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สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

	 ปี	2556	ท่ีผ่านมา	กลุม่บรษิทั	น�า้ตาลครบรุ	ี(KBS)	ได้มกีารพฒันาโครงการทีม่คีวามส�าคญัเชงิกลยทุธ์ของกลุม่บรษิทั	2	โครงการด้วยกนั

โครงการแรกคอืโครงการก่อสร้างโรงงานผลติกระแสไฟฟ้าชวีมวลขนาด	35	เมกะวตัต์	บรษิทัได้ด�าเนนิการสร้างโรงไฟฟ้าเป็นทีแ่ล้วเสรจ็	และได้

เริม่จ่ายไอน�า้ให้โรงงานน�า้ตาลตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์	2557	และจะเริม่จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	ในเดอืน

เมษายน	2557	โครงการนีจ้ะสร้างความมัน่คงทางพลงังานให้โรงงานน�า้ตาล	สร้างก�าไรทีด่ใีห้กลุม่บรษิทั	และยงัสร้างพลงังานสะอาด	(Green	

Energy)	ให้กบัชมุชน		KBS	มคีวามภมูใิจทีบ่รษิทัเป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยตอบสนองนโยบายของรฐับาลทีมุ่ง่สร้างความมัน่คงทางไฟฟ้าและพลงังาน

จากแหลง่พลงังานภายในประเทศ	ลดความพึง่พงิและการน�าเข้าน�้ามนัดบิและพลงังานรปูแบบอืน่จากต่างประเทศ	โครงการทีส่องคอืการเป็น

พันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทมิตซุย	(Mitsui	Group)	จากประเทศญ่ีปุ่น	ในปีที่ผ่านมา	คณะท�างานด้านเทคนิค	(Technical	Committee)	

ซึง่ประกอบด้วยทมีงานจากทัง้ฝ่ายเราและกลุม่มติซยุ	ได้ร่วมกนัท�างานเพือ่วเิคราะห์เทคนคิการผลติของโรงงานน�า้ตาลของบรษิทัและได้น�าเสนอ

วธิกีารปรบัปรงุกระบวนการผลติน�าไปสูก่ารลดต้นทนุและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติน�า้ตาลอย่างเป็นรปูธรรม	นอกจากนี	้บรษิทัยงัได้ประโยชน์

จากโครงข่ายลกูค้าน�า้ตาลในต่างประเทศของกลุม่มติซยุ	ซึง่ช่วยขยายฐานลกูค้าของบรษิทัและท�าให้บรษิทัได้ข้อมลูทีส่�าคญัเพือ่พฒันาการผลติ

และคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ให้มีมาตรฐานคุณภาพดียิ่งขึ้น	

	 ส�าหรบัการเปลีย่นแปลงในภาวะอตุสาหกรรมในปี	2556	มทีัง้ด้านบวกและด้านลบ	ซึง่ท�าให้บรษิทัต้องปรบัตวัเพือ่รบัมอืต่อบรบิทของ

อุตสาหกรรมและการแข่งขนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ประการแรก	รฐับาลก�าลงัศกึษาเรือ่งการท�า	Zoning	ภาคเกษตร	ซึง่เป็นโอกาสทีด่ขีองอตุสาหกรรม

อ้อยและน�้าตาลเพราะการจัด	Zoning	ดังกล่าว	จะมีผลให้พื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นจ�านวนมาก	ประการที่สอง	นโยบายพลังงานของภาครัฐ	เริ่มมี

ความชัดเจนมากขึ้น	โดยได้ยกเลิกการจ�าหน่ายน�้ามันเบนซิน	91	ต้ังแต่ต้นปี	2556	ท�าให้ความต้องการใช้	และราคาของเอทานอล	และ

กากน�า้ตาลสงูขึน้เป็นล�าดบั	ประการสดุท้าย	ประเทศผูผ้ลติรายใหญ่ยงัคงเพิม่ผลผลติน�า้ตาลอย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้ปรมิาณผลติน�า้ตาลมมีากกว่า

ความต้องการใช้เป็นปีที่	4	ติดต่อกันแล้ว	ภาวะดังกล่าว	สร้างความกดดันต่อระดับราคาน�้าตาลทรายในฤดูกาล	2555/56	และต่อเนื่องถึง

น�้าตาลทรายของฤดูกาล	2557/58	ซึ่งได้ท�าสัญญาขายล่วงหน้าไปแล้วบางส่วน	

	 ในส่วนของผลประกอบการของบรษิทั	แม้ว่าปัจจยัความผนัผวนของระดบัราคาน�า้ตาลในตลาดโลกจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนนิงาน

โดยรวมของบริษัท	แต่บริษัทได้พยายามบริหารความเสี่ยง	ลดต้นทุนการผลิต	เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	เพิ่มมูลค่าต่อผลิตภัณฑ์	เพื่อลด

ผลกระทบจากปัจจัยราคาน�้าตาลดังกล่าว	สุดท้าย	กลุ่มบริษัท	รายงานก�าไรสุทธิรวมส�าหรับปี	2556	เท่ากับ	501	ล้านบาท	คิดเป็นอัตรา

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ	16.1	ก�าไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ	0.91	บาท	และเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา	0.50	บาทต่อหุ้น

นำยสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ 
    ประธำนกรรมกำร 
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	 	 กลุม่บรษิทัยงัคงจะท�างานอย่างหนกัต่อไปเพือ่พฒันาอย่างต่อเนือ่ง	ให้เกดิความแขง็แกร่งและความยัง่ยนืทางธรุกจิ	เพือ่สร้างคณุค่า

แก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กรในระยะยาว	เริม่จากฝ่ายวตัถดุบิ	บรษิทัยงัคงส่งเสรมิเพือ่เพิม่ผลผลติอ้อยให้มากขึน้	บรษิทัจะน�า

วิชาการต่างๆ	เครื่องจักรกลเกษตร	และการบริหารจัดการ	เข้ามาช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตของชาวไร่อ้อย	ท�าให้ชาวไร่อ้อย

มรีะดบัรายได้ทีส่งูขึน้และมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	ขณะเดยีวกนั	กเ็ป็นการสร้างความมัน่คงด้านวตัถดุบิให้โรงงานน�า้ตาลและเป็นพืน้ฐานของ

การสร้างธรุกจิต่อเนือ่งต่อไป	ส่วนฝ่ายผลติ	บรษัิทจะเน้นการปรบัปรงุวธิกีารท�างานเพือ่ลดต้นทนุและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ	สดุท้ายฝ่ายการตลาด

จะมุง่เน้นการสร้างมูลค่าเพิม่ของผลติภัณฑ์	โดยจะสร้างสรรค์พฒันาผลติภณัฑ์	และบรรจภุณัฑ์	ทีต่อบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปตามสภาวะเศรษฐกจิและสงัคม	นอกจากนี	้เรายงัให้ความส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิอย่างมธีรรมาภบิาล	ใส่ใจดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม	และสังคม

ของชุมชนรอบข้าง	บริษัทได้เข้าร่วม	“โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ยกระดับสู่วัฒนธรรมและเครอืข่าย	

สเีขยีวอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื”	โดยบรษัิทเป็นผูร้เิริม่กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชนในรศัม	ี5	กโิลเมตรรอบโรงงานน�า้ตาลหลายโครงการ	อาทเิช่น	

“โครงการวทิยาลยัในโรงงาน”	เพือ่สร้างบคุลากรรุน่ใหม่และส่งเสรมิการพฒันาพนกังานให้ได้รบัโอกาสในการศกึษาต่อในระดบัประกาศนยีบตัร

วชิาชีพ	(ปวช.)	และ	ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	“โครงการน�า้ดืม่สะอาดเพือ่ชมุชน”	เพือ่ตดิตัง้เครือ่งกรองน�า้ในเขตชมุชน	เสรมิสร้าง

สุขภาพพลานามัยของประชาชนในเขตชุมชน	และ	“โครงการคนดี	คนเก่ง	KBS”	ซึ่งเป็นการให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา	จ�านวน	80	ทุน	เพื่อส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นที่มีความประพฤติดี	กลุ่มบริษัทถือว่ากิจการ

การตอบแทนสังคมและพัฒนาชุมชนนั้น	 เป็นหน้าที่ของบริษัทและเป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อส่งเสริมให้องค์กรของเรา

มีความพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 สุดท้ายนี้	 บริษัทขอถือโอกาสนี้	 ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน	ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุน	 กลุ่มบริษัท

น�า้ตาลครบุร	ีด้วยดมีาตลอด	ทมีงาน	KBS	ทกุคนพร้อมทีจ่ะก้าวต่อไปข้างหน้า	โดยใช้ความรูค้วามสามารถ	และประสบการณ์	ในการบรหิารองค์กร	

เพื่อพฒันาให้กลุ่มบริษัทก้าวเป็นองค์กรชั้นน�าในธุรกิจ	อ้อย	น�้าตาล	และชีวพลังงาน	และเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป

    นำยถกล  ถวิลเติมทรัพย์ 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
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 9. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

10. นายประเทือง  ศรีรอดบาง  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

11. นายวรวิทย์   โรจน์รพีธาดา  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัท นำ้าตาลครบุรี จำากัด (มหาชน) 5



คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหำร

1. นายทัศน์  วนากรกุล กรรมการผู้จัดการ

2. นายสมเกียรติ  ถวิลเติมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

3. นายอิสสระ  ถวิลเติมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์

4. นางพรพรรณ  บุญชัยศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

5. นายรัฐวุฒิ   แซ่ตั้ง ผู้อำานวยการสายงานการขายและการตลาด

 

รายงานประจำาปี 25566



คณะผู้บริหำร

 6. นายธาญทิฐ  เกษมทรัพย์ ผู้อำานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ 

 7. นายณัฐศิษฏ์  ไทยตระกูล ผู้อำานวยการโรงงานนำ้าตาลครบุรี 

 8. นายสถาพร  สิงห์ธวัช ผู้อำานวยการพัฒนาวัตถุดิบ

 9. นายดำารงค์ ภูติภัทร์ ผู้อำานวยการเทคนิคและโครงการ  

10. นายเทียน  แก้วประดับ ผู้อำานวยการโรงงานผลิตไฟฟ้า บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี

