 2561 เพิม่ ทุนหมุนเวียนมากขึน้ และมีตน้ ทุนทางการเงินสูงขึน้ โดยมีตน้ ทุน
ขึน้ จาก 687,046 ตัน ในปี ก่อน เป็ น 1,091,228 ตัน หรือเพิม่ ขึน้ ทางดารเงินเพิม่ ขึน้ จาก 668 ล้านบาทเป็ น 728 ล้านบาท
ร้อยละ 59 แม้วา่ ราคาขายโดยเฉลีย่ จะลดลงจาก 17,362 บาทต่อตัน
ในภาพรวม เมือ่ พิจารณาผลประกอบการในปี 2561 บริษทั
เป็ น 12,526 บาทต่อตัน
มีรายได้รวม 17,813 ล้านบาท เมือ่ เทียบผลประกอบการของงวด
สาเหตุหลักของการลดลงของราคาขายเฉลีย่ เนื่องจากจาก เดียวกันของปี กอ่ นทีม่ รี ายได้รวม 15,623 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ เป็ น
ความผันผวนของราคาน�้ำตาลตลาดโลก ซึง่ ราคามีการปรับตัวเพิม่ ร้อยละ 14 และมีกำ� ไรสุทธิ 848 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ขึน้ ในช่วงต้นปี 2560 ขึน้ ไปอยูท่ ร่ี ะดับ 20 เซนต์ต่อปอนด์ และลด ของปี กอ่ นทีม่ กี ำ� ไรสุทธิ 1,970 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57 บริษทั
ลงอย่างรวดเร็ว ในปั จจุบนั ราคาอยูท่ ร่ี ะดับ 12 – 13 เซนต์ต่อปอนด์ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 45,541 ล้านบาท หนี้สนิ รวม 26,903 ล้านบาท
ซึ่งเป็ นผลมาจากผลผลิตน�้ ำตาลในปี 2561 ที่ทวโลกมี
ั่
มากขึ้น และส่วนของผูถ้ อื หุน้ 18,639 ล้านบาท อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้
ประกอบกับการลอยตัวของราคาขายน�้ำตาลในประเทศในปี 2561 ถือหุน้ (D/E Ratio) ที่ 1.44 และอัตราหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อส่วนของ
ทีเ่ ป็ นไปตามทิศทางเดียวกับราคาน�้ำตาลตลาดโลก ส่งผลให้บริษทั ผูถ้ อื หุน้ (IBD/Equity Ratio) ที่ 1.26
มีราคาขายน�้ำตาลเฉลีย่ ในปี 2561 ลดลงเมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน แต่มปี ริมาณขายน�้ำตาลเพิม่ ขึน้ ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น
จึงมีผลสุทธิให้รายได้รวมเพิม่ ขึน้

รายได้อื่น
รายได้อ่นื ลดลง สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2560 บริษทั
ย่อยแห่งหนึ่งของบริษทั ท�ำการควบรวมธุรกิจเอทานอล กับบริษทั
ย่อยของ บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งในทางบัญชีการรวมกิจการดังกล่ าว
เป็ นการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย และลงทุนในบริษทั ร่วมแห่งใหม่
ทีป่ ระกอบธุรกิจเชือ้ เพลิงชีวภาพแทน ท�ำให้บริษทั มีกำ� ไรจากการ
ควบรวมกิจการดังกล่าวก่อนหักภาษีจำ� นวน 2,370 ล้านบาท หรือ
1,896 ล้านบาทหลังหักภาษี
ส่วนใน ปี 2561 ไม่มรี ายการดังกล่าว แต่มรี ายได้อน่ื ๆ ซึง่
ส่วนใหญ่มาจากรายได้คา่ ตอบแทนการผลิต และก�ำไรจากอัตราแลก
เปลีย่ น แต่เพิม่ ขึน้ น้อยกว่ารายการพิเศษในปี 2560 จึงมีผลสุทธิให้
รายได้อน่ื ลดลง
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการ
บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(“กลุม่ บริษทั ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 งบก�ำไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก�ำไร
ขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ รวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและเฉพาะกิจการส�ำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการ
บัญชีทส่ี ำ� คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย และของบริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 และผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดส�ำหรับ
ปี สน้ิ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุม่ บริษทั ตามข้อ
ก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะ
กิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบ
บัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับปี ปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำเรือ่ งเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรือ่ งเหล่านี้
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เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในต่างประเทศในงบเฉพาะ
กิจการและการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทั ย่อยในต่าง
ประเทศดังกล่าวในงบการเงินรวม
เนื่องจากบริษทั ย่อยในต่างประเทศจ�ำนวน 3 แห่ง มี
ผลขาดทุนสุทธิต่อเนื่องและมีขาดทุนสะสมเป็ นจ�ำนวนมาก ณ วัน
ที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึง่ ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้พจิ ารณาว่าเป็ นข้อ
บ่งชีถ้ งึ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในต่างประเทศในงบ
การเงินเฉพาะกิจการและการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของ
บริษทั ย่อยในต่างประเทศดังกล่าวในงบการเงินรวม จึงได้ประมาณ
มูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืนของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยของบริษทั และของ
อาคารและอุปกรณ์ของบริษทั ย่อยเพือ่ พิจารณาผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า ซึง่ มูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืนประมาณขึน้ จากจ�ำนวนทีส่ งู กว่าของ
มูลค่าจากการใช้กบั มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการจ�ำหน่ ายของ
สินทรัพย์ โดย
- มูลค่าจากการใช้ประมาณโดยใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารเกีย่ ว
กับข้อสมมติทส่ี ำ� คัญในการคาดการณ์ผลการด�ำเนินงาน รวม
ถึงปริมาณและราคาขายในอนาคต ต้นทุนการผลิตและด�ำเนิน
งาน อัตราการเติบโตระยะยาว และอัตราถัวเฉลีย่ ถ่วงน�้ำหนัก
ของเงินทุน (อัตราคิดลด) ของบริษทั ย่อยแต่ละแห่ง
- มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ประมาณโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้นทุนในการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ประมาณขึน้ โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ข้าพเจ้าพิจารณาว่า การ
ใช้ ดุ ล ยพินิ จ ของผู้บ ริห ารเกี่ย วกับ ข้อ สมมติท่ีส� ำ คัญ เพื่อ
ประมาณผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ในงบการเงินเฉพาะกิจการและของอาคารและอุปกรณ์ ของ
บริษทั ย่อยในต่างประเทศดังกล่าวในงบการเงินรวม เป็ นเรือ่ ง
ส�ำคัญในการตรวจสอบบริษทั เนื่องจากความมีสาระส�ำคัญและ
ความซับซ้อนในการประมาณมูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืนของเงินลงทุน
ในบริษทั ย่อยของบริษทั และของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทั
ย่อยในต่างประเทศนัน้

วิธกี ารตรวจสอบทีใ่ ช้เพือ่ ตอบสนอง
วิธกี ารตรวจสอบทีส่ ำ� คัญ รวมถึง
• ท�ำความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของข้อบ่งชีถ้ งึ การ
ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
และการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ ของบริษัทย่อยดัง
กล่าวในงบการเงินรวม
• ท�ำความเข้าใจและประเมินวิธกี ารทีผ่ บู้ ริหารของบริษทั ใช้ใน
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย รวมถึงการทดสอบและ
ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานหลักทีส่ ำ� คัญ ซึง่ ได้แก่
- ข้อสมมติทใ่ี ช้ในการจัดท�ำแผนและการคาดการณ์กระแส
เงินสดในอนาคตของแต่ละบริษทั ย่อย โดยการท�ำความ
เข้าใจในกระบวนการที่ท�ำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่ าว
เปรียบเทียบข้อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอก
และภายในของกลุ่มบริษทั และเปรียบเทียบประมาณ
การกระแสเงินสดในอดีตกับผลการด�ำเนินงานทีเ่ กิดขึน้
จริง รวมถึงเปรียบเทียบอัตราการเติบโตระยะยาวของ
แต่ละบริษัทกับการคาดการณ์ ของภาคเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม
- อัตราคิดลด โดยประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลด
โดยการเปรียบเทียบต้นทุนถัวเฉลีย่ ของเงินทุนและข้อมูล
อืน่ ของบริษทั กับบริษทั อืน่ ทีเ่ ปรียบเทียบกันได้
• ทดสอบและประเมินรายงานของผูป้ ระเมินราคาอิสระซึง่ ได้แก่
การประเมินความรู้ ความสามารถและความเทีย่ งธรรมของผู้
ประเมินอิสระภายนอก และประเมินวิธกี ารที่ใช้และความ
เหมาะสมของสมมติฐานหลักที่ส�ำคัญที่ใช้ในการประมาณ
มูลค่าอาคารและอุปกรณ์
• ประเมินความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ทัง้ นี้ นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินส�ำหรับ
เงินลงทุนและการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ได้เปิ ดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 และข้อ 13 และส�ำหรับ
การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ
ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.11 และข้อ 18
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ ประกอบด้วยข้อมูลซึง่ รวมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวัน
ทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่ มันต่
่ อข้อมูลอืน่
รายงานประจ�ำปี 2561
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูล
อื่นมีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องสือ่ สารเรือ่ ง
ดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลและผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและผูม้ ีหน้ าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็ นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการ
จัดท�ำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั ในการด�ำเนิน
งานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม่ บริษทั หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญหรือไม่ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้
สอบบัญชีซง่ึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มันอย่
่ างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มันในระดั
่
บสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อ
เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจาก
การใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่ ว
กับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ต่อความสามารถของกลุ่มบริษทั และบริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระ
ส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สงั เกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือ
ถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบ
บัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
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กลุม่ บริษทั และบริษทั ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ ำ� ให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วร
หรือไม่
• ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบกลุม่ บริษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผน
ไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็ นอิสระและได้
สือ่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณา
ว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรือ่ งทีส่ อ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในปี ปัจจุบนั และก�ำหนดเป็ นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทย่ี ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทาง
ลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว

จันทิรา จันทราชัยโชติ
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 ธันวาคม 2561

รายงานประจ�ำปี 2561

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6326
บริ ษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริ ษทั นา้ ตาลขอนแก่ น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย

น
บริ ษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่งบแสดงฐานะการเงิ
อย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

2561

2560

2561

2560

8,029,157

11,894,182

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5.2

129,241,732

153,003,915

24,084

23,760

เงินลงทุนชัว่ คราว

-

-

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

7

2,476,064,732

1,198,417,330

2,260,746,708

872,710,150

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้น

8

1,533,146,034

1,569,258,589

2,057,737,919

5,373,550,020

สิ นค้าคงเหลือ

9

4,088,957,195

3,099,981,854

2,764,469,608

1,884,927,836

สิ นทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน

10

60,800,116

111,894,503

6,106,001

5,853,825

46,350,971

63,932,416

33,270,214

46,062,046

8,334,584,864

6,196,512,367

7,130,359,607

8,194,998,059

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย

11

307,002,540

377,849,280

307,002,540

377,849,280

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

12

3,878,906,260

3,746,845,314

3,380,458,786

3,381,614,766

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

13

-

-

4,283,380,319

4,775,811,396

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

14

27,509,122

27,485,917

20,326,950

20,324,775

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น

15

532,298,038

93,175,364

276,830,165

8,183,380

เงินให้กูย้ ืมระยะยาว

16

242,612,903

393,199,212

4,587,071,859

1,404,914,760

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

17

5,167,004,130

4,917,206,835

1,695,577,873

1,544,915,482

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

18

26,182,946,087

26,354,311,858

9,500,392,015

9,203,863,790

42,944,781

48,146,718

32,347,023

37,040,499

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

25.2

6,933,767

13,213,508

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

19

818,789,798

822,774,936

40,956,743

26,963,991

37,206,947,426

36,794,208,942

24,124,344,273

20,781,482,119

45,541,532,290

42,990,721,309

31,254,703,880

28,976,480,178

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริ ษทั นา้ ตาลขอนแก่ น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
น (ต่อ)
บริ ษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษทั งบแสดงฐานะการเงิ
ย่อย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

2561

2560

2561

2560

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

20

6,846,126,015

8,508,780,110

3,851,660,015

4,260,785,360

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น

21

1,792,746,394

1,595,348,418

1,273,554,950

1,101,787,294

22

2,999,022,944

2,998,989,350

2,999,022,944

2,998,989,350

ภายในหนึ่ งปี

24

1,772,000,000

1,623,833,330

1,720,000,000

1,223,833,330

เงินกูย้ ืมระยะสั้น

23

374,582,960

5,000,000

631,950,546

545,200,000

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

66,827,447

30,393,276

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

72,572,016

55,952,915

9,415,935

11,967,980

13,923,877,776

14,818,297,399

10,485,604,390

10,142,563,314

ส่ วนของหุ้นกูร้ ะยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ

รวมหนี้ สินหมุนเวียน

-

-

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หุ ้นกูร้ ะยะยาว

22

7,494,719,251

6,494,445,369

7,494,719,251

6,494,445,369

เงินกูย้ ืมระยะยาว

24

3,910,000,000

2,032,000,000

3,910,000,000

1,980,000,000

หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

25.3

1,163,436,360

1,190,006,596

317,096,109

477,892,053

26

298,845,679

264,742,366

128,568,709

112,075,741

111,833,889

98,997,867

51,064,213

41,650,302

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

ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

รายงานประจ�ำปี 2561
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริ ษทั นา้ ตาลขอนแก่ น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริ ษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษทั ณย่อวัยนที่ 31 ตุลาคม 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

31 ตุลาคม

2561

2560

2561

2560

2,205,121,824

2,205,121,824

2,205,121,824

2,205,121,824

ชาระครบแล้ว

2,205,116,310

2,205,116,310

2,205,116,310

2,205,116,310

ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

2,946,439,199

2,946,439,199

2,946,439,199

2,946,439,199

220,512,200

220,512,200

220,512,200

220,512,200

11,181,625,219

10,584,282,739

2,750,548,184

3,554,072,983

1,656,525,441

1,693,639,643

745,035,315

801,712,707

18,210,218,369

17,649,990,091

8,867,651,208

9,727,853,399

428,600,966

442,241,621

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

18,638,819,335

18,092,231,712

8,867,651,208

9,727,853,399

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

45,541,532,290

42,990,721,309

31,254,703,880

28,976,480,178

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 4,410,243,648 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 4,410,232,619 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)

108

งบก�ำไรขาดทุน

บริ ษทั นา้ ตาลขอนแก่ น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุน
บริ ษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
หมายเหตุ

2561

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
รายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้ าตาลทราย
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

7.3

6.2

25.1

การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จานวนหุ้นสามัญขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2561

งบการเงินรวม

2560

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

17,407,308,245
405,326,205
17,812,634,450

15,370,900,452
252,449,270
15,623,349,722

9,616,813,253
202,365,625
9,819,178,878

8,207,641,053
208,439,489
8,416,080,542

(14,477,710,628)
(203,658,590)
(14,681,369,218)
3,131,265,232
475,010,909
440,564,105
57,171,514

(13,073,456,018)
(106,560,355)
(13,180,016,373)
2,443,333,349
565,950,362
53,166,005

(8,942,662,961)
(144,787,493)
(9,087,450,454)
731,728,424
503,451,368
268,049,084
39,183,716

(7,834,331,662)
(146,712,874)
(7,981,044,536)
435,036,006
527,808,174
(74,887,354)

(32,850,157)

(54,383,398)

2,030,781

(6,053,835)

240,907,860
(2,614,855)
(4,002,240)
(1,885,943,824)
(724,008,237)
(138,267,260)
(727,643,450)
145,127,077
974,716,674
(144,336,815)
830,379,859

426,259,308
2,370,353,122
(19,757,776)
(222,645,523)
(1,519,292,072)
(837,028,671)
(147,141,807)
(668,129,437)
120,914,119
2,511,597,581
(559,852,032)
1,951,745,549

150,441,650
(492,431,077)
8,965,762
(956,081,321)
(287,410,614)
(56,220,860)
(620,337,926)
(708,631,013)
142,424,844
(566,206,169)

45,168,135
2,634,597,274
(400,299,205)
266,283
(625,689,048)
(342,478,318)
(50,507,750)
(514,185,853)
1,628,774,509
(316,791,055)
1,311,983,454

848,055,191
(17,675,332)
830,379,859

1,970,395,073
(18,649,524)
1,951,745,549

(566,206,169)
(566,206,169)

1,311,983,454
1,311,983,454

0.192
4,410,232,619

0.447
4,410,232,619

(0.128)
4,410,232,619

0.297
4,410,232,619

31
บาท
หุ้น
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งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริ ษทั นา้ ตาลขอนแก่ น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
บริ ษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริ
ษทั ย่อย
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่
ผลกาไร (ขาดทุน) ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี - สุทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

งบการเงินรวม
2561
2560
830,379,859 1,951,745,549

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
(566,206,169) 1,311,983,454

25,334,141
(56,677,392)
(31,343,251)

(119,980,669)
22,279,424
(97,701,245)

(56,677,392)
(56,677,392)

22,279,424
22,279,424

(732,751)
(31,204,613)
(31,937,364)
(63,280,615)
767,099,244

(4,090,286)
32,869,813
28,779,527
(68,921,718)
1,882,823,831

(16,807,009)
(16,807,009)
(73,484,401)
(639,690,570)

14,176,358
14,176,358
36,455,782
1,348,439,236

780,739,899
(13,640,655)
767,099,244

1,924,903,186
(42,079,355)
1,882,823,831

(639,690,570)
(639,690,570)

1,348,439,236
1,348,439,236

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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27

27

2,205,116,310

-

-

-

2,205,116,310

2,205,116,310

-

-

-

2,205,116,310

2,946,439,199

-

-

-

2,946,439,199

2,946,439,199

-

-

-

2,946,439,199

220,512,200

-

-

-

-

220,512,200

220,512,200

-

-

-

-

220,512,200

11,181,625,219

848,055,191

(30,201,090)

-

(220,511,621)

10,584,282,739

10,584,282,739

1,970,395,073

31,914,890

18,286,252

(441,023,242)

9,004,709,766

จัดสรร

ทุนสารอง

สามัญ
ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้

จัดสรรแล้ว

มูลค่าหุ้น

และชาระแล้ว

กาไรสะสม

ส่ วนเกิน

(35,280,736)

20,265,019

-

-

-

(55,545,755)

(55,545,755)

(95,996,354)

-

-

-

40,450,599

(34,397,968)

(56,677,392)

-

-

-

22,279,424

22,279,424

22,279,424

-

-

-

2,100,973,856

-

-

(701,829)

-

2,101,675,685

2,101,675,685

-

-

(21,976,099)

-

2,123,651,784

สินทรัพย์

-

จากการตีราคา

จากการแปลงค่า เงินลงทุนเผื่อขาย
งบการเงิน

ผลขาดทุนจาก

(263,275,867)

-

-

-

-

(263,275,867)

(263,275,867)

-

-

-

-

(263,275,867)

ควบคุมเดียวกัน

ภายใต้ การ

ภายในกิจการ

ผลกาไร (ขาดทุน) ผลกาไร (ขาดทุน) การปรับโครงสร้ าง

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
อัตราแลกเปลีย่ น จากการวัดมูลค่า

ผลต่ างของ

องค์ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ส่ วนของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวม

ทุนที่ออก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

- กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ประกันภัยที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง

- ปรับปรุ งผลขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์

- โอนขาดทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์

- จ่ายเงินปันผล

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสาหรับปี

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

- กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ประกันภัยที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง

- ปรับปรุ งผลกาไรตามหลักคณิ ตศาสตร์

- โอนกาไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสิ นทรัพย์

- จ่ายเงินปันผล

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นสาหรับปี

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุ

บริ ษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

บริษทั นา้ ตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
ผลขาดทุนจาก

(111,493,844)

-

-

-

-

(111,493,844)

(111,493,844)

-

-

-

-

(111,493,844)

บริษัทย่อย

ถือหุ้นใน

สัดส่ วนการ

การเปลีย่ นแปลง

รวม

1,656,525,441

(36,412,373)

-

(701,829)

-

1,693,639,643

1,693,639,643

(73,716,930)

-

(21,976,099)

-

1,789,332,672

ผู้ถอื หุ้น

ของส่ วนของ

องค์ประกอบอืน่

18,210,218,369

811,642,818

(30,201,090)

(701,829)

(220,511,621)

17,649,990,091

17,649,990,091

1,896,678,143

31,914,890

(3,689,847)

(441,023,242)

16,166,110,147

บริษัทใหญ่

ผู้ถอื หุ้น

ส่ วนของ

รวม

428,600,966

(12,606,210)

(1,003,523)

(30,922)

-

442,241,621

442,241,621

(42,633,839)

954,923

(400,439)

-

484,320,976

ควบคุม

อานาจ

ที่ไม่ มี

ส่ วนได้เสีย

18,638,819,335

799,036,608

(31,204,613)

(732,751)

(220,511,621)

18,092,231,712

18,092,231,712

1,854,044,304

32,869,813

(4,090,286)

(441,023,242)

16,650,431,123

ผู้ถอื หุ้น

ส่ วนของ

รวม

หน่วย : บาท
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2,205,116,310

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

- ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-
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- ปรับปรุ งผลขาดทุนตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง

- จ่ายเงินปันผล

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

2,205,116,310

2,205,116,310

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

-

- กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

2,946,439,199

-

-

-

2,946,439,199

2,946,439,199

-

-

-

220,512,200

-

-

-

220,512,200

220,512,200

-

-

-

220,512,200

เงินลงทุนเผื่อขาย
2,946,439,199

สิ นทรัพย์

จากการวัดมูลค่ า

ตามกฎหมาย

2,205,116,310

จากการตีราคา

ผลกาไร (ขาดทุน)

ทุนสารอง

2,750,548,184

(566,206,169)

(16,807,009)

(220,511,621)

3,554,072,983

3,554,072,983

1,311,983,454

14,176,358

(441,023,242)

2,668,936,413

(34,397,968)

(56,677,392)

-

-

22,279,424

22,279,424

22,279,424

-

-

-

779,433,283

-

-

-

779,433,283

779,433,283

-

-

-

779,433,283

ผลกาไร

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

สามัญ

ยังไม่ ได้ จัดสรร

จัดสรรแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

745,035,315

(56,677,392)

-

-

801,712,707

801,712,707

22,279,424

-

-

779,433,283

ผู้ถือหุ้น

8,867,651,208

(622,883,561)

(16,807,009)

(220,511,621)

9,727,853,399

9,727,853,399

1,334,262,878

14,176,358

(441,023,242)

8,820,437,405

ผู้ถือหุ้น

องค์ ประกอบอืน่
ของส่ วนของ

ส่ วนของ

รวม

หน่ วย : บาท
รวม

องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

และชาระแล้ ว

กาไรสะสม

ส่ วนเกิน

ทุนที่ออก

-
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หมายเหตุ

- ปรับปรุ งผลกาไรตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง

- จ่ายเงินปันผล

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

บริ ษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

บริ ษทั นา้ ตาลขอนแก่ น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้นเฉพาะกิจการ
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

111

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)

112

งบกระแสเงินสด

บริ ษทั นา้ ตาลขอนแก่ น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
บริ ษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริสาหรั
ษทั บย่ปีอสิย้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย :
รายได้เงินปันผล
หนี้ สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนต่ามูลค่าพันธบัตรตัดจาหน่าย (เพิ่มขึ้น)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการลดทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากสิ นค้าเสื่ อมสภาพ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากอ้อยเสี ยหาย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
ขาดทุน (กาไร) จากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภาพ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

รายงานประจ�ำปี 2561

หน่ วย : บาท
2561

งบการเงินรวม

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

974,716,674

2,511,597,581

(708,631,013)

1,628,774,509

(3,542,337)
70,111,424
(145,127,077)
(21,030)
33,408,989
443,465
(31,991,971)
(186,106,786)
61,165,954
1,264,326,625
2,848,945
4,530,509
(240,907,860)
(3,355,425)
34,275,762
(113,368,083)
727,643,450
2,449,051,228

(14,956,534)
26,221,568
(120,914,119)
59,485
74,038,776
5,525,630
301,324,060
154,637,006
1,182,249,244
20,419,605
222,726,671
(2,370,353,122)
(426,259,308)
7,292,816
54,383,398
(111,254,867)
668,129,437
2,184,867,327

(15,452,488)
5,974,082
13,756,808
443,465
(29,506,334)
(118,068,803)
2,924,099
440,611,036
(6,818,679)
492,431,077
(150,441,650)
(19,883,278)
(2,030,780)
(259,701,656)
620,337,926
265,943,812

(20,493,188)
8,246,103
33,510,710
258,146
208,966,800
352,846,605
(266,283)
400,299,205
(2,634,597,274)
(45,168,135)
85,902,645
6,053,835
(208,380,799)
514,185,853
330,138,732

(1,265,875,148)
(762,291,773)
(50,842,486)
28,332,676
(478,280,962)
(10,744,540)

(38,890,815)
(1,189,424,846)
25,762,169
26,278,192
(21,593,378)
62,526,260

(577,858,006)
(731,966,635)
1,349,204
23,434,714
(274,620,867)
(13,992,752)

91,802,968
(796,134,884)
(405,571)
11,596,625
(8,652,248)
(15,973,844)

231,200,642
16,619,101
(38,453,251)
12,836,022
131,551,509
(706,795,238)
(120,799,825)
(696,043,554)

10,484,485
(5,359,271)
(23,929,539)
15,643,739
1,046,364,323
(681,693,325)
(128,235,788)
236,435,210

157,567,648
(2,552,045)
(18,272,602)
9,413,911
(1,161,553,618)
(598,261,025)
(10,642,881)
(1,770,457,524)

198,805,309
(878,477)
(11,141,027)
12,463,481
(188,378,936)
(528,902,577)
(8,450,538)
(725,732,051)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริ ษทั นา้ ตาลขอนแก่ น จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริ ษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) และบริสาหรั
ษทั บย่ปีอสิย้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื้ อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการลดทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้ เงินยืมส่งเสริ มปลูกอ้อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริ ษทั ย่อยและกิจการอื่น
เงินสดจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายค่าซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายค่าซื้ อสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาเนินงาน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาเนินงาน
เงินสดจ่ายค่าซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากหุ้นกูร้ ะยะยาว
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกูร้ ะยะยาว
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผถู้ ือหุ้นของบริ ษทั ใหญ่
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ส่วนปรับปรุ งจากการแปลงค่าเงินสดของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

หน่ วย : บาท
2561

งบการเงินรวม

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(324)
(39,779,928)
50,898,133
(695,170)
1,407,685
(2,175)
149,589,523
(4,962,000)
110,429,688
9,933,411
(1,169,400,188)
37,202,143
(6,263,373)
286,987
(1,556,668)
(862,912,256)

(337)
(171,400,000)
(109,606,105)
(6,748,759)
2,700,000
(61,477,505)
10,845,333
110,600,057
20,493,188
(3,115,121,873)
16,886,952
(4,936,679)
117,850
(9,613,085)
930,429
(3,363,646)
(3,319,694,180)

181,117,676
69,798,835
(695,170)
1,407,685
(2,175)
30,804,394
(905,012,000)
231,871,556
9,933,411
(755,373,105)
20,076,528
(220,741)
(519,990)
(1,116,813,096)

153,027,799
(226,062,176)
(284,604)
10,324,663
77,755,333
216,235,080
20,493,188
(1,601,185,979)
455,900
(63,344)
(31,937)
(2,380,426)
(1,351,716,503)

(1,662,779,438)
369,582,960
2,000,000,000
(1,000,000,000)
4,000,000,000
(1,973,833,330)
(220,511,621)
1,512,458,571
22,735,056
(23,762,183)
153,003,915
129,241,732

4,907,968,973
(1,900,000)
2,496,043,121
(3,000,000,000)
1,000,000,000
(1,811,633,330)
(441,023,242)
3,149,455,522
4,496,608
70,693,160
82,310,755
153,003,915

(409,000,000)
86,750,546
2,000,000,000
(1,000,000,000)
4,000,000,000
(1,573,833,330)
(220,511,621)
2,883,405,595
(3,865,025)
11,894,182
8,029,157

3,157,000,000
62,300,000
2,496,043,121
(3,000,000,000)
1,000,000,000
(1,205,833,330)
(441,023,241)
2,068,486,550
(8,962,004)
20,856,186
11,894,182

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั นำ้ ตำลขอนแก่
น จำกัด (มหำชน) และบริษน
ทั ย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบกำรเงิ
น และบริษทั ย่อย
บริ ษหมำยเหตุ
ทั น�้ำตาลขอนแก่
น จ�ำกัด (มหาชน)
ณ วัสนำหรั
ที่ 31บตุปีลสิาคม
้นสุ ด2561
วันที่ 31 ตุลำคม 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและกำรดำเนินงำนของบริษัท
บริ ษ ทั น้ ำ ตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) จดทะเบีย นเป็ นนิ ติบุค คลประเภทบริ ษ ทั จำกัด
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ ตำมทะเบียนเลขที่ 1163/2519 เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2519 และจดทะเบียน
เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 มีนำคม 2547 ทะเบียน บมจ. เลขที่ 0107547000214 และจดทะเบียน
กับตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2548 โดยมีสำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ เลขที่ 503
อำคำร เค.เอส.แอล. ทำวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรี อยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุ งเทพมหำนคร และมี
โรงงำน (สำนักงำนสำขำ) 5 แห่ง ดังนี้
สำขำที่ 1 เลขที่ 43 หมู่ 10 ตำบลน้ ำพอง อำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น
สำขำที่ 2 เลขที่ 255 หมู่ 4 ตำบลหนองหญ้ำปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
สำขำที่ 3 เลขที่ 99 หมู่ 6 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี
สำขำที่ 4 เลขที่ 14/1 หมู่ 10 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ำมะกำ อำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี
สำขำที่ 5 เลขที่ 24 หมู่ 1 ถนนบ้ำนหนองบัว ตำบลหมอนนำง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
บริ ษทั ดำเนินธุ รกิจหลักเกี่ยวกับกำรผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล และจัดจำหน่ำยอะไหล่
และวัสดุสิ้นเปลืองให้แก่บริ ษทั ย่อย ผูร้ ับเหมำช่วงและชำวไร่ ซ่ ึงมีธุรกรรมกับบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
และบริ ษทั ย่อยดำเนินธุ รกิจหลักตำมหมำยเหตุขอ้ 2.2
ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ ได้แก่ บริ ษทั เคเอสแอล ชูกำร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
ถือหุน้ ร้อยละ 33.26 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว

2.

เกณฑ์ กำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยในประเทศไทยจัดทำบัญชี เป็ นเงิ นบำท และจัดทำงบกำรเงิ นตำมกฎหมำยเป็ น
ภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี และวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทเพื่อจัดทำงบกำรเงินรวม (ดูหมำยเหตุขอ้ 3.22)
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2.1

งบกำรเงินของบริ ษทั ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง “กำรนำเสนอ
งบกำรเงิน” และตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2560
เรื่ องกำรจัดทำและส่ งงบกำรเงินและรำยกำรเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
จดทะเบียน พ.ศ. 2560 โดยรู ปแบบกำรนำเสนองบกำรเงินไม่แตกต่ำงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกประกำศ
กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 เรื่ อง “กำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้ งมีในงบกำรเงิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559” (ดูกำรแสดงรำยกำรใหม่ตำมประกำศดังกล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 37)
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม ยกเว้นตำมที่ได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชี
ที่สำคัญ

2.2

งบกำรเงิ นรวมนี้ จดั ทำขึ้นโดยรวมรำยกำรบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) โดยบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยได้ตดั รำยกำรค้ำและยอดคงเหลือที่มีสำระสำคัญระหว่ำงกันแล้ว ดังนี้
ชื่อบริษัท

บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นโดยตรง
บริ ษทั โรงงำนน้ ำตำลนิวกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลนิวกว้ำงสุ ้นหลี จำกัด
บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลำยส์ จำกัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้ ำน้ ำตำลขอนแก่น จำกัด
บริ ษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

อัตรำของกำรถือหุ้น จัดตั้งขึน้
ณ วันที่ ณ วันที่ ในประเทศ
31 ตุลำคม 31 ตุลำคม
2561
2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ

95.78
90.21
98.61
100.00
100.00
100.00

95.78
90.21
98.61
100.00
100.00
100.00

บริ ษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด

100.00
98.49

100.00
98.49

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

80.00
100.00

80.00
100.00

บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นโดยตรงและโดยอ้อม
บริ ษทั เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด*
บริ ษทั เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จำกัด**

79.55
91.02

79.55
91.02

บริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุ ้นโดยอ้อมผ่ำน
Wynn In Trading Co., Ltd.
Koh Kong Plantation Company Limited

80.00

80.00

ประเภทกิจกำร

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล
ผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล
ผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล
ผลิตและจำหน่ำยปุ๋ ย และซื้ อมำขำยไปวัสดุกำรเกษตร
ผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ ำ
ซื้ อมำขำยไปน้ ำตำลทรำยในประเทศ และดำเนิ นกิจกำร
ทำงกำรเกษตร
ไทย บริ กำรขนส่ งและขนถ่ำยสิ นค้ำ
ลำว ดำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร ผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำย
และกำกน้ ำตำล
กัมพูชำ ผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำย และกำกน้ ำตำล
มอริ เชียส ซื้ อมำขำยไปและบริ กำรให้คำปรึ กษำ
ไทย
ไทย

ส่ งออกน้ ำตำลทรำย โดยเป็ นตัวแทนในกำรส่ งออก
จัดสรรที่ดินเพื่อกำรอยูอ่ ำศัยและกำรเกษตรทำกิจกำรรี สอร์ท
เพื่อกำรพักผ่อน และเป็ นศูนย์ฝึกอบรมสัมมนำและ
อำคำรสำนักงำนให้เช่ำ

กัมพูชำ ดำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร

* บริ ษทั ถือหุ ้นโดยอ้อมผ่ำนบริ ษทั โรงงำนน้ ำตำลนิวกรุ งไทย จำกัด บริ ษทั น้ ำตำลท่ำมะกำ จำกัด และบริ ษทั น้ ำตำลนิวกว้ำงสุ ้นหลี จำกัด
** บริ ษทั ถือหุ ้นโดยอ้อมผ่ำนบริ ษทั น้ ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
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รอบระยะเวลำบัญชีของบริ ษทั ย่อยสิ้ นสุ ดวันเดียวกันกับบริ ษทั (รอบบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม)
ยกเว้นบริ ษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
ทั้งนี้ ในระหว่ำงปี 2561 บริ ษทั ย่อย 4 แห่ง ได้แก่ บริ ษทั น้ ำตำลท่ำมะกำ จำกัด บริ ษทั เคเอสแอล.
อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ ง จ ำกัด บริ ษัท โรงงำนน้ ำตำลนิ ว กรุ งไทย จ ำกัด และบริ ษัท น้ ำตำล
นิ วกว้ำงสุ ้นหลี จำกัด ได้รับอนุ ญำตจำกกรมสรรพำกรให้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลำบัญชี จำกเดิ ม
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคมของทุกปี เป็ นสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคมของทุกปี โดยเริ่ มตั้งแต่รอบระยะเวลำ
บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2561 เป็ นต้นไป
งบกำรเงินรวมจัดทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชี เดียวกัน สำหรับรำยกำรบัญชี ที่เหมือนกันหรื อ
เหตุกำรณ์บญั ชีที่คล้ำยคลึงกัน
ยอดคงค้ำงและรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนยอดเงิ นลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั และทุนเรื อนหุน้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว
2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่หรื อปรับปรุ งใหม่
2.3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิ น
สำหรับงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่
รวมถึ งแนวปฏิ บ ัติ ทำงบัญชี ที่ ออกโดยสภำวิชำชี พบัญชี ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ส ำหรั บรอบ
ระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถื อปฏิ บตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์
กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นดังกล่ำวมำถื อปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิ น
ของกลุ่มบริ ษทั
2.3.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภำวิชำชี พบัญชีได้ออกประกำศเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง
“รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ” ซึ่งได้ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนำคม
2561 และจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกรำคม 2562 เป็ นต้นไป
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สภำวิชำชี พบัญชี ได้ออกประกำศเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่เกี่ ยวข้องกับ
เครื่ องมือทำงกำรเงิน ซึ่ งได้ประกำศในรำชกิ จจำนุ เบกษำแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2561
และจะมี ผลบังคับใช้ส ำหรั บงบกำรเงิ นที่ มี รอบระยะเวลำบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกรำคม 2563 เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32

กำรแสดงรำยกำรสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง 2561 จำนวน 50 ฉบับ ได้ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2561 และจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิน
ที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 เป็ นต้นไป
ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั จะนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องมำเริ่ มถื อปฏิ บตั ิ
กับงบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั เมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ ำวมีผลบังคับใช้
โดยผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวที่มีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
3.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยควำมรวมถึง เงินสด เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์
กระแสรำยวันและประจำไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั้นซึ่ งถึงกำหนดจ่ำยคืนในระยะเวลำไม่เกิน
3 เดือน ซึ่งปรำศจำกภำระผูกพัน
3.2 เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินลงทุ นชัว่ ครำว ได้แก่ เงินฝำกประจำที่มีกำหนดระยะเวลำมำกกว่ำ 3 เดื อน แต่ไม่เกิ น 12 เดือน
ซึ่ งปรำศจำกภำระผูกพันและเงิ นลงทุ นในตรำสำรหนี้ ที่ จะถื อจนครบก ำหนด โดยจะครบก ำหนด
ภำยในหนึ่งปี นับตั้งแต่วนั ที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งแสดงด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
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3.3 ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้ชำวไร่ และลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้ชำวไร่ และลูกหนี้อื่นแสดงตำมมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรชำระหนี้ กำรคำดกำรณ์เกี่ยวกับกำรรับชำระหนี้
ในอนำคตของลูกหนี้แต่ละรำย มูลค่ำหลักทรัพย์ค้ ำประกัน (ถ้ำมี) ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ำยออกจำกบัญชี
เมื่อทรำบว่ำเป็ นหนี้สูญ
3.4 สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลื อ แสดงในรำคำทุ นหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่ จะได้รับแล้วแต่ รำคำใดจะต่ ำกว่ำ และปรั บด้วย
ค่ำเผื่อสิ นค้ำ เสื่ อมสภำพหรื อล้ำ สมัย และค่ำ เผื่อกำรลดมูล ค่ำ ของสิ นค้ำ คงเหลื อ โดยรำคำทุน
มี วธิ ีกำรคำนวณ ดังนี้
- สิ นค้ำระหว่ำงผลิตและสิ นค้ำสำเร็ จรู ป - น้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล คำนวณจำกต้นทุนกำรผลิต
ถัวเฉลี่ยในแต่ละปี กำรผลิต ตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน
- สิ นค้ำสำเร็ จรู ป - ปุ๋ ยอินทรี ย ์ คำนวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน
- สิ นค้ำระหว่ำงผลิต - ปุ๋ ยอินทรี ย ์ คำนวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งตำมวิธีเฉพำะเจำะจง
- ต้นทุนพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ คำนวณด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง ซึ่ งประกอบด้วย มูลค่ำที่ดิน ค่ำถมที่ดิน
ค่ำก่อสร้ ำง ค่ำพัฒนำระบบสำธำรณู ปโภค และค่ำใช้จ่ำยโดยตรงเพื่อให้ได้มำซึ่ งสิ นค้ำและ
พร้อมที่จะขำย
- วัสดุโรงงำนคำนวณตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว
- กำกอ้อย วัตถุดิบทำงตรง และสิ นค้ำสำเร็ จรู ปที่ซ้ือมำขำยไป คำนวณตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน
- อะไหล่เพื่อกำรซ่อมแซมคำนวณตำมวีธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว
กำกอ้อยและผลพลอยได้อื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรผลิตน้ ำตำลทรำย ไม่ได้มีกำรจัดสรรต้นทุนกำรผลิต
ร่ วมที่ เกิ ดขึ้ นจำกกระบวนกำรผลิ ตให้ ดังนั้นรำยได้จำกกำรขำยผลพลอยได้ดัง กล่ ำ วจะแสดงเป็ น
รำยกำรหักจำกต้นทุนผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิต
3.5 สิ นทรัพย์ชีวภำพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี สินทรั พย์ชีวภำพเป็ นต้นอ้อย และผลิ ตผลทำงกำรเกษตรเป็ นอ้อยที่เก็บเกี่ ยว
ซึ่งจะถูกวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย ณ จุดเก็บเกี่ยว
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภำพและผลิตผลทำงกำรเกษตรที่เกิดขึ้นในประเทศคำนวณโดยใช้
วิธีอำ้ งอิงกำรคำนวณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำยและสำหรับส่ วนที่เกิดขึ้น
ในต่ำงประเทศคำนวณโดยใช้รำคำที่กำหนดจำกรำคำขำยซึ่งผูซ้ ้ือและผูข้ ำยที่ร่วมตลำดเข้ำทำรำยกำร
ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภำพและผลิตผล
ทำงกำรเกษตรบันทึกเป็ นกำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวดเมื่อเกิดขึ้น
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ในกรณี ที่ไม่สำมำรถวัดมูลค่ำยุติธรรมได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ สิ นทรัพย์ชีวภำพวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหัก
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) อย่ำงไรก็ตำม เมื่อสำมำรถวัดมูลค่ำยุติธรรมได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือ สิ นทรัพย์ชีวภำพต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยในทันที
3.6 เงินลงทุน
3.6.1 เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบกำรเงิ นรวมบันทึกบัญชี ตำมวิธีส่วนได้เสี ยและในงบกำรเงิ น
เฉพำะกิ จกำรบันทึกบัญชีตำมวิธี รำคำทุนสุ ทธิ ดว้ ยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำและจะบันทึกรับ รู้
กำรเปลี่ ยนแปลงมูลค่ ำเงิ นลงทุ นในงบกำไรขำดทุ นเมื่อจำหน่ ำยเงิ นลงทุ นหรื อเงิ นลงทุ น
เกิดกำรด้อยค่ำ
3.6.2 เงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อย ในงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรบันทึ กบัญชี ตำมวิธี รำคำทุ นสุ ทธิ ด้วย
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำและจะบันทึกรั บรู ้ กำรเปลี่ ยนแปลงมูลค่ ำเงิ นลงทุ นในงบกำไรขำดทุ น
เมื่อจำหน่ำยเงินลงทุนหรื อเงินลงทุนเกิดกำรด้อยค่ำ
3.6.3 เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ และตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด ซึ่ งบันทึกเป็ นหลักทรัพย์
เผื่อขำย เป็ นเงิ นลงทุนที่ไม่ระบุช่วงเวลำที่จะถือไว้ซ่ ึ งอำจขำยเมื่อต้องกำรเสริ มสภำพคล่อง
และแสดงรวมอยูใ่ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่ผบู ้ ริ หำรจะแสดงเจตจำนงเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้
น้อยกว่ำ 12 เดื อนนับจำกวันที่ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น หรื อผูบ้ ริ หำรต้องกำรขำยเพื่อเพิ่ ม
เงิ นทุ นในกำรประกอบกิ จกำรซึ่ งจะจัดประเภทเป็ นสิ นทรั พย์หมุ นเวียน ผูบ้ ริ หำรก ำหนด
กำรจัดประเภทที่เหมำะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลำที่ลงทุนและทบทวนกำรจัดประเภท
เป็ นปกติอย่ำงสม่ำเสมอ โดยเงินลงทุนนี้ แสดงด้วยมูลค่ำยุติธรรมซึ่ งคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อ
ครั้งสุ ดท้ำย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จ อื่นและจะรับรู ้ ในงบกำไรขำดทุนเมื่อมี กำรจำหน่ ำยเงิ นลงทุนหรื อเงิ นลงทุ น
เกิดกำรด้อยค่ำ
3.6.4 เงิ นลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่จะถื อจนครบกำหนดแยกประเภทเป็ นเงิ นลงทุนระยะสั้นหรื อ
ระยะยำวตำมอำยุคงเหลือ แสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยและหักด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
(ถ้ำมี) ส่ วนเกิน/ส่ วนต่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ จะถูกตัดบัญชี ตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ซึ่งจำนวนที่ตดั จำหน่ำยนี้รวมอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน
3.6.5 เงิ นลงทุนทัว่ ไปเป็ นเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด แสดงมูลค่ำ
ด้วยรำคำทุนสุ ทธิ ดว้ ยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) และจะบันทึกรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
เงินลงทุนทัว่ ไปในงบกำไรขำดทุนเมื่อจำหน่ำยเงินลงทุนหรื อเงินลงทุนเกิดกำรด้อยค่ำ
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3.7 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ประกอบด้วย ที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน และอำคำรและโกดังเพื่อให้เช่ำ
ที่ถือครองไว้เพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรื อจำกกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำของสิ นทรัพย์หรื อ
ทั้งสองอย่ำง และไม่ได้มีไว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มบริ ษทั
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนแสดงรำยกำรด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมอ้ำงอิ งรำคำในตลำด
ที่มีกำรซื้ อง่ำยขำยคล่อง ปรับปรุ งตำมควำมแตกต่ำงของลักษณะทำเลที่ต้ งั หรื อ สภำพของสิ นทรัพย์
ที่มีลกั ษณะเฉพำะ กรณี ที่ไม่สำมำรถหำข้อมูลเหล่ำนี้ ได้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้วิธีอื่นในกำรวัด
มูลค่ำ เช่น รำคำล่ำสุ ดของตลำดที่มีระดับกำรซื้ อขำยคล่องรองลงมำ มูลค่ำทดแทน หรื อประมำณกำร
กระแสเงินสดคิดลด กำรวัดมูลค่ำจะกระทำ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนโดยใช้กำรประเมินมูลค่ำ
จำกผูป้ ระเมินรำคำอิสระ
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมจะรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องตัดรำยกำร
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเมื่อกิ จกำรจำหน่ ำยหรื อเลิกใช้อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนนั้น
อย่ำงถำวร และคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรจำหน่ำย
3.8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ ดิ นแสดงด้วยรำคำที่ ตี ใหม่ หักด้วยค่ ำเผื่ อกำรด้อยค่ ำของสิ นทรั พย์ (ถ้ำมี ) รำคำที่ ตี ใหม่ หมำยถึ ง
มูลค่ำยุติธรรมซึ่ งกำหนดจำกรำคำตลำด ณ วันที่มีกำรตีรำคำใหม่ อำคำรและอุปกรณ์ และพืชเพื่อกำรให้
ผลิตผล แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
กำรตี รำคำใหม่ดำเนิ นกำรโดยผูป้ ระเมิ นรำคำอิ สระ ซึ่ งมีนโยบำยที่จะให้ผูป้ ระเมินรำคำอิสระประเมิ นรำคำ
สิ นทรั พย์ดงั กล่ ำวเป็ นครั้ งครำว เพื่อมิให้รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นแตกต่ำงจำกมูลค่ำ
ยุติธรรมอย่ำงมีสำระสำคัญ ส่ วนที่เพิ่มขึ้นของรำคำที่ประเมินใหม่จะถูกบันทึกตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ภำยใต้บญ
ั ชี ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ สำหรั บส่ วนที่ลดลงของรำคำที่ ประเมินใหม่จำกรำคำทุ น
จะถือเป็ นรำยกำรขำดทุนจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ลดลงในงบกำไรขำดทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ และพืชเพื่อกำรให้ผลิตผลคำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ (ยกเว้นเครื่ องจักรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในกลุ่มธุ รกิจผลิต
และจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล) ดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยำนพำหนะและเครื่ องมือกลทุ่นแรง
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
พืชเพื่อกำรให้ผลิตผล
รายงานประจ�ำปี 2561

3 - 90
2 - 76
2 - 50
2 - 28
2 - 37
2

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
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เครื่ องจักรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในกลุ่มธุ รกิจผลิตและจำหน่ ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล
คำนวณค่ำเสื่ อมรำคำตำมจำนวนชัว่ โมงกำรผลิตของเครื่ องจักรโดยคิดเทียบเป็ นประมำณ 5 - 50
ฤดูกำรผลิต โดยใช้ขอ้ มูลจำกกำลังกำรผลิตของเครื่ องจักรซึ่ งประมำณโดยวิศวกรของกลุ่มบริ ษทั
ค่ำเสื่ อมรำคำที่คำนวณได้ขำ้ งต้นได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำ
สำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
ดอกเบี้ ย จ่ ำยที่ เกิ ดจำกเงิ นที่ กู้ยืมมำโดยเฉพำะเพื่อใช้ในโครงกำรระหว่ำงก่ อสร้ ำง และอุ ปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง ได้นำไปรวมเป็ นรำคำทุนของงำนระหว่ำงก่อสร้ำงดังกล่ำวจนกว่ำจะอยูใ่ นสภำพพร้อม
ใช้งำนตำมวัตถุประสงค์ของผูบ้ ริ หำร
3.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่ำสิ ทธิ สัมปทำนที่ดินแสดงในรำคำทุนหัก
ด้วยค่ำตัดจำหน่ำยสะสม และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำตัดจำหน่ ำ ยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค ำนวณโดยใช้วิธีเส้ นตรงตำมอำยุกำรให้ป ระโยชน์
โดยประมำณของสิ นทรัพย์ 3 - 10 ปี
ค่ำตัดจำหน่ำยของค่ำสิ ทธิ สัมปทำนที่ดินคำนวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตำมอำยุสิทธิ สัมปทำน 50 - 60 ปี
ผลขำดทุนที่เกิดจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่นเมื่อเกิดรำยกำร
3.10 สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ใช้ดำเนินงำน
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ใช้ดำเนิ นงำน ได้แก่ สิ นทรัพย์เพื่อใช้ในกำรขยำยธุ รกิจในอนำคต ประกอบด้วย
ที่ดิน และอุปกรณ์ โดยที่ดินแสดงด้วยรำคำที่ตีใหม่หักด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
รำคำที่ตีใหม่ หมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมซึ่ งกำหนดจำกรำคำตลำด ณ วันที่มีกำรตีรำคำใหม่ อุปกรณ์แสดงด้วย
รำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
กำรตีรำคำใหม่ดำเนินกำรโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระ ซึ่ งมีนโยบำยที่จะให้ผปู้ ระเมินรำคำอิสระประเมินรำคำ
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเป็ นครั้งครำว เพื่อมิให้รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแตกต่ำงจำก
มูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระสำคัญ ส่ วนที่เพิม่ ขึ้นของรำคำที่ประเมินใหม่จะถูกบันทึกตรงไปยังส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ภำยใต้บญั ชี ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ สำหรับส่ วนที่ลดลงของรำคำที่ประเมินใหม่
จำกรำคำทุนจะถือเป็ นรำยกำรขำดทุนจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ลดลงในงบกำไรขำดทุน
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3.11 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ณ วันที่รำยงำน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์โดยจะประเมินว่ำ
มีขอ้ บ่งชี้ ซ่ ึ งแสดงว่ำสิ นทรัพย์ดอ้ ยค่ำลงหรื อไม่ หำกมีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จะทำกำรประมำณมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์ และหำกพบว่ำรำคำตำมบัญชี ของ
สิ นทรั พย์น้ ัน มี มูลค่ ำ สู ง กว่ำ มูล ค่ำ ที่ ค ำดว่ำจะได้รับ คืน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะลดมู ลค่ำของ
สิ นทรัพย์ลงให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ในงบกำไรขำดทุน (มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมำยถึงรำคำขำยสุ ทธิ หรื อมูลค่ำจำก
กำรใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จำนวนใดจะสู งกว่ำ)
3.12 หุ น้ กู้
หุ น้ กู้ บันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกด้วยรำคำทุนโดยคำนวณจำกมูลค่ำยุติธรรมของเงินที่ได้รับ ซึ่ งประกอบด้วย
เงินกูท้ ี่ได้รับสุ ทธิ ดว้ ยต้นทุนทำงตรงในกำรออกหุ ้นกู้ ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำแต่งตั้งผูแ้ ทน
ออกหุ น้ กู้ และค่ำที่ปรึ กษำในกำรออกหุน้ กู้ ซึ่ งตัดจ่ำยด้วยวิธีเส้นตรงซึ่ งไม่แตกต่ำงจำกวิธีอตั รำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ งอย่ำงมีนยั สำคัญ ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจะถูกบันทึกตำมงวดต่ำงๆ ตลอดอำยุหุ้นกูต้ ำมยอดคงเหลื อ
ของหุ ้นกูใ้ นแต่ละงวด ส่ วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยอื่นแสดงมูลค่ำรำคำทุนซึ่ งบันทึกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
กำรเกิดหนี้สินเป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับปี
3.13 ประมำณกำรหนี้สิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้ สินเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ของกำรเกิด
ภำระผูกพันในปั จจุบนั ตำมกฎหมำยหรื อจำกกำรอนุ มำนอันเป็ นผลสื บเนื่ องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
ภำระผูกพันดังกล่ำวคำดว่ำจะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจเพื่อจ่ำยชำระ
ภำระผูกพัน และจำนวนที่ตอ้ งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ ำเชื่ อถื อ หำกคำดว่ำจะได้รับคื น
รำยจ่ำยที่จ่ำยชำระไปตำมประมำณกำรหนี้ สินทั้งหมดหรื อบำงส่ วนอย่ำงแน่นอน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จะรับรู ้รำยจ่ำยที่ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่ำงหำก แต่ตอ้ งไม่เกิ นจำนวนประมำณกำรหนี้ สินที่
เกี่ยวข้อง และแสดงค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับประมำณกำรหนี้สินในงบกำไรขำดทุนโดยแสดงสุ ทธิ
จำกจำนวนรำยจ่ำยที่จะได้รับคืนที่รับรู ้ไว้
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3.14 ผลประโยชน์พนักงำน
3.14.1 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยจัดให้มี เงิ นกองทุ นส ำรองเลี้ ยงชี พส ำหรั บพนักงำนของบริ ษ ัทที่ สมัคร
เป็ นสมำชิกกองทุนโดยพนักงำนจ่ำยสะสมเป็ นรำยเดือนตำมอัตรำร้อยละของเงินเดือนประจำ
และบริ ษทั จ่ำยสมทบเป็ นรำยเดื อนตำมอัตรำเงินเดื อนประจำของพนักงำน บริ ษทั ได้แต่งตั้ง
ผูจ้ ดั กำรกองทุนเพื่อบริ หำรกองทุนดังกล่ำว ตำมกฎเกณฑ์และข้อกำหนดตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
เงินจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงำนบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
3.14.2 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนเพื่อจ่ำยให้แก่พนักงำน
ตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนและระเบียบกำรเกษียณอำยุพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
โดยค ำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำนดังกล่ ำวจำกข้อสมมติ ฐำนทำงคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้
(Projected Unit Credit Method) ซึ่ งเป็ นกำรประมำณกำรจำกมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
ของผลประโยชน์ ที่ คำดว่ำจะต้องจ่ำยในอนำคตโดยค ำนวณบนพื้ นฐำนของข้อสมมติ ฐำน
ทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงำน อัตรำกำรลำออก อัตรำกำรเสี ยชีวิต
อำยุงำนและปั จจัยอื่นๆ ทั้งนี้อตั รำคิดลดที่ใช้ในกำรคำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
อ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล ผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยจะรับรู้ในรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในรอบระยะเวลำ
บัญชี ที่เกิ ดรำยกำร ทั้ง นี้ ค่ำใช้จ่ำ ยที่เกี่ ย วข้องกับ ผลประโยชน์ข องพนัก งำนจะบันทึก
ในงบกำไรขำดทุน เพื่อกระจำยต้นทุนดังกล่ำวตลอดระยะเวลำของกำรจ้ำงงำน
3.15 ส่ วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
ส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้นสำมัญ ตำมบทบัญญัติแห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51
ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขำยหุ ้นสำมัญสู งกว่ำมูลค่ำหุ ้นที่ จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนำค่ำหุ ้นส่ วนเกิ นนี้
ตั้งเป็ นทุนสำรอง (“ส่ วนเกินมูลค่ำหุ น้ สำมัญ”) ส่ วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญนี้จะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
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3.16 องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
3.16.1 ผลขำดทุนจำกกำรปรับโครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน เป็ นผลต่ำงระหว่ำง
รำคำสุ ทธิ ตำมบัญชี ของเงินลงทุนที่ได้รับมำกับต้นทุนกำรซื้ อเงิ นลงทุ นที่เกิ ดขึ้นจำกกำรปรั บ
โครงสร้ำงภำยในกิจกำรภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ซึ่ งกำรลงทุนดังกล่ำวเป็ นกำรรวมกิจกำรที่มี
ผูถ้ ื อหุ ้นเดิมและผูบ้ ริ หำรชุ ดเดียวกัน โดยผลขำดทุนดังกล่ำวได้แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ภำยใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ และตัดจำหน่ำยเมื่อมีกำรขำยเงินลงทุน
3.16.2 ผลขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนกำรถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย เป็ นผลต่ำงระหว่ำงเงิ นลงทุน
ตำมสัดส่ วนของบริ ษทั ย่อยที่เปลี่ ยนแปลงกับมูลค่ำตำมบัญชี ของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งเกิ ดจำก
กำรเปลี่ ย นแปลงสั ดส่ วนกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยผลขำดทุ นดังกล่ำ วได้แสดงใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิ นภำยใต้ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและตัดจำหน่ ำยเมื่ อมี กำรขำยเงิ นลงทุน ใน
บริ ษทั ย่อยนั้น
3.17 ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม หมำยถึง มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยตำมสัดส่ วน
กำรถือหุ ้นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมหรื อส่ วนได้เสี ยที่ไม่ได้เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมแยกแสดงรำยกำรในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
และรำยกำรส่ วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ ของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมสำหรับปี แยกแสดง
ในงบกำไรขำดทุนรวม
3.18 กำรรับรู้รำยได้
รำยได้ที่รับรู้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ หรื อภำษีขำยอื่นๆ แสดงสุ ทธิจำกส่ วนลดกำรค้ำ มีนโยบำยดังนี้
3.18.1 รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู้เมื่อได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของ
สิ นค้ำที่มีนยั สำคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู้รำยได้หำกบริ ษทั ยังมีกำรควบคุมหรื อ
บริ หำรสิ นค้ำที่ขำยไปแล้วนั้น หรื อมีควำมไม่แน่นอนที่มีนยั สำคัญในกำรได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจำกกำรขำยสิ นค้ำนั้น หรื อไม่อำจวัดมูลค่ำของจำนวนรำยได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือ หรื อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะต้องรับคืนสิ นค้ำ
3.18.2 รำยได้จำกกำรให้บริ กำรซึ่ งระยะเวลำกำรให้บริ กำรสั้นรับรู้เมื่อมีกำรให้บริ กำรแล้วเสร็ จ
3.18.3 รำยได้ค่ำเช่ำรับรู ้รำยได้ตำมระยะเวลำที่ให้เช่ำ
3.18.4 รำยได้จำกกำรขำยที่ดินรับรู ้เป็ นรำยได้เมื่อโอนกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว
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3.18.5 รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ ำและไอน้ ำรับรู้เมื่อส่ งมอบและลูกค้ำยอมรับกำรส่ งมอบนั้น
3.18.6 ดอกเบี้ยรับและส่ วนลดรับจำกกำรซื้อลดตัว๋ เงินรับรับรู้รำยได้ตำมงวดระยะเวลำ
3.18.7 เงินปันผลรับรู้รำยได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
3.18.8 รำยได้อื่นรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
3.19 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยอื่นบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง
3.20 สัญญำเช่ำ
สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำเช่ำซึ่ งควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่จำกกำรเป็ นเจ้ำของสิ นทรั พย์ยงั คงอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่ ำ
บันทึกเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน ค่ำเช่ำที่เกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำดังกล่ำวรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุน
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
3.21 ต้นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุ นทำงกำรเงิ น ได้แก่ ดอกเบี้ ยจ่ ำยและค่ ำใช้จ่ ำยในท ำนองเดี ยวกันบันทึ กในงบก ำไรขำดทุ นในงวด
ที่ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีกำรบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่ งของสิ นทรัพย์อนั เป็ นผลมำจำก
กำรใช้เวลำยำวนำนในกำรจัดหำ ก่อสร้ำง หรื อกำรผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวก่อนที่จะนำมำใช้เองหรื อเพื่อขำย
3.22 รำยกำรที่มีมูลค่ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรที่มีมูลค่ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ บันทึกโดยแปลงค่ำเป็ นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ ยน
ณ วันที่เกิดรำยกำร ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แปลงค่ำเป็ นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ ยน ณ วันนั้น ผลกำไร
หรื อขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวทั้งที่เกิดขึ้นจริ งและยังไม่เกิดขึ้นจริ งแสดงรวมไว้เป็ นรำยได้
หรื อค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนสำหรับปี
กำรแปลงค่ำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศเป็ นเงินบำทเพื่อทำงบกำรเงินรวมใช้อตั รำแลกเปลี่ยน
ดังต่อไปนี้
ก. สิ นทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่ำโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ข. ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ แปลงค่ำโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
ค. รำยได้และค่ำใช้จ่ำย แปลงค่ำโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่ใช้เงินตรำต่ำงประเทศ แสดงไว้เป็ นรำยกำรองค์ประกอบอื่น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ภำยใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
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3.23 บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หมำยถึ งบุ คคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจ
ควบคุมบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรง
หรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย นอกจำกนี้ บุคคลหรื อ
กิ จ กำรที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ยัง หมำยรวมถึ ง บริ ษ ัท ร่ ว มและบุ ค คลซึ่ ง ถื อหุ ้นที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งไม่ ว่ำ
ทำงตรงหรื อทำงอ้อม และมีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรที่สำคัญ กรรมกำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดทั้งสมำชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวซึ่ งมีอำนำจชักจูง
หรื ออำจชักจูงให้ปฏิบตั ิตำมบุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจควบคุมหรื อมีอิทธิ พล
อย่ำงเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
3.24 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยภำษี เ งิ น ได้ป ระกอบด้ว ยจ ำนวนรวมของภำษี เ งิ น ได้ใ นงวดปั จ จุ บ ัน และภำษี เ งิ น ได้
รอกำรตัดบัญชี
3.24.1 ภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภำษีเงิ นได้ที่ตอ้ งชำระในงวดปั จจุบนั คำนวณจำกกำไรทำงภำษีสำหรับปี กำไรทำงภำษี
แตกต่ำงจำกกำไรที่แสดงในงบกำไรขำดทุน เนื่ องจำกกำไรทำงภำษีไม่ได้รวมรำยกำร
ที ่ส ำมำรถถื อ เป็ นรำยได้ห รื อ ค่ำ ใช้จ ่ำ ยทำงภำษีใ นปี อื ่น ๆ และไม่ไ ด้ร วมรำยกำร
ที่ไ ม่ ส ำมำรถถื อเป็ นรำยได้หรื อ ค่ำ ใช้จ่ ำ ยทำงภำษี หนี้ สิ นภำษี เงิ น ได้ใ นงวดปั จ จุ บ ัน
คำนวณโดยใช้อตั รำภำษีที่บงั คับใช้อยู่หรื อที่คำดว่ำจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
3.24.2 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงมูลค่ำทำงบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิ นในงบกำรเงิ นกับมู ลค่ ำของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่ ใช้ใ นกำรค ำนวณก ำไร
ทำงภำษี (ฐำนภำษี) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู้ หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับ
ผลแตกต่ำ งชั่วครำวทุ ก รำยกำร และรับ รู ้ สิ นทรัพ ย์ภำษีเงิ น ได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับ
ผลแตกต่ำงชั่วครำวเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกำไรทำงภำษีจะมีจำนวนเพียงพอ
ที่จะนำผลแตกต่ำงชัว่ ครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ได้ โดยมีกำรทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อกำไร
ทำงภำษีที่จะนำมำใช้ประโยชน์ลดลง กำรกลับรำยกำรจะทำเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำง
แน่วำ่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บำงส่ วนหรื อทั้งหมดมำใช้ประโยชน์ได้
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคำนวณมูลค่ำสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ดว้ ยอัตรำภำษี
ที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี หรื อในงวดที่ คำดว่ำจะจ่ำย
ชำระหนี้สินภำษี โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะมีผลบังคับใช้
ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำน
ในงบกำรเงิ นรวม สิ นทรัพ ย์ภ ำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สิ นภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
จะแยกพิจำรณำของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ของบริ ษทั หนึ่งในกลุ่มบริ ษทั มำหักกลบกับหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของอีกบริ ษทั หนึ่ ง
ในกลุ ่ ม บริ ษ ทั ได้ก็ ต่อ เมื่ อ บริ ษ ทั ทั้ง สองมี สิ ท ธิ ต ำมกฏหมำยที่ จ ะจ่ำ ยชำระหรื อ รั บ คื น ภำษี
ด้ว ยจำนวนสุ ทธิ จำนวนเดียวได้ และบริ ษทั ทั้งสองตั้งใจที่จะจ่ำยชำระหรื อรับคืนภำษีเงินได้ดว้ ย
จำนวนสุ ทธิจำนวนเดียว และบริ ษทั ทั้งสองตั้งใจจะรับชำระสิ นทรัพย์หรื อชำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน
3.25 กำไรต่อหุ น้
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญด้วยจำนวน
หุ ้น สำมัญ ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำ หนัก ที่ ถื อ โดยบุ ค คลภำยนอกในระหว่ำ งปี สุ ท ธิ จ ำกหุ ้น ทุน ซื้ อ คืน
และกำไรต่อหุ ้นปรับลด (ถ้ำมี) คำนวณจำกจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่รวมสมมติฐำนว่ำ
หุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดได้ถูกแปลงเป็ นหุ น้ สำมัญทั้งหมด
3.26 ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนงำนดำเนินงำน
ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนงำนดำเนิ นงำนเปิ ดเผยแยกตำมส่ วนงำนดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั โดยส่ วนงำน
ดำเนินงำนเป็ นส่ วนงำนตำมธุ รกิจหลักที่จดั หำผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ กำรที่มีควำมเสี่ ยงและผลตอบแทน
ซึ่งแตกต่ำงไปจำกควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ กำรที่ให้ของส่ วนงำนดำเนินงำนอื่น
3.27 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วยเงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงิ นลงทุน
เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและเกณฑ์กำรวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและ
หนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบำยกำรบัญชีของรำยกำรที่เกี่ยวข้องแล้ว
ตรำสำรอนุ พนั ธ์ซ่ ึ งส่ วนใหญ่กลุ่มบริ ษทั ลงทุนเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของ
อัตรำแลกเปลี่ยนหรื อรำคำสิ นค้ำโดยกำหนดอัตรำแลกเปลี่ ยนหรื อรำคำสิ นค้ำในอนำคตที่สินทรัพย์
หรื อหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องจะได้รับหรื อจ่ำยชำระ กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรลงทุนในตรำสำรอนุพนั ธ์
จะบันทึกในงบกำไรขำดทุนเมื่อมีกำรปิ ดสถำนะของสัญญำหรื อเมื่อสัญญำสิ้ นสุ ดลงตำมอำยุ
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3.28 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรมเป็ นรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินในรำยกำรที่เกิดขึ้น
ในสภำพปกติระหว่ำงผูร้ ่ วมตลำด ณ วันที่วดั มูลค่ำ ไม่ว่ำรำคำนั้นจะสำมำรถสังเกตได้โดยตรงหรื อ
ประมำณมำจำกเทคนิ คกำรประเมิ นมูลค่ ำ ในกำรประมำณมูลค่ ำยุติธรรมของรำยกำรสิ นทรั พย์
หรื อหนี้สินรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจำรณำถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ซึ่ ง ผูร้ ่ วมตลำดจะนำมำพิจำรณำในกำรก ำหนดรำคำของสิ นทรัพ ย์หรื อหนี้ สิน ณ วันที่ วดั มูลค่ำ
โดยกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและ/หรื อกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวมนี้ใช้ตำมเกณฑ์ตำมที่กล่ำว
นอกจำกนี้ กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมได้จดั ลำดับชั้นเป็ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่งตำมลำดับ
ขั้นของข้อมูล ที่ สำมำรถสั ง เกตได้ และตำมล ำดับ ควำมส ำคัญของข้อมูล ที่ใ ช้วดั มู ลค่ ำยุติธรรม
ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
- ระดับที่ 1 เป็ นรำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันและกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงตลำดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่ำ
- ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อโดยทำงอ้อมสำหรับสิ นทรัพย์น้ นั
หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
3.29 กำรใช้ประมำณกำรทำงบัญชี
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องอำศัยดุลยพินิจในกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญชี กำรประมำณกำร
และกำรตั้งข้อสมมติฐำนหลำยประกำรซึ่ งมีผลกระทบต่อกำรแสดงจำนวนสิ นทรัพย์ หนี้ สินและ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อำจเกิ ดขึ้น ณ วันที่ในงบกำรเงิน รวมทั้งกำรแสดง
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของรอบระยะเวลำรำยงำน ถึงแม้วำ่ กำรประมำณกำรของผูบ้ ริ หำร ได้พิจำรณำ
อย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้เหตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำร
ดังกล่ำว
ประมำณทำงกำรบัญชีที่สำคัญ ซึ่ งอำศัยกำรใช้ดุลยพินิจที่มีนยั สำคัญของผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ในเรื่ องกำรประมำณมูลค่ำที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และของอำคำรและ
อุปกรณ์ของบริ ษทั ย่อยเพื่อบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ซึ่ งมูลค่ำที่จะได้รับคืนประมำณขึ้ นจำก
จำนวนที่สูงกว่ำของมูลค่ำจำกกำรใช้กบั มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ โดย
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- มู ลค่ ำจำกกำรใช้ประมำณโดยใช้ดุ ลยพิ นิจเกี่ ยวกับข้อสมมติ ที่ ส ำคัญในกำรคำดกำรณ์ ผลกำร
ดำเนิ นงำน รวมถึงปริ มำณและรำคำขำยในอนำคต ต้นทุนกำรผลิตและดำเนิ นงำน อัตรำกำรเติบโต
ระยะยำว และอัตรำถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของเงินทุน (อัตรำคิดลด) ของบริ ษทั ย่อย
- มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ประมำณโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และต้นทุนในกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ประมำณ
ขึ้นโดยผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั
4.

กำรเปลีย่ นแปลงประมำณกำรทำงบัญชี
ในไตรมำสที่ สี่ของงวดบัญชี ปี 2561 ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในกลุ่มธุ รกิ จผลิตและจำหน่ ำย
น้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำลที่มีพืชเพื่อกำรให้ผลิ ตผลได้มีกำรทบทวนประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิ จของพืชเพื่อกำรให้ผลิ ตผลและพิจำรณำเปลี่ ยนแปลงอำยุกำรให้ผลิ ตผลจำก 3 ปี เหลื อ 2 ปี
เพื่อให้เหมำะสมกับลักษณะกำรให้ผลิตผลในปั จจุบนั ของพืชเพื่อกำรให้ผลิตผลที่มีอยู่ โดยใช้วิธีเปลี่ยน
ทันทีเป็ นต้นไป ซึ่งผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประเมินแล้วเห็นว่ำผลกระทบต่องบกำรเงินจำกกำร
เปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีดงั กล่ำวไม่เป็ นสำระสำคัญ

5.

ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
5.1 รำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินที่มีสำระสำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
ประเภทรำยกำร
ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ ึงยังไม่ได้จ่ำยชำระ
โอนที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์เป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และ
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ใช้ดำเนิ นงำน
โอนอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเป็ นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ใช้ดำเนิ นงำน
โอนสิ นทรัพย์ยงั ไม่ได้ใช้ดำเนิ นงำนเป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
โอนสิ นทรัพย์ยงั ไม่ได้ใช้ดำเนิ นงำนเป็ นสิ นค้ำคงเหลือ
โอนสิ นทรัพย์ยงั ไม่ได้ใช้ดำเนิ นงำนเป็ นที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยลดลงจำกกำรแปลงหนี้ เป็ นทุน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อยลดลงจำกกำรหักกลบกับ
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
โอนสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
2561
2560
19,863
95,982

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
21,615
53,814

298

58,376
5,969

298

3,361
5,729

2,626
8,585
6,754
-

4,658
-

775,320

-

4,151

8,395

-

624,000
-
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5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย
ประเภทรำยกำร

งบกำรเงินรวม
2561
2560
2,331
2,460
25,571
40,864
101,340
109,680
129,242
153,004

เงินสด
เงินฝำกธนำคำรแบบกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์
รวม

6.