11. นางสาวสุรวีร์  พ่วงทอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

7บริษัท นำ้าตาลครบุรี จำากัด (มหาชน)
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จุดเด่นทางการเงินและการดำาเนินการปี 2556

สรุปกำรด�ำเนินงำนปี 2556

ปริมำณอ้อยเข้ำหีบ 2.54 ล้ำนตัน

ปริมำณน�้ำตำลที่ผลิตได้ 253,601 ตัน

จ�ำนวนชำวไร่ที่ส่งอ้อยให้บริษัท 6,027 คน

เขตพื้นที่ส่งเสริมกำรปลูกอ้อย 140,000 ไร่

รำยได้รวม

จุดเด่นทำงกำรเงิน 2556

6.159.9

6,636.9

5,920.7

(หน่วย : ล้ำนบำท)

2554           2555       2556

800.9

501.5

715.5

(หน่วย : ล้ำนบำท)

2554           2555       2556

ก�ำไรสุทธิ

13%

11%

9%

(หน่วย : เปอร์เซ็นต์)

2554           2555       2556

อัตรำส่วนก�ำไรสุทธิ

4,301 4,316

5,933

(หน่วย : ล้ำนบำท)

2554           2555       2556

สินทรัพย์รวมสัดส่วนกำรขำย แบ่งตำมประเภทน�้ำตำล

สัดส่วนกำรขำยน�้ำตำล

15%  นำ้าตาลทรายขาว

  5%  นำ้าตาลดิบ

  4%  นำ้าตาลดิบ / ไฮโพล์

  ขายในประเทศ

22%

นำ้าตาลทรายขาว

บริสุทธิ์

ขายต่างประเทศ

78%

76%
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บรษิทั น�ำ้ตำลครบรุ ีจ�ำกดั (มหำชน)

ข้อมลูบรษิทัย่อย

 ประเภทธุรกจิ  : ผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้ตำลทรำยและผลติภณัฑ์พลอยได้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

 เลขทะเบียนบรษิทั : 0107553000191

 ทนุจดทะเบยีน  : 600,000,000 บำท (แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ�ำนวน 600,000,000 หุน้)

 ทนุชำาระแล้ว  : 550,000,000 บำท

 ทีต่ัง้สำานกังานใหญ่ : เลขท่ี 5 ซอยสขุมุวทิ 57 แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันำ กรงุเทพฯ 10110

    โทรศพัท์  :  02-725-4888  โทรสำร  :  02-725-4886

 เวบ็ไซต์    : http://www.kbs.co.th

 ทีต่ัง้โรงงาน  : เลขที ่289 หมูท่ี ่13 ต�ำบลจระเข้หนิ อ�ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ 30250

    โทรศพัท์ (044) 448-338, (044) 449-020 โทรสำร (044) 448-500

   บรษิทั เคบเีอส เทรดดิง้ จ�ำกดั  

 ประเภทธรุกจิ  : ด�ำเนนิธรุกจิกำรซือ้ขำยน�ำ้ตำล และผลพลอยได้จำกกำรผลติน�ำ้ตำล

 สำานกังานใหญ่  :   เลขที ่289 หมูท่ี ่13 ต�ำบลจระเข้หนิ อ�ำเภอครบรุ ีจงัหวดันครรำชสมีำ 30250

    โทรศพัท์ (044) 448-338, (044) 449-020 โทรสำร (044) 448-500

 บรษิทั ผลติไฟฟ้ำครบรุ ีจ�ำกดั

 ประเภทธรุกจิ : ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหนำ่ยกระแสไฟฟ้ำ โดยใช้กำกอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก

 สำานกังานใหญ่ : เลขที ่164 ซอยสขุมุวทิ 23 (ประสำนมติร) แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันำ กรงุเทพฯ 10110

   โทรศพัท์ 02-260-4951-5  โทรสำร 02-260-4950

    

 บรษิทั ครบรุไีบโอเอน็เนอร์ยี ่จ�ำกดั 

 ประเภทธรุกจิ : ด�ำเนนิธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำยเอทำนอล โดยใช้กำกน�ำ้ตำลเป็นวตัถดุบิหลกั

 สำานกังานใหญ่ :   เลขที ่5 ซอยสขุมุวทิ 57 แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันำ กรงุเทพฯ 10110

   โทรศพัท์ 02-725-4888      โทรสำร 02-725-4887
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ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญของบริษัท สรุปได้ดังนี้

ปี 2508  จัดตั้งบริษัท อุตสำหกรรมหนองใหญ่ จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท ก�ำลังกำรผลิต เริ่มต้นที่ 1,500 

   ตันอ้อยต่อวัน   

ปี 2510 - 2530 บริษัทได้มีกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 100 ล้ำนบำท และขยำยก�ำลังกำรผลิตเป็น 13,690 ตันอ้อยต่อวัน

ปี 2539  บริษัทย้ำยฐำนกำรผลิตไปอยู่ที่ อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ลำ้นบำท

ปี 2540 - 2549 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 350 ลำ้นบำท เพื่อเพิ่มก�ำลังกำรผลิตเป็น  21,000 ตันอ้อยต่อวัน

ปี 2550  บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด

ปี 2553  บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน) ขยำยก�ำลังกำรผลิตจำก 21,000 ตันอ้อย

   ต่อวัน เป็น 23,000 ตันอ้อยต่อวัน

ปี 2554  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้ำนบำท และน�ำหุ้นของบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

   แห่งประเทศไทย

ปี 2555  เข้ำท�ำสัญญำ Strategic Alliance Agreement กับกลุ่มบริษัทมิตรซุยจำกประเทศญี่ปุ่น  

ปี 2556  บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 600 ล้ำนบำท

 

มาตรฐานและรางวัลที่บริษัทได้รับ 

   -   มำตรฐำน ISO 9001 : 2008

   -   มำตรฐำน FSSC 22000 : 2010

   -  มำตรฐำน ISO/IEC 17025 : 2005

   -  มำตรฐำน ISO 14001 : 2004

   -   มำตรฐำน OHSAS 18001 : 2007

   -   มำตรฐำน HALAL

   -  มำตรฐำน HACCP & GMP

   -  เกียรติบัตร ผำ่นเกณฑ์กำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทกำรผลิตน�้ำตำลทรำยปี 2555

   -   รำงวัล โรงงำนน�้ำตำลทรำยชั้นดี ประจ�ำปี 2555

   -   รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำนแรงงำนสัมพันธ์และสวัสดิกำรแรงงำน ปี 2555 และ 2556

   -   CSR-DIW AWARD 2555

   -   CSR-DIW CONTINUOUS AWARD ปี 2556

   -   CSR-DIW ADVANCE AWARD ระดับ 4  ปี 2556

    

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำาคัญ
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การประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ของบริษัท

บริษัท นำ้าตาลครบุรี จำากัด (มหาชน) สามารถแบ่งธุรกิจได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

  1. ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายนำ้าตาลทราย

  1.1 นำ้าตาลทรายดิบ (Raw Sugar)

  น�้ำตำลทรำยดิบ คือ น�้ำตำลทรำยที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตขั้นต้น โดยกระบวนกำรเคี่ยวและตกผลึกน�้ำตำล โดยมีค่ำสี

สูงกว่ำ 1,000 ICUMSA น�้ำตำลทรำยดิบจะต้องผำ่นกระบวนกำรรีไฟน์ (Refine) หรือท�ำให้บริสุทธิ์ให้เป็นน�้ำตำลทรำยขำวหรือ

น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ก่อน จึงจะสำมำรถน�ำไปบริโภคได้

  1.2 นำ้าตาลทรายสีรำา (Brown Sugar) และนำ้าตาลธรรมชาติ (Natural Sugar)

  น�ำ้ตำลทรำยสรี�ำและน�ำ้ตำลทรำยธรรมชำติ คือ น�ำ้ตำลทรำยท่ีผ่ำนกระบวนกำรท�ำให้บรสุิทธิแ์ล้ว แต่ไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำร

ลดค่ำส ีท�ำให้สขีองน�ำ้ตำลเป็นสทีอง มค่ีำสสีงูไม่เกนิกว่ำ 1,000 ICUMSA เป็นท่ีนิยมในกลุ่มผู้บรโิภคท่ีมคีวำมใส่ใจในเรือ่งสุขภำพสงู

  1.3 นำ้าตาลทรายขาว (White Sugar)

  น�้ำตำลทรำยขำว คือ น�้ำตำลทรำยที่ได้จำกกำรน�ำเอำน�้ำตำลทรำยดิบมำผ่ำนกระบวนกำรรีไฟน์ เพื่อสกัดเอำสิ่งเจือปน 

ในน�้ำตำลทรำยดิบออก น�้ำตำลทรำยขำวมีค่ำสีไม่เกิน 100 ICUMSA มีค่ำโพลำไรเซชั่น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 99.70 น�้ำตำล

ประเภทนี ้โดยทัว่ไปเป็นวตัถดุบิในโรงงำนอตุสำหกรรมอำหำรทีต้่องกำรควำมบรสิทุธิป์ำนกลำง เช่น เครือ่งดืม่ชกู�ำลงั นมข้นหวำน 

และนมเปรี้ยว เป็นต้น

  1.4 นำ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) และนำ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ (Super Refined Sugar)

  น�ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิแ์ละน�ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิพ์เิศษ คอืน�ำ้ตำลทรำยทีไ่ด้จำกกำรน�ำเอำน�ำ้ตำลทรำยดบิมำผ่ำน

กระบวนกำรรไีฟน์เช่นเดยีวกบัน�ำ้ตำลทรำยขำว แต่จะมคีวำมบรสุิทธิม์ำกกว่ำ โดยมลัีกษณะเป็นเมด็สีขำวใส น�ำ้ตำลขำวบรสิทุธิ์

มค่ีำส ี20-45 ICUMSA มลีกัษณะเด่น คอื มคีวำมบรสิทุธิส์งู ส่วนใหญ่ใช้เป็นวตัถดุบิในอตุสำหกรรมอำหำร ยำ และเครือ่งดืม่ต่ำงๆ