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
876
1,182
(1,258)
(318)
8,411
11,030
8,029
11,894

รำยกำรกับบุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรบัญชีที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกันโดยมีผถู้ ือหุ ้นกลุ่มเดี ยวกัน
หรื อมีกรรมกำรร่ วมกัน ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญระหว่ำงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับบุคคล
และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
6.1 ยอดคงเหลือที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย
ประเภทของยอดคงเหลือ
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1.32
373.57
374.89

34.57
34.57

912.19
1.32
203.31
1,116.82

165.68
6.26
171.94

1,326.44

4,625.92

56.72
5.52
0.16
62.40

32.83
0.17
33.00

4,521.69

1,300.00

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 8)
บริ ษทั ย่อย

-

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

5.52
0.45
5.97

1.02
1.02

เงินให้กยู้ มื ระยะยำว
บริ ษทั ย่อย

-

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

0.02
0.02

0.02
0.02

3.29
3.29

3.29
3.29

5.58
178.13
183.71

4.63
8.39
13.02

28.65
120.04
148.69

113.76
3.96
117.72

เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

รายงานประจ�ำปี 2561

งบกำรเงินรวม
2561
2560

หน่ วย : ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
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ประเภทของยอดคงเหลือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นค้ำงจ่ำย (รวมอยูใ่ นเจ้ำหนี้ อื่น)
บริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
-

-

-

-

3.80
3.80

5.00
5.00

0.02
0.02

-

1.19
1.19

1.55
1.55

หน่ วย : ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
31.14

0.68

421.50
3.80
425.30

540.20
5.00
545.20

-

0.03
0.03
0.47
1.19
1.66

-

0.03
0.03
0.47
1.55
2.02

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่ บริ ษทั ย่อย เป็ นเงิ นให้กูย้ ืมในรู ป
ตัว๋ สัญญำใช้เงินชนิ ดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 2.10 - 3.05 ต่อปี และร้อยละ
1.96 - 3.39 ต่อปี ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริ ษทั ย่อย เป็ นเงินให้กยู้ ืมครบกำหนดชำระคืน
ภำยในปี 2563 - 2570 และภำยในปี 2563 ตำมลำดับ และคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้ อยละ 2.20 - 3.90 ต่อปี
และร้อยละ 3.73 ต่อปี ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อยและกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นเงินกูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินชนิดจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 1.80 - 1.84 ต่อปี
และร้อยละ 1.83 - 1.92 ต่อปี ตำมลำดับ

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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6.2 รำยกำรค้ำที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
ประเภทรำยกำร
รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริ กำร
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
2,006.57
2,006.57

-

หน่ วย : ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

2.02
2.02

2,463.17
914.54
3,377.71

3,446.03
3,446.03

2,693.88
10.02
1.53
2,705.43

2,877.72
11.56
1.33
2,890.61
194.96
0.32
4.48
199.76

ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

10.02
43.04
53.06

11.56
1.47
13.03

รำยได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

11.44
9.17
20.61

-

1.02
4.50
5.52

218.06
11.07
5.95
235.08

ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
รวม

51.48
51.48

20.38
20.38

9.73
3.05
12.78

5.16
0.18
5.34

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
บริ ษทั ย่อย
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

14.88
11.00
25.88

16.29
11.44
27.73

9.76
6.23
9.90
25.89

3.28
6.16
10.10
19.54

-

-

0.11
0.11

5.94
0.08
6.02

8.42
0.11
8.53

147.14
4.32
151.46

56.22
1.90
58.12

50.51
1.82
52.33

ต้นทุนทำงกำรเงิน
บริ ษทั ย่อย
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

รายงานประจ�ำปี 2561

0.08
0.08

138.27
3.69
141.96
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นโยบำยกำรกำหนดรำคำระหว่ำงกัน
- กำรซื้ อ-ขำยน้ ำตำลทรำยดิบระหว่ำงกันในกลุ่มบริ ษทั กำหนดรำคำเดียวกันกับสัญญำซื้ อขำย
น้ ำตำลทรำยกับลูกค้ำ
- กรณี สัญญำซื้ อขำยน้ ำตำลทรำยที่จดั ทำในนำมของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งได้จดั สรรปริ มำณกำรขำยใน
แต่ละบริ ษทั แล้ว หำกบริ ษทั ใดในกลุ่มมีน้ ำตำลทรำยไม่พอขำย จะซื้ อสิ นค้ำจำกบริ ษทั ในกลุ่ม
ด้วยรำคำเดียวกันกับสัญญำซื้ อขำยน้ ำตำลทรำยดังกล่ำว
- สิ นค้ำอื่นๆ (นอกเหนือจำกน้ ำตำลทรำย) ที่ซ้ื อ-ขำยระหว่ำงกันใช้รำคำตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ซึ่ งสู งกว่ำรำคำทุน
- รำคำซื้อ-ขำยสิ นทรัพย์กบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็ นไปตำมรำคำที่ตกลงร่ วมกัน ซึ่ งสู งกว่ำรำคำทุน
- รำยได้จำกกำรขำยวัสดุสิ้นเปลืองเป็ นไปตำมรำคำที่ตกลงร่ วมกัน ซึ่งสู งกว่ำรำคำทุน
- รำยได้จำกกำรให้เช่ ำที่ดินแก่บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเป็ นไปตำมสัญญำเช่ ำ ซึ่ งมีอำยุ 30 ปี นับแต่
วันที่ 25 มกรำคม 2548 ถึงวันที่ 24 มกรำคม 2578 อัตรำค่ำเช่ำปี ละ 0.11 ล้ำนบำท และเพิ่มขึ้น
ร้ อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี เมื่ อครบกำหนดสัญญำ กรรมสิ ทธิ์ ในบรรดำสิ่ งปลู กสร้ ำงทั้งหมดที่ ได้
ก่อสร้ำงในที่ดินที่เช่ำจะตกเป็ นของบริ ษทั
- รำยได้จำกกำรให้เช่ำที่ดิน สิ่ งปลูกสร้ำงและเครื่ องจักรมีอำยุสัญญำเช่ำ 1-3 ปี ซึ่ งเป็ นไปตำมรำคำ
ที่ตกลงร่ วมกัน
- รำยได้ค่ำบริ กำร รำยได้อื่น และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน เป็ นไปตำมรำคำปกติที่คิดกับลูกค้ำทัว่ ไป
- ค่ำฝำกสิ นค้ำคิดตำมปริ มำณสิ นค้ำและระยะเวลำกำรฝำกซึ่งเป็ นไปตำมรำคำตลำด
- ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยแทนกันจะเรี ยกเก็บตำมที่จ่ำยจริ ง
6.3 ลักษณะควำมสัมพันธ์ของกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน นอกเหนือจำกบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ประกอบด้วย
รำยชื่อบริษทั
บริ ษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จำกัด
บริ ษทั รำชำเซรำมิค จำกัด
บริ ษทั รำชำชูรส จำกัด
นิติบุคคลอำคำรชุด เค เอส แอล ทำวเวอร์
บริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จำกัด

ลักษณะควำมสัมพันธ์
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

เกีย่ วข้ องโดย
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกันและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกันและผูบ้ ริ หำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกัน
เจ้ำของร่ วมในอำคำรชุด
ผูถ้ ือหุ้นและผูบ้ ริ หำรบำงท่ำนร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หำรบำงท่ำนร่ วมกัน
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กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันข้ำงต้นทั้งหมดเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย
นอกจำกนั้นมีบริ ษทั ประจวบอุตสำหกรรม จำกัด ซึ่ งไม่มีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรของกลุ่ มบริ ษทั
แต่เป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมกำรของบริ ษทั ประจวบอุตสำหกรรม จำกัด บำงท่ำนเป็ น
กรรมกำรในบริ ษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั น้ ำตำลขอนแก่น
จำกัด (มหำชน)
7.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้ชำวไร่ หมุนเวียน
ลูกหนี้กองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย
ลูกหนี้อื่น
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำหุ ้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 13)
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินทดรองจ่ำย
รำยได้คำ้ งรับ
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

7.1

ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรอื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ

รายงานประจ�ำปี 2561

งบกำรเงินรวม
2561
2560
940,737
769,947
324,213
298,147
1,035,550
16,528
18,673
37,708
32,737
7,507
12,657
113,822
66,256
2,476,065
1,198,417

งบกำรเงินรวม
2561
2560
372,086
33,619
568,651
736,328
940,737
769,947

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
509,687
591,680
225,688
200,497
633,071
18,013
10,139
775,320
19,629
17,792
3,986
8,146
75,353
44,456
2,260,747
872,710

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
327,820
170,066
181,867
421,614
509,687
591,680
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กำรวิเครำะห์อำยุของลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
7.1.1 ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ลูกหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน
รวม
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม
2561
2560

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

372,086
372,086

17,114
5
17,119

327,820
327,820

131,518
23,131
154,649

372,086

16,500
16,500
33,619

327,820

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

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่ อแก่ลูกค้ำ ซึ่ งเป็ นกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
มีระยะเวลำตั้งแต่ 7 วันถึง 90 วัน
7.1.2 ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น

ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล
ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกำหนดชำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
รวม
ลูกหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกำหนดชำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
รวม
รวมธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยน้ ำตำลทรำย
และกำกน้ ำตำล
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำ
ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน
รวมธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำ

งบกำรเงินรวม
2561
2560

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

117,304
31,252
13,552
162,108

201,273
67,278
268,551

26,173
12,586
13,552
52,311

72,875
34,988
107,863

290,220
4,541
11,261
306,022

394,101
36,065
430,166

113,753
4,541
11,262
129,556

292,722
21,029
313,751

468,130

698,717

181,867

421,614

70,962
24,056
95,018

17,748
15,133
32,881

-

-
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ธุรกิจอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำในประเทศ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกำหนดชำระ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกำหนดชำระ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกำหนดชำระมำกกว่ำ 12 เดือน
รวมธุรกิจอื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรอื่น

งบกำรเงินรวม
2561
2560

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

2,280
2,138
365
204
516
5,503
568,651

181,867

2,307
1,969
71
383
4,730
736,328

421,614

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่ อแก่ลูกค้ำของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีระยะเวลำตั้งแต่ 5 วันถึง 90 วัน
7.2 ลูกหนี้ชำวไร่ หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

ลูกหนี้ค่ำอ้อย
ฤดูกำรผลิตก่อนปี 2556/2557
ฤดูกำรผลิตปี 2556/2557
ฤดูกำรผลิตปี 2557/2558
ฤดูกำรผลิตปี 2558/2559
ฤดูกำรผลิตปี 2559/2560
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561
รวมลูกหนี้ค่ำอ้อย
เงินทดรองจ่ำย
ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561
ฤดูกำรผลิตปี 2561/2562
รวมเงินทดรองจ่ำยค่ำอ้อย
ลูกหนี้ค่ำน้ ำมัน ค่ำปุ๋ ยและบริ กำรอื่น
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้ ชำวไร่
หัก ส่วนที่คำดว่ำจะได้รับชำระภำยหลังวันสิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำนเกินกว่ำหนึ่ งปี
รวมลูกหนี้ชำวไร่ หมุนเวียน

งบกำรเงินรวม
2561
2560

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

50,287
39,234
44,572
45,981
37,767
26,630
244,471

57,682
39,555
46,777
49,446
53,371
246,831

10,659
6,251
12,206
13,032
15,468
11,462
69,078

11,282
6,283
12,921
15,331
23,837
69,654

253,863
253,863
13,364
511,698
(100,506)
411,192

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

193,344
193,344
12,786
275,208
(40,739)
234,469

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

(86,979)
324,213

(86,680)
298,147

(8,781)
225,688

(8,183)
200,497

ลูกหนี้ค่ำอ้อยเป็ นลูกหนี้ชำวไร่ ที่ยงั ค้ำงส่ งอ้อยตำมสัญญำ ซึ่งส่ วนใหญ่จะมีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน

รายงานประจ�ำปี 2561
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7.3 ลูกหนี้กองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2561 คณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย ครั้งที่ 12/2561 มีมติเห็นชอบ
กำหนดรำคำอ้อยขั้นสุ ดท้ำย ฤดูกำรผลิตปี 2560/2561 ในอัตรำ 792.74 บำทต่อตันอ้อย ณ ระดับ
ควำมหวำนที่ 10 ซี .ซี .เอส. และกำหนดให้อตั รำขึ้น/ลงของรำคำอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี .ซี .เอส. เท่ำกับ
47.56 บำทต่อตันอ้อย และผลตอบแทนกำรผลิ ตและจำหน่ ำยน้ ำตำลขั้นสุ ดท้ำ ย เท่ำกับ 339.75
บำทต่อตันอ้อย ทำให้รำคำอ้อยขั้นสุ ดท้ำ ยและผลตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำย
ขั้นสุ ดท้ำยต่ำกว่ำรำคำอ้อยขั้นต้น ซึ่ งตำมพระรำชบัญญัติออ้ ยและน้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 มำตรำ
56 กำหนดให้ ก องทุ น อ้อ ยและน้ ำ ตำลทรำยจ่ ำ ยเงิ น ชดเชยส่ ว นของค่ ำ อ้อ ยและเงิ น ชดเชย
ค่ำผลตอบแทนกำรผลิ ตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยให้แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเท่ำกับส่ วนต่ำงดังกล่ำว
โดยชำวไร่ ออ้ ยไม่ตอ้ งส่ งคืนค่ำอ้อยที่ได้รับเกิน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 บริ ษทั จึงได้บนั ทึก ลู กหนี้ เงิ นชดเชยค่ำอ้อยตำมงบกำรเงิ นรวมและงบ
กำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรประกอบด้วยผลต่ำงจำกกำรที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยค่ำอ้อยขั้นต้นตำม
ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำยแก่ชำวไร่ ออ้ ยสู งกว่ำค่ำอ้อยขั้นสุ ดท้ำย
จำนวน 1,035.55 ล้ำนบำท และ 633.07 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และบันทึกเงิ นชดเชยค่ำตอบแทน
กำรผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยเป็ นรำยได้และลูกหนี้เงินชดเชยค่ำตอบแทนกำรผลิตและจำหน่ำย
น้ ำตำลทรำยไม่หมุนเวียนตำมงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำร จำนวน 440.56 ล้ำนบำท
และ 268.05 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (ดูหมำยเหตุขอ้ 15)
8. เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(ดูหมำยเหตุขอ้ 6.1)
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่ชำวไร่
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริ ษทั ย่อยที่ถึงกำหนดรับชำระภำยในหนึ่ งปี
(ดูหมำยเหตุขอ้ 6.1)
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่กิจกำรอื่นที่ถึงกำหนดรับชำระภำยในหนึ่ งปี
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริ มปลูกอ้อยที่ถึงกำหนดรับชำระภำยในหนึ่ งปี
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น

งบกำรเงินรวม
2561
2560

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

220,780
1,015,616

181,000
1,075,055

1,226,440
220,780
404,172

1,766,197
181,000
473,971

46,683
250,067
1,533,146

31,733
281,471
1,569,259

100,000
46,683
59,663
2,057,738

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

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)

138

- 25 -

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจกำรอื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร เป็ นกำรให้กูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญำใช้เงินอำยุไม่เกิ น 90 วัน อัตรำดอกเบี้ย MLR-1.50% ต่อปี
เท่ำกันทั้งสองปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็ นรำยเดือน ค้ ำประกันโดยที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ ำงและกรรมกำร
ของบริ ษทั ดังกล่ำวร่ วมค้ ำประกันด้วย
เงิ นให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่ ชำวไร่ ณ วันที่ 31 ตุ ลำคม 2561 และ 2560 ในงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำร เป็ นกำรให้กยู้ ืมในรู ปกำรรับซื้ อลดเช็คสำหรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ออกให้แก่ชำวไร่ ในกำรรับซื้ ออ้อย โดยชำวไร่ นำมำขำยลดให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยซึ่ งมีกำรคิดดอกเบี้ย
ในอัตรำอ้ำงอิงกับอัตรำดอกเบี้ยเงินกูข้ องธนำคำรพำณิ ชย์โดยเฉลี่ย
9.

สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

น้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล
ปุ๋ ยอินทรี ย ์
กำกอ้อย
ต้นทุนพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
วัสดุโรงงำน
อะไหล่เพื่อกำรซ่อมแซม
หัก ค่ำเผื่อสิ นค้ำเสื่ อมสภำพหรื อล้ำสมัย
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือ
รวมสิ นค้ำคงเหลือ

งบกำรเงินรวม
2561
2560
3,437,093
2,490,630
25,787
39,463
85,989
125,006
62,712
62,712
95,031
199,922
508,771
526,774
4,215,383
3,444,507
(7,396)
(39,388)
(119,030)
(305,137)
4,088,957
3,099,982

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2,398,280
1,542,500
64,321
161,688
397,381
423,828
2,859,982
2,128,016
(4,614)
(34,121)
(90,898)
(208,967)
2,764,470
1,884,928

รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผือ่ สิ นค้ำเสื่ อมสภำพหรื อล้ำสมัย สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้

ยอดยกมำต้นปี
บวก ตัดจำหน่ำย (เพิ่มขึ้น) ระหว่ำงปี - บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

รายงานประจ�ำปี 2561

งบกำรเงินรวม
2561
2560
(39,388)
(33,862)
31,992
(5,526)
(7,396)
(39,388)

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(34,121)
(33,862)
29,507
(259)
(4,614)
(34,121)
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รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้

ยอดยกมำต้นปี
บวก โอนกลับ (เพิม่ ขึ้น) ระหว่ำงปี - บันทึกเป็ นต้นทุนขำยสำหรับปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2561
2560
(305,137)
(3,813)
186,107
(301,324)
(119,030)
(305,137)

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(208,967)
118,069
(208,967)
(90,898)
(208,967)

10. สิ นทรัพย์ชีวภำพหมุนเวียน
รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ชีวภำพหมุนเวียน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม
เพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรปลูกในระหว่ำงปี
ลดลงเนื่องจำกกำรเก็บเกี่ยวในระหว่ำงปี
ขำดทุนจำกอ้อยเสี ยหำย
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2561
2560
111,895
250,734
(34,276)
(55,629)
175,648
196,448
(124,806)
(218,864)
(21,820)
(54,294)
(45,892)
51
(6,500)
60,800
111,895

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
5,854
11,502
2,030
2,465
6,694
11,908
(8,043)
(20,021)
(429)
6,106
5,854

กำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภำพคำนวณโดยใช้วิธีอำ้ งอิงจำกรำคำมูลค่ำยุติธรรม
หักต้นทุนในกำรขำย กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวต้องอำศัยข้อสมมติฐำนและกำรประมำณกำร
บำงประกำรเกี่ ย วกับ รำคำอ้อยขั้น สุ ดท้ำยสำหรับฤดูก ำลถัดไป ระดับควำมหวำน และปริ มำณอ้อย
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวจัดเป็ นลำดับชั้นที่ 3

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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11. เงินลงทุนเผือ่ ขำย
เงินลงทุนเผือ่ ขำย ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด - หลักทรัพย์เผื่อขำย
- บริ ษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน)
กำไรจำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย

อัตรำของกำรถือหุ้น
ทั้งทำงตรงและทำงอ้ อม
2561
2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ
7.46

7.46

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
2561
2560

432,952
(125,949)
307,003

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

350,000
82,952
(55,103)
377,849

432,952
(125,949)
307,003

350,000
82,952
(55,103)
377,849

ในระหว่ำงงวดไตรมำส 2 ปี 2560 เงินลงทุนในบริ ษทั มัดแมน จำกัด ได้มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
จำกเงินลงทุนทัว่ ไปเป็ นเงินลงทุนเผื่อขำย เนื่องจำกบริ ษทั มัดแมน จำกัด (มหำชน) ได้มีกำรจดทะเบียนกับ
ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเริ่ มมีกำรซื้ อขำยครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2560 โดยบริ ษทั รับรู้
กำไรจำกกำรโอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุนเป็ นจำนวนเงิ น 82.95 ล้ำนบำท ในงบกำไรขำดทุนและ
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2560
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ ขำย เป็ นรำคำเสนอซื้อในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นลำดับชั้น
ระดับที่ 1
12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
ชื่อบริษัท

บริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด*
บริ ษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน จำกัด*
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)*
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้ำ จำกัด*
บริ ษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จำกัด*
บริ ษทั บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน)**
รวม

ทุนที่
ชำระแล้ ว
2561
2560
191,664
50,000
300,000
344,706
12,500
400,000
2,532,000

191,664
50,000
500,000
342,051
12,500
400,000
2,532,000

สั ดส่ วนกำรลงทุน
2561
ร้ อยละ ร้ อยละ
เงินลงทุน
2561 2560 วิธีรำคำทุน วิธีส่วนได้ เสี ย
23.82
4.11
0.62
0.08
4.02
10.12
40.00

23.82 90,267
4.11
2,061
0.62
1,855
0.07
391
4.02
509
10.12 40,508
40.00 3,244,868
3,380,459

507,174
2,061
1,855
254
509
40,508
3,326,545
3,878,906

หน่ วย : พันบำท

เงินปันผล
สำหรับปี
2561
11,869
41
11,910

2560
เงินลงทุน
วิธีรำคำทุน วิธีส่วนได้ เสี ย
90,267
2,061
3,089
313
509
40,508
3,244,868
3,381,615

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

เงินปันผล
สำหรับปี
2560
5,478
59
5,537

* บริ ษทั ร่ วมโดยพิจำรณำจำกกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีสำระสำคัญของบริ ษทั ต่อบริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ร่ วมแห่งนี้
** บริ ษทั บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน) (BBGI) เกิดขึ้นจำกกำรควบรวมกิจกำร (Amalgamation) ระหว่ำงบริ ษทั เคเอสแอลจีไอ จำกัด (KSLGI) บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั กับบริ ษทั บีบีพี โฮลดิ้ง
จำกัด (BBH) บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บำงจำก คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จำกัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2560 และต่อมำได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั
มหำชนจำกัดกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561

รายงานประจ�ำปี 2561
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ชื่อบริษัท

บริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด*
บริ ษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน จำกัด*
บริ ษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)*
บริ ษทั ที เอส คลังสิ นค้ำ จำกัด*
บริ ษทั ที เอส ขนส่ง และโลจิสติกส์ จำกัด*
บริ ษทั บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน)**
รวม

ทุนที่ชำระแล้ ว
2561
2560
191,664 191,664
50,000
50,000
300,000 500,000
344,706 342,051
12,500
12,500
400,000 400,000
2,532,000 2,532,000

สั ดส่ วนกำรลงทุน
ร้ อยละ ร้ อยละ
2561 2560
23.82 23.82
4.11
4.11
0.62
0.62
0.08
0.07
4.02
4.02
10.12 10.12
40.00 40.00

เงินลงทุนวิธีรำคำทุน

2561
90,267
2,061
1,855
391
509
40,508
3,244,868
3,380,459

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

หน่ วย : พันบำท
เงินปันผล
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ตุลำคม
2561
2560
11,869
5,478
41
59
11,910
5,537

* บริ ษทั ร่ วมโดยพิจำรณำจำกกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีสำระสำคัญของบริ ษทั ต่อบริ ษทั ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ้ล จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ร่ วมแห่งนี้
** บริ ษทั บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน) (BBGI) เกิดขึ้นจำกกำรควบรวมกิจกำร (Amalgamation) ระหว่ำงบริ ษทั เคเอสแอลจีไอ จำกัด (KSLGI) บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั กับบริ ษทั บีบีพี โฮลดิ้ง
จำกัด (BBH) บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั บำงจำก คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จำกัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2560 และต่อมำได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั
มหำชนจำกัดกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561

ที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561 ของบริ ษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน จำกัด
มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั จำกเดิมทุนจดทะเบียน 600.00 ล้ำนบำท
เป็ น 300.00 ล้ำนบำท โดยวิธีกำรลดมูลค่ำหุ น้ ที่ตรำไว้ของหุ ้นจำกเดิมมูลค่ำหุ ้นละ 100.00 บำท เป็ นมูลค่ำหุ ้นละ
50.00 บำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมและคืนเงินทุนส่ วนที่เหลือแก่ผถู ้ ือหุ น้ บริ ษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ ำมัน
จำกัด ได้ดำเนิ นกำรลดทุ นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2561 ผลจำกกำรลดทุนของบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว
ทำให้บริ ษทั เกิ ดขำดทุ นจำกกำรลดทุ นของบริ ษทั ร่ วมจำนวน 0.44 ล้ำนบำท ซึ่ งได้แสดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุน
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2561 ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสำมัญประจำปี ของบริ ษทั บีบีจีไอ จำกัด (“BBGI”) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิในเรื่ องสำคัญดังต่อไปนี้
- กำรแปรสภำพจำกบริ ษ ทั จำกัดเป็ นบริ ษ ทั มหำชนและเปลี่ ย นแปลงมูล ค่ำ หุ ้นที่ ตรำไว้จำก
10 บำทต่อหุ น้ เป็ น 5 บำทต่อหุน้
- กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,083 ล้ำนบำท จำก 2,532 ล้ำนบำท เป็ น 3,615 ล้ำนบำท เพื่อ
จัดสรรและเสนอขำยให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั น้ ำตำลขอนแก่ น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั
บำงจำก คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) จำนวนไม่เกิน 216.60 ล้ำนบำท และประชำชนทัว่ ไป
เป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering) จำนวนไม่ต่ำกว่ำ 851.40 ล้ำนบำท
- กำรออกและเสนอขำยหุ น้ สำมัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน
ของ BBGI และบริ ษทั ย่อยของ BBGI ภำยใต้โครงกำร BBGI ESOP จำนวนไม่เกิน 3 ล้ำนหุ ้น
ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนไม่เกิ นร้ อยละ 0.42 ของจำนวนหุ ้นที่ จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ BBGI
ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่โดยมีรำคำเสนอขำยรำคำเดียวกันกับรำคำหุ ้น
ที่จะเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO)
- กำรนำหุน้ สำมัญของ BBGI เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2561 ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั บีบีจีไอ จำกัด
(มหำชน) (“BBGI”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนกำรจัดสรรหุ ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั BBGI เป็ นดังนี้
- กำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั น้ ำตำลขอนแก่น จำกัด
(มหำชน) และบริ ษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ ้น
ตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ ้นเพื่อรักษำสิ ทธิ (Pre-emptive Offering) จำนวนไม่เกิ น 54 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุน้ ละ 5 บำท
- กำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนของ BBGI
และบริ ษทั ย่อยของ BBGI ภำยใต้โครงกำร BBGI ESOP จำนวนไม่เกิน 3 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ ละ 5 บำท
- กำรเสนอขำยหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่ของ BBGI แก่ประชำชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (Initial Public
Offering) รวมถึงบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์หรื อผูม้ ีอุปกำรคุณตำมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และผูล้ งทุน
หลักโดยเฉพำะเจำะจง (Cornerstone Investor) จำนวนไม่เกิน 159 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
5 บำท รวมถึงหุ ้นทั้งหมดที่เหลือจำกกำรจัดสรรและกำรเสนอขำยในส่ วน Pre-emptive Offering
และโครงกำร BBGI ESOP
13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ชื่อบริษัท

บริ ษทั โรงงำนน้ ำตำลนิวกรุ งไทย จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จำกัด
บริ ษทั เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จำกัด
บริ ษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ ต เทรดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลำยส์ จำกัด
บริ ษทั โรงไฟฟ้ ำน้ ำตำลขอนแก่น จำกัด
บริ ษทั เคเอสแอล. อะโกรแอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริ ษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
บริ ษทั น้ ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด
Koh Kong Sugar Industry Company Limited *
Wynn In Trading Co., Ltd.*
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ทุนที่ชำระแล้ ว
2561
2560
1,000,000
600,000
500,000
840,000
20,000
480,000
800,000
300,000
250
684,757
1,167,660
487,497

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

สั ดส่ วนกำรลงทุน
ร้ อยละ ร้ อยละ
2561 2560
95.78 95.78
90.21 90.21
98.61 98.61
40.77 40.77
33.88 33.88
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
100.00 100.00
98.49 98.49
80.00 80.00
100.00 100.00

เงินลงทุนวิธีรำคำทุน

2561
834,394
523,337
569,284
319,134
6,775
479,119
799,972
300,000
250
674,178
932,589
487,497
5,926,529
(1,643,149)
4,283,380

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

หน่ วย : พันบำท
เงินปันผล
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ตุลำคม
2561
2560
-

* เป็ นบริ ษัท ย่อ ยในต่ ำ งประเทศ ซึ่ งรวมถึ ง Koh Kong Plantation Company Limited ซึ่ งบริ ษัท ถื อ หุ้ น ทำงอ้อ มผ่ำ น Wynn In Trading Co., Ltd. ในสัด ส่ ว นร้ อ ยละ 80
โดย Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Company Limited มีขอ้ กำหนดให้เลิกกิ จกำรหำกมีผลขำดทุนเกิ นกว่ำร้ อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน และไม่สำมำรถ
แก้ไขกำรขำดทุนดังกล่ำว ได้ภำยใน 1 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 ผลขำดทุนของ Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Company Limited
เกินกว่ำร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน ซึ่ งผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขให้ผลขำดทุนลดลงต่ำกว่ำร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน

รายงานประจ�ำปี 2561
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รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้

ยอดยกมำต้นปี
ลงทุนเพิ่ม
บริ ษทั เคเอสแอล จีไอ จำกัด
ขำยเงินลงทุน
บริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน)
ลดลงจำกกำรควบรวมกิจกำร
บริ ษทั เคเอสแอล จีไอ จำกัด
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
บริ ษทั น้ ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด
Koh Kong Sugar Industry Company Limited
Wynn In Trading Co., Ltd.
ยอดคงเหลือปลำยปี

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
4,775,811
5,786,096
-

831,715

-

(609,986)

-

(831,715)

(98,092)
(158,771)
(235,568)
4,283,380

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

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 6/2559-2560 เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2560 มีมติอนุมตั ิกำรควบรวม
กิจกำร (Amalgamation) ระหว่ำงบริ ษทั เคเอสแอลจีไอ จำกัด (KSLGI) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ให้จดั ตั้งขึ้น
ใหม่ของบริ ษทั เพื่อรับโอนและเข้ำถือหุ ้นร้อยละ 99.99 ในบริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จำกัด
(มหำชน) (KGI) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั กับบริ ษทั บีบีพี โฮลดิ้ง จำกัด (BBH) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่จะ
จัดตั้งขึ้นใหม่ของบริ ษทั บำงจำก คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (BCP) โดยกำรดำเนิ นกำรควบรวมกิ จกำร
ดังกล่ำว เป็ นกำรดำเนิ นกำรตำมแผนควำมตกลงร่ วมกันเพื่อเป็ นพันธมิตรทำงธุ รกิจสำหรั บธุ รกิ จเกี่ ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ชีวภำพ (Bio-Based) ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั บำงจำก คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ได้ลงนำม
ในสัญญำในวันที่ 19 กรกฎำคม 2560
เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2560 บริ ษทั เคเอสแอลจีไอ จำกัด จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จำกัดตำมกฎหมำยไทยโดย
มี ทุ น จดทะเบี ย น 832.00 ล้ำ นบำท (จ ำนวนหุ ้ น 83.20 ล้ ำ นหุ ้ น มู ล ค่ ำ หุ ้ น ละ 10.00 บำท) ต่ อ มำ
เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2560 บริ ษทั เคเอสแอลจีไอ จำกัด ได้รับโอนและเข้ำถือหุ ้นร้อยละ 99.99 ในบริ ษทั
เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน) ตำมแผนกำรควบรวมกิจกำร
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ตำมรำยงำนกำรประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ของบริ ษทั Koh Kong Sugar Industry
Company Limited เมื่ อวันที่ 3 กันยำยน 2561 ที่ ประชุ มมี มติ อนุ ม ัติ ให้เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนอี กจ ำนวน
24,000,000 ดอลลำร์ สหรั ฐ เพื่อลดผลขำดทุ นสะสม โดยเพิ่มมูลค่ำหุ ้นที่ ตรำไว้จำกมูลค่ำหุ ้นละ 360,000
ดอลลำร์ สหรัฐ เป็ นมูลค่ำหุ ้นละ 600,000 ดอลลำร์ สหรัฐ ดังนั้นจะมีทุนจดทะเบียนรวม 60,000,000 ดอลลำร์
สหรัฐ (จำนวน 100 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 600,000 ดอลลำร์ สหรัฐ) โดยบริ ษทั ได้จ่ำยค่ำหุ ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน
ดังกล่ำวด้วยกำรหักกลบกับเงิ นให้กูย้ ืมระยะยำวแก่บริ ษทั ย่อยดังกล่ำว และบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวอยูใ่ นระหว่ำง
ดำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุน
ตำมรำยงำนกำรประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1 ประจำปี 2561 ของบริ ษทั Koh Kong Plantation
Company Limited เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2561 ที่ประชุ มมีมติอนุ มตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 15,000,000
ดอลลำร์ สหรัฐ เพื่อลดผลขำดทุนสะสม โดยลดมูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้จำกมูลค่ำหุ ้นละ 300,000 ดอลลำร์ สหรัฐ
เหลือมูลค่ำหุ ้นละ 150,000 ดอลลำร์ สหรัฐ จะมีทุนจดทะเบียนรวม 15,000,000 ดอลลำร์ สหรัฐ (จำนวน 100 หุ ้น
มูลค่ำหุ น้ ละ 150,000 ดอลลำร์สหรัฐ) โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวอยูใ่ นระหว่ำงดำเนินกำรจดทะเบียนลดทุน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ได้ประเมินกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั น้ ำตำลสะหวันนะเขด
จำกัด Koh Kong Sugar Industry Company Limited และ Wynn In Trading Co., Ltd. ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 36 เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรั พย์ โดยให้ผปู้ ระเมินอิสระทำกำรประเมินทรัพย์สินที่ก่อให้เกิ ด
กระแสเงินสดในอนำคต และบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวรวม
เป็ นจำนวนเงิน 492.43 ล้ำ นบำท และจำนวนเงิน 400.30 ล้ำนบำท ในงบกำไรขำดทุนเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ตำมลำดับ
14. เงินลงทุนระยะยำวอืน่
เงินลงทุนระยะยำวอื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

เงินลงทุนทัว่ ไป
- บริ ษทั อ้อยและน้ ำตำลไทย จำกัด
- บริ ษทั ไทยชูกำร์ มิลเลอร์ จำกัด
- กองทุนเปิ ด ทิสโก้ ESG เพื่อสังคม
รวม
ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - พันธบัตรรัฐบำล
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สุทธิ
รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น

รายงานประจ�ำปี 2561

อัตรำของกำรถือหุ้น
ทั้งทำงตรงและทำงอ้ อม
2561
2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ
3.93
7.36

3.93
7.36

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
2561
2560

787
10
20,000
20,797
6,749
(37)
6,712
27,509

787
8
20,000
20,795
6,749
(58)
6,691
27,486

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

323
4
20,000
20,327
20,327

323
2
20,000
20,325
20,325
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15. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีไ้ ม่ หมุนเวียนอืน่
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้ชำวไร่
ลูกหนี้เงินชดเชยค่ำตอบแทนกำรผลิตและ
จำหน่ำยน้ ำตำลทรำย (ดูหมำยเหตุขอ้ 7.3)

งบกำรเงินรวม
2561
2560
4,755
4,755
86,979
88,420

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
8,781
8,183

440,564

-

268,049

-

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น

532,298

93,175

276,830

8,183

16. เงินให้ ก้ยู มื ระยะยำว
เงินให้กยู้ มื ระยะยำว ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอื่น
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริ มปลูกอ้อย
หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดรับชำระภำยในหนึ่ งปี
(แสดงรวมอยูใ่ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น ดูหมำยเหตุขอ้ 8)
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะยำว

งบกำรเงินรวม
2561
2560
71,183
66,221
557,838
707,427
(89,658)
(67,245)

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
4,621,690
4,159,728
71,183
66,221
110,247
141,050
(9,702)
(9,702)

(296,750)
242,613

(206,346)
4,587,072

(313,204)
393,199

(2,952,382)
1,404,915

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 เงิ นให้กูย้ ืมระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอื่น ส่ วนใหญ่เป็ นเงิ นให้กูย้ ืม
แก่ บุคคลอื่นจำนวน 62.00 ล้ำนบำท และ 60.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ งเป็ นกำรให้กูบ้ ุ คคลอื่นในวงเงิ น
120.00 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 31 สิ งหำคม 2558 กำหนดรับชำระคืนเงินต้นเป็ นงวดทุก 6 เดือน โดยรับชำระ
ในวันทำกำรสุ ดท้ำยของเดื อนกุมภำพันธ์ และเดือนสิ งหำคมของทุกปี รวม 6 งวดๆ ละ 20.00 ล้ำนบำท
โดยเริ่ มรั บชำระงวดแรกในเดื อนกุมภำพันธ์ 2559 อัตรำดอกเบี้ยร้ อยละ 7.00 ต่อปี ก ำหนดชำระดอกเบี้ ย
ทุกสิ้ นเดือน เงินกูย้ มื ดังกล่ำวค้ ำประกันโดยหุ ้นและที่ดินของสองบริ ษทั ที่ผกู ้ ยู้ ืมเป็ นกรรมกำร ในปี 2560
ได้มี กำรเปลี่ ยนเงื่ อนไขกำรช ำระหนี้ เป็ น 4 งวด งวดละ 15.00 ล้ำนบำท และเริ่ มรั บช ำระงวดแรก
ในเดือนกุมภำพันธ์ 2561 ซึ่ งต่อมำเมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2560 ให้กยู้ ืมเพิ่มอีกจำนวน 20.00 ล้ำนบำท กำหนด
รับชำระคืนเงินต้นในเดือนสิ งหำคม 2563 อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน
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ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้เงินยืมส่ งเสริ มปลูกอ้อยในงบกำรเงินรวมจำนวน 536.19 ล้ำนบำท และ
685.78 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และในงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรจำนวน 88.60 ล้ำนบำท และ 119.40 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ เป็ นเงิ นให้กู้ยืมแก่ชำวไร่ เพื่อซื้ อที่ดินเพื่อกำรเพำะปลูกอ้อย และซื้ อเครื่ องจักรกลกำรเกษตรและ
อุปกรณ์กำรเกษตรโดยทำสัญญำกูร้ ะยะเวลำตั้งแต่ 1 - 8 ปี ขึ้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.20 - 8.00 ต่อปี
และอัตรำร้อยละ 7.12 - 8.00 ต่อปี ตำมลำดับ ซึ่ งส่ วนใหญ่มีที่ดินและยำนพำหนะเป็ นหลักทรัพย์
ค้ ำประกันและส่ วนที่ เหลื อจำนวน 21.65 ล้ำนบำท ของแต่ละปี เป็ นเงิ นให้กู้ยืมแก่ บุคคลและกิ จกำรอื่น
เพื่อซื้ อเครื่ องจักรกลกำรเกษตรไปเพำะปลูกอ้อยให้กบั บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศแห่งหนึ่ งของบริ ษทั สัญญำ
เงิ นกู้ยืมดังกล่ำวมีอำยุ 3 - 4 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้ อยละ MLR+1.00 ต่อปี กำหนดให้จ่ำยชำระคืนเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยเป็ นรำยปี โดยมีเครื่ องจักรกลกำรเกษตรดังกล่ำวเป็ นหลักประกัน
17. อสั งหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน
รำยกำรเคลื่อนไหวของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
2561