นอกจำกนี ้น�ำ้ตำลทรำยขำวบรสิทุธิย์งัเป็นทีน่ยิมของประชำชนเพือ่ใช้บรโิภคทัว่ไป

  2. ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตนำ้าตาลทราย

  บริษัทสำมำรถน�ำผลิตภัณฑ์พลอยได้จำกกระบวนกำรผลิตน�้ำตำลทรำย ไปสร้ำงรำยได้เพิ่มเติมให้บริษัทได้ ดังต่อไปนี้

  2.1 กากนำ้าตาล (Molasses)

  กำกน�้ำตำลเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่ได้จำกกระบวนกำรเค่ียวน�้ำตำล มีลักษณะเป็นของเหลวเหนียวข้นสีน�้ำตำลเข้ม 

กำกน�้ำตำลเป็นวัตถุดิบส�ำคัญส�ำหรับกำรผลิตเอทำนอล เหลำ้ ผงชูรส อำหำรสัตว์ เป็นต้น

  2.2  กระแสไฟฟ้าที่ใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก

  บรษิทัใช้กำกอ้อย (Bagasses) ทีไ่ด้จำกกระบวนกำรหบีอ้อย เป็นเชือ้เพลงิหลกัในกำรผลติไฟฟ้ำและไอน�ำ้ ทีใ่ช้สนบัสนนุ

กระบวนกำรผลิตน�้ำตำลทรำย บริษัทขำยกระแสไฟฟ้ำท่ีผลิตได้เกินกว่ำควำมต้องกำรใช้ภำยในโรงงำน ให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วน

ภูมิภำค (กฟภ.)
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 โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้     

             (หน่วย : ล้ำนบำท)

                                                                             ส�ำหรับปีสิ้นสุด              ส�ำหรับปีสิ้นสุด            ส�ำหรับปีสิ้นสุด 

                                                                      วันที่ 30 กันยำยน 2554    วันที่ 31 ธันวำคม 2555   วันที่ 31 ธันวำคม 2556

                                                                                   มูลค่ำ               ร้อยละ              มูลค่ำ          ร้อยละ            มูลค่ำ          ร้อยละ 

  ขายนำ้าตาลในประเทศ

 - น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์และขำวบริสุทธิ์พิเศษ 296.8 4.8 385.3 5.8 510.3 8.5 

 -  น�้ำตำลทรำยขำวธรรมดำ 503.3 8.2 337.1 5.1 364.9 6.1 

 -  น�้ำตำลทรำยขำวธรรมดำเพื่อส่งออก - 0.0 - 0.0 137.2 2.3 

 -  น�้ำตำลทรำยสีร�ำ, ธรรมชำติ 277.7 4.5 251.5 3.8 226.4 3.8 

 -  น�้ำตำลทรำยดิบเทกองเพื่อส่งออก - 0.0 - - 102.2 1.7

 รวมขายนำ้าตาลในประเทศ 1,077.8 17.5 973.9 14.7 1,340.9 22.5

 ขายนำ้าตาลต่างประเทศ 

 -  น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์และขำวบริสุทธิ์พิเศษ 2,510.9 40.8 3,896.2 58.7 3,269.5 54.7 

 -  น�้ำตำลทรำยขำวธรรมดำ 28.3 0.5 83.3 1.3 - 0.0 

 -  น�้ำตำลทรำย VHP 86.7 1.4 328.7 5.0 214.6 3.6 

 -  น�้ำตำลทรำยดิบเทกอง 1,152.3 18.7 226.9 3.4 136.3 2.3 

 รวมขายนำ้าตาลต่างประเทศ 3,778.2 61.3 4,535.1 68.3 3,620.4 60.6 

 รวมรายได้ขายนำ้าตาลทั้งหมด 4,856.0 78.8 5,509.0 83.0 4,961.3 74.8 

 รายได้กากนำ้าตาลในประเทศ 588.5 9.6 341.6 5.1 509.3 8.5 

 รายได้ไฟฟ้า 102.8 1.7 102.1 1.5 82.7 1.4

 รายได้จากขายและบริการการเกษตร 463.0 7.5 396.9 6.0 350.5 5.9 

  รายได้อื่น 149.5 2.4 287.4 4.3 68.5 1.1 

  รวมรายได้ 6,159.9 100.0 6,636.9 100.0 5,972.3 100.0 

การประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ของบริษัท
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1. ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

  บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ภำยใต้กลุ่มน�้ำตำลครบุรี เป็นกลุ่มบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจผลิตและ

จ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยอยำ่งครบวงจร มีกำรวำงแผนและปฏิบัติกำรเชื่อมโยงกลไกด้ำนเกษตรและอุตสำหกรรมเข้ำด้วยกัน โดย

ใช้ควำมได้เปรยีบในเชิงวตัถดุบิและกำรมภีมูปิระเทศทีเ่หมำะสม ปัจจบุนับรษิทัเป็นกลุม่ผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้ตำลทรำยอนัดบั 11 

ในประเทศไทย โดยมียอดผลิตน�้ำตำลทรำยในปีกำรผลิต 2556 จ�ำนวน 253,600.86 ตัน

  กลุ่มบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน คือ กำรเป็นองค์กรชั้นน�ำในธุรกิจอ้อย น�้ำตำล และชีวพลังงำน โดยบูรณำกำรบุคลำกร 

เทคโนโลยีและกำรจัดกำร 

  กลุม่บรษิทัมองว่ำ อตุสำหกรรมอ้อยและน�ำ้ตำลของประเทศไทยมคีวำมได้เปรยีบในเชงิกำรแข่งขนัในล�ำดบัต้นๆ ของโลก    

โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกน�้ำตำลมำกเป็นอันดับสองของโลก โดยมีควำมได้เปรียบในเชิงภูมิศำสตร์เมื่อเทียบกับ

ประเทศคูแ่ข่งอืน่ๆ เพรำะประเทศไทยอยูใ่นภมูภิำคเอเชยี ซึง่เป็นภมูภิำคท่ีมกีำรบรโิภคน�ำ้ตำลท่ีสูงท่ีสุดในโลก และอตัรำกำรเตบิโต

ของกำรบรโิภคยงัสงูกว่ำค่ำเฉลีย่มำกโดยเป็นผลจำกกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิทีร่วดเรว็ของภมูภิำค กำรขบัเคลือ่นของอตุสำหกรรม

อ้อยและน�ำ้ตำลไทยจะมผีลต่อเศรษฐกจิและควำมเป็นอยูข่องประชำกรในภมูภิำคเอเชยีเป็นอย่ำงมำก ผนวกกบัควำมได้เปรยีบ

ในเชิงกำรผลิตน�้ำตำลของโรงงำนน�้ำตำลในประเทศไทยซึ่งมีประสิทธิภำพสูงกวำ่โรงงำนน�้ำตำลในประเทศเพื่อนบ้ำนมำก และ

โรงงำนน�้ำตำลไทยยังสำมำรถขยำยต่อยอดธุรกิจไปยังธุรกิจไฟฟ้ำ และเอทำนอล ซึ่งเพิ่มอัตรำกำรท�ำก�ำไรให้ธุรกิจอีกทำงหนึ่ง

  กลุม่บรษิทั มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นองค์กรช้ันน�ำ โดยพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง ทัง้สร้ำงควำมมัน่คงด้ำนวตัถดุบิคอือ้อย เพิม่ประสทิธภิำพ

กำรผลิต ลดต้นทุนต่อหน่วย และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มโดยกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองตลำดอย่ำงต่อเนื่อง  

  ปัจจุบัน บริษัทจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยให้กับลูกค้ำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ ผลิตภัณฑ์น�้ำตำลทรำยของบริษัท

สำมำรถจ�ำแนกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) น�้ำตำลทรำยขำว (White Sugar) น�้ำตำล

ทรำยสีร�ำ (Brown Sugar) และน�้ำตำลทรำยดิบ (Raw Sugar) นอกเหนือจำกกำรผลิตและจ�ำหนำ่ยน�้ำตำลทรำยแล้ว บรษิทัยงั

มุง่เน้นในเรือ่งคณุภำพของผลติภณัฑ์และกำรบรกิำรทีเ่ป็นเลศิ บรษิทัมกีำรพฒันำระบบกำรผลติให้มคีวำมยดืหยุน่ เพือ่ให้สำมำรถ

ปรบัเปลีย่นขนำดและบรรจภุณัฑ์ตำมทีล่กูค้ำต้องกำรได้

 ณ วนัที ่31 มกรำคม 2556 กลุม่บรษิทัประกอบด้วยบรษิทัและบรษิทัย่อย 3 บรษิทั

    หมำยเหตุ    :    * เดิมชื่อ บริษัท จักรกลเกษตรบริกำร จ�ำกัด

การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมนำ้าตาล

บมจ. น�ำ้ตำลครบรุี
ทนุช�ำระแล้ว 550 ล้ำนบำท

บจ. เคบเีอส เทรดดิง้ *
99.99 %

บจ. ผลติไฟฟ้ำครบรุี
99.99 %

บจ. ครบรุไีบโอเอน็เนอร์ยี่
99.99 %
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2. การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมนำ้าตาลทราย

 1) ภาพรวมอุตสาหกรรมนำ้าตาลทรายในตลาดโลก

  (ก) ควำมสมดุลระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำนน�้ำตำลทรำยของโลก

                                  ปริมาณการบริโภค ปริมาณการผลิต และปริมาณสินค้าคงเหลือนำ้าตาลทรายในตลาดโลก (ล้านตัน1)

      ปีกำรผลิต 2547/48 2548/49 2549/50 2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57

 กำรบริโภค 144.649 146.918 153.100 160.258 161.241 161.631 162.271 167.600 172.100 175.247

 กำรผลิต 141.015 151.108 166.444 166.561 151.830 159.036 165.427 175.309 183.440 181.965

 ปริมำณสินค้ำคงเหลือ 61.105 63.968 72.726 73.945 62.718 59.410 61.277 68.336 76.745 81.121

 สัดส่วนสินค้าคงเหลือต่อ	 	 	 		 	 		 		 		 	 	

	 การบริโภค	(%) 42.24 43.54 47.50 46.14 38.90 36.76 37.76 40.77 44.59 46.29

	 ที่มา			F.O.Licth’s	International	Sugar	and	Sweetener	Report		01.11.2013	 	 	 	 	 	 	

	 หมายเหตุ		1.	ตันน�้าตาลทรายดิบ	(metric	ton	raw	value)	

  กำรผลิต 2556/57 คำดว่ำปริมำณผลผลิตน�้ำตำลทรำยของโลกจ�ำนวนรวม 181.97 ล้ำนตัน ลดลงจำก 183.44 ล้ำนตัน 
ในปีก่อนหน้ำหรอืลดลง ร้อยละ 0.80  ในขณะทีป่รมิำณควำมต้องกำรบรโิภคน�ำ้ตำลทรำยของโลกในปี 2556/57 จ�ำนวน 175.25 
ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำก 172.10 ล้ำนตัน ในปีก่อนหน้ำ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83  และจำกที่ปริมำณผลผลิตน�้ำตำลทรำยมีส่วนเกิน
จำกควำมต้องบรโิภคต่อเนือ่งกนัเป็นปีที ่4 ส่งผลท�ำให้ปรมิำณสตอ็กน�ำ้ตำลทรำยของโลกเมือ่เทยีบกบัควำมต้องกำรบรโิภคเพิม่
ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 46.29 จำกร้อยละ 44.59 ในปีก่อนหน้ำ  ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญส่งผลให้รำคำน�้ำตำลทรำยตลำดโลกปรับตัว
ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง

  (ข) บทบำทของประเทศต่ำงๆ ในอุตสำหกรรมน�้ำตำลของโลก

  ตำรำงแสดงปรมิำณกำรผลติน�ำ้ตำลทรำยของประเทศรำยใหญ่ของโลกในช่วงปีกำรผลติ 2552/53 ถงึปีกำรผลติ 2556/57

                              ประเทศ                                                   ปริมาณผลผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ (ล้านตัน1)

 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57

 บรำซิล 41.134 38.725 35.290 40.974 40.586

 อินเดีย 20.546 26.509 28.632 27.400 27.700

 จีน  11.672 11.363 12.519 14.193 14.550

 ไทย  7.130 9.919 10.569 10.346 11.300

 สหรัฐอเมริกำ 7.223 7.093 7.704 8.179 7.896

 เม็กซิโก 5.034 5.395 5.258 7.264 6.400

 รวมผู้ผลิตรายใหญ่ 92.739 99.004 99.972 108.356 108.432

	 สัดส่วนการผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ต่อ

	 ปริมาณการผลิตทั้งหมด	 58.31% 59.85% 57.03% 59.07% 59.59%

 ที่มา		F.O.Licth’s	International	Sugar	and	Sweetener	Report		01.11.2013

	 หมายเหตุ		1.	ตันน�้าตาลทรายดิบ	(metric	ton	raw	value)	

การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมนำ้าตาล

                                  ปริมาณการบริโภค ปริมาณการผลิต และปริมาณสินค้าคงเหลือนำปริมาณการบริโภค ปริมาณการผลิต และปริมาณสินค้าคงเหลือนำปริมาณการบริโภค ปริมาณการผลิต และปริมาณสินค้าคงเหลือน้ปริมาณการบริโภค ปริมาณการผลิต และปริมาณสินค้าคงเหลือน้ปริมาณการบริโภค ปริมาณการผลิต และปริมาณสินค้าคงเหลือนาตาลทรายในตลาดโลก (ล้านตัน1)

กำรบริโภค 144.649 146.918 153.100 160.258 161.241 161.631 162.271 167.600 172.100 175.247

ปริมำณสินค้ำคงเหลือ 61.105 63.968 72.726 73.945 62.718 59.410 61.277 68.336 76.745 81.121

                              ประเทศ                                                  ปริมาณผลผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ (ล้านตัน1)

บรำซิล 41.134 38.725 35.290 40.974 40.586

จีน  11.672 11.363 12.519 14.193 14.550

สหรัฐอเมริกำ 7.223 7.093 7.704 8.179 7.896

รวมผู้ผลิตรายใหญ่ 92.739 99.004 99.972 108.356 108.432
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ตำรำงแสดงปริมำณกำรบริโภคน�้ำตำลทรำยของประเทศรำยใหญ่ของโลกในช่วงปีกำรผลิต 2552/53 ถึงปีกำรผลิต 2556/57

             ประเทศ                                              ปริมาณการบริโภคของผู้บริโภคนำ้าตาลรายใหญ่ (ล้านตัน1)

 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57

 อินเดีย 23.025 22.640 24.457 25.543 26.087

 จีน  14.985 14.730 15.300 15.760 16.200

 บรำซิล 12.701 12.807 12.839 12.980 13.130

 สหรัฐอเมริกำ 10.075 10.379 10.202 10.646 10.700

 อินโดนีเซีย 5.529 5.580 5.680 5.945 6.212

 รัสเซีย 5.896 5.861 5.869 5.865 5.870

 รวมผู้บริโภครายใหญ่ 72.211 71.997 74.347 76.739 78.199

 สัดส่วนการบริโภคของผู้บริโภครายใหญ่	 	 	 	 	 	

	 ต่อปริมาณการบริโภคทั้งหมด 44.67%	 44.36%	 44.36%	 44.59%	 44.62%

	 ที่มา		F.O.Licth’s	International	Sugar	and	Sweetener	Report		01.11.2013

	 หมายเหตุ		1.	ตันน�้าตาลทรายดิบ	(metric	ton	raw	value)	

ตำรำงแสดงปรมิำณกำรส่งออกน�ำ้ตำลทรำยของประเทศรำยใหญ่ของโลกในช่วงปีกำรผลติ 2552/2553 ถงึปีกำรผลติ 2556/2557   

                ประเทศ                                         ปริมาณการส่งออกของผู้ส่งออกนำ้าตาลทรายรายใหญ่ (ล้านตัน1)

 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57

 บรำซิล 27.423 27.067 22.052 29.667 26.734

 ไทย  5.642 6.125 7.260 7.098 8.456

 ออสเตรเลีย 4.011 2.110 2.570 3.129 2.858

 กัวเตมำลำ 1.900 1.389 1.663 2.086 2.087

 อินเดีย 0.227 2.825 3.680 1.159 1.500

 รวมผู้ส่งออกน�้ำตำลรำยใหญ่ 39.203 39.519 37.225 43.139 41.635

	 สัดส่วนการส่งออกของผู้ส่งออกรายใหญ่	 	 	 	 	 	

	 ต่อปริมาณการส่งออกทั้งหมด	(ร้อยละ)	 62.31%	 64.44%	 61.51%	 65.24%	 65.68%

	 ที่มา		F.O.Licth’s	International	Sugar	and	Sweetener	Report		01.11.2013

	 หมายเหตุ		1.	ตันน�้าตาลทรายดิบ	(metric	ton	raw	value)  

                ประเทศ                                        ปริมาณการส่งออกของผู้ส่งออกน                                        ปริมาณการส่งออกของผู้ส่งออกน                                        ปริมาณการส่งออกของผู้ส ำ่งออกนำ่งออกน้าตาลทรายรายใหญ่ (ล้านตัน1)

บรำซิล 27.423 27.067 22.052 29.667 26.734

ออสเตรเลีย 4.011 2.110 2.570 3.129 2.858

อินเดีย 0.227 2.825 3.680 1.159 1.500

	 สัดส่วนการส่งออกของผู้ส่งออกรายใหญ่	 	 	 	 	 	

	 ต่อปริมาณการส่งออกทั้งหมด (ร้อยละ)	 62.31%	 64.44%	 61.51%	 65.24%	 65.68%

การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมนำ้าตาล
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การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมนำ้าตาล

ตำรำงแสดงปริมำณกำรน�ำเข้ำน�้ำตำลทรำยของประเทศรำยใหญ่ของโลกในช่วงปีกำรผลิต 2552/53 ถึงปีกำรผลิต 2556/57

              ประเทศ                                                ปริมาณการนำาเข้านำ้าตาลทรายรายใหญ่ (ล้านตัน1)

 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56 2556/57

 อินโดนีเซีย 3.155 3.137 2.800 3.820 3.648

 สหรัฐอเมริกำ 3.001 3.310 3.357 3.000 3.000

 จีน  1.492 2.096 4.292 3.688 2.200

 มำเลเซีย 1.670 1.717 1.933 2.094 2.112

 อำหรับ อิมมิเรต 1.987 1.858 1.955 2.075 2.062

 อัลจีเรีย 1.375 1.435 1.523 2.067 1.802

 รวมผู้น�ำเข้ำน�้ำตำลรำยใหญ่ 12.683 13.556 15.862 16.746 14.825

	 สัดส่วนการน�าเข้าของผู้น�าเข้ารายใหญ่	 	 	 	 	 	

	 ต่อปริมาณการน�าเข้าทั้งหมด	(ร้อยละ)	 20.39%	 22.58%	 26.49%	 26.50%	 24.28%

 ที่มา		F.O.Licth’s	International	Sugar	and	Sweetener	Report		01.11.2013

	 หมายเหตุ		1.	ตันน�้าตาลทรายดิบ	(metric	ton	raw	value)

  (ค) กำรส่งออกน�้ำตำลทรำยของประเทศไทย

  ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกน�้ำตำลทรำยรำยใหญ่อันดับท่ี 2 ของโลกรองจำกบรำซิล โดยมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

ในทวีปเอเชียซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประเทศไทยมีควำมได้เปรียบประเทศผู้ส่งออกน�้ำตำลทรำยรำยใหญ่อื่นๆ เน่ืองจำกประเทศไทย

อยูใ่กล้ประเทศคูค้่ำ ท�ำให้มค่ีำใช้จ่ำยในกำรขนส่งต้นทำงจนถงึผู้บรโิภคต�ำ่กว่ำ ตำรำงต่อไปน้ีแสดงประเทศคู่ค้ำท่ีส�ำคัญท่ีน�ำเข้ำ