มูลค่ ำยุตธิ รรม :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ซื้อเพิ่ม
กำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม
ของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561

ทีด่ นิ

งบกำรเงินรวม
อำคำร
และโกดัง

รวม

2,978,687
2,626
-

1,938,520
6,263

4,917,207
2,626
6,263

955,502
-

589,413
221

1,544,915
221

224,176
3,205,489

16,732
1,961,515

240,908
5,167,004

137,359
1,092,861

13,083
602,717

150,442
1,695,578

2560

มูลค่ ำยุตธิ รรม :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
กำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม
ของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทีด่ นิ
อำคำร
รวม
และโกดัง

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทีด่ นิ
อำคำร
รวม
และโกดัง

ทีด่ นิ

งบกำรเงินรวม
อำคำร
และโกดัง

รวม

2,617,149
(4,709)
-

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

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

927,955
-

571,729
63
-

1,499,684
63
-

366,247
2,978,687

54,900
1,938,520

421,147
4,917,207

27,547
955,502

17,621
589,413

45,168
1,544,915

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มีรำยได้ค่ำเช่ำจำกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ซึ่ งรั บรู้ ในงบก ำไรขำดทุ นรวมจำนวน 202.26 ล้ำนบำท และ 203.58 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และในงบกำไร
ขำดทุนเฉพำะกิจกำรจำนวน 43.32 ล้ำนบำท และ 51.48 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
รายงานประจ�ำปี 2561
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มู ลค่ ำยุ ติ ธรรมของอสั งหำริ มทรั พย์เพื่ อกำรลงทุ นประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นรำคำอิ สระแห่ งหนึ่ งที่ ได้รั บ
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีคิดรำยได้
ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) และวิธีเปรี ยบเทียบรำคำตลำด (Market
Approach) ซึ่ งเป็ นลำดับชั้นระดับที่ 3
18. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
รำยกำรเคลื่อนไหวของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
2561
ที่ดิน

ส่ วนปรับปรุง อำคำรและ
ที่ดิน
สิ่ งปลูกสร้ ำง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

งบกำรเงินรวม
ยำนพำหนะและ เครื่องตกแต่ ง
เครื่องมือกล
และเครื่องใช้
ทุ่นแรง
สำนักงำน

หน่ วย : พันบำท
สิ นทรัพย์
ระหว่ ำง
ก่ อสร้ ำง

พืชเพือ่ กำร
ให้ ผลิตผล

รวม

รำคำทุน:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561

924,222
11,467
935,689

1,550,610
623
46,819
683
1,598,735

5,949,314
831
2,059
(645)
313,555
709
6,265,823

21,083,409
34,118
51,414
(35,348)
904,755
1,788
22,040,136

1,826,343
(150)
31,884
(87,712)
301
1,770,666

279,118
(17)
9,088
(11,244)
9,995
21
286,961

3,673,784
(34,036)
1,020,426
(1,275,124)
(6)
3,385,044

298,123
21,996
(58,036)
133
262,216

35,584,923
746
1,148,957
(192,985)
3,629
36,545,270

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561

-

(398,857)
(35,505)
(240)
(434,602)

(1,325,729)
(830)
(162,565)
197
(149)
(1,489,076)

(8,005,876)
(27,300)
(890,986)
24,403
(324)
(8,900,083)

(1,142,478)
104
(82,520)
53,011
(197)
(1,172,080)

(238,400)
(2)
(19,385)
11,048
(20)
(246,759)

-

(190,069)
(66,254)
16,817
(131)
(239,637)

(11,301,409)
(28,028)
(1,257,215)
105,476
(1,061)
(12,482,237)

ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ เพิม่ :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561

2,316,670
2,316,670

-

-

-

-

-

-

-

2,316,670
2,316,670

(27,689)
(27,689)

-

(6,363)
(4,531)
(10,894)

(152,035)
(862)
(84)
(152,981)

(9,285)
862
5,953
(10)
(2,480)

-

-

(50,500)
47,765
22
(2,713)

(245,872)
49,187
(72)
(196,757)

4,765,853

12,987,072

596,106

40,202

3,385,044

19,866

26,182,946

ค่ำเผือ่ กำรด้ อยค่ำสิ นทรัพย์ :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560
จัดประเภท
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี:
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561

3,224,670

1,164,133
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2560
งบกำรเงินรวม
ยำนพำหนะและ เครื่องตกแต่ ง
เครื่องมือกล
และเครื่องใช้
ทุ่นแรง
สำนักงำน

ที่ดิน

ส่ วนปรับปรุง
ที่ดิน

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ ำง

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

รำคำทุน:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
กำรควบรวมกิจกำร
โอนเข้ำ (โอนออก)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560

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

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

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

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

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

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
กำรควบรวมกิจกำร
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560

-

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

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

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

-

-

-

ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ เพิม่ :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559
2,339,528
กำรควบรวมกิจกำร
(22,858)
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560
2,316,670
ค่ำเผือ่ กำรด้ อยค่ำสิ นทรัพย์ :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559
เพิ่มขึ้น
กำรควบรวมกิจกำร
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี:
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560

(29,540)
1,851
(27,689)
3,213,203

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม
2561
2560

รายงานประจ�ำปี 2561

1,151,753

หน่ วย : พันบำท
สิ นทรัพย์
ระหว่ ำง
ก่ อสร้ ำง

พืชเพือ่ กำร
ให้ ผลิตผล

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

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

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

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

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

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

-

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

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

-

-

-

-

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

-

-

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

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

40,718

3,673,784

57,554

26,354,312

(6,363)
(6,363)

(152,035)
(152,035)

(9,285)
(9,285)

4,617,222

12,925,498

674,580

รวม

พันบำท

1,257,215

พันบำท

1,175,557
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2561
ที่ดิน

ส่ วนปรับปรุง อำคำรและ
ที่ดิน
สิ่ งปลูกสร้ ำง

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่องจักร
ยำนพำหนะ
เครื่องตกแต่ ง
และอุปกรณ์ และเครื่องมือกล และเครื่องใช้
ทุ่นแรง
สำนักงำน

หน่ วย : พันบำท
สิ นทรัพย์
ระหว่ ำง
ก่ อสร้ ำง

พืชเพือ่ กำร
ให้ ผลิตผล

รวม

รำคำทุน:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

449,371
11,466
-

348,396
623
-

1,538,333
2,059
(645)

7,316,335
25
38,901
(9,045)

621,113
7,593
(35,015)

122,276
(25)
4,539
(5,801)

1,885,119
(2,652)
683,192
-

29,504
1,660
(3,416)

12,310,447
(2,652)
750,033
(53,922)

โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561

460,837

30,572
379,591

287,286
1,827,033

546,989
7,893,205

593,691

9,498
130,487

(874,345)
1,691,314

27,748

13,003,906

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561

-

(54,188)
(12,667)
(66,855)

(376,479)
(51,248)
197
(427,530)

(3,126,485)
(330,845)
8,377
(3,448,953)

(372,572)
(27,803)
22,998
(377,377)

(105,225)
(9,778)
5,677
(109,326)

-

(24,589)
(2,760)
921
(26,428)

(4,059,538)
(435,101)
38,170
(4,456,469)

ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ เพิม่ :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561

974,292
974,292

-

-

-

-

-

-

-

974,292
974,292

ค่ำเผือ่ กำรด้ อยค่ำสิ นทรัพย์ :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2560
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561

(21,337)
(21,337)

-

-

-

-

-

-

-

(21,337)
(21,337)

312,736

1,399,503

4,444,252

216,314

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี:
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561

1,413,792

21,161

1,691,314

1,320

9,500,392
5
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2560
ที่ดิน

ส่ วนปรับปรุง อำคำรและ
ที่ดิน
สิ่ งปลูกสร้ ำง

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่องจักร
ยำนพำหนะ
เครื่องตกแต่ ง
และอุปกรณ์ และเครื่องมือกล และเครื่องใช้
ทุ่นแรง
สำนักงำน

หน่ วย : พันบำท
สิ นทรัพย์
ระหว่ ำง
ก่ อสร้ ำง

พืชเพือ่ กำร
ให้ ผลิตผล

25,933
3,571
-

รวม

รำคำทุน:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย

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

318,285
29,027
-

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

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

612,610
10,410
(4,740)

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

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

โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560

449,371

1,084
348,396

50,770
1,538,333

109,254
7,316,335

2,833
621,113

1,393
122,276

(165,334)
1,885,119

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม:
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559
ปรับปรุ งและจัดประเภท
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560

-

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

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

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

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

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

-

ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์ เพิม่ :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560

974,292
974,292

-

-

-

-

-

-

-

974,292
974,292

ค่ำเผือ่ กำรด้ อยค่ำสิ นทรัพย์ :
ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2559
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560

(21,337)
(21,337)

-

-

-

-

-

-

-

(21,337)
(21,337)

294,208

1,161,854

4,189,850

248,541

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี:
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560

1,402,326

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม
2561
2560

17,051

1,885,119

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

29,504

12,310,447

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

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

4,915

9,203,864

พันบำท

435,101

พันบำท

347,762

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง และอำคำรระหว่ำงก่อสร้ำงของบริ ษทั ย่อยสองแห่ง
ในต่ำงประเทศ ซึ่ งมีมูลค่ำตำมบัญชี ในงบกำรเงินรวมจำนวน 434.16 ล้ำนบำท และ 448.03 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ตั้งอยูบ่ นที่ดินสัมปทำนซึ่ งเมื่อครบกำหนดสัญญำสัมปทำนแล้วกรรมสิ ทธิ์ จะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่ ำ
(ดูหมำยเหตุขอ้ 33.8.3)
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพย์รำคำทุนในงบกำรเงินรวมจำนวน 4,893.21 ล้ำนบำท และ
4,461.68 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวน 2,655.57 ล้ำนบำท และ 2,534.27
ล้ำนบำท ตำมลำดับ ได้ตดั ค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วทั้งจำนวนแต่ยงั คงใช้งำนอยู่

รายงานประจ�ำปี 2561
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ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ที่ดินบันทึกด้วยรำคำที่ตีใหม่มีมูลค่ำสุ ทธิ ในงบกำรเงิ นรวมจำนวน
3,224.67 ล้ำนบำท และ 3,213.20 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวน 1,413.79 ล้ำนบำท
และ 1,402.33 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เป็ นมูลค่ำยุติธรรมของที่ดินซึ่ งมีกำรประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระ
แห่งหนึ่ งที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยใช้
วิธีเปรี ยบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) ซึ่ งเป็ นลำดับชั้นระดับที่ 3 และมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีโดยวิธี
รำคำทุน ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ในงบกำรเงินรวมมีจำนวน 935.69 ล้ำนบำท และ 924.22 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจำนวน 460.84 ล้ำนบำท และ 449.37 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560 บริ ษทั ย่อยสำมแห่ งในต่ำงประเทศได้ประเมินมูลค่ำยุติธรรมทำงอำคำร
เครื่ องจักรและเครื่ องมือกลทุ่นแรง โดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระ โดยใช้วิธีรำคำตลำดและวิธีตน้ ทุนทดแทน
ซึ่ งเป็ นลำดับชั้นระดับที่ 3 ทั้งนี้ มูลค่ำยุติธรรมของอำคำร เครื่ องจักรและเครื่ องมือกลทุ่นแรง ต่ำกว่ำ
มูล ค่ำ สุ ทธิ ตำมบัญชี บริ ษ ทั จึง ได้รับรู ้ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ของสิ นทรัพ ย์จำนวน 161.32 ล้ำนบำท
ในงบกำรเงินรวม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2560 (2561 : ไม่มี)
19. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ใช้ดำเนิ นงำน
- ที่ดิน
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
2561
2560
727,475
13,236
78,079
818,790

731,017
28,574
63,184
822,775

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
3,393
37,564
40,957

3,393
23,571
26,964

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ที่ดินที่ยงั ไม่ได้ใช้ดำเนิ นงำนจำนวน 727.48 ล้ำนบำท และ 731.02
ล้ำนบำท ตำมลำดับ บันทึกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของที่ดินซึ่ งมีกำรประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระแห่ งหนึ่ ง
ที่ ได้รั บควำมเห็ นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ โดยใช้วิ ธี
เปรี ยบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) ซึ่ งเป็ นลำดับชั้นระดับที่ 3 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ของที่ดิน โดยวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินรวมมีจำนวน 338.66 ล้ำนบำท และ 341.29
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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20. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

งบกำรเงินรวม
2561
2560
5,850,466
7,512,995
995,660
995,785
6,846,126
8,508,780

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2,856,000
3,265,000
995,660
995,785
3,851,660
4,260,785

ณ วันที่ 31 ตุล ำคม 2561 และ 2560 ตัว๋ สัญญำใช้เงิ น เป็ นกำรกู้ยืม ในสกุ ลเงิ นบำท ในงบกำรเงิ นรวม
จำนวน 5,850.47 ล้ำนบำท และ 7,263.78 ล้ำนบำท ตำมลำดับ มีดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 1.84 - 2.20 ต่อปี
และร้อยละ 1.87 - 2.68 ต่อปี ตำมลำดับ และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จำนวน 2,856.00 ล้ำนบำท และ
3,265.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ มีดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 1.84 - 1.90 ต่อปี และร้อยละ 1.87 - 1.98 ต่อปี
ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560 ตัว๋ สัญญำใช้เงินมีอำยุ 1 - 6 เดือน โดยตัว๋ สัญญำใช้เงินในงบกำรเงินรวมส่ วนหนึ่ง
เป็ นกำรกู้ยืมในสกุลเงิ นดอลลำร์ สหรัฐ ของบริ ษทั ย่อยสองแห่ งจำกธนำคำรพำณิ ชย์แห่ งหนึ่ งจำนวน
249.22 ล้ำนบำท ซึ่งมีดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ LIBOR+2.00 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ตัว๋ แลกเงิ นในงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำรเป็ นกำรกูย้ ืม
ในสกุลเงินบำท มีดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 1.75 - 1.78 ต่อปี และร้อยละ 1.65 ต่อปี ตำมลำดับ
21. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนี้หมุนเวียนอืน่
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - อื่นๆ
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
ค่ำธรรมเนี ยมนำส่ งสำนักงำนกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำยค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น
เจ้ำหนี้ค่ำซื้ อสิ นทรัพย์
เจ้ำหนี้อื่น
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น

รายงานประจ�ำปี 2561

งบกำรเงินรวม
2561
2560
2,670
10,040
492,633
443,393
465,053
82,515
40,579
54,774
310,754
235,151
95,009
149,227
386,048
620,248
1,792,746
1,595,348

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
21,942
89,193
236,789
124,717
357,467
44,574
5,568
23,663
249,346
141,044
49,886
57,581
352,557
621,015
1,273,555
1,101,787
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22. หุ้นกู้ระยะยำว
หุน้ กูร้ ะยะยำว ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

หุน้ กูไ้ ม่มีหลักประกันไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุทธิ

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
10,493,742
9,493,434
(2,999,023)
(2,998,989)
7,494,719
6,494,445

บริ ษทั ออกหุ ้นกูส้ กุลเงิ นบำทชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มูลค่ำที่ตรำไว้
หน่วยละ 1,000 บำท แก่ผลู้ งทุนในวงจำกัด ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
หุ้นกู้
ชุดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อย่อ

อำยุ

KSL192A 2 ปี
KSL198A 5 ปี
KSL199A 5 ปี
KSL202A 3 ปี
KSL203A 5 ปี
KSL206A 3 ปี
KSL215A 3 ปี
KSL27DA 10 ปี
KSL285A 10 ปี
รวมหุ้นกูร้ ะยะยำว

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ครบ
อัตรำ จำนวนหน่ วย
มูลค่ำรวม
ค่ำใช้ จ่ำย
กำหนด ดอกเบีย้
ที่ออก
ในกำรออก
ต่ อปี
หุ้นกู้รอตัดจ่ ำย
24 ก.พ. 62 2.34
1,000,000
1,000,000
299
5 ส.ค. 62 4.25
1,000,000
1,000,000
321
18 ก.ย. 62 4.07
1,000,000
1,000,000
357
24 ก.พ. 63 2.56
1,000,000
1,000,000
756
13 มี.ค. 63 3.48
2,000,000
2,000,000
768
20 มิ.ย. 63 2.56
500,000
500,000
387
3 พ.ค. 64 2.15
1,350,000
1,350,000
1,136
7 ธ.ค. 70 3.74
2,000,000
2,000,000
1,960
3 พ.ค. 71 3.60
650,000
650,000
274
10,500,000
10,500,000
6,258

หน่ วย : พันบำท

สุ ทธิ

มูลค่ำ
ยุติธรรม

999,701
999,679
999,643
999,244
1,999,232
499,613
1,348,864
1,998,040
649,726
10,493,742

1,000,979
1,015,605
1,016,112
1,002,332
2,027,374
499,853
1,334,332
2,002,350
643,088
10,542,025
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หุ้นกู้
ชุ ดที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อย่อ

อำยุ

KSL185A 3 ปี
KSL189A 3 ปี
KSL192A 2 ปี
KSL198A 5 ปี
KSL199A 5 ปี
KSL202A 3 ปี
KSL203A 5 ปี
KSL206A 3 ปี
รวมหุ้นกูร้ ะยะยำว

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560
ครบ
อัตรำ จำนวนหน่ วย
มูลค่ ำรวม
ค่ำใช้ จ่ำย
กำหนด ดอกเบีย้
ที่ออก
ในกำรออก
ต่ อปี
หุ้นกู้รอตัดจ่ ำย
7 พ.ค. 61 2.88
2,000,000
2,000,000
475
25 ก.ย. 61 2.50
1,000,000
1,000,000
535
24 ก.พ. 62 2.34
1,000,000
1,000,000
1,052
5 ส.ค. 62 4.25
1,000,000
1,000,000
654
18 ก.ย. 62 4.07
1,000,000
1,000,000
663
24 ก.พ. 63 2.56
1,000,000
1,000,000
1,224
13 มี.ค. 63 3.48
2,000,000
2,000,000
1,332
20 มิ.ย. 63 2.50
500,000
500,000
631
9,500,000
9,500,000
6,566

หน่ วย : พันบำท
สุ ทธิ

มูลค่ ำ
ยุติธรรม

1,999,525
999,465
998,948
999,346
999,337
998,776
1,998,668
499,369
9,493,434

2,014,200
1,006,642
1,004,286
1,035,717
1,034,554
1,007,448
2,054,539
501,028
9,658,414

รำยกำรเคลื่อนไหวของหุน้ กูร้ ะยะยำวในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ตุลำคม มีดงั ต่อไปนี้

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
ออกหุน้ กูร้ ะหว่ำงปี
ไถ่ถอนระหว่ำงปี
ตัดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ กู้
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

2561
9,493,434
2,000,000
(1,000,000)
308
10,493,742

หน่ วย : พันบำท
2560
9,993,070
2,500,000
(3,000,000)
364
9,493,434

ข้อปฏิ บตั ิอื่นที่สำคัญตำมข้อกำหนดในกำรออกหุ ้นกู้ มีดงั นี้
- บริ ษทั ต้องดำรงอัตรำส่ วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ตุลำคม
ของทุกปี ไม่เกินกว่ำ 2 : 1 ตลอดอำยุของหุ น้ กู้
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
เป็ นไปตำมเงื่อนไข (ดูหมำยเหตุขอ้ 29)
- บริ ษทั ต้องจัดลำดับควำมน่ ำเชื่ อถื อของหุ ้นกูต้ ลอดอำยุของหุ ้นกู้ กรณี ที่อนั ดับควำมน่ำเชื่ อถือของ
หุ น้ กูอ้ ยูต่ ่ำกว่ำอันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริ ษทั ณ ขณะนั้น บริ ษทั ต้องดำเนินกำรจัดหำทรัพย์สินไปเป็ น
หลักประกันให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นกู้หรื อดำเนิ นกำรใดๆ เพื่อแก้ไขอันดับควำมน่ ำเชื่ อถื อของหุ ้นกู้ให้อยู่ใน
อันดับเดียวกันหรื อดีกว่ำอันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหุน้ กูไ้ ม่ต่ำกว่ำอันดับควำมน่ำเชื่อถือของบริ ษทั
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23. เงินกู้ยมื ระยะสั้ น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
425,300
545,200
206,650
631,950
545,200

งบกำรเงินรวม
2561
2560
3,800
5,000
370,783
374,583
5,000

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสำนักงำนกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจำกสำนักงำนกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย เป็ นเงิ นกูย้ ืม
ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำมแห่งกูย้ มื จำกสำนักงำนกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย ซึ่ งเป็ นไปตำมโครงกำร
สิ นเชื่ อเพื่อเสริ มสภำพคล่องให้กบั โรงงำนน้ ำตำล โดยมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี และมีกำหนด
ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดในเดือนธันวำคม 2561 หรื อวันอื่นตำมที่ท้ งั สองฝ่ ำยจะได้ตกลงกัน
ในภำยหลัง และค้ ำประกันด้วยเช็คจ่ำยล่วงหน้ำของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว
24. เงินกู้ยมื ระยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำว ณ วันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วยเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ดังนี้
งบกำรเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะยำว
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำว - สุทธิ

2561
5,682,000
(1,772,000)
3,910,000

2560
3,655,833
(1,623,833)
2,032,000

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
5,630,000
3,203,833
(1,720,000)
(1,223,833)
3,910,000
1,980,000

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยำว สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

รำคำตำมบัญชีตน้ ปี
กูเ้ พิ่มระหว่ำงปี
จ่ำยคืนเงินกูร้ ะหว่ำงปี
กำรควบรวมกิจกำร
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

2561
3,655,833
4,000,000
(1,973,833)
5,682,000

2560
5,067,466
1,000,000
(2,011,633)
(400,000)
3,655,833

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
3,203,833
3,409,666
4,000,000
1,000,000
(1,573,833)
(1,205,833)
5,630,000
3,203,833

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)

156

- 43 -

อัตรำดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ระยะยำว ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม

2561
ร้ อยละ
3.00 - 3.80

เงินกูย้ มื - สกุลบำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ
3.00 - 3.80
2.00 - 3.80

2560
ร้ อยละ
2.00 - 4.25

ระยะเวลำครบกำหนดของเงินกูย้ มื ระยะยำว
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
1,720,000
1,223,833
3,910,000
1,980,000

งบกำรเงินรวม

2561
1,772,000
3,910,000

ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

2560
1,623,833
2,032,000

เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมีรำยละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
วงเงิน

ยอดคงเหลือ

อัตรำดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ตุลำคม
2561

2560

พันบำท

พันบำท

กำรชำระ

กำรชำระ

คืนเงินต้ น

ดอกเบี้ย

เริ่มชำระ

ครบกำหนดชำระ

เฉพำะบริ ษทั
1. 2,500 ล้ำนบำท

-

350,000 AMLR-อัตรำคงที่

ทุก 6 เดือน

รำยเดือน

พฤษภำคม 2556

มีนำคม 2562

2. 1,500 ล้ำนบำท

450,000

750,000 AMLR-อัตรำคงที่

ทุก 6 เดือน

ทุก 3 เดือน

พฤษภำคม 2558

พฤศจิกำยน 2562

3. 1,000 ล้ำนบำท

500,000

700,000 AMLR-อัตรำคงที่

ทุก 6 เดือน

ทุก 3 เดือน

มิถุนำยน 2559

ธันวำคม 2563

4. 1,000 ล้ำนบำท

200,000

400,000 AMLR-อัตรำคงที่

ทุก 6 เดือน

รำยเดือน

เมษำยน 2558

ตุลำคม 2562

5. 1,000 ล้ำนบำท

830,000

1,000,000

อัตรำคงที่

ทุก 6 เดือน

รำยเดือน

เมษำยน 2561

ตุลำคม 2566

6. 1,000 ล้ำนบำท

750,000

-

AMLR-อัตรำคงที่

ทุก 6 เดือน

ทุก 3 เดือน

พฤษภำคม 2561

พฤศจิกำยน 2564

7. 1,000 ล้ำนบำท

900,000

-

อัตรำคงที่

ทุก 6 เดือน

รำยเดือน

มิถุนำยน 2561

ธันวำคม 2565

8. 1,000 ล้ำนบำท

1,000,000

-

MLR-อัตรำคงที่

ทุก 6 เดือน

รำยเดือน

พฤศจิกำยน 2561

พฤษภำคม 2566

9.

1,000,000

-

MLR-อัตรำคงที่

ทุก 6 เดือน

รำยเดือน

มีนำคม 2562

กันยำยน 2566

อัตรำคงที่

รำยปี

รำยปี

มิถุนำยน 2556

มิถุนำยน 2562

200,000 AMLR-อัตรำคงที่

ทุก 6 เดือน

รำยเดือน

มีนำคม 2555

มิถุนำยน 2561

52,000

252,000 AMLR-อัตรำคงที่

ทุก 6 เดือน

รำยเดือน

สิ งหำคม 2557

กุมภำพันธ์ 2562

52,000

452,000

5,682,000

3,655,833

1,000 ล้ำนบำท

10. 23 ล้ำนบำท
รวม

5,630,000

3,833
3,203,833

บริ ษทั ย่อย
11. 1,000 ล้ำนบำท
12. 1,000 ล้ำนบำท
รวม
รวมทั้งหมด

-

* AMLR คือ อัตรำดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของสถำบันกำรเงินในประเทศไทยขนำดใหญ่ 4 แห่ ง
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เงิ นกูย้ ืมส่ วนใหญ่ในงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560
ค้ ำประกันโดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยได้ทำประกันภัยสิ่ งปลูกสร้ำง และเครื่ องจักรบำงส่ วน
โดยยกประโยชน์ให้ธนำคำรผูใ้ ห้กู้ ยกเว้นวงเงิ นที่ 10 ซึ่ งเป็ นเงิ นกู้ยืมเพื่อซื้ ออุ ปกรณ์ ใ นกำรเกษตร
มีกรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั และเช็คของบริ ษทั ค้ ำประกัน
ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิ บตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงิ นบำงประกำร โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ต้องดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินที่ มีดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น (ดูหมำยเหตุขอ้ 29) และบริ ษทั ต้องดำรง
สัดส่ วนกำรถื อหุ ้นของบริ ษทั ในบริ ษทั ย่อย กำรดำรงอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ข้อจำกัด
ในกำรก่อหนี้ระยะยำวเพิ่มเติม กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและข้อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย
ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำมำรถดำรงสัดส่ วนต่ำงๆ ตำมที่ระบุใน
สัญญำดังกล่ำว
25. ค่ ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้ สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีและหนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
25.1 ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม ประกอบด้วย

ภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กับผลต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้น
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

142,332

130,180

-

2,005
144,337

429,672
559,852

(142,425)
(142,425)

(3,713)

320,504
316,791

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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กำรกระทบยอดภำษีเงินได้และกำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีคูณด้วยอัตรำภำษีเงินได้ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ตุลำคม มีดงั นี้

กำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
- ส่วนที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม - ยกเว้นภำษีเงินได้
- ส่วนที่ไม่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
รวมกำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
อัตรำภำษีตำมกฎหมำย (ร้อยละ)
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
- ส่วนที่ไม่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
รวมภำษีเงินได้
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ที่ไม่สำมำรถ
หักเป็ นค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ในทำงภำษี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ปีก่อน
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้

งบกำรเงินรวม
2561
2560

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

311,593
663,124
974,717
20

(165,219)
2,676,817
2,511,598
20

(708,631)
(708,631)
20

1,628,775
1,628,775
20

132,625
132,625

535,363
535,363

-

325,755
325,755

9,775
142,400
(68)
2,005
144,337

(419,100)
116,263
13,917
429,672
559,852

(142,425)
(142,425)

(325,755)
(3,713)
320,504
316,791

25.2 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนสะสมยกไป
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

รายงานประจ�ำปี 2561

งบกำรเงินรวม
2561
2560
1,133
5,244
557
6,934

8,904
103,538
(6,097)
12,518
(66,070)
16,676
(69,646)
13,391
13,214

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
-

-
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม
มีดงั นี้
2561

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนสะสมยกไป
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่
1 พฤศจิกำยน
2560

งบกำรเงินรวม
รำยกำรที่รับรู้
รำยกำรที่รับรู้
ในกำไร
ในกำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่

8,904
103,538
(6,097)
12,518
(66,070)
16,676

(7,738)
(98,294)
6,097
(12,518)
(16,676)

(69,646)
13,391
13,214

69,646
(12,834)
(72,317)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนสะสมยกไป
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

-

587
2,243

-

66,070

66,037

2,830

(69,646)
13,391
11,509

-

-

งบกำรเงินรวม
รำยกำรที่รับรู้
รำยกำรที่รับรู้
ในกำไร
ในกำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่

9,442
101,295
(6,097)
12,518
(66,070)
16,676

ณ วันที่
31 ตุลำคม
2561

(33)

2560

ณ วันที่
1 พฤศจิกำยน
2559

หน่ วย : พันบำท

(1,125)

(1,125)

1,133
5,244

557
6,934

หน่ วย : พันบำท
ณ วันที่
31 ตุลำคม
2560

8,904
103,538
(6,097)
12,518
(66,070)
16,676
(69,646)
13,391
13,214
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สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ที่ยงั ไม่ได้รับรู้ของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศ 3 แห่ง ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
2561
2560

รำยกำรดังต่อไปนี้ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ขำดทุนสะสม

(189,919)
284,974
95,055

(167,216)
289,753
122,537

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ประเมินว่ำจะไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกสิ นทรัพย์
ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ได้ท้ งั จำนวน เนื่ องจำกบริ ษทั ย่อยจะมีกำไรสุ ทธิ ทำงภำษี ในอนำคต
ไม่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอตัดบัญชี ดงั กล่ำว โดยขำดทุนทำงภำษีจำนวน
284.97 ล้ำนบำท ที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ดงั กล่ำวจะสิ้ นอำยุในปี 2562 ถึง 2566
25.3 หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์
ขำดทุนสะสมยกไป
ค่ำเสื่ อมรำคำ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมสิ นทรัพย์ชีวภำพ
กำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร
อื่น ๆ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

รายงานประจ�ำปี 2561

งบกำรเงินรวม
2561
2560
(36,367)
(22,981)
(58,115)
545,493
(374,572)
93,552
572,107
(1,631)
482,573
(36,623)
1,163,436

(11,208)
(45,858)
(43,187)
479,606
(164,820)
68,483
444,607
(3,209)
482,573
(16,980)
1,190,007

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(10,088)
(18,179)
(328,630)
(25,714)
194,858
(290,577)
49,340
276,457
(406)
482,573
(12,538)
317,096

(8,863)
(41,793)
(230,144)
(22,415)
194,858
(164,722)
30,892
242,925
(1,211)
482,573
(4,208)
477,892
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รำยกำรเคลื่อนไหวของหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
2561

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์
ขำดทุนสะสมยกไป
ค่ำเสื่ อมรำคำ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมสิ นทรัพย์ชีวภำพ
กำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร
อื่น ๆ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่
1 พฤศจิกำยน
2560

หน่ วย : พันบำท

งบกำรเงินรวม
รำยกำรที่รับรู้
รำยกำรที่รับรู้
ในกำไร
ในกำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่

(11,208)
(45,858)

(25,159)
22,877

(43,187)
479,606
(164,820)
68,483

(6,952)

(209,752)
25,069

444,607
(3,209)
482,573
(16,980)
1,190,007

127,500
1,578
(5,473)
(70,312)

ณ วันที่
31 ตุลำคม
2561

-

-

(36,367)
(22,981)
(7,976)
65,887

(58,115)
545,493
(374,572)
93,552
572,107
(1,631)
482,573
(36,623)
1,163,436

(14,170)
43,741

2560

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนระยะยำวอื่น
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์
ขำดทุนสะสมยกไป
ค่ำเสื่ อมรำคำ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมสิ นทรัพย์ชีวภำพ
กำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร
อื่น ๆ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

หน่ วย : พันบำท

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
รำยกำรที่รับรู้ รำยกำรที่รับรู้ กำรควบรวม ณ วันที่
1 พฤศจิกำยน
ในกำไร
ในกำไรขำดทุน
กิจกำร
31 ตุลำคม
2559
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
2560
(18,702)
(1,226)
(1,177)

7,494
(44,632)
1,177

-

(51,385)
551,270
(178,919)
37,383

(502)
(66,070)
14,099
30,883

7,754
(1,023)
-

425,368
(23,049)
739,563

19,239
(3,209)
482,573
129
441,181

5,570
12,301

946
(4,571)
217
-

370
(3,038)

(11,208)
(45,858)
(43,187)
479,606
(164,820)
68,483
444,607
(3,209)
482,573
(16,980)
1,190,007
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2561

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์
ขำดทุนสะสมยกไป
ค่ำเสื่ อมรำคำ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมสิ นทรัพย์ชีวภำพ
กำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร
อื่น ๆ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
รำยกำรที่รับรู้ รำยกำรที่รับรู้
1 พฤศจิกำยน
ในกำไร
ในกำไรขำดทุน
2560
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
(8,863)
(41,793)
(230,144)

(1,225)
23,614
(98,486)

(22,415)
194,858
(164,722)
30,892
242,925
(1,211)
482,573
(4,208)
477,892

903
(125,855)
18,448
33,532
805
5,839
(142,425)

(4,202)
(14,169)
(18,371)

2560

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนระยะยำวอื่น
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ผลกำไรจำกกำรตีรำคำสิ นทรัพย์
ขำดทุนสะสมยกไป
ค่ำเสื่ อมรำคำ
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมสิ นทรัพย์ชีวภำพ
กำไรจำกกำรควบรวมกิจกำร
อื่น ๆ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

รายงานประจ�ำปี 2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
รำยกำรที่รับรู้ รำยกำรที่รับรู้
1 พฤศจิกำยน
ในกำไร
ในกำไรขำดทุน
2559
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่

หน่ วย : พันบำท
ณ วันที่
31 ตุลำคม
2561
(10,088)
(18,179)
(328,630)
(25,714)
194,858
(290,577)
49,340
276,457
(406)
482,573
(12,538)
317,096
หน่ วย : พันบำท
ณ วันที่
31 ตุลำคม
2560

(7,213)
(1,226)
(148,907)
(1,177)

(1,650)
(40,567)
(81,237)
1,177

-

(8,863)
(41,793)
(230,144)
-

(21,485)
194,858
(94,696)
5,595
230,738
(8,213)
148,274

(4,474)
(70,026)
25,297
12,187
(1,211)
482,573
(1,565)
320,504

3,544
5,570
9,114

(22,415)
194,858
(164,722)
30,892
242,925
(1,211)
482,573
(4,208)
477,892
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26. ประมำณกำรหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนและ
ตำมระเบียบกำรเกษียณอำยุพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งจัดเป็ นโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
จำนวนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนตำมโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
15,049
12,647
6,868
5,424
11,492
55,968
33,409
74,039

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
6,378
5,791
2,730
2,198
4,649
25,522
13,757
33,511

กำรเปลี่ ยนแปลงมูลค่ำปั จจุบนั ของประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำนสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำนยกมำ
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ประกันภัยของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ที่จ่ำยระหว่ำงปี
กำรควบรวมกิจกำร
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงำนยกไป

งบกำรเงินรวม
2561
2560

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

264,742
15,049
6,868
11,492

261,287
12,647
5,424
55,968

112,076
6,378
2,730
4,649

107,427
5,791
2,198
25,522

39,148
(38,453)
-

(41,926)
(23,929)
(4,729)

21,009
(18,273)
-

(17,720)
(11,142)
-

298,846

264,742

128,569

112,076

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อสมมติ ในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่สำคัญที่ ใช้ในกำรประมำณกำรหนี้ สินไม่
หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนำคต
อัตรำส่ วนของพนักงำนที่เลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุ
(ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอำยุของพนักงำน)
- พนักงำนรำยเดือน
- พนักงำนรำยวัน

2561
ร้ อยละ
2.14 - 3.46
5.00

2560
ร้ อยละ
1.67 - 2.93
5.00

5.00 - 35.00
4.00 - 100.00

4.00 - 34.00
3.00 - 100.00

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ
2.45 - 2.87
2.19 - 2.80
5.00
5.00

8.00 - 14.00
11.00 - 52.00

7.00 - 11.00
9.00 - 22.00

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยข้ำงต้น
ซึ่ งมีผลกระทบเพิ่มขึ้ น (ลดลง) ต่อมูลค่ำปั จจุบ นั ของหนี้ สิ นไม่หมุ นเวียนส ำหรั บผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560

หน่ วย : ล้ ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

อัตรำคิดลด
อัตรำคิดลด - ลดลงร้อยละ 0.5
อัตรำคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

1.09 - 130.86
1.02 - 126.39

0.58 - 86.61
0.48 - 85.14

130.86
126.39

86.61
85.14

อัตรำกำรเติบโตของเงินเดือน
อัตรำกำรเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 0.5
อัตรำกำรเติบโตของเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

1.02 - 126.49
1.09 - 130.73

0.48 - 86.64
0.57 - 87.92

126.49
130.73

86.64
87.92

อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน - ลดลงร้อยละ 1 1.14 - 133.26
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 0.98 - 124.37

0.65 - 86.80
0.42 - 83.87

133.26
124.37

86.80
83.87

รายงานประจ�ำปี 2561
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27. เงินปันผลจ่ ำยและทุนสำรองตำมกฎหมำย
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั มีมติให้จ่ำยเงินปั นผล ดังนี้
เงินปันผล