น�้ำตำลทรำยจำกประเทศไทยในช่วงปีกำรผลิต 2552 ถึง 2556 

                ประเทศ                                               ปริมาณการนำาเข้านำ้าตาลทรายจากไทย (ล้านตัน)

 2552 2553 2554 2555 2556

 อินโดนีเซีย 1.035 1.286 1.385 1.852 1.781

 ญี่ปุ่น  0.723 0.542 1.058 0.820 0.754

 กัมพูชำ  0.484 0.379 0.392 0.562 0.651

 เกำหลีใต้ 0.122 0.129 0.516 0.445 0.528

 มำเลเซีย 0.271 0.146 0.269 0.423 0.326

 จีน   0.191 0.020 0.322 0.964 0.262

 ที่มา		:	OMIC
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	 	 (ง) สถิติรำคำน�้ำตำลทรำยดิบตลำดนิวยอร์ค ช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ

     

  จำกแผนภำพ จะเห็นได้ว่ำตลอดช่วงเวลำ 2 ปีที่ผ่ำนมำ เริ่มตั้งแต่ต้นปี 2555 รำคำน�้ำตำลดิบตลำดนิวยอร์ค (No.11) 

เคลือ่นไหวลดลงจำกระดบั 25 เซน็ต์/ปอนด์ มำทีร่ะดบัต�ำ่กว่ำ 15 เซน็ต์/ปอนด์ในช่วงต้นปี 2557 ปัจจยัทีส่่งผลท�ำให้รำคำน�ำ้ตำล

ลดลง เกิดจำกผลผลิตน�้ำตำลส่วนเกิน (surplus) ท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองกัน 4 ปี อันเป็นผลมำจำกรำคำน�้ำตำลท่ีปรับตัวสูงขึ้นมำก 

ช่วงปี 2552 ถึงปี 2553 ทั้งประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้น�ำเข้ำ ต่ำงขยำยกำรผลิตน�้ำตำลกันเป็นอย่ำงมำก ในขณะที่

ควำมต้องกำรบริโภคน�้ำตำลของโลกเติบโตต่อเนื่องแต่ในอัตรำที่ช้ำกวำ่

  (จ) กำรเปิดตลำดน�้ำตำลทรำยตำมข้อตกลง AFTA, FTA, AEC

  กำรเปิดตลำดภำยใต้ข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรอีำเซยีน (ASEAN Free Trade Area - AFTA) และ เขตกำรค้ำเสร ี(Free Trade 

Area - FTA) เป็นเรื่องที่มีกำรหำรือ ประสำนงำน และผลักดันมำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงเวลำนี้ ยังมีควำมยืดหยุ่นและผ่อนปรน

ให้กับอุตสำหกรรมที่อ่อนไหวสูงของประเทศสมำชิก ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐของไทยก็จะเจรจำต่อรองด้วยควำมระมัดระวังสูงสุด

เพือ่ผลประโยชน์ของผูป้ระกอบกำรของประเทศไทยเป็นส�ำคญั และเพือ่ลดโอกำสของกำรเกดิผลกระทบในทำงลบให้ได้มำกทีส่ดุ   

และล่ำสดุข้อตกลงประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน (ASEAN Economic Community :  AEC) เกดิขึน้เพือ่รวมกลุม่ทำงเศรษฐกจิของ

ประเทศสมำชิกอำเซียน โดยตั้งเปำ้หมำยที่จะด�ำเนินกำรให้ส�ำเร็จลุล่วงภำยในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เพื่อสรำ้งให้อำเซียน

เป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวกัน และมีกำรเคลื่อนยำ้ยสินคำ้ บริกำร กำรลงทุน เงินทุน รวมทั้งแรงงำนมีฝีมืออย่ำงเสรี

  ข้อได้เปรียบของอุตสาหกรรมนำ้าตาลทรายของประเทศไทยภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

  เนือ่งจำกทวปีเอเซยีมปีรมิำณกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิและประชำกรท่ีมำกท่ีสุดโดยเฉพำะจนีและอนิเดีย  ส่งผลให้กำรบรโิภค

น�ำ้ตำลทรำยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆ ปี ในขณะที่ปริมำณผลผลิตน�้ำตำลทรำยในเอเชียไม่ได้เพิ่มตำม  ท�ำให้มีปริมำณน�้ำตำลทรำย

ที่ไม่เพียงพอต้องน�ำเขำ้จำกทวีปอื่น เช่น อเมริกำใต้ เป็นต้น  ท�ำให้ประเทศไทยมีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันระหว่ำงผู้ส่งออก

น�้ำตำลด้วยกัน  

  กำรจดัตัง้ข้อตกลงประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (AEC) กย็ิง่ส่งผลดต่ีออตุสำหกรรมน�ำ้ตำลทรำยของประเทศไทย เนือ่งจำก

ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตและส่งออกน�้ำตำลทรำยเพียงรำยเดียวในอำเซียน ที่เหลือเป็นประเทศผู้น�ำเขำ้น�้ำตำ ลทั้งหมด ประโยชน์

ที่เกิดขึ้นได้แก่

การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมนำ้าตาล

(หน่วย : เซนต์/ปอนด์)



18 รายงานประจำาปี 2556

  1.  ประเทศไทยสำมำรถขยำยกำรส่งออกน�้ำตำลไปยังประเทศในกลุ่มอำเซียน เนื่องจำกอุปสรรคทำงกำรค้ำทั้งที่เป็น

   ภำษแีละมใิช่ภำษจีะลดลงหรอืหมดไป และกฎระเบยีบต่ำงๆ จะมกีำรปรบัประสำนเพือ่ให้สอดคล้องและเอือ้ประโยชน์

   ในกลุ่มสมำชิกมำกขึ้น

  2. ผูป้ระกอบกำรโรงงำนน�ำ้ตำลในประเทศไทยมเีทคนคิกำรปลกูอ้อยและเทคโนโลยใีนกำรผลติน�ำ้ตำลสงู ท�ำให้ประเทศไทย

   มีควำมได้เปรียบในเรื่องต้นทุนกำรผลิตน�้ำตำลทรำย

  3.  กำรรวมตัวเป็นตลำดเดียว จะยิ่งช่วยดึงดูดกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศเข้ำมำในอำเซียน รวมทั้งประเทศไทย

   มำกขึ้น

 2) ภาพรวมอุตสาหกรรมนำ้าตาลทรายในประเทศ

  อตุสำหกรรมอ้อยและน�ำ้ตำลทรำยของประเทศไทยอยูภ่ำยใต้พระรำชบญัญตัอ้ิอยและน�ำ้ตำลทรำย พ.ศ.2527 ซึง่ก�ำหนด

ให้คณะกรรมกำรอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย ควบคมุปรมิำณน�ำ้ตำลทรำยให้มปีรมิำณเพยีงพอกบัปรมิำณควำมต้องกำรภำยในประเทศ 

โดยทกุปี คณะกรรมกำรอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย จะประมำณกำรบรโิภคปรมิำณน�ำ้ตำลทรำยภำยในประเทศและก�ำหนดเป็นโควตำ  

กระจำยโควตำตำมสดัส่วนปรมิำณน�ำ้ตำลทีผ่ลติได้ให้แก่โรงงำนน�ำ้ตำลตลอดทัง้ปีตำมปรมิำณน�ำ้ตำลทีแ่ต่ละโรงงำนผลติ อกีทัง้

รำคำจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยภำยในประเทศถูกควบคุมภำยใต้ พรบ.ว่ำด้วยสินค้ำและบริกำรปี 2542 โดยกระทรวงพำณิชย์เป็น 

ผู้ประกำศรำคำจ�ำหน่ำยน�้ำตำลภำยในประเทศ 

  ประเทศไทยมีโรงงำนน�้ำตำลจ�ำนวน 50 โรงงำน มีก�ำลังหีบอ้อยรวม 100 - 110 ล้ำนตัน/ปี ผลิตน�้ำตำลทรำยรวมได้ 

10 - 11 ล้ำนตันต่อปี มีระยะเวลำหีบอ้อย 4 - 5 เดือนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปลำยเดือนพฤศจิกำยนจนถึงประมำณเดือนเมษำยนของ

ทุกปี จ�ำนวนโรงงำนน�้ำตำลจะถูกควบคุมโดยรำชกำร กำรขยำยหรือย้ำยฐำนกำรผลิตจะต้องได้รับกำรอนุญำตจำกกระทรวง

อุตสำหกรรมเสียก่อน โดยสำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มบริษัทต่ำงๆ  ได้ดังต่อไปนี้

                    กลุ่ม                                 จำานวนโรงงานในกลุ่ม      ผลผลิตนำ้าตาลทราย (ตัน)      ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)

 กลุ่มโรงงำนน�้ำตำลมิตรผล 6 โรงงำน 2,013,325 20.08

 กลุ่มโรงงำนน�้ำตำลไทยรุ่งเรือง 7 โรงงำน 1,635,057 16.31

 กลุ่มโรงงำนน�้ำตำลไทยเอกลักษณ์ 3 โรงงำน 934,923 9.32

 กลุ่มโรงงำนน�้ำตำลขอนแก่น 5 โรงงำน 733,659 7.32

 กลุ่มวังขนำย 4 โรงงำน 656,075 6.54

 กลุ่มน�้ำตำลโครำช 2 โรงงำน 684,537 6.83

 กลุ่มน�้ำตำลบ้ำนโป่ง 2 โรงงำน 480,572 4.79

 กลุ่มน�้ำตำลเอรำวัณ 2 โรงงำน 429,446 4.28

 กลุ่มน�้ำตำลกุมภวำปี 2 โรงงำน 326,117 3.25

 กลุ่มน�้ำตำลชลบุรี 3 โรงงำน 281,202 2.80

 บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน) 1 โรงงำน 253,601 2.53

 อื่นๆ 13 โรงงำน 1,599,246 15.94

 รวม 50 โรงงำน 10,027,761 100.00

	 ท่ีมา	:	รายงานการผลติน�า้ตาลทรายของโรงงานน�า้ตาลทัว่ประเทศ	ประจ�าปีการผลติ	2555/56	ฉบบัปิดหบี	โดยส�านกังานคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาล

                   กลุ่ม                                 จำา                                จำา                                จ นวนโรงงานในกลุ่ม      ผลผลิตนำนวนโรงงานในกลุ่ม      ผลผลิตนำนวนโรงงานในกลุ่ม      ผลผลิตน้าตาลทราย (ตัน)      ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ)

การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมนำ้าตาล
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ราคานำ้าตาลทรายภายในประเทศ

  กระทรวงพำณิชย์จะเป็นผู้ก�ำหนดรำคำและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในกำรจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยทุกๆ ปี ได้ก�ำหนดให้ผู้ผลิต

หรือผู้จ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยจ�ำหนำ่ยไม่สูงกวำ่รำคำต่อไปนี้

ราคาจำาหน่ายส่ง (ราคารวมกระสอบ) ส่งมอบ ณ โรงงาน    

น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ 21.40 บำทต่อกิโลกรัม

น�้ำตำลทรำยขำวเกรด 1 และเกรด 2 20.33 บำทต่อกิโลกรัม

น�้ำตำลทรำยขำวเกรด 3 20.33 บำทต่อกิโลกรัม

ราคาจำาหน่ายส่ง (ราคารวมกระสอบ) ส่งมอบ ณ สถานที่จำาหน่ายของผู้จำาหน่ายส่ง  

น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ 22.095 บำทต่อกิโลกรัม

น�้ำตำลทรำยขำวเกรด 1 และเกรด 2 21.025 บำทต่อกิโลกรัม

น�้ำตำลทรำยขำวเกรด 3 20.760 บำทต่อกิโลกรัม

ราคาจำาหน่ายปลีก ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร

น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ 22.85 บำทต่อกิโลกรัม

น�้ำตำลทรำยขำวเกรด 1 และเกรด 2 21.85 บำทต่อกิโลกรัม

น�้ำตำลทรำยขำวเกรด 3 21.35 บำทต่อกิโลกรัม

หมำยเหตุ   1)  น�ำ้ตำลทรำยกระสอบละ 50 กโิลกรมั ในกรณรีำคำจ�ำหน่ำยปลกีชนดิบรรจ ุ1 กก.จะบวกค่ำแรงงำนและวสัดอุกี 0.75 บำทต่อกโิลกรมั

   2)  น�้ำตำลทรำยเกรด 1 และ 2 หมำยถึง น�้ำตำลทรำยขำว ขณะที่น�้ำตำลทรำยเกรด 3 หมำยถึง น�้ำตำลทรำยสีร�ำ

   3)  รำคำในตำรำงรวมผลต่ำงรำยได้น�ำส่งกองทุนอ้อยและน�้ำตำลทรำย ที่โรงงำนน�้ำตำลต้องน�ำส่ง กอน. ในอัตรำ 5 บำทต่อกิโลกรัม

3. ระบบการจดัสรรโควตา

   คณะกรรมกำรอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย (กอน.) เป็นหน่วยงำนตำมพ.ร.บ.อ้อยและน�ำ้ตำลทรำยจดัสรรกำรผลิตและกำรจ�ำหน่ำย

น�้ำตำลทรำยของผู้ผลิตแต่ละโรงงำนในประเทศไทย โดยก�ำหนดจำกปริมำณที่โรงงำนน�้ำตำลสำมำรถผลิตได้ เพื่อน�ำมำจัดสรร

เป็น 3 โควตำ ได้แก่ โควตำ ก. โควตำ ข. และ โควตำ ค.

  โควตา ก.  เป็นโควตำที่มีกำรจัดสรรไว้เพื่อกำรบริโภคภำยในประเทศโดย กอน.จะท�ำกำรประเมินควำมต้องกำรบริโภค

น�้ำตำลทรำย จำกกำรเจริญเติบโตทำงประชำกรและเศรษฐกิจในแต่ละปี

  โควตา ข.  เป็นโควตำน�้ำตำลทรำยดิบจ�ำนวน 800,000 ตัน ที่ กอน. ก�ำหนดให้โรงงำนน�้ำตำลทรำยส่งมอบให้บริษัท 

อ้อยและน�้ำตำลไทย จ�ำกัด (อนท.) ส่งออกจ�ำนวน 400,000 ตัน และอีก 400,000 ตัน ก�ำหนดให้โรงงำนส่งออกเอง

  โควตา ค.  เป็นปริมำณน�้ำตำลทรำยที่เหลือจำกโควตำ ก. และ ข. ของแต่ละโรงงำนที่สำมำรถส่งออกได้เอง โดยโรงงำน

น�้ำตำลต้องส่งออกน�้ำตำลทรำยผ่ำนบริษัทส่งออกที่ได้รับอนุญำต ตำมระเบียบคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำยว่ำด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรอนุญำตให้ส่งออกน�้ำตำลทรำย พ.ศ. 2550

  ตำรำงต่อไปนี้แสดงปริมำณน�้ำตำลโควตำ ก. โควตำ ข. และโควตำ ค. ในช่วง 5 ฤดูกำลผลิตที่ผำ่นมำของอุตสำหกรรม

และของบริษัท  ตำมประกำศคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย เรื่อง ก�ำหนดชนิดน�้ำตำลทรำยที่ให้โรงงำนน�้ำตำลผลิตใน ฤดู

กำรผลิต

การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมนำ้าตาล
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  ฤดูกำลผลิต ฤดูกำลผลิต ฤดูกำลผลิต ฤดูกำลผลิต ฤดูกำลผลิต

 2551/52   2552/53   2553/54   2554/55   2555/56 

 โควตา ก.     

 ทั่วประเทศ 1,900,000 2,200,000 2,300,000 2,300,000 2,610,000

 บมจ.น�้ำตำลครบุรี 50,104 63,590 77,832 59,087 66,841

 โควตา ข.     

 ทั่วประเทศ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

 บมจ.น�้ำตำลครบุรี   19,785 21,388 22,974 24,398 19,030

 โควตา ค.     

 ทั่วประเทศ 4,486,592 3,922,976 6,363,009 7,151,217 6,614,147

 บมจ.น�้ำตำลครบุรี 121,908 116,696 200,030 179,870 170,841

ที่มา	:	ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย

  เมือ่แต่ละโรงงำนน�ำ้ตำลได้รบักำรจดัสรรน�ำ้ตำลทรำยตำมโควตำ ก. แล้ว โรงงำนน�ำ้ตำลจะต้องทยอยขำยน�ำ้ตำลทรำย

โควตำ ก. ทกุสปัดำห์ในปรมิำณเท่ำกบัยอดทีไ่ด้รบักำรจดัสรรหำรด้วย 52 สปัดำห์  

4. การจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานนำ้าตาล

  กำรจดัสรรผลประโยชน์ระหว่ำงชำวไร่อ้อยและโรงงำนน�ำ้ตำลตำมระบบ 70:30 ผลประโยชน์ของระบบร้อยละ 70 จะถกู

จัดสรรให้ชำวไร่ และผลประโยชน์ของระบบร้อยละ 30 จะถูกจัดสรรให้กับโรงงำนน�้ำตำล

  หลงัจำกสิน้ฤดกูำรผลติ และ อนท. ก�ำหนดรำคำโควตำ ข. เสรจ็สิน้แล้ว คณะกรรมกำรบรหิำรจะค�ำนวณค่ำอ้อยขัน้สดุท้ำย

จำกรำยได้สุทธิของระบบที่เกิดขึ้นจริงในปีกำรผลิตนั้น

  ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำคำอ้อยขั้นต้นและรำคำอ้อยขั้นสุดท้ำยตั้งแต่ปีกำรผลิต 2548/2549 ถึง 2555/2556

         2548/49 2549/50 2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56  

    รำคำอ้อยขั้นต้น 800.00 800.00 600.00 830.00 965.00 945.00 1,000.00 950.00

 รำคำอ้อยขั้นสุดท้ำย (เขต9) 845.31 687.07 667.07 917.42 999.94 1,077.62 1,072.01 ยงัไม่ประกำศ

	 ที่มา	:	ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย

	 หมายเหตุ	:	เขต	9	ประกอบด้วยโรงงานน�า้ตาลจ�านวน	19	โรงงาน	ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืรวมทัง้	โรงงานน�า้ตาลครบรุ	ีราคาอ้อยขัน้สดุท้าย

	 	 	 		ปี	2555/56	ยังไม่ได้ประกาศ

ฤดูกำลผลิต ฤดูกำลผลิต ฤดูกำลผลิต ฤดูกำลผลิต ฤดูกำลผลิต

2551/52  2552/53  2553/54  2554/55  2555/56

         2548/49 2549/50 2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56  ปีกำรผลิต

การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมนำ้าตาล

(หน่วย : ตัน)

(หน่วย : บำท / ตัน)
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5. การจัดหาวัตถุดิบ

 1) ภาพรวมการปลูกอ้อยในประเทศไทย

  อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักส�ำหรับกำรผลิตน�้ำตำลทรำย ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกอ้อยประมำณ 9.5 ล้ำนไร่ และมีผลผลิตอ้อย 

ที่น�ำเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตน�้ำตำลทรำยจ�ำนวน 100 ล้ำนตัน ในปีกำรผลิต 2555/2556 ปริมำณผลผลิตอ้อยในแต่ละปีขึ้นอยู่

กับปริมำณน�้ำฝน สภำวะภูมิอำกำศ เป็นหลัก นอกจำกนี้ ระดับรำคำน�้ำตำลเปรียบเทียบกับรำคำพืชเศรษฐกิจอื่น (โดยเฉพำะ

มันสัมปะหลัง) ก็มีผลต่อปริมำณผลผลิตอ้อยด้วย กล่ำวคือ ในปีที่ระดับรำคำอ้อยสูงขึ้นเปรียบเทียบกับรำคำมันสัมปะหลังหรือ             

พืชเศรษฐกิจอื่น เกษตรกรบำงส่วนจะเปลี่ยนจำกกำรปลูกมันสัมปะหลังหรือพืชเศรษฐกิจอื่นมำปลูกอ้อยแทน ท�ำให้ปริมำณ