อนุมตั โิ ดย

จำนวนหุ้น
พันล้ ำนหุ้น
- จ่ำยปันผลจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561
4.41
ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2559
ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2560
- จ่ำยปันผลจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560
ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2558
ถึงวันที่ 31 ตุลำคม 2559

4.41

เงินปันผล
จ่ ำยต่ อหุ้น
0.05

0.10

เงินปันผลจ่ ำย
วันทีจ่ ่ ำย
ล้ ำนบำท
เงินปันผล
220.51
16 มีนำคม 2561

441.02

23 มีนำคม 2560

ตำมพระรำชบัญญัติ บริ ษ ัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ัทจะต้องจัดสรรก ำไรสุ ทธิ ประจ ำปี ส่ วนหนึ่ ง
ไว้เป็ นทุ นสำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้ อยละห้ำของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยขำดทุ นสะสมยกมำ
(ถ้ำมี ) จนกว่ำทุ นสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละสิ บของทุ นจดทะเบี ยน ทุนส ำรองตำมกฎหมำย
ดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลได้
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ทุนสำรองตำมกฎหมำยของบริ ษทั มีจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละสิ บของ
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
28. ค่ ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรได้รวมค่ำตอบแทนกรรมกำร ซึ่ งเป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยที่ ไม่รวมเงิ นเดื อน และประโยชน์ที่เกี่ ยวข้องตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติบริ ษ ทั
มหำชนจำกัด ดังนี้

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
9,137
9,086

29. กำรจัดกำรส่ วนทุน
วัตถุประสงค์หลัก ของบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยในกำรจัดกำรส่ วนทุนคือ กำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถ
ในกำรดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ อง กำรดำรงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสม และกำรรักษำอัตรำส่ วนหนี้สิน
ที่มีดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบกำรเงินรวมไม่ให้เกินข้อกำหนดในกำรออกหุ ้นกู้ (ดูหมำยเหตุขอ้ 22)
และของสัญญำกูย้ มื เงิน (ดูหมำยเหตุขอ้ 24)
ณ วันที่ 31 ตุลำคม อัตรำส่ วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบกำรเงินรวม มีดงั นี้
หนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

2561
1.26 : 1.00

2560
1.20 : 1.00

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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30. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม ได้แก่

เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำธรรมเนียมนำส่ งกองทุนอ้อยและน้ ำตำลทรำย
ค่ำซ่อมแซมบำรุ งรักษำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ ง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ซื้อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิต
ขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภำพ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนอื่น
รวม

หน่ วย : พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
1,363,478
1,382,584
511,671
533,494
1,264,327
1,182,249
440,611
352,847
1,115,904
1,095,557
485,028
441,214
702,750
651,798
230,741
239,711
777,030
508,729
476,096
188,228
11,883,367 10,448,253 6,827,356 5,198,432
336,192
121,917 1,778,809 2,065,694
(1,128,169)
(622,211)
(996,086)
(611,796)
32,850
54,383
6,054
492,431
400,299
4,002
222,646
74,887
138,267
147,142
56,221
50,508
727,643
668,129
620,338
514,186
979,058
787,219
576,716
541,388
18,196,699 16,648,395 11,499,932 9,995,146

31. กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน คำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญ
ของบริ ษทั ด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงงวด กำไร (ขำดทุน)
ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
2561

กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนและปรับลด
สำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญ

งบกำรเงินรวม
กำไร
จำนวนหุ้น
สำหรับปี
พันบำท
พันหุ้น

กำไร
ต่ อหุ้น
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ขำดทุน
จำนวนหุ้น ขำดทุน
สำหรับปี
ต่ อหุ้น
พันบำท
พันหุ้น
บำท

848,055

0.192

(566,206)

พันหุ้น

กำไร
ต่ อหุ้น
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไร
จำนวนหุ้น
กำไร
สำหรับปี
ต่ อหุ้น
พันบำท
พันหุ้น
บำท

4,410,233

0.447

1,311,983

2560

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและปรับลด
สำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญ

รายงานประจ�ำปี 2561

กำไร
สำหรับปี
พันบำท
1,970,395

4,410,233
งบกำรเงินรวม
จำนวนหุ้น

4,410,233

4,410,233

(0.128)

0.297
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32. กำรเสนอข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนงำนดำเนินงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนงำนดำเนิ นงำนตำมมุมมองผูบ้ ริ หำร
โดยพิจำรณำจำกกำรบริ หำรกำรจัดกำรและโครงสร้ำงกำรบริ หำรและกำรรำยงำนภำยในของกลุ่มบริ ษทั
เป็ นเกณฑ์ในกำรกำหนดส่ วนงำน
กลุ่มบริ ษทั จำแนกส่ วนงำนตำมธุ รกิจหลักได้ดงั นี้
กลุ่มธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำล
ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยน้ ำตำลทรำยและกำกน้ ำตำลให้ แก่ ผู้ป ระกอบกำรในอุ ต สำหกรรม
ผูป้ ระกอบกำรที่เป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์เพื่อกำรส่ งออก และบริ ษทั ผูค้ ำ้ น้ ำตำลต่ำงประเทศ
กลุ่มธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำ
ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ ำให้แก่กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิตแห่งประเทศไทย และบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มธุรกิจให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์
ดำเนินธุ รกิจให้เช่ำประเภทอำคำรสำนักงำนและกิจกำรรี สอร์ ทเพื่อกำรพักผ่อน สำหรับเป็ นศูนย์อบรมและ
สัมมนำ
กลุ่ ม บริ ษ ทั จำแนกส่ ว นงำนตำมภูมิศ ำสตร์ ออกเป็ นกำรประกอบกำรในประเทศ และต่ำ งประเทศ
โดยต่ำงประเทศ ประกอบด้วย สำธำรณรัฐประชำธิ ปไตยประชำชนลำว และรำชอำณำจักรกัมพูชำ
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริ ษทั มีรำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกรำยหนึ่ งจำกธุ รกิ จ
ผลิตไฟฟ้ ำเป็ นจำนวนรวมประมำณ 995.67 ล้ำนบำท และ 751.67 ล้ำนบำท ตำมลำดับ จำกยอดรำยได้รวม
ของกลุ่มบริ ษทั

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2561

3,168
3,301
15,719
19,245
41,433
28,232

37
153
2,861
211
3,262
2,941

1,312
2,113
15,783
19,668
38,876
24,499

297
(636)

6
(69)

47
219
2,975
298
3,539
2,890

-

-

-

-

-

-

(73)

(28)

2,100
2,100
263

193
100
7,238
21
7,552
1,458

(343)

(59)

1,220
2,422
3,642
978

61
139
7,485
29
7,714
2,405

(328)

(66)

752
1,634
2,386
476

ธุรกิจผลิตและ
จำหน่ ำยไฟฟ้ำ
2561
2560
ไทย
ไทย

16
155
4,224
4,395
799

-

(22)

179
179
220

10
3,994
4,004
884

-

(25)

168
168
486

ธุรกิจให้ เช่ ำ
อสั งหำริมทรัพย์
2561
2560
ไทย
ไทย

147
536
415
209
1,307
363

1
(17)

-

1,053
1,387
2,440
162

2561
ไทย

2
(19)

136
630
425
305
1,496
686

-

552
1,912
2,464
141

2560
ไทย

ธุรกิจอื่นๆ

(1,085)
(1)
(205)
(11,116)
(12,407)
(6,890)

(214)
-

214

(7,996)
(7,996)
(252)

2561

(368)
(1)
(314)
(11,955)
(12,638)
(6,466)

(194)
-

194

(9,756)
(9,756)
(436)

2560

รำยกำรระหว่ ำงกัน

1,198
3,100
26,354
12,339
42,991
24,898

18
1,970
111
(1,130)

18
848
113
(1,198)

2,476
4,089
26,183
12,794
45,542
26,903

15,623
15,623
5,859
(2,800)
(668)
121
(560)
1,952

2560
17,813
17,813
4,345
(2,788)
(728)
145
(144)
830

2561

หน่ วย : ล้ ำนบำท
รวม

* บริ ษทั สิ้ นสุดกำรควบคุมบริ ษทั เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั เคเอสแอลจีไอ จำกัด เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2560 จำกกำรควบรวมกิ จกำรของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวกับกิ จกำรอื่น ทำให้กลุ่มบริ ษทั ไม่มีส่วนงำนดำเนิ นงำนในธุรกิ จผลิตและจำหน่ำย แอลกอฮอล์ นับตั้งแต่วนั ที่ควบรวมกิ จกำร
ดังกล่ำว

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ส่วนกลำง
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

(92)

(651)

(94)

6
(74)

604
152
756
86

536 11,447
44
6,058
580 17,505
(76) 4,843

ธุรกิจผลิตและจำหน่ ำย
ธุรกิจผลิตและ
น้ำตำลทรำยและกำกน้ำตำล
จำหน่ ำยแอลกอฮอล์ *
2561
2560
2561
2560
ไทย ต่ ำงประเทศ ไทย ต่ ำงประเทศ ไทย
ไทย

รำยได้จำกกิจกำรอื่น
14,825
รำยได้จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
4,143
รวม
18,968
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
3,313
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย กำรบริ หำรและค่ำใช้จ่ำยอื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
(767)
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
กำไรสุ ทธิ
บวก กำไรสำหรับปี ของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อำนำจควบคุม
กำไรสำหรับปี ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ดอกเบี้ยรับ
320
ค่ำเสื่ อมรำคำ
(769)

งบกำไรขำดทุนรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนงำนดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั แสดงได้ดงั นี้
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33. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 นอกจำกหนี้ สินที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นแล้ว บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย ยังมีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ดังนี้
33.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำขำยสิ นค้ำที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบสำหรับงบกำรเงินรวม
จำนวน 3,012.90 ล้ำนบำท และ 2,060.07 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และสำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวน 625.18 ล้ำนบำท และ 1,879.91 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
33.2 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำมแห่ งได้ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำแก่ ชำวไร่ เพื่อรั บซื้ ออ้อย โดยบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยยังมิ ได้บนั ทึกภำระหนี้ สินดังกล่ำว เนื่ องจำกเช็คยังไม่ถึงกำหนดชำระและยังไม่ได้รับอ้อย
ณ วันที่ 31 ตุลำคม ตำมรำยละเอียดดังนี้

สำหรับฤดูกำรผลิตปี 2560/2561
สำหรับฤดูกำรผลิตปี 2561/2562

งบกำรเงินรวม
2561
2560
1,167.01
1,046.38
-

หน่ วย : ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
472.11
403.17
-

33.3 บริ ษทั ทำสัญญำให้เช่ำที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ำงกับบริ ษทั แห่งหนึ่ง อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 1.29 ล้ำนบำท ซึ่ ง
มีกำหนดระยะเวลำตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนำยน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2566 เมื่อครบกำหนดสำมำรถต่อ
อำยุสัญญำเช่ำได้สำมครั้งๆ ละ 5 ปี โดยผูเ้ ช่ำต้องแจ้งเป็ นหนังสื อต่อบริ ษทั เป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน
ก่อนครบกำหนดสัญญำ
33.4 บริ ษ ทั ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง ท ำสัญ ญำซื้ อ ขำยไฟฟ้ ำกับ กำรไฟฟ้ ำฝ่ ำยผลิต แห่ ง ประเทศไทย (กฟผ.)
จำนวน 2 สัญญำ ดังนี้
- สัญญำลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2548 กฟผ. ตกลงซื้ อพลังงำนไฟฟ้ ำจำกบริ ษทั ย่อย ณ อำเภอน้ ำพอง
จังหวัดขอนแก่น ตำมรำคำที่ ตกลงร่ วมกันในสัญญำเป็ นระยะเวลำ 21 ปี นับตั้งแต่เดื อนแรกที่ มี
กำรขำยไฟฟ้ ำ (เดือนธันวำคม 2549) ในปริ มำณ 20 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดันไฟฟ้ ำ 115 กิโลโวลท์
โดยในปี ที่ 2 จนถึ งปี ก่อนปี สุ ดท้ำย กฟผ. ตกลงที่จะซื้ อพลังงำนไฟฟ้ ำในปริ มำณไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ ำตำมสัญญำ
- สัญญำลงวันที่ 12 มกรำคม 2553 กฟผ. ตกลงซื้ อปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ ำ 22 เมกะวัตต์ ณ ระดับ
แรงดัน 115 กิโลโวลท์จำกบริ ษทั ย่อย ณ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี ตำมรำคำที่ตกลง
ร่ วมกัน ในสั ญญำ เป็ นระยะเวลำ 5 ปี ตั้ง แต่ วนั ที่ 1 เมษำยน 2554 บริ ษ ทั ย่อ ยต้องแจ้ง เป็ น
หนังสื อต่อ กฟผ. เป็ นเวลำไม่ น้อยกว่ำ 30 วัน ก่ อนครบกำหนดอำยุสัญญำเพื่อต่ออำยุสัญญำ
ต่อไปอีกครำวละ 5 ปี บริ ษทั ย่อยได้ยื่นหนังสื อค้ ำประกันกำรเสนอขำยไฟฟ้ ำ เป็ นจำนวนเงิน
4.40 ล้ำนบำท ต่อมำเมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2557 กฟผ. ได้ตกลงซื้ อปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ ำเพิ่มอีก
8 เมกะวัตต์รวมเป็ น 30 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ตำมรำคำที่ตกลงร่ วมกันในสัญญำ
บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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33.5 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งทำสัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ ำกับกำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิภำค (กฟภ.) เมื่อวันที่ 18 กันยำยน
2555 โดยตกลงซื้ อปริ มำณพลังงำนไฟฟ้ ำ 2.12 เมกะวัตต์ ณ ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ ณ อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย ตำมรำคำที่ ตกลงร่ วมกันในสัญญำ เป็ นระยะเวลำ 5 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 20 พฤศจิกำยน 2555
(บริ ษ ทั มี กำรขอเลื่ อนกำรขำยพลังงำนไฟฟ้ ำเป็ นวันที่ 27 ธันวำคม 2557) โดยบริ ษ ทั ย่อยต้องแจ้ง
เป็ นหนังสื อต่อ กฟภ. เป็ นเวลำไม่ น้อยกว่ำ 30 วัน ก่ อนครบก ำหนดอำยุ สั ญญำเพื่ อต่ ออำยุ สั ญญำ
ต่อไปอีกครำวละ 5 ปี
33.6 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีภำระผูกพันและวงเงินสิ นเชื่อ ดังนี้

หน่ วย : ล้ ำน

งบกำรเงินรวม

ภำระผูกพัน
สัญญำค้ ำประกันกำรชำระหนี้ของบริ ษทั ย่อย
สำหรับค้ ำหนี้สินทุกประเภทที่อำจจะเกิดขึ้น
สัญญำค้ ำประกันกำรชำระหนี้ของบริ ษทั ย่อย
สำหรับค้ ำหนี้สินทุกประเภทที่อำจจะเกิดขึ้น
สัญญำค้ ำประกันกำรชำระหนี้ของบริ ษทั ร่ วม
สำหรับค้ ำหนี้สินทุกประเภทที่อำจจะเกิดขึ้น
วงเงินสิ นเชื่อ
หนังสื อค้ ำประกัน (ไม่ระบุวงเงิน)
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท
เลตเตอร์ออฟเครดิต
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
วงเงินร่ วมกันในเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยำว

สกุลเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561
วงเงิน
ใช้ ไป
คงเหลือ

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560
วงเงิน
ใช้ ไป
คงเหลือ

บำท

-

2,393.34

-

-

2,829.88

-

ดอลลำร์สหรัฐ

-

-

-

-

7.50

-

บำท

-

-

-

74.01

-

บำท
บำท
120.00
ดอลลำร์สหรัฐ
10.00
บำท
22,967.00
ดอลลำร์สหรัฐ
43.50
บำท
2,766.00
บำท
5,682.00

194.05

79.27
120.00
10.00
5,116.47 17,850.53
43.50
1,734.00 1,032.00
5,682.00
-

120.00
10.00
22,255.70
50.50
3,676.50
3,655.83

91.68
120.00
10.00
5,901.27 16,354.43
7.50
43.00
2,362.50 1,314.00
3,655.83
หน่ วย : ล้ ำน

ภำระผูกพัน
สัญญำค้ ำประกันกำรชำระหนี้ของบริ ษทั ย่อย
สำหรับค้ ำหนี้สินทุกประเภทที่อำจจะเกิดขึ้น
สัญญำค้ ำประกันกำรชำระหนี้ของบริ ษทั ย่อย
สำหรับค้ ำหนี้สินทุกประเภทที่อำจจะเกิดขึ้น
สัญญำค้ ำประกันกำรชำระหนี้ของบริ ษทั ร่ วม
สำหรับค้ ำหนี้สินทุกประเภทที่อำจจะเกิดขึ้น
วงเงินสิ นเชื่อ
หนังสื อค้ ำประกัน (ไม่ระบุวงเงิน)
เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
วงเงินร่ วมกันในเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยำว

รายงานประจ�ำปี 2561

สกุลเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560
วงเงิน
ใช้ ไป
คงเหลือ
วงเงิน
ใช้ ไป
คงเหลือ

บำท

-

2,276.54

-

-

2,058.08

-

ดอลลำร์สหรัฐ

-

-

-

-

7.50

-

บำท

-

194.05

-

-

74.01

-

4.13
3,856.00
1,734.00
5,630.00

30.00
7,651.00
3.50
1,032.00
-

30.00
11,593.70
10.50
3,676.50
3,203.83

บำท
บำท
30.00
บำท
11,507.00
ดอลลำร์สหรัฐ
3.50
บำท
2,766.00
บำท
5,630.00

9.78
4,265.00
2,362.50
3,203.83

30.00
7,328.70
10.50
1,314.00
-
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วงเงิ นสิ นเชื่ อดังกล่ ำวข้ำงต้นบำงส่ วนค้ ำประกันโดยบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยค้ ำประกันระหว่ำงกัน
และกำรโอนสิ ทธิ ประกันภัยของสิ่ งปลู กสร้ ำงและเครื่ องจักรแก่ ผูใ้ ห้กู้ บำงส่ วนค้ ำประกันโดย
กรรมกำรบริ หำรบริ ษทั บำงท่ ำนและเช็คของบริ ษทั นอกจำกนี้ บำงวงเงิ นหำกมี กำรเบิกใช้ บริ ษ ทั
และบริ ษทั ย่อยจะต้องนำสิ นค้ำบำงส่ วนเข้ำร่ วมค้ ำประกันด้วย อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ไม่มีกำรใช้วงเงินดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560
ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องปฏิ บตั ิตำมเงื่ อนไขทำงกำรเงิ นบำงประกำร สำหรับภำระผูกพันและ
วงเงินสิ นเชื่อข้ำงต้น โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องดำรงอัตรำส่ วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และบริ ษ ทั ต้องดำรงสั ดส่ วนกำรถื อหุ ้นของบริ ษ ทั ในบริ ษ ทั ย่อย กำรดำรงอัตรำส่ วนควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนี้ ข้อจำกัดในกำรก่ อหนี้ ระยะยำวเพิ่ม เติ ม กำรเพิ่ม ทุ นจดทะเบี ยนและข้อจำกัด
ในกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น
33.7 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันคงเหลือตำมสัญญำต่ำงๆ มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม

หน่ วย : ล้ ำน

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560
มูลค่ ำตำมสั ญญำ ภำระผูกพันคงเหลือ มูลค่ ำตำมสั ญญำ ภำระผูกพันคงเหลือ
ตำมสั ญญำ
ตำมสั ญญำ
บำท
1,002.07
187.54
1,018.23
168.64
บำท
500.68
51.26
489.43
107.51
ดอลลำร์สหรัฐ
0.56
13.60
0.46
สกุลเงิน

สัญญำก่อสร้ำงและจ้ำงเหมำ
สัญญำซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์

หน่ วย : ล้ ำน

งบกำรเงินรวม
ภำระผูกพันคงเหลือตำมสั ญญำ
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560
สกุลเงิน ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ ำ 5 ปี รวม ภำยใน 1 ปี
1 - 5 ปี มำกกว่ ำ 5 ปี รวม
สัญญำเช่ำสัมปทำน ดอลลำร์สหรัฐ
0.14
0.55
4.64
5.33
0.17
0.68
11.48
12.33
สัญญำเช่ำ
บำท
14.53
22.45
36.98
15.58
27.69
43.27

หน่ วย : ล้ ำน

บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560
มูลค่ ำตำมสั ญญำ ภำระผูกพันคงเหลือ มูลค่ ำตำมสั ญญำ ภำระผูกพันคงเหลือ
ตำมสั ญญำ
ตำมสั ญญำ
718.12
148.81
620.33
84.25
497.69
49.46
467.87
95.46

สกุลเงิน
บำท

หน่ วย : ล้ ำน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ภำระผูกพันคงเหลือตำมสั ญญำ
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560
ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี
รวม
ภำยใน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
7.01
8.01
15.02
5.86
9.87
15.73

สกุลเงิน
สัญญำก่อสร้ำงและจ้ำงเหมำ
สัญญำซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์

สัญญำเช่ำ

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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33.8 สัญญำอื่นที่สำคัญ
33.8.1 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง ได้รั บ สั ม ปทำนประกอบกิ จ กำรไฟฟ้ ำจำกกระทรวงพลัง งำน
เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2548 ในเขตพื้นที่ 43 หมู่ 10 ตำบลน้ ำพอง อำเภอน้ ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น โดยมีกำหนดอำยุ 21 ปี อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำร
พลังงำน พ.ศ. 2550 มี ผลใช้บ ังคับ บริ ษ ัทย่ อยดังกล่ ำวได้รั บใบอนุ ญำตผลิ ตไฟฟ้ ำ
จำกคณะกรรมกำรกำกับกิจกรรมพลังงำน ซึ่ งมีอำยุใบอนุญำต 19 ปี สิ้ นสุ ดเดือนธันวำคม
2571 โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวต้องปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรพลังงำน
พ.ศ. 2550 และเงื่อนไขประกอบใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ ำ
33.8.2

เมื่ อวันที่ 16 กุ มภำพันธ์ 2549 บริ ษ ทั น้ ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด (บริ ษ ทั ย่อย) ได้ท ำ
สัญญำพัฒนำพื้นที่ในสำธำรณรัฐประชำธิ ปไตยประชำชนลำวกับรัฐบำลของประเทศ
ดัง กล่ ำ ว เพื่ อใช้เป็ นอำคำรส ำนักงำนของบริ ษ ัทย่อย อำคำรโรงงำน ถนน และพื้ นที่
ปลูกอ้อย รวม 10,000 เฮกตำร์ โดยมีกำหนดระยะเวลำ 40 ปี และสำมำรถต่อสัญญำได้อีก
20 ปี หำกได้รับควำมเห็นชอบจำกคู่สัญญำ ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยได้
ใช้พ้นื ที่แล้ว จำนวน 5,053.61 เฮกตำร์ โดยมีอตั รำค่ำเช่ำตำมสัญญำ

33.8.3

Koh Kong Plantation Company Limited และ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. (บริ ษทั ย่อย)
ได้เข้ำร่ วมลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) กับรัฐบำลของประเทศกัมพูชำ เมื่อวันที่
2 สิ งหำคม 2549 เพื่อก่อตั้งโรงงำนน้ ำตำลพร้อมทั้งได้รับสัมปทำนพื้นที่เพำะปลูกอ้อย
ในจังหวัดเกำะกง ประเทศกัมพูชำ จำนวน 19,100 เฮกตำร์ อำยุสัมปทำน 90 ปี โดยไม่มี
ค่ำเช่ำใน 4 ปี แรก และหลังจำกนั้นคิดค่ำเช่ำในอัตรำ 1 - 4 ดอลลำร์ สหรัฐต่อเฮกตำร์ ต่อ
ปี และต่อมำเมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2559 ทำงรัฐบำลของประเทศกัมพูชำได้แก้ไขอำยุ
สัมปทำนใหม่คงเหลือ 50 ปี ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยได้ใช้พ้ืนที่
แล้วจำนวน 9,398.69 เฮกตำร์ เท่ำกันทั้งสองปี อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง และอำคำร
ระหว่ำ งก่ อ สร้ ำ งของบริ ษ ัท ย่ อ ยที่ ต้ งั อยู่บ นที่ ดิ น สั ม ปทำน เมื่ อครบก ำหนดสั ญญำ
กรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินจะตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่ำ (ดูหมำยเหตุขอ้ 18)

33.8.4

บริ ษทั ย่อยในประเทศกัมพูชำแห่งหนึ่งทำสัญญำเช่ำที่ดินระยะยำว 2 ฉบับ กับบุคคลภำยนอก
เพื่อสร้ ำงท่ำเรื อและที่ ดินรอกำรพัฒนำในวันที่ 1 มิถุนำยน 2550 และวันที่ 21 พฤษภำคม
2550 ตำมล ำดับ ระยะเวลำ 90 ปี เท่ำกันทั้งสองสัญญำ โดยบริ ษ ัทย่อยได้จ่ ำยเงิ นค่ ำเช่ ำ
ล่วงหน้ำไปแล้วทั้งจำนวน 0.48 ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐ ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560
มีคงเหลือค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำจำนวน 0.42 ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐ เท่ำกันทั้งสองปี ซึ่ งแสดงรวม
เป็ นส่ วนหนึ่งในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รายงานประจ�ำปี 2561
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34. เครื่องมือทำงกำรเงิน
นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงอันเกี่ยวเนื่ องกับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน
เงิ นตรำต่ ำงประเทศในตลำด อัตรำกำรเปลี่ ยนแปลงของรำคำสิ นค้ำที่ เกี่ ยวเนื่ อง และจำกกำรที่ คู่ สั ญญำ
ไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำ ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจำรณำใช้เครื่ องมือทำงกำรเงินที่เหมำะสมเพื่อป้ องกัน
ควำมเสี่ ยงดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบำยที่จะถื อหรื อออกเครื่ องมือทำงกำรเงิ น
เพื่อกำรเก็งกำไรหรื อเพื่อกำรค้ำ
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
ในอนำคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงิ นสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อย่ำงไรก็ตำม
กลุ่ มบริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยโดยใช้วิธีกำรต่ำงๆ รวมถึ งกำรจัดสรรเงิ นกู้ยืมที่เป็ นอัตรำ
ดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมำะสม และสอดคล้องกับกิ จกรรมต่ำงๆ ของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมีรำยละเอียด
ส่ วนใหญ่ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561
อัตรำดอกเบีย้ คงที่
อัตรำดอกเบีย้
ภำยใน
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ
ปรับขึน้ ลง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด

หน่ วย : พันบำท

รวม

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์
เงินฝำกธนำคำรแบบประจำ
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริ มปลูกอ้อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่ชำวไร่
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
รวม

-

24
249,329
973,136
220,780
46,683
1,489,952

216,915
8,307
24,500
249,722

1,687
6,712
8,399

101,340
249
34,173
135,762

101,340
24
468,180
1,015,616
220,780
71,183
6,712
1,883,835

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกูร้ ะยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำว
รวม

6,846,126
370,783
3,800
2,999,023
1,720,000
11,939,732

4,846,953
3,910,000
8,756,953

2,647,766
2,647,766

52,000
52,000

6,846,126
370,783
3,800
10,493,742
5,682,000
23,396,451
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งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560
อัตรำดอกเบีย้ คงที่
อัตรำดอกเบีย้
ภำยใน
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ
ปรับขึน้ ลง
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ตำมรำคำตลำด

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินฝำกธนำคำรแบบออมทรัพย์
เงินฝำกธนำคำรแบบประจำ
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริ มปลูกอ้อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่ชำวไร่
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่บุคคลและกิจกำรอื่น
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
รวม

-

24
281,470
1,034,514
181,000
41,983
1,538,991

354,373
10,330
24,238
388,941

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกูร้ ะยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำว
รวม

8,508,780
5,000
2,998,989
1,223,833
12,736,602

6,494,446
1,980,000
8,474,446

4,090
6,691
10,781

-

หน่ วย : พันบำท

รวม

109,680
249
30,211
140,140

109,680
24
640,182
1,075,055
181,000
66,221
6,691
2,078,853

452,000
452,000

8,508,780
5,000
9,493,435
3,655,833
21,663,048

ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ส่ วนใหญ่เกี่ ยวข้องกับกำรขำยสิ นค้ำ และกำรนำเข้ำ
เครื่ องจักร เนื่องจำกรำยกำรทำงธุ รกิจเป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ตุลำคม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศที่มีสำระสำคัญซึ่ ง ไม่ได้มีกำรทำสัญญำป้ องกันควำมเสี่ ยง
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนดังนี้
งบกำรเงินรวม

สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐ
เยน
เรี ยล
กีบ

รายงานประจ�ำปี 2561

2561
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
10.88
2.19
3.08
815.01
56.25
130.18 1,938.77

2560
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
15.79
9.03
2.50
975.58
79.68
108.52
602.24

หน่ วย : ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
สินทรัพย์
หนีส้ ิน สินทรัพย์ หนีส้ ิน
32.81
56.22
-
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ณ วัน ที่ 31 ตุ ล ำคม 2561 และ 2560 บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อ ยได้ท ำสั ญญำซื้ อ ขำยเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศ
ล่วงหน้ำและสัญญำแลกเปลี่ ยนอัตรำแลกเปลี่ ยนกับธนำคำรพำณิ ชย์ เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยนในกำรรับและจ่ำยชำระหนี้ สินในรู ปเงิ นตรำต่ำงประเทศ ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังไม่ได้
บันทึกหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำ งประเทศล่ วงหน้ำ และสัญญำแลกเปลี่ ย นอัตรำแลกเปลี่ ย นที่ เปิ ดสถำนะไว้
มีวนั ครบกำหนดอยูร่ ะหว่ำง 1 ปี โดยมีรำยละเอียดดังนี้
สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐ

จำนวนเงินที่ทำสัญญำ
สกุลเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
20.86
บำท

หน่ วย : ล้ำนบำท
จำนวนเงินที่ได้ตำมสัญญำ
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
683.78
-

มูลค่ำยุติธรรมสุ ทธิ ของสัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำและสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ตุลำคม มีดงั นี้

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ ตำมสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

งบกำรเงินรวม
2561
2560
3.78
-

หน่ วย : ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
-

ควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน้ ำตำลทรำยและรำคำอ้อย
อุตสำหกรรมอ้อยและน้ ำตำลทรำยในประเทศไทยเป็ นระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ระหว่ำงเกษตรกรชำวไร่ ออ้ ย
และโรงงำนน้ ำตำล รำคำขำยน้ ำตำลโควตำ ข. และอัตรำแลกเปลี่ยนที่บริ ษทั อ้อยและน้ ำตำลไทย จำกัด (อนท.)
ขำยได้จริ งมีผลอย่ำงมำกต่อกำรคำนวณรำคำอ้อย ซึ่ งเป็ นต้นทุนหลักของกำรผลิ ตน้ ำตำลทรำย ดังนั้น
เพื่อเป็ นกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของกำไรขั้นต้น บริ ษทั จึงมี กระบวนกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
โดยจัดทำสัญญำซื้ อ - ขำยหรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้ำเกษตร (“Commodity Swap”) อำยุสัญญำไม่เกิน 1 ปี
ซึ่ งเมื่อมีกำรปิ ดสถำนะของสัญญำหรื อเมื่อสัญญำสิ้ นสุ ดลงตำมอำยุ บริ ษทั จะรับรู้รำยกำรกำไรหรื อขำดทุน
ที่เกิดขึ้นในงบกำไรขำดทุน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรรับรู้รำยกำรในงบกำรเงิน ดังนี้

กำไรจำกสัญญำซื้อ - ขำยหรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้ำเกษตร

งบกำรเงินรวม
2561
2560
23.52
3.66

หน่ วย : ล้ ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
16.64
36.05
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มูลค่ำยุติธรรมสุ ทธิ ของสัญญำซื้ อ - ขำยหรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้ำเกษตรคงเหลือที่ เปิ ดสถำนะไว้ ณ วันที่
31 ตุลำคม ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีดงั นี้
สกุลเงิน
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิตำมสัญญำซื้อ-ขำยหรื อแลกเปลี่ยน
สิ นค้ำเกษตร

ดอลลำร์สหรัฐ

หน่ วย : ล้ ำนบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
0.20

1.09

ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำ ลูกหนี้ ชำวไร่ เงินให้กูย้ ืม
ชำวไร่ เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กยู้ ืมแก่กิจกำรอื่น ลูกหนี้เงินยืมส่ งเสริ มปลูกอ้อย และ
ลูกหนี้อื่น อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีลูกหนี้หลำยรำยและมีนโยบำยกำรให้สินเชื่อที่
ระมัดระวังรวมทั้งมีกำรพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยได้ดำเนินกำรให้ชำวไร่ นำที่ดินหรื อสิ นทรัพย์อื่นมำเป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันหรื อค้ ำประกันด้วยบุคคล
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกกำรที่ลูกหนี้จะไม่ชำระหนี้
อยูใ่ นระดับต่ำ
มูลค่ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ ครำว ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เงินให้กูย้ ืมระยะสั้น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิ น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้น
ภำษี เงิ นได้ค ้ำงจ่ำย และหนี้ สิ นหมุ นเวียน มีมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชี เนื่ องจำก
เครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำวจะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น
มูล ค่ำ ยุติธ รรมของเงิ น กู้ย ืม ระยะยำวที่มีอ ตั รำดอกเบี้ ย ลอยตัว มีมูล ค่ำ ใกล้เ คีย งกับ มูลค่ำตำมบัญชี
ส่ วนเงิ นกู้ยืมระยำวที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ มีมูลค่ำยุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี เนื่ องจำกอัตรำ
ดอกเบี้ยเฉลี่ย ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่สถำบันกำรเงินที่กลุ่มบริ ษทั ใช้บริ กำรเสนออัตรำดอกเบี้ย
ของเงิ นกู้ยืมที่ มี กำหนดระยะเวลำช ำระคื นใกล้เคี ยงกับเงิ นกู้ยืมของกลุ่มบริ ษ ทั ในอัตรำที่ ใกล้เคี ยงกับ
อัตรำดอกเบี้ยคงที่ที่ระบุไว้ตำมสัญญำเงินกู้

รายงานประจ�ำปี 2561
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รำยกำรที่เปิ ดเผยตำมตำรำงต่อไปนี้ พิจำรณำว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์ทำงกำรเงิ นและหนี้ สิน
ทำงกำรเงิ นที่รับรู้ ในงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรมีมูลค่ำแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุติธรรม

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561
หนี้สินทำงกำรเงิน
หุน้ กูร้ ะยะยำว
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560
หนี้สินทำงกำรเงิน
หุน้ กูร้ ะยะยำว

งบกำรเงินรวม/
ลำดับชั้น
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุติธรรม
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

กำรประมำณกำรมูลค่ ำยุติธรรม

10,494

10,542

ระดับ 2

คำนวณจำกรำคำปิ ดครั้งล่ำสุ ดของสมำคม
ตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วันทำกำรสุ ดท้ำย

9,493

9,658

ระดับ 2

คำนวณจำกรำคำปิ ดครั้งล่ำสุ ดของสมำคม
ตลำดตรำสำรหนี้ไทย ณ วันทำกำรสุ ดท้ำย

มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำอนุ พนั ธ์ทำงกำรเงิ น ได้แก่ สัญญำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คประมำณกำรกระแสเงิ นสดคิ ดลด โดยกระแสเงิ นสดในอนำคต
ประมำณมำจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำที่สำมำรถสังเกตได้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน) และอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำตำมสัญญำ
ซึ่ งคิ ดลดด้วยอัตรำที่สะท้อนควำมเสี่ ยงด้ำนสิ นเชื่ อของคู่สัญญำต่ำงๆ ซึ่ งเป็ นลำดับชั้นระดับที่ 3 และ
สัญญำแลกเปลี่ยนสิ นค้ำเกษตร (Commodity Swap) ประเมินมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้รำคำน้ ำตำลทรำยดิบและ
น้ ำตำลทรำยขำวจำก The Exchange and Bloomberg ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนเสมือนว่ำบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยได้ปิดสถำนะสัญญำเหล่ำนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนซึ่งเป็ นลำดับชั้นระดับที่ 2
35. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย 10 แห่ง และพนักงำนของบริ ษทั ดังกล่ำวได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ
ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560
กลุ่ มบริ ษทั และพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดื อนในอัตรำร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุน
ส ำรองเลี้ ยงชี พนี้ บริ หำรโดยบริ ษัทหลักทรั พย์จ ัดกำรกองทุ นกรุ งศรี จ ำกัด และจะจ่ ำยให้ แก่ พนักงำน
เมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2561
และ 2560 บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยได้จ่ำยเงิ นสมทบกองทุ นเป็ นจ ำนวน 32.07 ล้ำนบำท และ 32.60 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ในงบกำรเงินรวม และบริ ษทั ได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็ นจำนวน 14.63 ล้ำนบำท และ 13.57 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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36. สิ ทธิประโยชน์ จำกกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ่งได้รับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำนวน 3 ฉบับ จำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม
กำรลงทุน โดยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิ ทธิ ประโยชน์
ที่ได้รับรวมถึ งกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับกำไรสำหรับปี ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับกำร
ส่ งเสริ ม โดยมีกำหนด 8 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม ตำมรำยละเอียด ดังนี้
บัตรส่ งเสริม
เลขที่

มำตรำที่ได้ รับสิ ทธิประโยชน์

ลงวันที่

ประเภทกิจกำรที่ส่งเสริ ม

1432(2)/2552

วันที่เริ่มมีรำยได้ วันหมดอำยุ

25 26 28 31(1) 31(2) 31(3)
24 มิ.ย. 2552 - กำรผลิตไฟฟ้ ำ ไอน้ ำ และน้ ำเพื่ออุตสำหกรรม
31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3)
1349(2)/2556
25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4) 34
15 มี.ค. 2556 - กำรผลิตไฟฟ้ ำ ไอน้ ำ และน้ ำเพื่ออุตสำหกรรม
34 35(1) 35(2) และ 35(3)
61-0170-1-00-1-0 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4) และ 34 12 ก.พ. 2561 - กำรผลิตไฟฟ้ ำ ไอน้ ำ และน้ ำเพื่ออุตสำหกรรม

30 พ.ย. 2553

29 พ.ย. 2561

21 ม.ค. 2557

20 ม.ค. 2565

ยังไม่มีรำยได้

นอกจำกนี้ตำมบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริ ษทั ย่อยได้สิทธิ ในกำรลดหย่อน
ภำษีเงินได้ในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ มีกำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
หมดอำยุ และตำมบัตรส่ ง เสริ ม ทุก ฉบับ บริ ษ ทั ย่อยได้รับสิ ท ธิ์ ยกเว้นอำกรขำเข้ำ สำหรับ เครื่ องจัก ร
ที่ไ ด้รับอนุ ม ตั ิ และผูถ้ ือ หุ ้นจะได้รับ ยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับเงิ นปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รับส่ งเสริ ม
ตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
37. กำรแสดงรำยกำรใหม่
รำยกำรในงบกำรเงิ นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ตุลำคม 2560 ได้มีกำรแสดงรำยกำรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกำศกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 (ดูหมำยเหตุขอ้ 2.1) ดังนี้
รำยกำร

ลูกหนี้ชำวไร่
เงินลงทุนเผื่อขำย

38.