ผลผลิตอ้อยในปีนั้นสูงขึ้นด้วย

ตำรำงต่อไปนี้ แสดงจ�ำนวนอ้อยที่น�ำเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตน�้ำตำลตั้งแต่ ปีกำรผลิต 2551/52 ถึงปีกำรผลิต 2555/56 

 ปีกำรผลิต 2551/2552 2552/2553   2553/2554   2554/2555   2555/2556

 พื้นที่เพำะปลูกอ้อย (ล้ำนไร่) 6.8 7.1 8.1 9.3 9.5

 ปริมำณอ้อยรวม (ล้ำนตัน) 66.5 68.5 95.4 98.0 100.0

 ที่มา	:	ฝ่ายสารสนเทศ	ส�านักงานอ้อยและน�้าตาลทราย

 2) การแข่งขันในการจัดหาวัตถุดิบระหว่างโรงงานนำ้าตาล

  โดยทัว่ไป โรงงำนน�ำ้ตำลแต่ละโรงจะจัดหำอ้อยในเขตพืน้ทีใ่กล้ทีต่ัง้โรงงำน เพือ่ประหยดัค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง อย่ำงไร

กต็ำม เนือ่งจำกอตุสำหกรรมน�ำ้ตำลทรำยเป็นอตุสำหกรรมทีม่ต้ีนทนุคงที ่(Fixed costs) ค่อนข้ำงสงู โรงงำนน�ำ้ตำลในแต่ละโรง

จงึพยำยำมทีจ่ะจดัซือ้อ้อยเพือ่ใช้ในกำรผลติให้มำกท่ีสุดเพือ่ลดต้นทุนต่อหน่วยลง ในปีท่ีปรมิำณอ้อยลดลงเน่ืองจำกสภำวะอำกำศ

แห้งแล้ง จะเกดิปัญหำกำรแข่งขันสงูในกำรซ้ืออ้อยระหว่ำงโรงงำนน�ำ้ตำลทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีใ่กล้เคยีง และมผีลท�ำให้โรงงำนน�ำ้ตำล

มีต้นทุนค่ำขนส่งอ้อยสูงขึ้น 

  บรษิทัผูผ้ลติน�ำ้ตำลทรำยทีม่โีรงงำนตัง้อยูใ่นเขตอสีำนตอนล่ำงเช่นเดยีวกนั มจี�ำนวน 4 บรษิทั ได้แก่ บรษิทั น�ำ้ตำลสรุนิทร์ 

จ�ำกัด บริษัท อุตสำหกรรมโครำช จ�ำกัด บริษัท น�้ำตำลบุรีรัมย์ จ�ำกัด และบริษัท อุตสำหกรรมอ่ำงเวียน จ�ำกัด 

  ตำรำงต่อไปนี ้แสดงปรมิำณอ้อยเข้ำหบีทัว่ประเทศและปรมิำณอ้อยเข้ำหีบในภำคตะวนัออกเฉียงเหนือในช่วง 5 ฤดกูำล

ผลิตที่ผ่ำนมำ

 ปีกำรผลิต 2551/2552 2552/2553 2553/2554 2554/2555 2555/2556 อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี

       (ร้อยละ)

 ปริมำณอ้อยเข้ำหีบ        

 ทั่วประเทศ (ล้ำนตัน) 65.5 68.5 95.4 98.0 100.14 11.2

 ปริมำณอ้อยเข้ำหีบในภำค        

 ตะวันออกเฉียงเหนือ  33.7 23.8 38.0 37.1 40.5 4.7

 (ล้ำนตัน) 

 ที่มา	:	ฝ่ายสารสนเทศ	ส�านักงานอ้อยและน�้าตาล

การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมนำ้าตาล
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 3) การจัดหาอ้อยของบริษัท

  บรษิทัมองว่ำแผนกำรจดัหำอ้อยเป็นหนึง่ในยทุธศำสตร์หลกั เนือ่งจำกปรมิำณอ้อยทีจ่ดัหำได้ในแต่ละปีเป็นปัจจยัส�ำคญั

ปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อก�ำไร เพรำะหำกบริษัทสำมำรถจัดหำอ้อยเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตได้มำก จะท�ำให้ต้นทุนต่อหน่วย

ลดลง นอกจำกนั้น บริษัทจะได้กำกอ้อยที่เหลือจำกกระบวนกำรหีบอ้อยไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำที่ใช้ใน

กระบวนกำรผลติได้อย่ำงเพยีงพอ และสำมำรถท�ำก�ำไรได้เพิม่เตมิจำกกำรขำยกระแสไฟฟ้ำให้แก่ กฟภ. ในทำงกลบักนัหำกบรษิทั

จัดหำอ้อยน�ำเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตได้น้อย จะท�ำให้ต้นทุนต่อหน่วยของน�้ำตำลจะเพิ่มขึ้น และปริมำณกำกอ้อยท่ีเหลือจำก

กระบวนกำรหีบอ้อยก็จะลดลงด้วย หำกกำกอ้อยไม่เพียงพอต่อกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำท่ีบริษัทต้องใช้ในโรงงำน บริษัทก็จะต้อง

ซื้อเชื้อเพลิงเพิ่มเติมจำกที่อื่นซึ่งจะส่งผลให้ก�ำไรโดยรวมของบริษัทลดลง

  บรษิทัไม่มพีืน้ทีเ่พำะปลกูอ้อยเป็นของตนเอง จงึจ�ำเป็นต้องจดัหำอ้อยโดยกำรส่งเสรมิให้เกษตรกรเปลีย่นกำรปลกูพชือืน่

มำปลูกอ้อย โดยบริษัทเชื่อว่ำกำรให้บริกำรที่ดีและควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชำวไร่เป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรจัดหำวัตถุดิบ จึงให้ควำม

ส�ำคญักบักำรบรหิำรควำมสมัพนัธ์กบัชำวไร่อ้อย ผ่ำนทำงกำรให้เงนิสนบัสนนุและกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์โดยนกัวชิำกำรเกษตร 

ท�ำให้มีจ�ำนวนชำวไร่หันมำปลูกอ้อยเพื่อขำยให้กับบริษัทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตำมตำรำงต่อไปนี้

 ปีกำรผลิต 2549/50 2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56

 จ�ำนวนชำวไร่ที่ขำยอ้อย        

 ให้บริษัท (คน) 2,592 3,845 3,803 4,097 4,985 5,610 6,027

	 ที่มา	:	บริษัท	น�้าตาลครบุรี	จ�ากัด	(มหาชน)

 ตำรำงต่อไปนี้แสดงปริมำณผลผลิตอ้อยของบริษัทเทียบกับทั้งประเทศ ในปีกำรผลิต 2551/52 ถึงปีกำรผลิต 2555/2556

 ปีกำรผลิต 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56

 ปริมำณอ้อยทั้งประเทศ (ตันอ้อย) 66,463,253 68,450,588 95,358,928 97,979,690 100,002,514.86

 ปริมำณอ้อยที่เข้ำหีบของบริษัท(ตันอ้อย) 1,762,166 2,012,398 2,885,524 2,547,348 2,543,137.43

 สัดส่วนปริมำณอ้อยที่เข้ำหีบของบริษัท       

 ต่อปริมำณอ้อยทั้งประเทศ (ร้อยละ) 2.65 2.93 3.02 2.60 2.54

 ที่มา	:	ศูนย์บริหารการผลิต		ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย	และบริษัท

  4)  การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวไร่อ้อย

  บริษัทมองว่ำชำวไร่เป็นพันธมิตรทำงกำรค้ำที่ส�ำคัญ จึงมุ่งเน้นกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับชำวไร่อ้อยแบบองค์รวม 

โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั คอื ประโยชน์ร่วมของบรษิทัและชำวไร่อ้อยในระยะยำวบรษิทัท�ำงำนร่วมกบัชำวไร่อย่ำงใกล้ชดิเป็นเวลำ

หลำยปี ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรวำงแผนกำรปลกูจนถงึขัน้ตอนกำรตดัและส่งมอบอ้อย ท�ำให้บรษิทัมคีวำมเข้ำใจในปัญหำต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้

ของชำวไร่อ้อยในทกุๆ ระยะของกำรปลกูอ้อยตัง้แต่เริม่เตรยีมดนิ กำรปลกูอ้อย กำรบ�ำรงุอ้อย และกำรชลประทำน ตลอดจนกำร

เก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย ซึ่งต้องด�ำเนินกำรให้ครบวงจร

ปีกำรผลิต 2549/50 2550/51 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56

ปีกำรผลิต 2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 2555/56
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  (ก) กำรสนับสนุนเงินส่งเสริม (กำรปล่อยเงินเกี๊ยว)

  วิธีกำรหลักที่โรงงำนน�้ำตำลใช้ในกำรจัดหำอ้อยเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตและสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับชำวไร่ คือกำรให้

เงินลว่งหน้ำหรือปจัจัยอื่นที่จ�ำเป็นแก่ชำวไร่อ้อย เพื่อสนบัสนุนกำรปลูกอ้อยที่จะน�ำมำขำยให้แก่โรงงำนในปีกำรผลิตถัดไป หรือ 

“กำรปล่อยเงินเกี๊ยว” ซึ่งเป็นเสมือนกับกำรจองอ้อยส�ำหรับเขำ้หีบในโรงงำน ภำยหลังจำกที่อ้อยโตขึ้นพร้อมตัดจะเป็นช่วงเวลำ

เดยีวกบัทีโ่รงงำนน�ำ้ตำลเริม่เปิดหบีอ้อย เกษตรกรชำวไร่อ้อยจะตดัอ้อยส่งให้กบัโรงงำน และโรงงำนจะหกัเงนิสนบัสนนุทีเ่คยให้

ล่วงหน้ำไว้ ออกจำกคำ่อ้อยที่น�ำมำส่งบริษัทวำงแผนกำรจัดหำอ้อยล่วงหนำ้ก่อนเปิดฤดูกำรผลิตประมำณ 1 ปี เพื่อให้แน่ใจว่ำ

บรษิทัจะมอ้ีอยเพยีงพอต่อกำรผลติ โดยบรษิทัจะเข้ำท�ำสัญญำซือ้ขำยอ้อยล่วงหน้ำกบัชำวไร่โดยตรงรวมถงึท�ำสัญญำเงนิเกีย๊วใน