งบกำรเงินรวม งบกำรเงิน
รำยกำรทีแ่ สดงไว้ เดิม
เฉพำะกิจกำร
จำนวนเงิน จำนวนเงิน
93,175
8,183 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
377,849

377,849

เงินลงทุนระยะยำวอื่น

หน่ วย : พันบำท
รำยกำรทีแ่ สดงใหม่

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้
ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนเผื่อขำย

งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2561
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายงานการพัฒ นาอย่ า งยัง่ ยืน ประจ�ำ ปี 2561 ฉบับ นี้
ครอบคลุมระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2561
โดยการรายงานครัง้ ก่อนปรากฎอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี 2559 ซึง่ ได้
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ แนวทางการรายงานนี้ได้ทำ� ขึน้ ให้
สอดคล้อ งกับ Global Reporting Initiative ฉบับ Standard
ระดับ Core ในประเด็นต่อไปนี้

ขยะ

สิ่ งแวดล้อม

ความปลอดภัย

พลังงาน

ขยะแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ขยะอันตรายและขยะไม่
อันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ งการก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู
หรือวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 การรายงานปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้ และ
การจัดการ จะมาจากการชังน�
่ ้ ำหนัก

ข้อ มูล จ�ำ นวนพนัก งานและคู่ธุ ร กิจ โดยเก็บ ข้อ มูล จาก
พนักงานบริษทั และพนักงานสัญญาจ้าง และผูร้ บั เหมา

พลังงานรวม ประกอบด้วยพลังงานความร้อนและพลังงาน
การค�ำนวณชัวโมงการท�
่
ำงาน เป็ นข้อมูลจากพนักงานบริษทั
ไฟฟ้ าทีใ่ ช้ในพืน้ ทีบ่ ริษทั หรือพืน้ ทีโ่ รงงาน โดยปริมาณพลังงานความ
และพนั
ก
งานสั
ญ
ญาจ้
า
ง
ระบบบั
น ทึก เวลาท�ำ งานจากสายงาน
ร้อนเก็บข้อมูลจากปริมาณเชือ้ เพลิงจากหลักฐานการบัญชีหรือการ
อ่านค่าจากมิเตอร์คณ
ู ด้วยค่าความร้อนส�ำหรับปริมาณพลังงานไฟฟ้ า ทรัพยากรบุคคล ส่วนข้อมูลผูร้ บั เหมามาจากเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
ประจ�ำโรงงาน
เก็บข้อมูลจากใบแจ้งหนี้จากผูข้ ายไฟฟ้ า
การบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยประกอบด้วย
ก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หมายถึง ปริมาณการ
ปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกจากการด� ำ เนิ น กิจ การของบริษัท
ที่ค�ำนวณตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์ขององค์กร
โดยองค์ก ารบริห ารจัด การก๊ า ซเรือ นกระจก (องค์ก ารมหาชน)
ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยมีขอบเขตการรายงาน ดังนี้
• ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ ทางตรง (Scope 1) เกิดจากกิจกรรม
ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นความควบคุมของบริษทั เช่น หม้อต้มไอน�้ำ ยาน
พาหนะเพือ่ การเดินทางในธุรกิจของบริษทั ฯ
• ก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ ทางอ้อม (Scope 2) เกิดจากการซือ้
พลังงานไฟฟ้ าจากภายนอก

1. อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุรวม หมายถึง จ�ำนวนอุบตั เิ หตุทงั ้ หมด
ทีเ่ กิดขึน้ ต่อ 200,000 ชัวโมง
่ ต่อคน

2. อัต ราการเกิด อุ บ ตั ิเ หตุ ถึง ขัน้ หยุด งาน หมายถึง จ�ำ นวน
อุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน ทีเ่ กิดขึน้ ต่อ 200,000 ชัวโมงต่
่
อคน
3. อัตราการหยุดงานจากอุบตั เิ หตุ หมายถึง จ�ำนวนวันหยุดงาน
จากอุบตั เิ หตุทงั ้ หมด ทีเ่ กิดขึน้ ต่อ 200,000 ชัวโมงต่
่
อคน
4. อัตราการขาดงาน หมายถึง จ�ำนวนวันหยุดงานจากอุบตั เิ หตุ
และการเจ็บป่ วยจากการท�ำงาน โดยไม่รวมการลาพักร้อนและ
การลาคลอดทีเ่ กิดขึน้ ต่อ 200,000 ชัวโมงต่
่
อคน

โดยการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ ทางตรง
่ น (G4-18)
(Scope 1) และก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ ทางอ้อม (Scope 2) รายงาน กระบวนการรายงานประเด็นที่มีนัยส�ำคัญด้านความยังยื
จากปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงคูณกับค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทีอ่ า้ งอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
กลุ่ ม บริษัท ได้ก� ำ หนดประเด็น ส� ำ คัญ ด้ า นความยัง่ ยืน
(ระหว่
า
งปี
การเงินของบริษทั คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - 31
มลพิ ษอากาศ
ตุลาคม พ.ศ. 2561) เป็ นสามด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ฝุ่น ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และ ออกไซด์ของไนโตรเจน ด้านสิง่ แวดล้อม โดยร่วมกันก�ำหนดประเด็นย่อยทีส่ ำ� คัญและรับฟั ง
ค�ำ นวณโดยใช้ผ ลความเข้ม ข้น จากการตรวจวัด ตามที่ก ฎหมาย ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียประกอบตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
ก�ำหนด คูณกับอัตราการไหลของลม และชัวโมงการท�
่
ำงานเครือ่ งจักร
น�้ำจากภายนอก
ปริมาณน�้ำจากภายนอก คือ การดึงน�้ำจากแหล่งน�้ำต่างๆ
มาใช้ในกิจกรรมของบริษทั ฯ ซึง่ เก็บข้อมูลจากใบแจ้งหนี้มเิ ตอร์ โดย
แหล่งน�้ำประกอบด้วย น�้ำผิวดิน และน�้ำใต้ดนิ
รายงานประจ�ำปี 2561
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ขัน้ ตอนที่สาม สอบทานความส�ำคัญของประเด็นทีไ่ ด้มา
ขันตอนที
้
่หนึ่ ง ระบุประเด็นส�ำคัญให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ และความเสีย่ งของบริษทั ฯ และความส�ำคัญในมุม ตามขัน้ ตอนทีส่ อง โดยให้หน่วยงานภายในทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็ นผู้
่
น้ ตอนทีส่ ามต่อ
มองของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยให้เป็ นไปตามตัวชีว้ ดั มาตรฐานทีก่ ำ� หนด ด�ำเนินการ และน� ำเสนอประเด็นทีก่ ลันกรองตามขั
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้รายงานประเด็นความ
ใน Global Reporting Initiative (GRI)
ยังยื
่ นเหล่านี้ต่อสาธารณชน
ขัน้ ตอนที่สอง จัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นทีไ่ ด้มา
ขัน้ ตอนที่สี่ บริษทั มอบหมายหน่ วยงานภายในสอบทาน
ตามขัน้ ตอนทีห่ นึ่ง โดยให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องคัดเลือก โดยมีกรอบ
การพิจารณาคือ ให้จดั ล�ำดับประเด็นตามความส�ำคัญต่อการพัฒนา กระบวนการประเมินประเด็นส�ำคัญ การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
อย่างยังยื
่ นของกลุม่ บริษทั และการรักษาประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย การมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้เสีย การด�ำเนินงานด้านสังคม ความ
ปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้ขอ้ มูลมีความถูกต้องและครบถ้วน
ตามความเหมาะสม

ประเด็นด้านความยังยื
่ นที่สำ� คัญ
ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
การจัดการสิ่ งแวดล้อม

ส�ำคัญต่อผูม้ ีส่วนสียภายนอก

การก�ำกับดูแลกิ จการ
การจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า

คุณภาพและความพึง
พอใจของพนักงาน
ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม

ด้านเศรษฐกิ จ

การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

ด้านสิ่ งแวดล้อม
ด้านสังคม

การด�ำเนิ นธุรกิ จอย่างยังยื
่ น

ความส�ำคัญต่อเคเอสแอล

ด้านเศรษฐกิ จ
-การด�ำเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น
-การจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
-การก�ำกับดูแลกิจการ

ด้านสิ่ งแวดล้อม
-การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-การจัดการสิง่ แวดล้อม

ด้านสังคม
-ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
-คุณภาพและความพึงพอใจของพนักงาน
-ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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ขอบเขตการรายงาน (G4-18)
ข้อมูลด้านความยังยื
่ นทีร่ ายงานนี้เป็ นของกลุม่ บริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน กล่าวคือ กลุม่ บริษทั ทีด่ ำ� เนินธุรกิจน�้ำตาล ธุรกิจไฟฟ้ า
ชีวมวล และธุรกิจเชือ้ เพลิงชีวภาพ จ�ำแนกตามสาขา ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ โรงงานของแต่ละธุรกิจ
ความ ทรัพยากร
ปลอดภัย บุคคล

ด้านสิง่ แวดล้อม
บริษทั ฯ
พลังงาน

ก๊าซเรือน
กระจก

มลพิษ
ทาง
อากาศ

น�้ำจาก
ภายนอก

ขยะ

อุบตั เิ หตุ

การฝึก
อบรม

บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) สาขาน�้ำพอง
บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
บริษทั น�้ำตาลนิวกว้างสุน้ หลี จ�ำกัด
บริษทั โรงไฟฟ้ าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (สาขาน�้ำพอง)
บริษทั โรงไฟฟ้ าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (สาขาวังสะพุง)
บริษทั โรงไฟฟ้ าน�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (สาขาบ่อพลอย)

โครงสร้างการก�ำกับดูแลองค์กร (G4-34)
คณะกรรมการก�ำกับดูแลเป็ นคณะกรรมการที่มอี �ำนาจหน้ าที่ตามที่กล่าวหน้ า 25,71 บทบาทหน้ าที่ขา้ งต้นครอบคลุมไปถึง
การก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯด�ำเนินการตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมและสังคมด้วย ทัง้ นี้เพราะนอกจากนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการจะก�ำหนดให้บริษทั ฯต้องจัดให้มกี ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ให้กจิ การของบริษทั ด�ำเนินไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์
สุจริต ตรวจสอบได้ มีคุณธรรมแล้ว ยังก�ำหนดให้บริษทั ฯประกอบกิจการโดยให้ความส�ำคัญกับการรักษาสิง่ แวดล้อมและการพัฒนาสังคม
ควบคูไ่ ปกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ประเมินความเสีย่ งและผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยก่อนทีจ่ ะลงทุนในกิจการ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยทีส่ ดุ

รายงานประจ�ำปี 2561
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หัวข้อส�ำคัญและขอบเขตผลกระทบภายในและภายนอกองค์กร (G4-19,G4-20,G-421)
ขอบเขตของผลกระทบต่อองค์กร
ประเด็นความยังยื
่ นของกลุม่ บริษทั

ประเด็นความยังยื
่ นตามเกณฑ์
GRI (G4-19)

ต่อภายใน
องค์กร

ต่อผูม้ ี
ส่วนได้
เสีย
ภายนอก

ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก

1.การด�ำเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น -กลยุทธ์ทเ่ี หมาะสม
-การบริหารความเสีย่ งและ
การควบคุมภายใน

-กระบวนการจัดท�ำกลยุทธ์
-การก�ำกับดูแลกิจการ

ผูถ้ อื หุน้ ,เจ้าหนี้,ชาวไร่

2.การจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า

การจัดหาวัตถุดบิ
-การจัดหาสินค้าและผูร้ บั
เหมา

-การประเมินชาวไร่และคูค่ า้ ทางด้าน
สิง่ แวดล้อมและการคุม้ ครองแรงงานและ
สิทธิมนุษยชน

ชาวไร่,คูค่ า้ ,ผูร้ บั เหมา

3.การก�ำกับดูแลกิจการ

-การก�ำกับดูแลกิจการ
-จรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจ
-มาตรการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รปั ชัน่

-การปฎิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณ และคูม่ อื มาตรการ
ต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน่
-การปลูกส�ำนึกความซื่อสัตย์
-การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผูถ้ อื หุน้ ,พนักงาน,ชาวไร่,
คูค่ า้ ,ลูกค้า,สังคม

4.การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

-การลดความสิน้ เปลือง
พลังงาน
-การใช้พลังงานให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด

-การตรวจวัดพลังงานทีใ่ ช้ไป
-การจัดการพลังงาน

ชุมชน,หน่วยงานภาครัฐ

5.การจัดการสิง่ แวดล้อม

-การลดมลพิษทางอากาศ
-การจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรม
-น�้ำจากภายนอก

-มาตรฐานสิง่ แวดล้อม
-ความเดือดร้อนของชุมชน

ชุมชน,หน่วยงานภาครัฐ,
ลูกค้า

6.ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

-ความปลอดภัยของ
พนักงาน
-ความปลอดภัยของ
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
-การจัดการเหตุฉุกเฉิน

-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-การตรวจสอบเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
-การปฎิบตั ติ ามคูม่ อื ความปลอดภัย
-การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

พนักงาน,คูค่ า้ ,หน่วยงาน
ภาครัฐ

7.คุณภาพและความพึงพอใจ
ของพนักงาน

-การพัฒนาบุคลากร
-การรักษาบุคลากรและการ
จัดหาบุคลากร
-การจัดสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการ

-การฝึกอบรม
-การจัดหาบุคลากร
-แผนการสืบทอดบุคลากรระดับสูง
-การจัดการปฎิสมั พันธ์ระหว่างนายจ้าง
ลูกจ้าง

พนักงาน,ลูกค้า,
หน่วยงานภาครัฐ

8.ความรับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม

-ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ชุมชน -การสร้างความสัมพันธ์ทส่ี ม�่ำเสมอ
-การแก้ไขปั ญหาทีเ่ กิดกับ -การเพิม่ คุณภาพชีวติ แก่ชมุ ชน
ชุมชน

ชาวไร่,ชุมชน,หน่วยงาน
ภาครัฐ, ลูกค้า

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย( Stakeholder)
		
กลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุ่มทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินงานของบริษทั มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดประเด็นความ
ส�ำคัญทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียซึง่ ในแต่ละกลุม่ มีความคาดหวังจากกลุม่ บริษทั แตกต่างกันออกไป

การมีส่วนร่วมของผูม้ ีส่วนได้เสีย (Engagement Stakeholder) G4-24,25,26,27
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย

ช่องทางการสือ่ สาร

ประเด็นทีไ่ ด้รบั จากผูม้ สี ว่ นได้เสีย

เกษตรกรไร่ออ้ ย

1.มีการเยีย่ มเยียนเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยคูค่ า้
2.การประชุมเกษตรกรชาวไร่
3.การเชิญเกษตรกรร่วมงานหรือกิจกรรมของบริษทั

1.การส่งเสริมมากขึน้ ทัง้ ทางด้านเทคโนโลยีและเงิน
ทุนหมุนเวียน
2.ราคาอ้อยทีเ่ หมาะสม

ผูถ้ อื หุน้

1.การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
2.รายงานประจ�ำปี
3.การเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส
5.การจัดการประชุมแนะน�ำการลงทุน
6.การสือ่ สารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
7.การสอบถามหรือร้องเรียนผ่านช่องทางทีจ่ ดั ไว้

1.ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและสม�่ำเสมอ
2.การเจริญเติบโตของบริษทั ฯ
3.ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

คูค่ า้ /ผูร้ บั เหมา

1.การประชุม-สัมมนาในโอกาสต่างๆ
2.การเข้าร่วมกิจกรรมบริษทั ฯ
3.การสือ่ สารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
4.การสอบถามหรือร้องเรียนผ่านช่องทางทีจ่ ดั ไว้

1.การจัดซือ้ จัดจ้างทีโ่ ปร่งใสยุตธิ รรม
2.การจ่ายค่าสินค้า/ค่าจ้างตรงเวลา

ลูกค้า

1.การเยีย่ มเยียนลูกค้า
2.การเชิญลูกค้าเยีย่ มชมโรงงาน
3.การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
4.การสือ่ สารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์
5.การสอบถามหรือร้องเรียนผ่านช่องทางทีจ่ ดั ไว้

1.สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
2.ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลา
3.การจัดช่องทางส�ำหรับส่งเรือ่ งร้องเรียน

เจ้าหนี้

1.รายงานประจ�ำปี
2.งบการเงิน
3.การเปิ ดเผยข้อมูลเพือ่ การวิเคราะห์สนิ เชือ่

1.ช�ำระหนี้ตรงเวลา
2.แผนงานส�ำหรับก�ำหนดเวลาช�ำระหนี้

พนักงาน

1.จดหมายข่าวภายใน
2.การสือ่ สารผ่านระบบต่างๆ เช่น อีเมล์ Intranet, video
conference
3.การประชุม/สัมมนา/อบรม
4.การประชุมสายงานประจ�ำปี
5.การประชุมระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน
6.การประเมินผลงานพนักงานประจ�ำปี

1.สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนทีแ่ ข่งขันได้
2.ความก้าวหน้าตามต�ำแหน่งงาน
3.พัฒนาตนเอง
4.อุปกรณ์การท�ำงานทีท่ นั สมัย
5.ความปลอดภัยในการท�ำงาน

ชุมชน/สังคม

1.การพบปะชุมชนอย่างสม�่ำเสมอ
2.การร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน
3.การแนะน�ำการเสริมสร้างอาชีพแก่ชมุ ชน

1.การลดภาวะจากการผลิตของโรงงาน
2.การชดเชยค่าเสียหายอย่างเหมาะสม
3.ส่งเสริมการจ้างงานของชุมชน
4.สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
5.ยกระดับความเป็ นอยูข่ องชุมชน

หน่วยงานของรัฐ

1.การร่วมและการสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้
2.การประสานงานกับหน่วยงานในด้านต่างๆ
3.การขออนุญาตในเรือ่ งทีก่ ฎหมายก�ำหนด

1.ปฎิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมาย
2.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาท้องถิน่
3.ขจัดหรือลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดแก่ชมุ ชน
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ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าที่ยงยื
ั ่ น G4-12

ด้านเศรษฐกิจ

และเป็ นการเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริหารงานอย่างสมบูรณ์แบบ

ปั จจุบนั โครงการ iMap iForm ได้ดำ� เนินเสร็จสิน้ เรียบร้อย
แล้ว และได้น� ำ มาใช้ก ับ นั ก ส่ ง เสริม อ้อ ยส่ ง ผลให้ก ารท� ำ งานมี
บริษทั ฯตระหนักดีวา่ การด�ำเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ นจะต้องมี ประสิทธิภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ดังนี้
ความสมดุลกันระหว่างความมันคงทางธุ
่
รกิจ(ซึ่งหมายรวมถึงผล
โครงการ iForm นับเป็ นนวัตกรรมใหม่ทน่ี �ำมาพัฒนางาน
ก�ำไรประจ�ำปี และการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว) กับการใส่ใจใน
ของนักส่งเสริมเพือ่ ลดขัน้ ตอนการท�ำงาน เพิม่ ความสะดวก รวดเร็ว
เรือ่ งสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการ
แก่ชาวไร่ โดยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การท�ำงาน
ในส่วนของความมันคงทางธุ
่
รกิจ บริษทั ฯได้ด�ำเนินการ
ตามวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ทต่ี งั ้ ไว้โดยพิจารณาทบทวนหรือแก้ไข
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ภายใต้กรอบการ
ก�ำกับกิจการทีด่ ี โดยมีแนวทางทีช่ ดั เจนว่ากระบวนการทางธุรกิจ
ของบริษทั จะต้องไม่สร้างปั ญหาให้กบั สิง่ แวดล้อมและสังคม และ
พยายามเสริมสร้างกิจกรรมทีจ่ ะช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมและพัฒนา
สังคมไปพร้อมกันด้วย		
1.การด�ำเนิ นธุรกิ จอย่างยังยื
่ น

2.การจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่า
การจัดการวัตถุดิบอย่างยังยื
่ น

แบบเดิม
1.ใช้กระดาษในรูปแบบ
ฟอร์มต่างๆให้แก่ชาวไร่

แบบใหม่
1.กรอกข้อมูลของชาวไร่ลง
Tablet

จากรูปการจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าแสดงให้เห็นว่าต้นน�้ำของ
2.น�ำเอกสารต่างๆมากรอก
2.ข้อมูลดังกล่าเข้าสูร่ ะบบ
ธุรกิจคืออ้อย ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลัก ทางกลุ่มบริษทั ฯได้เล็งเห็นถึง
ข้อมูลลงระบบทีส่ ำ� นักงาน
ด�ำเนินการพิจารณา
ความส�ำคัญดังกล่าวจึงต้องมีการบริหารจัดการทีด่ เี พือ่ ให้ได้วตั ถุดบิ
3.ได้ทนั ที ใช้ระยะเวลา
ทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ หากได้วตั ถุดบิ ทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพจะส่งผลให้ได้สนิ ค้าที่ 3.ระยะเวลาในการด�ำเนินการ
ประมาณ 2-6 วัน
รวมถึงพิจารณา ใช้เวลา
ดีตามมาด้วยเช่นกัน กลุม่ บริษทั ฯได้น�ำ โครงการ iCane (Intelligance
ประมาณ 5-14 วัน
Cane System by KSL Group) ประกอบด้วย 4 โครงการ คือ
โครงการ iFarm iMap iForm iCash ซึง่ เป็ นระบบการพัฒนาคุณภาพ
จะเห็นได้วา่ การน�ำเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้สง่ ผลให้ การ
และประสิทธิภาพในการส่งเสริมชาวไร่ การปลูกอ้อยของ KSL
ทีพ่ ฒ
ั นาโดยใช้นวัตกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับปรุง ท�ำงาน สะดวก รวดเร็ว และลดขัน้ ตอนการท�ำงานได้เป็ นอย่างดี ส่ง
กระบวนการท�ำงานเพื่อให้ตอบสนองทุกความต้องการของชาวไร่ ผลให้สามารถบริหารจัดการเวลาและให้บริการชาวไร่ได้อย่างรวดเร็ว
และทันต่อการแก้ปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้อย่างทันท่วงที
บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงการ iMap เป็ นการน�ำเทคโนโลยีมาใช้เช่นเดียวกับ
iForm แต่น�ำมาใช้เพือ่ ใช้ในการบริหารจัดการไร่ออ้ ย ตัง้ แต่พน้ื ทีป่ ลูก
การปลูก บ�ำ รุง รัก ษา เก็บ เกี่ย ว ขนส่ง ตลอดจนการเฝ้ า ระวัง
(Monitoring) รวมถึงคาดคะเนได้ว่าไร่อ้อยสามารถตัดได้เมื่อใด
ท�ำให้บริหารจัดการไร่ออ้ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่งผลให้
ลดการติดคิวอ้อยในโรงงานและได้ออ้ ยทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีด่ ขี น้ึ

เพือ่ เพิม่ ค่า CCS ของอ้อย โครงการนี้เป็ น โครงการร่วมมือกันเพือ่
พัฒนาคุณภาพอ้อยให้มมี ลู ค่าเพิม่ ขึน้ ในขณะทีป่ ริมาณอ้อยเท่าเดิม
ส่งผลให้ชาวไร่ได้ออ้ ยทีม่ คี า่ CCS เพิม่ มากขึน้ ได้ราคาอ้อยดีขน้ึ และ
โรงงานได้ออ้ ยทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีด่ ี และส่งสินค้าทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพให้แก่ลกู ค้า
อีกด้วย

ข้อดีของการน�ำเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้
1.สามารถบอกพิกดั ไร่ออ้ ย รวมถึงติดตามการเติบโตของอ้อย
ได้อย่างถูกต้อง
2.คาดคะเนได้ว่า อ้อ ยพร้อ มที่จ ะตัด อ้อ ยเมื่อ ไหร่ ได้อ ย่า ง
แม่นย�ำมากขึน้ ท�ำให้ได้ออ้ ยทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีด่ ขี น้ึ
3.ลดการติดคิวอ้อยเป็ นระยะเวลานาน
โครงการ KSL Junior Farmer 2018 ทายาทเกษตรกร
นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั มีโครงการอ้อยอินทรีย์ โครงการ
รุน่ ใหม่ เป็ นโครงการทีก่ ลุม่ บริษทั KSL ต้องการส่งต่อความเป็ นอยู่
ศึกษาเพือ่ CCS ในอ้อย
ของธุรกิจการท�ำฟาร์มอ้อยแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย โดยสายงาน
โครงการอ้อยอิ นทรีย์ เป็ นโครงการปลูกอ้อยด้วยเกษตร จัดหาวัตถุดบิ และส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมได้จดั หลักสูตร “ทายาท
อินทรียอ์ ย่างแท้จริง โดยน�ำปุ๋ ยอินทรียม์ าใช้ในแปลงปลูกอ้อยเพือ่ เกษตรกรรุน่ ใหม่” โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ การสนับสนุนให้ชาวไร่
ให้ได้ออ้ ยทีม่ าจากธรรมชาติ 100 % และไม่เป็ นการท�ำลายหน้าดิน ปลูกอ้อยอย่างยังยื
่ น เพือ่ การขยายผลผลิตในแนวตัง้ เพือ่ การสร้าง
ส่งผลให้ออ้ ยดังกล่าวมีมลู ค่าสูงขึน้ ราคาอ้อยทีป่ ลูกจากปุ๋ ยอินทรีย์ ความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างชาวไร่และโรงงาน เพื่อสร้างทีมทายาท
มีราคาสูงขึน้ 1-2% เมือ่ เทียบกับอ้อยทีป่ ลูกด้วยปุ๋ ยเคมี
เกษตรกรรุน่ ใหม่ตา่ งโรงงานกันเพือ่ แลกเปลีย่ นวิธกี ารปลูกอ้อยหรือ
โครงการศึกษาเพือ่ CCS ในอ้อย เป็ นการร่วมกันระหว่าง เรือ่ งอืน่ ๆ เกีย่ วกับอ้อยของแต่ละภาค

YAMAHA ส�ำนักงานอ้อยและคณะกรรมการทราย และกลุม่ บริษทั
โดยมีความเฉพาะเจาะจงส�ำหรับเกษตรกรรุน่ ใหม่ทม่ี คี วาม
KSL โดยท�ำการทดลองน�ำเครือ่ งบิน YAMAHA มาใส่ปยในไร่
ุ๋
ออ้ ย สนใจในธุรกิจอ้อย และสามารถสร้างความยังยื
่ นได้ด้วยตนเอง
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บนพื้น ฐานแนวโน้ ม อนาคตในอุ ต สาหกรรมอ้อ ยในอนาคตของ
ปั จ จุ บ ัน ผู้ ซ้ื อ ในตลาดโลกให้ ก ารยอมรับ มาตรฐาน
ประเทศไทย และการสานต่ออาชีพการท�ำไร่ออ้ ยให้มคี วามมันคง
่
Bonsucro ในเรื่องความยังยื
่ นตัง้ แต่ต้นน�้ ำจนถึงปลายน�้ ำ และมี
และยังยื
่ นต่อไป
นโยบายเลือกใช้วตั ถุดบิ ที่มกี ระบวนการผลิตที่ได้รบั การรับรอง
มาตรฐานด้านความยังยื
่ น ดังนัน้ ถือเป็ นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่ง
กิจกรรมทายาทเกษตรกรรุน่ ใหม่ประจ�ำปี 2561 จัดขึน้ ที่ ของบริษทั ฯ ในการสร้างความยังยื
่ นและเพิม่ ความสามารถในการ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท แข่งขันในระดับโลกต่อไป
ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 หัวข้อของหลักสูตการอบรม
ดังนี้ 1.การให้ความรู้เรื่องธุรกิจอ้อย ด้วยการอธิบายเรื่องการ
ความต้องการของลูกค้า
วิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุน 2.การเพิม่ ผลผลิต ด้วยการจัดการ
เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้าในด้านคุณภาพและ
ฟาร์ ม สมัย ใหม่ แ ละการประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคโนโลยีก ับ การเกษตร
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ลกู ค้า การส่งมอบทีต่ รงเวลาและการบริการ
3.ศาสตร์ประยุกต์ดว้ ยการปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับสากล ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัด
และก�ำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ สอดคล้องกันภายใต้ความรับ
ผิดชอบและความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว

นโยบายคุณภาพ

“ผลิตน�้ำตาลทรายคุณภาพ ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ามั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค”

บริษทั สือ่ สารกับลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆ
รวมทัง้ เยีย่ มเยียนลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้าและ
การให้ขอ้ มูลข่าวสารใดๆทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ลกู ค้า

ในทางกลับกันบริษทั ฯได้เชิญลูกค้าเยีย่ มชมกิจการและ
ตรวจสอบระบบงานของบริษัท ฯ และโรงงานเพื่อ ให้ลู ก ค้า ได้
มาตรฐานการผลิ ตสิ นค้าและความต้องการของลูกค้า
พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของบริษทั ฯ ในการเป็ นผูข้ าย
สินค้าตามมาตรฐานของลูกค้า รวมถึงบริษทั ได้สำ� รวจความพึงพอใจ
มาตรฐานการผลิ ตสิ นค้า
ของลูกค้าเป็ นประจ�ำทุกปี และน�ำข้อติชมของลูกค้ามาปรับปรุงการ
มาตรฐานการผลิต สิน ค้า รวมไปถึง กระบวนการผลิต บริการและพัฒนาระบบการผลิตของบริษทั ต่อไป
ภายในโรงงานทีจ่ ะต้องได้รบั การยอมรับ เนื่องจากลูกค้าของกลุ่ม
มาตรฐานคุณภาพของโรงงาน
บริษทั ฯ 100 % เป็ นลูกค้าอุตสาหกรรม กลุม่ บริษทั จึงได้ให้ความ
ส�ำคัญด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเป็ นอย่างมาก สินค้าทีผ่ ลิตออก บริษทั ได้ปรับปรุงระบบคุณภาพของโรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
มาต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของลูกค้า หรือเป็ นมาตรฐานตาม 2561 บริษทั ได้รบั ระบบคุณภาพ ดังนี้ ISO9001:2015, GMP,
กฎหมายทีย่ อมรับทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล
HACCP, ISO22000, FSSC22000, Halal, Kosher และธรรมาภิบาล
กลุ่มบริษทั มีนโยบายก�ำกับดูแลกิจการและแนวปฎิบตั ิ สิง่ แวดล้อม
เกีย่ วกับลูกค้าในหมวดทีว่ ่าด้วยบทบาทผูม้ สี ว่ นได้เสียว่าบริษทั ใช้
ระบบจัดการคุณภาพในระดับสากล, มอก56-2552 เป็ นต้น
นอกจากนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการดังกล่าวแล้ว กลุม่
บริษทั ฯมุ่งเน้ นในเรื่องการด�ำเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ นตลอดห่วงโซ่
คุณค่า ( Value Chain) กลุม่ บริษทั ฯจึงได้เริม่ น�ำมาตรฐานระดับโลก
เกีย่ วกับการผลิตสินค้าเกษตรแบบยังยื
่ นในอุตสาหกรรมอ้อยและ
น�้ำตาลทราย คือ มาตรฐาน Bonsucro มาใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร
ตัง้ แต่ ก ารผลิต อ้อ ยในไร่ การผลิต น�้ ำ ตาลในโรงงาน ไปจนถึง
กระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ส่ลู ูกค้า นับเป็ นมาตรฐานการผลิต
อ้อยและน�้ำตาลทรายทีบ่ รู ณาการเรือ่ งความยังยื
่ นทัง้ ในมิตเิ ศรษฐกิจ
สังคมและสิง่ แวดล้อม กล่าวคือ ช่วยลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพและ
ปริมาณของผลผลิต ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานแรงงานและเคารพสิทธิ
มนุษยชน รักษาสมดุลสิง่ แวดล้อม ตลอดจนพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่
ของเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยให้ดขี น้ึ

3.การก�ำกับดูแลกิ จการ

บริษทั ฯถือว่าการก�ำกับดูแลกิจการเป็ นกลไกทีส่ ำ� คัญใน
การท�ำให้บริษทั สามารถบริหารความสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ
ได้เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ชาวไร่ คูค่ า้ ลูกค้า
ชุมชน และหน่วยราชการ บริษทั จึงมีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีเ่ กีย่ วกับผูส้ ่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน เพื่อให้การด�ำเนิน
กิจการของบริษทั มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสม
รายงานประจ�ำปี ได้กล่าวถึงนโยบายการก�ำกับดูแลและการ
ก�ำกับดูแลกิจการไว้ทห่ี น้า 56 เป็ นต้นไป
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ด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการก๊าซเรือนกระจก (G4-EN15, G4-EN16)

4.การใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (G4-EN3)

กลุ่มบริษทั ฯ ได้ด�ำเนินมาตรการเพื่อลดการปล่อยเรือน
กระจกทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยการลดใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิต และในส�ำ นัก งาน การส่ง เสริม การลดใช้พ ลัง งานในชุ ม ชน
ไปพร้อมกับการส่งเสริมการเพิม่ แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ด้วย
การสร้างพืน้ ทีส่ เี ขียวในโรงงาน การปลูกป่ า และการส่งเสริมกิจกรรม
ป่ าชุมชนทัวประเทศ
่
ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับทัง้ ภาครัฐ และ
องค์กรต่างๆ

กลุ่มบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการจัดการด้านพลังงาน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิง่ แวดล้อม และยังช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน รวมทัง้ ผูม้ สี ่วนได้เสียยังให้ความส�ำคัญต่อประเด็นการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภาวะโลกร้อนซึง่ มีสาเหตุจากการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

หมายเหตุ
* ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง คือ ปริมาณการใช้น้�ำมันดีเซล/
น�้ำมันเบนซิน/LPG (หน่วยเป็ นลิตร) × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission
factor) = หน่วยตันคาร์บอนไดออกไซด์
* ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม คือ ปริมาณการซื้อไฟฟ้ าจาก
หน่วยงานภายนอก (หน่วยเป็ นเมกกะวัตต์ชวโมง)
ั่
× ค่าการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (Emission factor) = หน่วยตันคาร์บอนไดออกไซด์
หมายเหตุ *พลังงานทดแทน คือ กากอ้อยจากกระบวนการผลิตน�้ำตาล
*ปริมาณน�้ำมันดีเซล/น�้ำมันเบนซิน (ลิตร) X
*ปริมาณกากอ้อย (ตัน) X

รายงานประจ�ำปี 2561

ค่าการแปลงหน่วย (เมกกะจูล)
1000

(ค่าความร้อนต�่ำ (low heating value)
0.004186

* ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) อ้างอิงจากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) (องค์การมหาชน)
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5.การจัดการสิ่ งแวดล้อม
การใช้น�้ำอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (G4-EN8)
การสูบน�้ำจากแหล่งน�้ำดิบเพือ่ น�ำมาใช้ในกระบวนการผลิต
น�้ำตาล จะแบ่งเป็ น 2 ส่วนหลัก คือ น�้ำใช้ในกระบวนการผลิต และ
น�้ำใช้ในส�ำนักงาน น�้ำทิง้ จากกระบวนการผลิตน�้ำตาลส่วนใหญ่เป็ น
น�้ ำจากระบบหล่อเย็นทีใ่ ช้ในการแลกเปลีย่ นอุณหภูม ิ โดยน�้ ำทีใ่ ช้
แล้วจะถูกส่งเข้าสูร่ ะบบบ�ำบัด ด้วยการตกตะกอนและลดอุณหภูมใิ ห้
ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติ ก่อนปล่อยออกจากโรงงาน เพื่อให้
มัน่ ใจว่ า คุ ณ ภาพน�้ ำ ที่ป ล่ อ ยออกสู่แ หล่ ง รองรับ น�้ ำ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานทีก่ ำ� หนด ได้แก่ มาตรฐานชลประทาน มาตรฐานกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็ นต้น เพือ่ ป้ องกันผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพของแหล่งรองรับน�้ำ ส่วนน�้ำใช้ในอาคารทีบ่ �ำบัดจนได้
มาตรฐานแล้วจะถูกน�้ำไปใช้ในระบบรดน�้ำต้นไป แปลงสาธิตเกษตร
และพืน้ ทีช่ มุ่ น�้ำต่อไป

3R

ปริ มาณน�้ำจากแหล่งน�้ำภายนอก ปี 2560-2561
กลุ่มบริ ษทั ฯมีมาตรการในการควบคุมการใช้น�้ำให้
เกิ ดประโยชน์ สงู สุด โดยใช้หลัก 3 R กล่าวคือ

Reduce โดยการลดปริมาณการใช้น้�ำของโรงงาน คือช่วง

ฤดูหบี จะน�ำน�้ำคอนเดนเสท (น�้ำทีเ่ กิดจากการควบแน่นของไอน�้ำ)
มาใช้ในกระบวนการผลิต เพือ่ ลดการใช้น้�ำอ่อน ควบคุมอัตราโบลว์
ดาวน์ (blow down) ของหม้อไอน�้ำให้เหมาะสม ควบคุมการใช้น้�ำ
อ่อนในจุดทีจ่ ำ� เป็ นเพือ่ ลดการใช้สารเคมี/น�้ำ

Reuse โดยการน�ำน�้ำใช้ซ้ำ� /ใช้น้�ำอย่างคุม้ ค่า คือ น�ำน�้ำ

จากระบบหล่อเย็นเครือ่ งจักร (condenser water) มาใช้กบั ระบบน�้ำ
ชะขีเ้ ถ้าจากหม้อไอน�้ำ ใช้ในการล้างหม้อต้ม ฉีดล้างพืน้ อาคารผลิต
น�ำน�้ำจากระบบหล่อเย็นเครือ่ งกลันห้
่ องปฎิบตั กิ ารมาใช้ซ้ำ� การน�ำ
น�้ำโบลว์ดาวน์จากระบบหอหล่อเย็น (Cooling tower) รวมเข้าสูร่ ะบบ
น�้ำคอนเดนเซอร์

Recycle โดยการน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ คือ น�้ำเสียทีผ่ า่ น

การบ�ำบัดแล้ว จะถูกส่งกลับมาใช้ในระบบหล่อเย็นคอนเดนเซอร์
ระบบดับเพลิง การฉีดสเปรย์น้�ำพรมกองเก็บกากอ้อย ฉีดดับฝุ่ นลาน
จอดรถอ้อ ย และการรดน�้ ำ ต้น ไม้แ ละพื้น ที่ส ีเ ขีย วทัง้ นี้ เ พื่อ ให้ม ี
ปริมาณน�้ำทีต่ อ้ งระบายออกสูส่ งิ่ แวดล้อมเท่าทีจ่ ำ� เป็ น กลุม่ บริษทั ฯ
ยังติดตัง้ ระบบบ�ำบัดน�้ำให้เหมาะกับคุณสมบัตนิ ้�ำเสียแต่ละประเภท
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบ�ำบัดน�้ ำทีด่ ี และได้น้� ำทีผ่ ่านการ
บ�ำบัดแล้วอย่างมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ ป้ องกันผลกระทบต่อแหล่งรองรับน�้ำ
และการใช้ประโยชน์ของชุมชน
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นอกจากนี้กลุม่ บริษทั ฯได้รบั รางวัลต่างๆด้านสิง่ แวดล้อม
โครงการระบบบ�ำ บัด น�้ ำ คอนเดนเสทชนิ ด SAF :
อาทิเช่น รางวัล 3Rs Awards, รางวัล Zero Waste Achievement
Submerge Aerated Fixed Film เพื่อน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่
Awards และรางวัล 3R+ Awards ระดับเหรียญทองแดง ประจ�ำปี
ในแต่ปีจะมีน้�ำคอนเดนเสทออกมาปี ละ 400,000-600,000 2561 ซึง่ โรงงานได้ผา่ นการประเมินระบบมาตรฐานการจัดการของ
ลบ.ม./ปี (ขึน้ กับปริมาณอ้อยเข้าหีบ) ทางกลุม่ บริษทั ฯจึงเริม่ ตระหนัก เสียภายในโรงงานทีด่ ตี ามหลัก 3Rs ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ
และหาวิธใี นการบ�ำบัดน�้ำคอนเดนเสทเพือ่ น�ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิด การใช้ประโยชน์กากของเสียของการด�ำเนินงานการบริหารจัดการ
ประโยชน์สงู สุด และไม่ให้สง่ ผลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม จึง อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้รเิ ริม่ โครงการดังกล่าว
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพือ่ บ�ำบัดลดน�้ำตาลทีป่ นเปื้ อนมากับน�้ำคอนเดนเสทแล้วน�ำน�้ำ
กลับมาใช้ใหม่ (3Rs: Reduce Reuse Recycle), Zero Waste
2.เพือ่ ช่วยลดการขาดแคลนน�้ำดิบทีน่ �ำมาใช้ในโรงงาน
3.ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

เป้ าหมายของโครงการ

ควบคุมค่าน�้ำตาลก่อน
ปล่อยลงบ่อน�้ำดิบ
ให้อยู่ที่ 0 ppm.

เพิ่มปริมาณน�้ำดิบ
เพื่อน�ำมาใช้ในโรงงาน
100%

ประโยชน์ ที่ได้รบั จากโครงการ
1. น�ำน�้ำกลับมาใช้ซ้ำ� Recycle ได้ 100%
2. ลดการปล่อยน�้ำเสียออกสูส่ งิ่ แวดล้อม Zero Waste ไม่สง่
ผลกระทบต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม
หมายเหตุ ข้อมูลโครงการโครงการระบบบ�ำบัดน�้ำคอนเดนเสทชนิด
SAF : Submerge Aerated Fixed Film เพือ่ น�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่
เป็ นของ บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด
หมายเหตุ ข้อมูลรางวัลเป็ นของบริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2561

191
การลดมลพิ ษทางอากาศ (G4-EN21)
กลุม่ บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการลดผลกระทบอันเกิดจากการด�ำเนินงานแล้วยังตระหนักถึงการอยูร่ ว่ มกับชุมชนรอบข้างโรงงาน โดย
ติดตามเฝ้ าระวังผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซทีป่ ล่อยออกสูภ่ ายนอกให้เป็ นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยเฝ้ าระวังและตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ด้านสิง่ แวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้ าหมายตลอดจนให้มนใจว่
ั ่ าชุมชนทีอ่ ยูร่ อบข้างจะได้รบั ผลกระทบอันเนื่องมาจากการด�ำเนิน
งานน้อยทีส่ ดุ และปรับปรุงการด�ำเนินงานต่อไป

* ไม่มรี ายงานของธุรกิจแอลกอฮอล์เนื่องจากไม่มกี ารเผาไหม้
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การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม (G4-EN23)
เพื่อให้ปริมาณวัสดุทเ่ี หลือใช้จากกระบวนการผลิตและการบ�ำรุงรักษาของกลุ่มบริษทั ฯมีปริมาณทีต่ ้องน� ำไปก�ำจัดน้อยทีส่ ุด
กลุม่ บริษทั ฯจึงใส่ใจในการควบคุมดูแลการใช้วตั ถุดบิ และวัสดุอปุ กรณ์ในการบ�ำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและการเลือกวิธกี ารก�ำจัดวัสดุ
เหลือใช้ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ โดยทุกแห่งจะให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือกผูร้ บั ก�ำจัดและวิธกี ารก�ำจัดว่าต้องด�ำเนินการ
อย่างรัดกุมและเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด นอกจากนี้ ยังมีการตรวจติดตามการก�ำจัดของผูร้ บั ก�ำจัด เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้ว
จากกลุม่ บริษทั ฯจะได้รบั การจัดการทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม เป็ นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
ในกระบวนการผลิตน�้ำตาลทราย จะมีกากหม้อกรองซึง่ เป็ นส่วนผสมของดินทรายและสารอินทรียจ์ ากอ้อยเกิดขึน้ โรงงานน�้ำตาลทราย
จะน�ำกากหม้อกรองนี้ไปผลิตปุ๋ ยและสารบ�ำรุงดินหรือน�ำไปใส่ในไร่ออ้ ยเพือ่ เพิม่ คุณภาพของพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
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กิจกรรม Safety Health and
Environment (SHE DAY)
ด้านสังคม
6.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (G4-LA6)
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการดูแลเรือ่ งความปลอดภัยและ
สุ ข อนามัย ในการท� ำ งานโดยมีก ารจัด ตัง้ คณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมในกลุม่ โรงงานเพือ่ ด�ำเนินงาน
เกีย่ วกับความปลอดภัยและสุขอนามัยทีด่ แี ก่พนักงานโดยจัดให้ม ี
การตรวจสอบความปลอดภัยของสถานทีท่ ำ� งานสม�่ำเสมอ ติดตัง้
ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารถังดับเพลิงประตูหนีไฟตลอด
จนจัดให้มกี ารฝึ กซ้อมดับเพลิงเบือ้ งต้น ฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟเป็ น
ประจ�ำทุกปี และในส่วนของโรงงาน ยึดหลักปฏิบตั เิ ดียวกัน โดยเน้น
ข้อบังคับเกีย่ วข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
สร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานทีม่ คี วามปลอดภัยส�ำหรับพนักงาน
ผูร้ บั เหมา และผูม้ าเยีย่ มชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุก
คนปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุ และอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ รวมทัง้ มีการ
จัดโครงการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาพนักงานรักษาความปลอดภัยของ
กลุม่ โรงงานทัง้ หมด เพือ่ สร้างความเชือ่ มันให้
่ กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
กับองค์กร

ดังนัน้ กิจกรรมนี้จงึ มีความส�ำคัญในการสร้างวินัย ความสามัคคี
ความกระตือรือร้น ให้เกิดขึน้ ในการท�ำงาน
กิจกรรม KYT เป็ นการเตือนสติทก่ี อ่ นปฎิบตั งิ านทีเ่ กิดจาก
การผิดพลาดของคน เพราะในการท�ำงานอาจเกิดอุบตั เิ หตุได้ตลอด
เวลา ทุกวินาที ทุกนาที ทุกชัวโมง
่
ไม่ได้กำ� หนดว่าจะเกิดกับใคร
เกิดทีไ่ หน ผลเสียหาย การสูญเสียเป็ นอย่างไร ไม่ทราบได้
กิจกรรม KYT เป็ นกิจกรรมทีใ่ ห้พนักงานระดับปฎิบตั กิ าร
มีสว่ นร่วมในการคาดการณ์ว่างานทีท่ ำ� มีอนั ตรายอะไร จากนัน้ ให้
ท�ำการเตือนตนเองด้วยกิจกรรม “มือชี้ ปากย�ำ้ ”
เงือ่ นไขของกิจกรรม KYT คือ
1.ทุกคนต้องพูดมาจากความจริงใจ
2.ต้องรับฟั งความคิดเห็นของคนอืน่

หัวใจของการท�ำ KYT ทุกคนต้องท�ำอย่างจริงจังในการ
ช่วยกันคิด หรือระดมสมอง โดยปกติความปลอดภัยจะมาจากการ
ความปลอดภัยเป็ นสิง่ ส�ำคัญแรกๆทีก่ ลุม่ บริษทั ฯตระหนัก สังการของผู
่
บ้ ริหารเพือ่ ให้คนงานได้รบั ความปลอดภัย ซึง่ เป็ นจุด
ถึง โดยตัง้ เป้ าหมายในการด�ำเนินงาน คือ การเป็ นองค์กรทีป่ ราศจาก เสียท�ำให้คนงานรอแต่ค�ำสังจากฝ่
่
ายบริหารเท่านัน้ ท�ำให้เสียเวลา
อุบตั เิ หตุต่อพนักงานและผูร้ บั เหมาและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย เพือ่ และไม่ตรงกับปั ญหา
ป้ องกันการสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
กิ จกรรม SHE DAY เป็ นกิจกรรมทีก่ ลุม่ บริษทั จัดขึน้ ใน
กิ จกรรม Kiken Yoshi Training (KYT) ฝึ กฝนการหยังรู
่ ร้ ะวังภัย เดือนมิถุนายนของทุกๆปี เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการท�ำงานโดยกิจกรรมจะเน้นให้ความรูพ้ นักงานในด้าน
กิจกรรม KYT การฝึ กฝนการหยังรู
่ ้ระวังอันตราย คือ การใช้อุปกรณ์ Safety ให้กบั ทุกคนในโรงงาน โดยผู้ท่มี คี วาม
กิจกรรมทีป่ ฎิบตั ริ ว่ มกันเป็ นกลุ่มเพือ่ ความปลอดภัยในการท�ำงาน เชีย่ วชาญในด้านต่างๆมาให้ความรูแ้ ก่พนักงาน และในทุกๆเดือน
เป็ นกิจกรรมทีฝ่ ึ กการพยากรณ์อนั ตรายภายใต้ แนวความคิดทีว่ ่า จะมีการเข้าไปตรวจความปลอดภัยของพนักงานแต่ละแผนกเพื่อ
ช่วยกันท�ำอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยเฉพาะการชีน้ ้ิว และพูดย�ำ้ เตือนสติให้พนักงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�ำงาน และ
มีการฝึ กอบรมทางด้านความรูแ้ ละเทคนิค ความไวของประสาท ให้คะแนนพนักงานแต่ละแผนกนัน้ หากพนักงานคนไหนได้คะแนน
สัมผัส ด้านอันตราย รวมไปถึงการมีสมาธิ และความกระตือรือร้น สูงสุด ในกิจกรรมวัน SHE DAY จะมีการให้รางวัลดีเด่นให้แก่
สร้างความสามัคคี ความพร้อมเป็ นหนึ่ง
พนักงานคนนัน้ เพือ่ เป็ นต้นแบบให้กบั พนักงานทุกคน
กิจกรรม KYT เน้นการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง รูจ้ กั คิดแก้
ปั ญหาด้วยตนอง ส่งเสริมให้พนักงานลงมือ ท�ำกันเอง ไม่มใี ครบังคับ
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หมายเหตุ
- อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ (Incident Frequency Rate)
เกณฑ์หรือดัชนีวดั การเกิดอุบตั เิ หตุขององค์กรโดยค�ำนวณจาก
จ�ำนวนรายคนทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุเทียบอัตราส่วนตามมาตรฐานคนงาน
100 คน ท�ำงาน 8 ชัวโมงต่
่
อวัน จ�ำนวน 250 วันท�ำงานต่อปี ซึง่
เทียบเท่ากับ 200,000 ชัวโมง-คนต่
่
อปี
- ข้อมูลผูร้ บั เหมามี 2 บริษทั ฯ คือ บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น
จ�ำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง และ บริษทั โรงไฟฟ้ าน�้ ำตาล
ขอนแก่น จ�ำกัด (สาขาวังสะพุง)
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7.คุณภาพและความพึงพอใจของพนักงาน (G4-LA2)
พนักงานคือจุดเริม่ ต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความ
ส�ำเร็จ กลุม่ บริษทั จึงมุง่ มันในการด�
่
ำเนินการบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างจริงจังโดยมุง่ เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานตลอดช่วงระยะ
เวลาของการท�ำงาน พร้อมทัง้ สรรหาบุคลากรในเชิงรุก เพือ่ ให้ได้มา
ซึง่ พนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพพร้อมขับเคลือ่ นองค์กรให้สามารถเติบโตได้
อย่างยังยื
่ น ขณะเดียวกัน กลุม่ บริษทั ยังให้ความส�ำคัญต่อการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็ นองค์กรทีม่ ผี อู้ ยากร่วมงานใน
ระดับต้นๆ
กลุ่ ม บริษัท มีช่ อ งการสรรหาพนั ก งานทัง้ ภายในและ
ภายนอก โดยผ่านการท�ำแบบทดสอบ การสอบสัมภาษณ์ เพือ่ ให้
ได้บุคลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับต�ำแหน่งงาน เข้ามาร่วมงาน
กับองค์กร บนพืน้ ฐานของความสามารถและคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม
เป็ นหลัก ไม่เลือกปฏิบตั จิ ากเรือ่ งเชือ้ ชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผวิ
ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ และเพศสภาพ อายุ ความพิการ
แนวคิดทางการเมือง และสถานภาพสมรส รวมทัง้ ยังส่งเสริมให้ม ี
การจ้างงานของผูพ้ กิ าร เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผพู้ กิ ารได้มงี านท�ำ
พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องรับทราบร่วมกันกับต้นสังกัดเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร เกีย่ วกับรายละเอียด เป้ าหมาย ตัวชีว้ ดั หลักของงาน
ทีท่ ำ� ตามระบบของบริษทั ฯ อีกทัง้ ยังส่งเสริมสนับสนุนพนักงานของ
องค์กรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ให้มคี วามก้าวหน้าในอาชีพเพือ่
เป็ นก�ำลังหลักในการพัฒนาองค์กรต่อไป

ในปั จจุบนั ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมจะมีแนวโน้มการน�ำ
เอาเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อทดแทนแรงงานคนและ
ลดต้นทุนการผลิตมากขึน้ แต่แรงงานคนหรือทรัพยากรมนุษย์นนั ้ ยัง
คงเป็ นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
อุตสาหกรรมน�้ำตาลซึง่ เป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตทีย่ งั คงต้อง
พึ่ง พาแรงงานคนจ�ำ นวนมาก เริ่ม ตัง้ แต่ ก ระบวนการปลูก อ้อ ย
การตัดและขนส่งอ้อย การผลิตน�้ำตาลและการส่งออก ทุกกระบวนการ
ล้วนต้องอาศัยแรงงานคนเป็ นก�ำลังหลัก ด้วยเล็งเห็นความส�ำคัญของ
ทรัพยากรมนุษย์น้ี กลุม่ บริษทั จึงได้ดำ� เนินธุรกิจภายใต้กรอบของการ
เคารพสิทธิดา้ นแรงงานและสิทธิมนุษยชนเสมอมา
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีแผนในการจ้างคนพิการเข้าท�ำงาน
ตามมาตรา 33 โดยบริษทั ฯ ต้องจ้างคนพิการทัง้ หมดจ�ำนวน 43
อัตรา ซึง่ บริษทั ฯ มีการจ้างคนพิการอยูแ่ ล้ว 22 อัตรา และนอกจาก
นี้ บริษทั ฯได้ทำ� หนังสือข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลน�้ำพอง ส�ำหรับ
การจ้างคนพิการให้ทำ� งานช่วยเหลือส่วนต่างๆ ภายในโรงพยาบาลฯ
และหากสะดวกในการเดินทางไปโรงงานทีอ่ ำ� เภอน�้ำพองจะให้ชว่ ย
งานเพิม่ เติมบางส่วน เช่น ท�ำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อย
ภายในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาล และนอกจากนัน้ บริษทั ฯได้รว่ มมือกับศูนย์
ธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ในการจ้างคนพิการเพือ่ เป็ นผูช้ ว่ ย
ในศูนย์การเรียนรูต้ า่ งๆ จนสามารถจ้างคนพิการครบ 43 อัตรา ตาม
กฎหมายก�ำหนดแทนการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ฯ

การจ้างคนพิ การเพื่อเป็ นผูช้ ่วยในศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ลักษณะการท�ำงานดังนี้

เจ้าหน้ าบุคคล
ของโรงงาน

เจ้าหน้ าที่บคุ คล
ส�ำนักงานใหญ่

ตรวจเยี่ยม

คนพิ การที่ทำ� งาน
ในโรงพยาบาลน�้ำพอง
และศูนย์กสิ กรรมธรรมชาติ
เคเอสแอลริ เวอร์แคว

เปลี่ยน

ส่งผลให้

สัญญาจ้างรายปี
โดยกลุ่มบริ ษทั ดูแล
ค่าจ้างคนพิ การโดยตรง

คนพิ การมีงานท�ำ
อย่างต่อเนื่ องและ
สร้างความ มันคง
่
ของการท�ำงานให้มากยิ่ งขึน้

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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การเปลีย่ นจากจ่ายเงินสนับสนุ นเข้ากองทุนสงเคราะห์คน
พิการเป็ นการช่วยเหลือจ้างงานคนพิการโดยตรง เป็ นโครงการมุง่ เน้น
การคุณค่าให้กบั คนพิการ ให้มรี ายได้สามารถพึง่ ตนเองและด�ำเนิน
ชีวติ ไปได้อย่างมีศกั ดิศรี
์ และเห็นคุณค่าของตนเอง โดยการปรับ
เปลีย่ นกระบวนการสรรหาคัดเลือกผูพ้ กิ าร และหาแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพผูพ้ กิ าร เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม ถือเป็ นการ
สร้างคุณค่า สู่สงั คม ซึ่งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายส่งเสริมการเสริมสร้างความรู้ ผ่านการ
อบรมภายใน และภายนอกบริษทั เพือ่ รองรับการเติบโตของบริษทั
ในอนาคต อีกทัง้ บริษทั ยังมีการจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เพือ่
สร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายในบริษทั
มาตรฐานแรงงานไทยเป็ นเรือ่ งทีก่ ลุม่ บริษทั ให้ความส�ำคัญ
เป็ นอย่างมาก การสร้างมาตรฐานแรงงานทีด่ เี ป็ นการเคารพสิทธิ
มนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน และได้รบั การยอมรับจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย ส่งผล
ให้ นายจ้างอยู่ได้ ลูกจ้างอยู่ดี ประเทศไทยได้ประโยชน์

ในปี ถดั ไปบริษทั ได้ขยายโอกาสและความรับผิดชอบต่อ
สังคมมากยิง่ ขึน้ หากพนักงานของบริษทั เกิดทุกพลภาพจากเจ็บ นายจ้างอยู่ได้
ป่ วย หรืออุบตั เิ หตุทำ� ให้ไม่สามารถท�ำงานได้อย่างเต็มทีห่ รือทุกพล 1.สินค้าและบริการได้รบั การยอมรับในเรือ่ งแหล่งผลิตทีน่ ่าเชือ่ ถือ
ภาพในระดับทีไ่ ม่สามารถท�ำงานอย่างปกติ ต้องถูกเลิกจ้างตาม
และไว้วางใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานที่เป็ นธรรม
กฎหมาย บริษทั ก็จะสามารถช่วยเหลือแรงงานเหล่านัน้ ได้ แม้จะสิน้
ค�ำถึงนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานทีม่ กี ารด�ำเนิน
สภาพจากการเป็ นพนักงานของบริษทั ผ่านการจ้างงานในลักษณะ
การอย่างมีมาตรฐาน
เดียวกันนี้ จึงเป็ นอีกหนึ่งวิธใี นการช่วยเหลือทางอ้อมทีเ่ ป็ นการต่อ
ยอดจากโครงการเดียวกันให้คนื สูค่ นทีเ่ คยเป็ นครอบครัว เคยเป็ น 2.เป็ นเครือ่ งมือทางการตลาดในการแข่งขันทางธุรกิจในเวทีการค้า
ทัง้ ในประเทศและนานาชาติ
สมาชิก KSL
บริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกส่วนพยายามผลักดันนโยบาย 3.มีภาพลักษณ์ทด่ี ี สามารถประชาสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์ได้
และแนวทางต่างๆ ทีจ่ ะช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง 4.สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนทีป่ ระกาศในระดับสากล
พนักงานทีถ่ อื เป็ นแรงงานส�ำคัญขององค์กรให้ดขี น้ึ รวมทัง้ การสร้าง
มาตรฐานการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้ดยี งิ่ ขึน้ เช่นเดียวกัน 5.สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ยังได้จดั สวัสดิการและสิง่ อ�ำนวย ลูกจ้างอยู่ดี
ความสะดวกนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายฯก�ำหนดให้แก่พนักงานทุก 1.มีขวัญก�ำลังใจ มีความมันคงในการท�
่
ำงานเพราะสิทธิมนุษยชน
ระดับโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ และเพิม่ ความ
ได้รบั การปกป้ อง
มันคงในอนาคตของพนั
่
กงาน เช่น กองทุนเงินส�ำรองเลีย้ งชีพ การ
ประกันชีวติ กลุม่ และประกันอุบตั เิ หตุ โครงการบ้านสร้างสุขซึง่ เป็ น 2.ลูกจ้างได้รบั การคุ้มครองให้ได้รบั สิทธิไม่ต่�ำกว่าที่กฎหมาย
ก�ำหนด
สวัส ดิก ารสิน เชื่อ เพื่อ ที่อ ยู่อ าศัย ในอัต ราดอกเบี้ย พิเ ศษส�ำ หรับ
พนักงาน KSL สวัสดิการเงินกูย้ มื และเงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ
รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างการท�ำงานและการ 3.ลูกจ้างมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงาน และมีสทิ ธิในการ
ร่วมเจรจาต่อรอง
ด�ำรงชีวติ ของพนักงาน โดยจัดสรรวันลาหยุดพักผ่อนให้แบบขัน้ บันได
ตามอายุงาน
4.ไม่เลือกปฎิบตั ใิ นการว่าจ้างแรงงาน อันเนื่องจากเหตุเพราะความ
แตกต่างในเรือ่ ง สัญชาติ เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ เพศ ทัศนคติสว่ น
ในด้ า นสิท ธิแ ละเสรีภ าพ กลุ่ ม บริษัท ได้ จ ัด ท� ำ ข่ า ว
ตัว และความพิการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทาง Intranet เพือ่ ให้พนักงานได้รบั ทราบ

ข้อมูลข่าวสารและการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั อย่างทัวถึ
่ งและทัน 5.ลูกจ้างมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท่วงที รวมไปถึงการเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงออกทางความคิด
ท�ำงานทีด่ ี
หรือรวมกลุม่ เพือ่ เจรจาต่อรองในเรือ่ งต่างๆ เพือ่ รับฟั งความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอันจะเป็ นประโยชน์แก่พนักงานและการพัฒนาของ ประเทศไทยได้ประโยชน์
องค์กรต่อไป
1.สร้า งเสริม ขีด ความสามารถในการแข่ ง ขัน เพื่อ การพัฒ นา
เศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และสามารถบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ
กลุ่มบริษทั ฯได้ให้ความส�ำคัญต่อพนักงานของบริษทั ทุก
โลกได้อย่างเป็ นเลิศ
ระดับชัน้ ไม่มกี ารแบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนาไม่วา่ เพศหญิงหรือชาย
โดยพนักงานทุกคนต่างมีสทิ ธิเท่าเทียมกันและได้รบั การปฏิบตั อิ ย่าง 2.ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศในเรือ่ งคุณภาพสินค้าและบริการที่
เสมอภาค และมีสทิ ธิได้รบั สวัสดิการตามต�ำแหน่งหน้าทีท่ พ่ี งึ ได้โดย
ผ่านการรับรองด้วยเกณฑ์มาตรฐาน มีการบริหารจัดการแรงงาน
ไม่เลือกปฏิบตั ิ และในการพิจารณาปรับต�ำแหน่งหรือเงินเดือนของ
ทีเ่ ป็ นธรรม และค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
พนักงานบริษทั ได้ดำ� เนินการในรูปของคณะกรรมการซึง่ ประกอบ
ด้วยผูบ้ ริหารจากฝ่ ายต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรม
รายงานประจ�ำปี 2561
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จากความส�ำคัญดังกล่าวกลุ่มบริษทั จึงมุ่งมันที
่ จ่ ะธ�ำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง จนได้รบั รางวัลสถาน
ประกอบกิจการทีธ่ ำ� รงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง 10 ปี จากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ซึง่ ถือว่าเป็ นอีกหนึ่งความ
ภาคภูมใิ จของกลุม่ บริษทั

จ�ำนวนพนักงานทัง้ หมด
พนักงานชาย (คน)

3,597

พนักงานหญิง (คน)

677

รวม (คน)

4,274

จ�ำนวนพนักงานแยกตามต�ำแหน่ ง
ผูบ้ ริหารระดับสูง (คน)

97

พนักงานบริหาร (คน)

1,165

พนักงานทัวไป
่ (คน)

3,012

รวมทัง้ รูจ้ กั ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตสินค้า เพือ่ ให้พนักงานได้
รูจ้ กั และเข้าใจสภาพแวดล้อมขององค์กร สามารถปรับพฤติกรรม
เพือ่ ให้พนักงานมีศกั ยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ เพือ่ ให้เข้ากับเพือ่ นร่วมงานและสังคมการท�ำงานภายในองค์กรได้
งานและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานในสายงานของตน อย่างราบรืน่ และรวดเร็วยิง่ ขึน้
บริษัทก�ำหนดเป้ าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม ให้
สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษทั มีการจัดอบรมทัง้ ใน หลักสูตร ความปลอดภัยในการท�ำงาน
บริษทั โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึ กอบรมพนักงานในเรื่อง
เน้นความรูเ้ รือ่ งความปลอดภัย จุดอันตรายต่างๆในพืน้ ที่
ต่างๆทีเ่ กีย่ วกับการท�ำงานรวมทัง้ เรื่องจริยธรรม และให้พนักงาน การท� ำ งาน เพื่อ ให้พ นั ก งานได้ต ระหนั ก ถึง ความส�ำ คัญ ความ
เข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพือ่ เพิม่ พูนความรูก้ บั บริษทั อืน่ ๆภายนอก ปลอดภัยในการท�ำงาน โดยได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการความ
บริษทั ด้วย นอกจากนี้ บริษทั มีการวางแผนการอบรม และสนับสนุน ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ตามข้อก�ำหนดมาตรฐาน
ในเรื่องงบประมาณอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทัง้ สนับสนุ นให้มกี าร ปี 2543 และถ่ายทอดไปยังหลักสูตรอบรม เรือ่ งความปลอดภัยใน
สือ่ สารเพือ่ ถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management) การท�ำงาน เพือ่ รูว้ ธิ กี ารป้ องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดจากการปฏิบตั งิ าน
ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร
หลั ก สู ต ร ระบบการบริ หารคุ ณ ภาพ ตามมาตรฐาน
ส่วนหนึ่งของการบริหารและพัฒนาบุคลากร คือ การสร้าง ISO 9001:2015
หลักสูตรทีจ่ ำ� เป็ นต่อพนักงาน ประกอบด้วย หลักสูตรบังคับ และ
เน้นการเพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจในข้อก�ำหนดพืน้ ฐาน และ
หลักสูตรเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ขัน้ ตอนของระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล
หลักสูตรบังคับ หลักสูตรบังคับเป็ นหลักสูตรทีพ่ นักงาน ISO 9001:2015 โดยพนักงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง จะต้องมีความรู้
ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม และหลักสูตรทีอ่ อกแบบเฉพาะส�ำหรับ ความเชีย่ วชาญในงานของตนเอง และถือปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดใน
พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านเฉพาะด้าน
มาตรฐานเรือ่ งการผลิตสินค้าและให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ ให้ลกู ค้า
และผูใ้ ช้บริการเกิดความมันใจในสิ
่
นค้าทีไ่ ด้มาตรฐานระบบบริหาร
หลักสูตร ปฐมนิ เทศพนักงานใหม่
งานคุณภาพในระดับสากล
เน้นการให้ขอ้ มูลและค�ำแนะน�ำเบือ้ งต้นของธุรกิจอ้อยและ
น�้ำตาล รวมทัง้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เข้าใจการจัดโครงสร้างการ
บริงานในองค์กร ประวัตคิ วามเป็ นมา และวัฒนธรรมขององค์กร

การพัฒนาบุคลากร (G4-LA9)

บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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หลักสูตร FSSC 22000 (Food Safety)
หลักสูตรที่เน้ นการจัดระบบความปลอดภัยด้านอาหาร
FSSC 22000 (Food Safety) โดยพนักงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องจะ
ต้องได้รบั การอบรมในหลักสูตรความปลอดภัยด้านอาหาร เพือ่ การ
จัด ท�ำ แผนป้ อ งกัน สิง่ ที่อ าจปนเปื้ อ นสู่ก ารผลิต เพื่อ สร้า งความ
เชือ่ มันกั
่ บกลุม่ ลูกค้าในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มพนักงานระดับจัดการ

หลักสูตรและเนื้อหาวิชาส�ำหรับกลุม่ นี้เน้นให้ความรูใ้ นเชิง
การบริหาร และการจัดการทัวๆไป
่
เพื่อวางแผนการบริหารที่ม ี
ประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ และพัฒนาภาวะผูน้ � ำสู่การเจริญเติบโตที่
ยังยื
่ นในองค์กร ได้แก่ หลักสูตรโครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร Mini MBA
for KSL, การบริหารงานบุคคลส�ำหรับผูจ้ ดั การ (HR for non HR),
การพัฒนาผูน้ �ำในบทบาทการสอนงาน (The Leader as Coach),
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)
การพัฒนาศักยภาพส�ำหรับผูบ้ ริหาร (Competency for Executive
เพือ่ ให้พนักงานได้รบั ทราบถึง ข้อก�ำหนดในมาตรฐานแรงงาน Management), การบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective
ไทย ข้อกฎหมายแรงงานทีเ่ กีย่ วข้องเรื่องการมีอสิ ระเสรีภาพในการ Performance Management System), การบริหารความต่อเนื่อง
แสดงความคิดเห็น การไม่เลือกปฏิบตั ิ การเคารพสิทธิมนุ ษยชน ทางธุรกิจ (Business Continuity Management System) เป็ นต้น
รวมทัง้ เรือ่ งความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�ำงาน เพือ่ สร้าง กลุ่มพนักงานระดับบังคับบัญชา
ทัศ นคติท่ีดีแ ละเสริม สร้า งบทบาทหน้ า ที่ข องผู้บ ริห ารในสถาน
เน้นความรูแ้ ละทักษะในสายงานของตนเอง เสริมสร้าง
ประกอบกิจการทีร่ องรับการขยายระบบธุรกิจในอนาคต
ศิลปะในการการสือ่ สาร รวมทัง้ การท�ำงานเป็ นทีม เพือ่ พัฒนาทักษะ
หลักสูตรการอบรมเพือ่ เพิ่มศักยภาพพนักงานด้วยศาสตร์พระราชา ในการสือ่ สาร ประสานสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างพนักงาน และการสร้าง
โครงการอบรม ศาสตร์พระราชาสูก่ ารพัฒนาภาวะผูน้ �ำ จัด ทัศนคติในการท�ำงานทีด่ มี าสูอ่ งค์กร ซึง่ จะเป็ นส่วนเสริมทักษะการ
ขึน้ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ระหว่างเดือน ปฏิบตั งิ านให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ได้แก่ การน�ำเสนออย่าง
สิงหาคม-ตุลาคม 2561 เป็ นหลักสูตรทีพ่ ฒั นาศักยภาพของพนักงาน มีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique) การพัฒนา
ในด้านการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาภาวะด้านการเป็ นผู้น�ำให้กบั ทักษะหัวหน้างาน และการเป็ นพีเ่ ลีย้ งในองค์กร, การเจรจาต่อรอง
พนักงาน โดยน้อมน�ำหลักการทรงงาน 23 ประการ ของพระบาท เพือ่ ประสิทธิผล (Negotiation for Results), KSL Excellence Team
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับ Work และการเขียนหนังสือโต้ตอบ หนังสือราชการ การเขียน
ใช้ และการเรียนรูห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การพึง่ พา รายงานเพือ่ การน�ำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้น
ตนเองของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างหลังจากการ กลุ่มพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การ
ท�ำงานได้ปลูกผักเลีย้ งสัตว์ทจ่ี ะท�ำให้พนักงานได้ลดรายจ่ายเพิม่ ราย
พนักงานในกลุ่มนี้จะเน้นให้เกิดทักษะในการปฏิบตั งิ าน
ได้ภายในครอบครัวได้ โดยผ่านกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสูพ่ นักงาน ทัง้ 5 โรงงาน ในกลุม่ น�้ำตาลขอนแก่น และเพิม่ เติมความรูใ้ นเรือ่ งหน้าทีข่ องตนเอง รวมทัง้ เสริมสร้างความ
รูเ้ บือ้ งต้นในกิจกรรมเพิม่ ผลผลิตต่างๆ ทีเ่ ป็ นเครือ่ งมือในการช่วย
หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ปฏิบตั งิ านได้ดยี งิ่ ขึน้ เช่น ความรูเ้ บือ้ งต้นในเรือ่ ง กิจกรรม 5ส.,
กลุม่ บริษทั ฯ ตระหนักถึงการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ และ กิจกรรมกลุม่ คุณภาพ (QCC.), กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัย
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในด้านการท�ำงานของพนักงานอย่าง ในการท�ำงาน (Safety), การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รปั ชัน่
ต่อเนื่อง โดยจัดหลักสูตรทีเ่ น้นการเสริมสร้างความรูก้ ารบริหาร การ (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) เป็ นต้น
พัฒนาภาวะผูน้ �ำ และทักษะต่างๆ ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงาน
ขององค์กรสูพ่ นักงานในแต่ละระดับ เพือ่ การพัฒนาศักยภาพให้เกิด
ประสิทธิผล ดังนี้
กลุ่มผูบ้ ริ หารระดับสูง
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาส�ำหรับกลุ่มนี้จะเน้นให้ความรูใ้ น
เชิงการบริหารงานใหม่ๆ และทักษะการจัดการระดับสูง เพือ่ การ
ก�ำหนดทิศทางขององค์กร และเป้ าหมายให้เกิดผลตามทีว่ างแผน
ไว้ เพือ่ ให้เท่าทันกับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นไปอย่างรวดเร็ว ซึง่ ใน
กลุม่ ผูบ้ ริหารระดับสูงนี้เน้นไปทีห่ ลักสูตร เช่น หลักสูตรการคิดและ
เขียนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking and Executive), Directors
Strategic Workshop, หลักสูตรการบริหารความเสีย่ ง เป็ นต้น
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โครงการท�ำ OPK หรือ One Point Knowledge และการท�ำ OPL การพัฒ นาองค์ ก รให้ป ระสบความส� ำ เร็จ ตามเป้ าหมายโดยมี
สมรรถนะสูงขึน้ และเกิดองค์ความรูใ้ หม่ทเ่ี ป็ นประโยชน์ตอ่ เป้ าหมาย
หรือ One Point Lesson, OPS One point Sharing
การด�ำเนินธุรกิจขององค์กร และการพัฒนาสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการ
การท�ำ OPK หรือ One Point Knowledge และการท�ำ OPL เรียนรูท้ ย่ี งยื
ั่ น
หรือ One Point Lesson, OPS One point Sharing เป็ นหนึ่งใน
ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้ ผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนทุก
เครื่ อ งมื อ การจัด การความรู้ ข องโครงการการจัด การความรู้
ระดั
บ
ต้
อ
งด�ำเนินการวางแผนเรือ่ งการพัฒนาบุคลากรทีต่ นเองดูแล
(Knowledge Management) ซึง่ รวบรวมบทความ ทีน่ ่าสนใจ เคล็ดลับ
ทางเทคนิคด้านต่างๆ ทีไ่ ด้รบั หลังจากไปร่วมประชุมหรืออบรมทุก เพือ่ จะได้มกี ารวางแผนก�ำหนดเรือ่ งงบประมาณส่งพนักงานไปร่วม
หลักสูตร และสัมมนาจากหน่ วยงานภายนอก รวมทัง้ การเขียน อบรมให้ได้ตามเป้ าหมายทีก่ �ำหนด รวมทัง้ ต้องมีการติดตามและ
บทความทีเ่ กิดจากประสบการณ์ของพนักงานในองค์การ แล้วน�ำมา ประเมินผลหลังจากไปเข้าอบรมด้วยทุกครัง้
แบ่งปั นให้กบั เพื่อนร่วมงานมาประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน เป็ นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดทัศนคติในการเรียนรู้ เพือ่ น�ำไปสู่
จ�ำนวนชัวโมงโดยเฉลี
่
่ยการฝึ กอบรมพนักงาน ต่อปี ต่อคน

แยกตามเพศ

แยกตามระดับ

ชาย (ชัวโมง)
่

9.62
หญิง (ชัวโมง)
่

14.65

ผูบ้ ริหารระดับสูง (ชัวโมง)
่

1.67

พนักงานบริหาร (ชัวโมง)
่

2.52

พนักงานทัวไป
่ (ชัวโมง)
่

13.77
แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักว่า องค์กรจะเจริญก้าวหน้า
และพัฒนาไปขึน้ อยูก่ บั การสร้างบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มี
คุณธรรม เพือ่ สืบทอดเจตนารมณ์ของผูก้ ่อตัง้ จึงมอบนโยบายให้
ฝ่ ายบริหารให้ความส�ำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มปี ระสิทธภาพ
บริษทั ฯมีการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะรับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหาร
ทีส่ ำ� คัญทุกระดับให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าได้ผบู้ ริหาร
ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเหมาะกับต�ำแหน่งและท�ำให้การบริหารงาน
ของบริษทั ด�ำเนินต่อไปได้อย่างราบรืน่ และมีผทู้ ส่ี ามารถรับผิดชอบ
ทดแทนกันได้ตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษทั

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ศึกษาหาข้อมูลและติดต่อกับบริษทั และสถาบันที่มคี วามเป็ นมือ
อาชีพมาให้คำ� ปรึกษาในการด�ำเนินโครงการแผนการสืบทอดงานให้
ดีขน้ึ ต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯมีการก�ำหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้
1.การก�ำหนดต�ำแหน่งงานทีส่ ำ� คัญหรือต�ำแหน่งงานหลัก
2.การก�ำหนดศักยภาพหรือสมรรถนะของต�ำแหน่งงานหลัก
3.กระบวนการวิเคราะห์หาผูส้ บื ทอดต�ำแหน่ง
4.จัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคล
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การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษทั ฯมุ่งมันจะสร้
่
างองค์กรไปสูว่ สิ ยั ทัศน์ทต่ี งั ้ ไว้ดว้ ยการเติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์กร โดยการสร้างค่านิยมขององค์กร
(Core Values) ทีค่ รอบคลุมลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ และสือ่ สารให้ทกุ คนในองค์กรได้รบั ทราบ เข้าใจและปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องให้พฒ
ั นาเป็ น
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมขององค์กร (Core Values) คือ D-I-S-C ประกอบด้วย

D - Dynamic

หมายถึง มีพลัง กล้าเปลีย่ นแปลงสูส่ งิ่ ทีด่ กี ว่า
- เปลีย่ นแปลง และปรับตัวรวมทัง้ ประเมิน กลยุทธ์ แผน และ
กระบวนการท�ำงานเพ่อให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของสภาพ
แวดล้อม
- หาความรูท้ งั ้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานในหน้าทีแ่ ละธุรกิจทีเ่ ราท�ำ
พัฒนาทักษะ และความช�ำนาญทีจ่ �ำเป็ นต่อการท�ำงานใน
ปั จจุบนั และอนาคต
- ตัดสินใจในเวลาทีเ่ หมาะสมบนฐานข้อมูลทีเ่ พียงพอ

I - Integrity

โครงการ KSL INNOVATION AWARD
ในปี 2561 บริษัท ฯ ได้ด� ำ เนิ น จัด ท� ำ โครงการ KSL
INNOVATION AWARD ต่อเนื่องจากปี แรก โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่
ส่งเสริมค่านิยมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ (C-Creativity) จากการ
เชิญชวนให้พนักงานส่งผลงานเข้าประกวดทัง้ ในประเภทซอฟท์แวร์
และฮาร์ดแวร์ โดยแต่ละประเภทจะแบ่งเป็ นสามระดับ คือ ระดับ
แนวคิด ระดับต้นแบบ และระดับทีใ่ ช้งานได้จริง ซึ่งพนักงานได้ส่ง
ผลงานตามเกณฑ์ทป่ี ระกาศไปแล้วเข้าประกวดในหลายผลงานของ
แต่ละประเภท ซึง่ อยู่ระหว่างการด�ำเนินการของคณะกรรมการใน
การคัดเลือกผลงาน เพือ่ ให้แต่ละผลงานทีเ่ ข้ารอบเป็ นประโยชน์และ
ใช้ได้จริงส�ำหรับกิจการของบริษทั จากผลงานในประเภทต่างๆ ทัง้
สามระดับ

หลั ง จากหลั ง การคั ด เลื อ กแล้ ว จะมี จ ั ด งาน KSL
INNOVATION AWARD เพือ่ ให้พนักงานทีไ่ ด้รบั รางวัลได้น�ำเสนอ
- ยึดถือความซือ่ ตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมันค�
่ ำสัญญา ผลงานต่ อ ผู้บ ริห ารและเพื่อ นพนัก งาน และเพื่อ มอบรางวัล แก่
ทีใ่ ห้ไว้
พนักงานเจ้าของโครงการทีไ่ ด้รบั เลือกต่อไป
- ปฎิบตั ติ ่อบุคคลอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบตั แิ ละเคารพ
ช่องทางในการสื่อสารวิสยั ทัศน์และค่านิ ยมขององค์กร
ศักดิศรี
์ ของผูอ้ น่ื
- ยึดมันในธรรมาภิ
่
บาล จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจและ
กลุ่มบริษัทฯ ได้มจี ดั ให้ม ี KSL Brand Ambassador
ความรับผิดชอบต่อสังคม
รุ่นที่ 2 จ�ำนวน 26 คน เป็ นผูน้ � ำในสื่อสารให้กบั ทุกส่วนทัง้ ส่วน
- ตรงต่อเวลาและสือ่ สารข้อมูลทีเ่ ป็ นความจริงในเวลาทีเ่ หมาะสม ส�ำนักงานใหญ่และโรงงานให้ทราบทุกช่องทาง ดังนี้
ไม่บิดเบือน หรือปกปิ ดสาระส�ำคัญที่พงึ เปิ ดเผยรวมทัง้
ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ น Brand Brand Ambassador ทัง้ ที่
เตรียมข้อมูลและให้ความเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์
ส�ำนักงานใหญ่และทีโ่ รงงานได้ใช้ชอ่ งทางต่างๆเป็ นสือ่ ทีจ่ ะน�ำพาให้
พนักงานได้มาท�ำกิจกรรมร่วมกันและได้ใช้ความพยายามในการ
ท�ำให้พนักงานได้ตระหนักรูถ้ งึ ค่านิยมองค์กรทีม่ อี ยูแ่ ละกระตุน้ เตือน
ให้มพี ฤติกรรมภายในกรอบแห่งค่านิยมเหล่านัน้ กิจกรรมต่างๆดัง
หมายถึง ร่วมใจ ประสานจุดเด่นสร้างผลงานทวีคณ
ู
กล่าวนัน้ มีความหลายหลายตัง้ แต่ความบันเทิงไปถึงกิจกรรมการ
- ร่วมคิด ร่วมท�ำและแบ่งปั นความรูอ้ ย่างเต็มที่
ทางวิชาการ ทัง้ นี้ เพื่อให้พนักงานสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทีต่ นพึง
- สือ่ สาร หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอย่างชัดเจน พอใจได้ทวกั
ั่ น
- สรุปผลและเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์

หมายถึง ซื่อสัตย์ รักษาค�ำพูดและท�ำในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง

S - Synergy

C - Creativity
หมายถึง สร้างสรรค์ พัฒนาสิง่ ใหม่ประยุกต์ให้เกิดจริง
- พัฒนาวิธกี ารท�ำงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบใหม่ๆให้กบั องค์กร
- ตัดสินใจและปฎิบตั ิ โดยผ่านการประเมินความเสีย่ งในระดับที่
ยอมรับได้ และมีการติดตามเรียนรูจ้ ากผลส�ำเร็จและข้อผิดพลาด
เพือ่ ใช้ในการปรับปรุงต่อไป
รายงานประจ�ำปี 2561
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ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
การด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2561
ตามรอยพระราชา สร้างคุณค่าให้ยั่งยืน
ความหมาย
อ้อย		
: ต้นน�้ำของพลังงานธรรมชาติ
การมัดรวมกัน
: ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ผ้าขาวม้าลายธงชาติ : ความเป็นไทย
ผืนดิน		
: คืนชีวิตให้แผ่นดิน
KSL		
: พอเพียง คืนชีวิตให้แผ่นดิน
การด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมของกลุม่ บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น ใน ปี 2561 เป็ นการด�ำเนินงานโดยการน้อมน�ำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางในการขับเคลือ่ นงานกิจกรรมเพือ่ สังคมเพือ่ ดูแลพนักงาน ชุมชนรอบโรงงาน เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยของ
โรงงาน และหน่วยงานภายนอก ผ่านศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว และศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงในเครือข่าย โดยมี
รูปแบบของการด�ำเนินกิจกรรมดังนี้
การด�ำเนินกิจกรรม

อบรม

ลงพืน้ ทีส่ ร้าง
ฐานเรียนรู้

ศึกษาดูงาน

เผยแพร่ความรู้
นอกสถานที่

พนักงาน
- พนักงานประจ�ำ
- ผูพ้ กิ าร
ชุมชนรอบโรงงาน
ชาวไร่
คู่ค้า
หน่ วยงานภายนอก เช่น ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน ส�ำนักงานท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ มูลนิธกิ สิกรรมธรรมชาติ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล กระทรวงอุตสาหกรรม

1. พนักงาน
1.1 พนักงานประจ�ำ
• กิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาภาวะผูน้ � ำ
เพื่อ เพิ่ม ทัก ษาการท� ำ งานร่ ว มกัน ความรู้ด้ า นศาสตร์
พระราชาเพือ่ การน�ำไปปรับใช้ และการเพิม่ เติมความรูด้ า้ น
วิชาชีพเพือ่ น�ำกลับเพิม่ รายได้และลดค่าใช้จา่ ย

1.2 ผูพ้ กิ าร ปฏิบตั งิ านศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว
• การพัฒนาศักยภาพของผู้พกิ ารด้วยฐานเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงภายในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว
เช่น การนวด การเพาะเห็ด และการประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
• การลงมือปฏิบตั จิ ริงเพือ่ พัฒนาฐานเรียนรู้ และส่งต่อความรูใ้ ห้
กับชุมชนรอบโรงงานและผูเ้ ข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์กสิกรรมฯ

• การส่งเสริมอาชีพให้กบั พนักงานเพื่อเป็ นรายได้เสริมนอก
เหนื อ จากเวลาท�ำ งานปกติ และสร้า งคลัง อาหารให้ก ับ
ครอบครัว เช่น การเพาะเห็ด เลีย้ งสัตว์ ปลูกผัก เผาถ่าน
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2. ชุมชนรอบโรงงาน
• กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ให้ชมุ ชนได้รว่ มเป็ นส่วนหนึ่งของ
การส่งต่อความรูศ้ าสตร์ของพระราชา และน�ำไปปรับใช้ต่อ
ตนเองและชุมชน

4. คู่ค้า
• การร่วมกับบริษทั คู่คา้ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม
เช่น โครงการธุรกิจยังยื
่ นกับโคคา-โคล่า และการเข้าศึกษา
ดูงานพื้นที่การท�ำเกษตรของพนักงานและศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติ

• การสร้างฐานเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน เพื่อ 5. หน่ วยงานภายนอก
สร้างรายได้เสริมแก่บา้ นทีเ่ ข้าร่วมโครงการ และมีตวั อย่าง
• การรับคณะอบรมและศึกษาดูงานจากหน่ วยงานต่างๆ เช่น
ของฐานเรียนรูต้ งั ้ อยูภ่ ายในชุมชน เพือ่ ให้ผทู้ ส่ี นใจสามารถ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล ส�ำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา
เข้ามาเรียนรูไ้ ด้ โดยใช้วสั ดุเหลือใช้จากโรงงานในการสร้าง
จังหวัด ส�ำนักพัฒนาชุมชนจังหวัด ฯลฯ เพือ่ เผยแผ่ศาสตร์
ฐานเรียนรู้
ของพระราชาให้เป็ นรูจ้ กั และน� ำไปสู่การปรับใช้เพื่อพัฒนา
ท้องถิน่
3. ชาวไร่
• กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพีย ง เพื่อ ให้ช าวไร่ ใ นรุ่ น ปั จ จุ บ ัน ได้
มีแนวคิดในการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร
• โครงการ KSL Junior Farmer 2018 การอบรมทายาท
เกษตรกรรุน่ ใหม่ เพือ่ สานต่ออาชีพการท�ำไร่ออ้ ย ด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
• โครงการพีส่ อนน้อง การสร้างทีมเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมรุน่ ใหม่ท่ี
จะดูแลชาวไร่ดา้ นการท�ำเกษตร
		 โดยกิจกรรมเพือ่ สังคมทีไ่ ด้ดำ� เนินการร่วมกับชาวไร่ทงั ้
รุ่นปั จจุบนั และทายาทเกษตรรุ่นใหม่ มีเป้ าหมายในการให้
เกษตรกรได้ทำ� การเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้หมุนเวียน
ตลอดปี โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีสว่ นร่วม เพือ่ การ
ท�ำเกษตรอย่างยังยื
่ น สานต่ออาชีพการท�ำไร่ออ้ ย

รายงานประจ�ำปี 2561

• การถ่ายทอดความรูน้ อกสถานที่ตามการประสานงานของ
หน่ วยงานต่างๆ เช่น มูลนิธกิ สิกรรมธรรมชาติ กรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ
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โครงการอบรมศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาภาวะผู้น�ำ ประจ�ำปี 2561 และ
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาภาวะผู้น�ำ
ประจ�ำปี 2561 เป็ นกิจกรรมอบรมทีท่ าง KSL GROUP ได้จดั ขึน้
เป็ นประจ�ำทุกปี เพื่อส่งต่อองค์ความรูศ้ าสตร์ของพระราชา หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั พนักงานและชุมชนรอบโรงงาน
ได้น�ำความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปปรับใช้ตอ่ การท�ำงานและการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน
โดยในปี น้ีมพี นักงานผูผ้ ่านการอบรม รวมทัง้ หมด 324 คน และ
ชาวบ้านชุมชนรอบโรงงาน จ�ำนวน 100 คน
โดยหลังจากกิจกรรมอบรมแล้ว ส่วนกิจกรรมเพือ่ สังคม ได้
ลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามพนักงานและชาวบ้านทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและพนักงาน พร้อมกับให้การ
สนับสนุ นอาชีพเสริม ทัง้ บ้านพักพนักงานในโรงงาน นอกโรงงาน
และการด�ำเนินกิจกรรมในพืน้ ทีช่ มุ ชนรอบโรงงาน
ยกตัวอย่าง เช่น กลุม่ เคเอสแอล -บ่อพลอย ได้จดั สรรพืน้ ที่
ให้พนักงานได้เข้ามาท�ำแปลงเกษตรภายในบ้านพักพนักงาน เช่น
การปลูกพืช เลีย้ งสัตว์ ซึง่ ท�ำให้พนักงานได้มรี ายได้เพิม่ เติมด้วย
โดยในส่วนของชุมชนรอบโรงงานได้ลงพืน้ ทีค่ ดั เลือกบ้าน
ของชุมชนทีพ่ ร้อมในการพัฒนาเป็ นศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง และ
การพึง่ พาตนเองในระดับครัวเรือน ซึง่ การจัดกิจกรรมอบรมหากไม่ม ี
การลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามผลการด�ำเนินงาน หรือสานต่อความตัง้ ใจของ
ชุมชนในการพัฒนาพืน้ ที่ กิจกรรมต่างๆทีค่ ดิ ไว้กจ็ ะไม่สามารถขับ
เคลือ่ นต่อไปได้
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เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมปฏิ บั ติ ง านศู น ย์
กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว
จากข้อก�ำหนดทางกฎหมายทีร่ ะบุให้แต่ละโรงงานต้องจ้างงานผูพ้ กิ ารในอัตรา 1:100 คน กลุ่มบริษทั ใน
เครือ KSL GROUP ได้มแี นวคิดในการสร้างความมันคงในอาชี
่
พของผูพ้ กิ ารด้วยการส่งเสริมให้ผพู้ กิ ารได้มรี ายได้เป็ น
เงินเดือนตามกฎหมาย และจากการปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่ง เจ้าหน้าทีพ่ ฒั นาชุมชนและสังคม ประจ�ำศูนย์กสิกรรมธรรม
ชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว จ�ำนวน 8 คน ท�ำให้กลุม่ ผูพ้ กิ ารได้มอี าชีพหลักเพือ่ เลีย้ งตนเองและครอบครัว ยังได้ความ
รูเ้ พือ่ น�ำไปประกอบอาชีพหลังจากหมดสัญญาจ้างงานด้วย เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ การเพาะเห็ด เผาถ่าน
และการท�ำน�้ ำมันสมุนไพร นอกจากนี้ผูพ้ กิ ารยังได้รบั โอกาสในการเป็ นผูส้ ่งต่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้กบั ชุมชน
และผูเ้ ข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์กสิกรรมฯด้วย
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โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
KSL-NP

KSL-BP
• ชุมชนบ้านหนองเต็ง
• ชุมชนบ้านบ่อเหียง
• ชุมชนบ้านหลุมรัง
• ชุมชนบ้านจงเจริญ
• ชุมชนบ้านห้วยกระเจา

KSL-TK
• ชุมชนบ้านแสนตอ
• ชุมชนบ้านหวายเหนียว
• ชุมชนบ้านส�ำนักเย็น
• ชุมชนบ้านหมอเฒ่า
• ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น
• ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโพธาราม

KSL-PN
• ชุมชนบ้านหัวช้าง
• ชุมชนบ้านหนองหัวช้าง
• ชุมชนบ้านกุดม่วง
• โรงเรียนบ้านหนองหอย
• วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
• ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
สูช่ มุ ชนบ้านเนินไทร

KSL-WP
• ชุมชนบ้านซ�ำเจริญ
• ชุมชนบ้านโนนสว่าง
• ชุมชนไร่วเิ ศษยา
• ศูนย์ป่ารักษ์น้�ำ
• ชุมชนสวนรุง่ ทิพย์
• ชุมชนบ้านดงลาน
• โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
• โรงเรียนบ้านหนองนอ

• ศูนย์รกั ษ์ดนิ รักษ์น้�ำ
• ชุมชนบ้านโคกสูง
• ชุมชนบ้านสนามบิน
• ชุมชนบ้านม่วงหวาน
• ชุมชนบ้านหนองแสง
• ชุมชนบ้านเสียว
• ชุมชนบ้านค�ำบอน
• ชุมชนบ้านสร้างแซ่ง
• ชุมชนบ้านดงเย็น
• ชุมชนบ้านโสกแสง
• วัดมหาชัย
• โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรพ์

รายชื่อศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิ จพอเพียงสู่ชมุ ชน
การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ ุมชนในพืน้ ทีร่ อบโรงงานกลุ่มบริษทั น�้ำตาลขอนแก่น ผ่านฐาน
เรียนรูข้ องศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว จ�ำนวนทัง้ หมด 37 ศูนย์เรียนรูใ้ นปี 2561 มีดงั นี้
บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 5 พืน้ ที่
บริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด จ�ำนวน 6 พืน้ ที่
บริษทั น�้ำตาลนิวกว้างสุน้ หลี จ�ำกัด จ�ำนวน 6 พืน้ ที่
บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง จ�ำนวน 8 พืน้ ที่
บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 12 พืน้ ที่
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ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบ้านส�ำนักเย็น
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชนบ้านส�ำนักเย็น หมูท่ ่ี 1
ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี น�ำโดยคุณธรรม์ฤทัย พระแท่น
จากกระบวนการผลิตข้าวอินทรียส์ ู่การส่งเสริมด้านการ
เป็ นศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงของบริษทั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นมา
ตลอด 3 ปี ทผ่ี า่ นมา โดยในปี 2561 ส่วนกิจกรรมเพือ่ สังคมและศูนย์ ขาย ชุมชนได้จดั สรรข้าวออกเป็ น 3 ส่วน คือ
กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ได้รว่ มกันพัฒนาพืน้ ทีศ่ นู ย์
1) แบ่งปั นภายในกลุ่มสมาชิกชุมชนทีม่ สี ่วนร่วมในการดูแล
เรียนรูฯ้ ในการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยข้าวรุน่ ที่ 1 ผลิตข้าวหอมปทุมเป็ น
แปลงข้าวอินทรีย์
ข้าวนาโยน พืน้ ที่ 5 ไร่ ได้ขา้ วปริมาณ 2.5 ตัน และรุน่ ที่ 2 ผลิตข้าว
หอมมะลิ 105 ในพืน้ ทีเ่ ท่าเดิม ได้ขา้ วปริมาณ 3 ตัน ปุ๋ ยทีใ่ ช้ในนาข้าว
2) จ�ำหน่ายแก่คนในชุมชนในราคาไม่แพง
นี้เป็ นปุ๋ ยธรรมชาติทไ่ี ด้จากมูลควาย หมูป่า และเป็ ดไก่ทเ่ี ลีย้ งไว้นนเอง
ั่
3)ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว รับซื้อเพื่อ
นอกจากจะท�ำให้ชุมชนบ้านส�ำนักเย็นได้ลดต้นทุนในการผลิตข้าว
จ�ำหน่ายต่อให้กบั กลุม่ ลูกค้าทีส่ นใจดูแลสุขภาพด้วยการทาน
อินทรียแ์ ล้ว ยังมีผลผลิตจากไข่ทเ่ี ป็ นรายได้เพิม่ ด้วย
ข้าวอินทรีย์
และจากการด�ำเนินกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียงสูช่ มุ ชนในพืน้ ที่ 5 โรงงาน ของกลุม่ KSL นอกจากจะให้
ชุมชนได้พง่ึ พาตนเองแล้ว การเป็ นส่วนหนึ่งของช่วยให้ชมุ ชนได้ม ี
กลุ่มตลาดมากขึน้ ก็เป็ นส่วนส�ำคัญทีจ่ ะขับเคลื่อนกิจกรรมในพืน้ ที่
ชุมชนให้ยงยื
ั ่ นขึน้ ได้
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โรงเรียนเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
การด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ของการพึง่ พาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ใน จ.กาญจนบุร ี ได้แก่ โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล อ.ท่ามะกา และโรงเรียน
บ่อพลอยรัชดาภิเษก อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุร ี โดยเริม่ ตัง้ แต่การปลูกฝั งความมีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตนเอง
ความสามัคคี เอือ้ เฟื้ อแบ่งปั น และการพึง่ พาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ เป็ นแนวทางปฏิบตั ขิ องพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยมีฐานเรียนรูจ้ ากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ดังนี้
1. บัญชีพอเพียง ให้เด็กๆได้จดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เห็นภาพ
ชัดจากการลงแรงดูแลฐานเรียนรู้
2. หลุมพอเพียง คลังเสบียงฅน และฅนเพาะเห็ด ปลูกทุกอย่าง
ทีก่ นิ กินทุกอย่างทีป่ ลูก และสร้างรายได้เพิม่ จากกิจกรรมทีท่ ำ�
3. ฅนเอาถ่าน ใช้ประโยชน์จากไม้ทไ่ี ด้จากการตัดแต่งกิง่ ไม้
ภายในโรงเรียน มาเผาถ่านและเก็บน�้ำส้มควันไม้
4. ฅนรักษ์แม่ธรณี การท�ำปุ๋ ยน�้ำชีวภาพ และการเก็บใบไม้ใน
คอกไม้ไผ่ เพือ่ ใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียน
5. ฅนมีน�้ำยา การท�ำผลิตภัณฑ์ลดรายจ่ายภายในโรงเรียน และ
น�ำกลับไปใช้ภายในครัวเรือนของตนเองด้วย
6. ฅนเพาะเห็ด การเพาะเห็ด เพือ่ น�ำไปประกอบอาหารกลาง
วันและการแปรรูปเห็ด
ซึง่ จากการด�ำเนินการในครัง้ นี้ทางบริษทั หวังเป็ นอย่างยิง่
ว่ากิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้เด็กๆ ได้ทำ� ภายในโรงเรียนจะเป็ นประโยชน์ตอ่
การเรียนรู้ ซึง่ ไม่ได้เป็ นเพียงแต่การเปิ ดต�ำราแล้วท�ำตาม แต่เป็ นการ
เรียนรู้ แก้ไขปั ญหาจากการปฏิบตั จิ ริง เป็ นตัวอย่างของการพึง่ พา
ตนเองภายในโรงเรียน และน�ำไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้
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การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้โรงงาน
1. ถังเหล็ก 200 ลิตร น�ำไปท�ำเตาเผาถ่าน ถัง 200 ลิตร
ส่งต่อให้กบั ชุมชนทีส่ นใจ เพือ่ การใช้ประโยชน์จากการตัดแต่งกิง่ ไม้
ภายในพืน้ ทีบ่ า้ นของตนเอง ซึง่ นอกจากจะได้ถา่ นแล้ว ยังได้น้�ำส้ม
ควันไม้ ส�ำหรับการฉีดพ่นไล่แมลง ดับกลิน่ คอกสัตว์ และเพิม่ ความ
หวานให้กบั ผลไม้อกี ด้วย
2. กากน�้ ำ ตาลใช้ป ระโยชน์ ใ นการท�ำ ปุ๋ ยหมัก ชีว ภาพ
การท�ำปุ๋ ยไว้ใช้เองโดยทีไ่ ม่พง่ึ พาสารเคมีทำ� ให้เรามันใจได้
่
ว่าปุ๋ ยที่
เราใส่บ�ำรุงพืชผักที่เราปลูกจะปลอดภัยแน่ นอน ซึ่งการท�ำปุ๋ ยนี้
นอกจากจะได้ปยอิ
ุ๋ นทรียท์ ป่ี ลอดภัยแล้วเรายังสามารถน�ำมาใช้เป็ น
กิจกรรมยามว่างร่วมกันภายในครอบครัว หรือ ในชุมชนได้อกี ด้วย
การท�ำปุ๋ ยโดยมีหลักการคือ เลีย้ งดิน ให้ดนิ เลีย้ งพืช และให้พชื เลีย้ งเรา
3. กากหม้อกรองใช้เป็ นปุ๋ ยบ�ำรุงดินได้ดี จากการวิเคราะห์
กากตะกอน เพื่อใช้เป็ นปุ๋ ยปรากฏว่า มีไนโตรเจนร้อยละ 1.98
กรดฟอสฟอริกร้อยละ 2.56 และโพแทชร้อยละ 0.28 โดยน�้ำหนัก
แห้ง นอกจากนี้กม็ ธี าตุอาหารอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็ นส�ำหรับการเจริญเติบโต
ของพืชอยูด่ ว้ ย

รายงานประจ�ำปี 2561

209

โครงการธุรกิจยั่งยืนกับโคคา-โคล่า
เป็ นปี ท่ี 2 ของกลุม่ บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น
ทีร่ ว่ มกับ บริษทั โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ในการขับเคลือ่ นโครงการธุรกิจยังยื
่ นกับโคคา-โคล่า
ซึง่ ด�ำเนินงานในพืน้ ทีบ่ ริษทั น�้ำตาลท่ามะกา จ�ำกัด
และ บริษทั โรงงานน�้ำตาลนิวกรุงไทย จ�ำกัด ปี 2561
เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมและเกษตรกรสตรีชาวไร่ออ้ ยของ
โรงงานที่เ ข้า ร่ ว มโครงการได้ร่ ว มกัน เก็บ ข้อ มู ล
ทางการเงินและประกาศผลผูช้ นะเลิศการแข่งขัน เมือ่
เดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา โดยจากการด�ำเนินกิจกรรม
ดังกล่าวท�ำให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยของโรงงานได้เกิด
แรงบันดาลใจในการบันทึกรายรับ-รายจ่าย และการ
หารายได้เสริมเข้ามาอุดรูรวของเงิ
ั่
นทีเ่ กิดขึน้ ต่อปี ดว้ ย

โครงการ KSL JUNIOR FARMER 2018 ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่
กลุ่มบริษทั น�้ำตาลขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ
KSL JUNIOR FARMER 2018 ทายาทเกษตรกรรุน่
ใหม่ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว
จ.กาญจนบุร ี ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561
โดยมีท ายาทเกษตรกรทัง้ ชายและหญิง อายุ
ระหว่าง 20-35 ปี เข้าร่วมอบรมทัง้ หมด 47 คน ร่วม
กับนักส่งเสริมรุน่ ใหม่ของ KSL โดยได้รบั ความร่วม
มือจากไทยยามาฮ่ามอเตอร์ และ บริษทั Crop Teac
Asia ในการบรรยายให้ความรูแ้ ก่ทายาทเกษตรกร
โดยการน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามามีบทบาทใน
การท� ำ ไร่ อ้ อ ย เพื่อ เพิ่ม ผลผลิต และลดต้ น ทุ น
ทางการเกษตร พร้อมกับการน้อมน�ำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลเดชมหาราช มาปรับ
ใช้ให้เข้ากับครอบครัวของตนเอง และสานต่ออาชีพ
การท�ำไร่ออ้ ยต่อไป
บริษัท น�้ำตาลขอนแกน จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงการพี่สอนน้อง
นอกจากการจัดกิจกรรมให้กบั ทายาทเกษตรกรรุน่ ใหม่แล้ว
อีกหนึ่งกลุม่ บุคคลทีม่ สี ว่ นในการท�ำเกษตรอย่างยังยื
่ น คือ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมรุน่ พี่ ได้ถา่ ยทอดความรูใ้ ห้กบั รุน่ น้องด้านการดูแลอ้อย และ
การส่งต่อความรูด้ า้ นการพึง่ พาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กบั เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยของ
โรงงานทีจ่ ะช่วยให้ชาวไร่ได้มรี ายได้เพิม่ เติม เช่น
รายวัน >

จากการเก็บไข่ไก่ เป็ ดไข่และ ผักสวนครัว

รายสัปดาห์ > การเลีย้ งกบ ปลาดุก
รายเดือน > จ�ำหน่ายสุกร และมูลสัตว์
และรายปี > อ้อย ข้าว ซึ่งเป็ นรายได้หมุนเวียนตลอดทัง้ ปี
การลดค่าใช้จา่ ยเช่นการปลูกผักสวนครัว การท�ำปุ๋ ยชีวภาพใช้เอง
การท�ำผลิตภัณฑ์ลดรายจ่ายในครัวเรือน ซึง่ กิจกรรมทีท่ างบริษทั ได้
ส่งเสริมจะน�ำไปสูค่ วามยังยื
่ นในการท�ำเกษตร แก้ไขปั ญหาราคาพืช
ผลทางการเกษตรตกต�่ำ โดยมีพน้ื ทีต่ วั อย่างคือ ชุมชนบ้านจงเจริญ
ม.15 ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุร ี

รายงานประจ�ำปี 2561
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กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก
นอกจากการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมให้กบั ชาวไร่ และ
ชุมชนรอบโรงงานแล้ว กลุม่ บริษทั น�้ำตาลขอนแก่น ยังร่วมกับหน่วย
งานอืน่ ๆ เพือ่ ถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั โรงเรียน ชุมชน และผูส้ นใจ ผ่าน
กิจ กรรมอบรมนอกสถานที่แ ละการเข้า ศึก ษาดูง านฐานเรีย นรู้
เศรษฐกิจพอเพียงภายในศูนย์ ตัวอย่างเช่น

การเข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมของชุมชนและผูส้ นใจจาก
ภายนอก โดยการประสานงานของส�ำ นัก พัฒ นาชุ ม ชนจัง หวัด
ส�ำนักพัฒนาชุมชนอ�ำเภอองค์การบริหารส่วนต�ำบลทีม่ คี วามสนใจ
ในการน�ำความรูก้ ลับไปพัฒนาท้องถิน่ ของตนเอง โดยผ่านฐานเรียน
รูส้ คู่ วามพอเพียงทัง้ หมด 18 ฐาน

กิจกรรมโครงการ Road To Success ของกรมพัฒนาธุรกิจ
กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธกิ สิกรรม
การค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยวิทยากรศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ธรรมชาติ เพือ่ ยืนยันการสานต่อแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ริเ วอร์แ คว ได้ถ่ า ยทอดความรู้ใ ห้ก ับ เด็ก ๆโรงเรีย นต�ำ รวจตะเวน- พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ชายแดนบ้านต้นมะม่วงในเรือ่ งโรงปุ๋ ยตัวจิว๋ และการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
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GRI CONTENT INDEX

General Standard Disclosures
General Standard
Disclosures
Strategy and analysis
G4-1
Organizational profile
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11

Description

Page

Statement from CEO

No External Assurance

Name of the organization

4

Primary, brands, products, and services

4

Location of the organization's headquarters

4

Countries where the organization operates

4

Nature of ownership and legal form
Markets served
Scale of the organization
Total Employees
Percentage of total employees covered by collective
bargaining agreements

G4-12
G4-13

Organization's supply chain

G4-14
G4-15

Precautionary Approach

Significant changes during to the reporting period in size,
structure,ownership,supply chain
Externally developed economic, environmental and
social charters, principles, or other initiatives to which
the organization subscribes or which it endorses

Membership of associations
G4-16
Identified Material Aspects and Boundaries
Subsidiaries Company
G4-17
Process for defining the report content and the aspect
G4-18
boundaries

12,23-24
15-19
197,4-5,8,15-19
54
Not applicable
10
Not applicable
20-22,78-79
58-60
Not applicable
93
180-182

G4-19
G4-20
G4-21
G4-22

Material aspects

183

Aspect boundary within the organization

183

Aspect boundary outside the organization

183

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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External Assurance
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General Standard
Disclosures
Stakeholder Engagement
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27
Report Profile
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33
Governance
G4-34
Ethics and Integrity
G4-56

Description

Page

List of stakeholder groups engaged by the organization

184

Basis for identifying and selecting stakeholders

183

Approach to stakeholder engagement

184

Topics and concerns tha have been raised through
stakeholder engagement

184

Reporting period

180

Date of most recent previous report

180

Reporting cycle

180

Contact point for questions regarding the report or its
contents

214

External Assurance

GRI content index

212-214

External assurance

Not applicable

Governance structure of the organization
Organization values, principles, standards and norms

25,71
200,56-66
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Specific Standard Disclosures
DMA and
Material Aspects
Indicators
Economic Performance

Description

Page

G4-EC1

Direct economic value generated
and distributed

105-179

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 G4-LA6
Safety

Types of injury and rates of injury,
occupational diseases, lost days,
and absenteeism, and number of
work-related fatalities

193-194

Training and Education

Average hours of training per year
per employee

197

G4-LA9

ประสานงานการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี :
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Omissions

External Assurance
No External Assurance
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