กรณีที่ชำวไร่ต้องกำรรับควำมช่วยเหลือเพื่อกำรเพำะปลูกจำกบริษัทที่ผำ่นมำชำวไร่ร้อยละ 80 เป็นกลุ่มที่รับเงินเกี๊ยวจำกบริษัท

โดยครอบคลุมถึงค่ำใช้จ่ำยตำ่งๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงเพำะปลูกตั้งแต่ ขั้นตอนกำรเตรียมดิน พันธุ์อ้อย กำรลงทุนระบบน�้ำ ปุ๋ย และ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรตัดอ้อย 

  บรษิทัพจิำรณำวงเงนิเกีย๊วทีจ่ะให้แก่ชำวไร่แต่ละรำยจำก ประวติักำรส่งอ้อยในอดีต คุณภำพอ้อย และควำมสำมำรถใน

กำรช�ำระหนี้ เพื่อลดควำมเสี่ยงในเรื่องหนี้สูญของบริษัทนอกจำกนี้ยังให้ชำวไร่บำงรำยน�ำทรัพย์สินมำเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน 

ส�ำหรบัวงเงินเกีย๊วของชำวไร่อ้อยรำยใหญ่ทีม่วีงเงนิสูงเกนิอ�ำนำจอนุมติัของคณะกรรมกำรบรหิำรเงนิส่งเสรมิ จะต้องได้รบักำรอนมุตัิ

จำกกรรมกำรผู้จัดกำร คณะกรรมกำรบริหำร หรือคณะกรรมกำรบริษัทตำมแต่กรณี

  นอกจำกระบบกำรอนุมัติเงินสนับสนุนที่บริษัทได้จัดท�ำอย่ำงเป็นข้ันตอนแล้ว บริษัทยังได้น�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร

พิจำรณำวงเงินส่งเสริมด้วย เช่น กำรใช้ระบบ GIS (Geographic Information System) มำช่วยในกำรลดปัญหำกำรอ้ำงสิทธิ

ควำมเป็นเจ้ำของไร่อ้อย อีกทั้ง ยังช่วยค�ำนวณปริมำณพื้นที่เพำะปลูกและควำมเหมำะสมในกำรปลูกอ้อยของชำวไร่ ส�ำหรับ

กำรวำงแผนกำรจัดหำอ้อย    

  บริษัทติดตำมผลผลิตของชำวไร่อย่ำงต่อเน่ืองตลอดฤดูกำลเพำะปลูกจนกระท่ังชำวไร่น�ำอ้อยมำส่ง เพื่อหักเงินเกี๊ยว

ที่จ่ำยล่วงหน้ำไปแล้ว

  ในกรณทีีช่ำวไร่ยงัมยีอดเงนิเกีย๊วค้ำงอยูห่ลงัจำกช่วงปิดหบี ซึง่เป็นช่วงเวลำทีก่ำรส่งอ้อยในฤดกูำรผลตินัน้ๆ สิน้สดุ บรษิทั

จะติดตำมชำวไร่กลุ่มดังกลำ่วเป็นพิเศษ โดยจะวิเครำะห์สำเหตุของยอดคำ้งช�ำระ ควำมต่อเนื่องของกำรปลูกอ้อย เพื่อประเมิน

ศักยภำพในกำรน�ำอ้อยมำช�ำระหนี้ในฤดูกำรผลิตถัดไป โดยท�ำกำรวิเครำะห์เป็นรำยบุคคล หำกบริษัทประเมินแล้วว่ำโอกำส    

ที่ชำวไร่ที่จะน�ำอ้อยมำช�ำระหนี้ได้ในอนำคตมีควำมเป็นไปได้ต�่ำ บริษัทจะส่งเรื่องให้ฝ่ำยกฎหมำยด�ำเนินกำรต่อไป

  (ข)  กำรให้บริกำรชำวไร่ในกำรเพำะปลูก

     บรษิทัได้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรสร้ำงควำมมัน่คงทีย่ัง่ยนืของวตัถดุบิ เนือ่งจำกโรงงำนมกีำรขยำยก�ำลงักำรผลติ

เพิ่มขึ้นส่งผลให้เป้ำหมำยในกำรหีบอ้อยมำกขึ้นตำมไปด้วย เพื่อให้มีปริมำณอ้อยที่สำมำรถรองรับกับกำรขยำยก�ำลังกำรผลิต

ดังกล่ำว จึงมีกำรสนับสนุนชำวไร่ในส่วนของกำรขยำยพื้นท่ีและกำรเพิ่มผลผลิตในกำรเพำะปลูก โดยกำรสร้ำงแรงจูงในกำร

ปรับเปลี่ยนพืน้ทีก่ำรปลกูพชือืน่มำเป็นอ้อย เช่นมกีำรช่วยเหลือค่ำไถดะ, แปร, ปลูก หรอืปุย๋ข้ีไก่, กำรสนับสนุนโดยกำรผ่อนช�ำระ

แบบปลอดดอกเบีย้ด้ำนพนัธุอ้์อย กำรบรกิำรแบคโฮล กำรขดุบ่อบำดำล กำรวำงระบบน�ำ้ และกำรตดิตัง้แท้งค์น�ำ้ตดิรถไถ กำรน�ำ

เทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภำพกำรผลิต มีกำรจัดท�ำแปลงทดลองและแปลงสำธิตร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง กำรให้บริกำรด้ำนสถำนีขนถ่ำยเพื่อรองรับชำวไร่ขนำดเล็กที่ไม่มีรถบรรทุกขนำดใหญ่ในกำรจัดส่งอ้อย ซึ่งกำรให้

บริกำรและควำมช่วยเหลือทั้งหมดมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงฐำนะให้ชำวไร่มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
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  (ค) กำรจัดตั้งส�ำนักงำนเขตส่งเสริม

  บริษัทได้จัดตั้งส�ำนักงำนเขตส่งเสริมในพื้นที่ท่ีมีควำมเหมำะสมแก่กำรปลูกอ้อย โดยมีนักวิชำกำรเกษตรประจ�ำกำร

เพื่อดูแลชำวไร่อ้อย ท�ำหน้ำที่แก้ไขปัญหำให้ชำวไร่อ้อยในพื้นที่ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกอ้อยมำกขึ้น และแนะน�ำเทคนิคกำร

ปลูกอ้อย ให้ได้ผลิตผลดีขึ้น นักวิชำกำรเกษตรของบริษัทเป็นทีมงำนที่มีประสบกำรณ์ อีกทั้งบริษัทยังปลูกฝังให้พนักงำนให้มี

ควำมกระตือรือร้นในกำรบริกำร นักวิชำกำรเกษตรทุกคนจึงสำมำรถรักษำควำมสัมพันธ์กับชำวไร่อ้อยได้เป็นอย่ำงดี 

  บรษิทัได้มกีำรขยำยส�ำนกังำนเขตส่งเสรมิ เพือ่ให้สำมำรถดแูลชำวไร่ได้ใกล้ชดิและทัว่ถงึ รวมถงึกำรให้ควำมรูแ้ละชกัจงู

ให้เกษตรกรในพื้นที่หันมำปลูกอ้อย เพื่อปริมำณอ้อยเขำ้หีบของโรงงำน 

  (ง) กำรส่งเสริมพันธุ์อ้อย

   บรษิทัเลง็เหน็ว่ำกำรพฒันำพนัธุอ้์อยเป็นสิง่จ�ำเป็นในกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรปลกูอ้อยในระยะยำว บรษิทัจงึได้

จดัท�ำโครงกำรวจิยัพนัธุอ้์อยเพือ่พฒันำพนัธุอ้์อยทีม่คีวำมเหมำะสมกบัพืน้ทีป่ลกูอ้อยในเขตส่งเสรมิให้เพยีงพอในกำรขยำยพืน้ที่

เพำะปลูกในแต่ละปี

  (จ) กำรให้บริกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร

  ในปัจจุบันชำวไร่อ้อยจ�ำเป็นต้องใช้เคร่ืองจักรกลทำงกำรเกษตรในกำรปลูกและตัดอ้อย เน่ืองจำกแรงงำนในภำค

กำรเกษตรลดลง บรษิทัจงึจดัให้ ฝ่ำยจกัรกลเกษตรบรกิำร ให้บรกิำรเครือ่งจกัรกลเกษตร เช่น รถตัดอ้อย เครือ่งปลูกอ้อยแก่ชำวไร่ 

เพื่อลดต้นทุนในกำรปลูกและตัดอ้อย และเป็นกำรสรำ้งควำมสัมพันธ์ที่ดีแก่ชำวไร่

  ปัจจบุนัฝ่ำยจกัรกลเกษตรบรกิำร ก�ำลงัพฒันำรถตดัอ้อยและเครือ่งปลกูอ้อย โดยมุง่เน้นให้เครือ่งจกัรมคีณุภำพทีด่แีละ

มีรำคำที่ถูกกว่ำเครื่องจักรที่มีขำยในท้องตลำด และมีลักษณะที่เหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำนในประเทศไทย

การตลาดและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมนำ้าตาล



25บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน)

1. ความเสีย่งอนัเก่ียวกับลักษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทั 

  1.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของรายได้จากการขาย
  กำรผลติและจ�ำหน่ำยน�ำ้ตำลจะมผีลกระทบจำกฤดกูำลของอ้อย (Seasonal Effect) ปกตฤิดกูำลตดัอ้อยในประเทศไทย 
จะเริ่มตั้งแต่ช่วงปลำยเดือนพฤศจิกำยนถึงต้นเดือนธันวำคม และสิ้นสุดกำรน�ำอ้อยเข้ำหีบในกระบวนกำรผลิตน�้ำตำลในช่วง
ปลำยเดอืนมนีำคมหรอืต้นเดอืนเมษำยน ส่วนกระบวนกำรผลิตน�ำ้ตำลทรำยยงัคงมคีวำมต่อเน่ือง โรงงำนน�ำ้ตำลจะเริม่ขำยน�ำ้ตำล
ตั้งแต่เดือนมกรำคมเป็นต้นไป และจะทยอยขำยไปเรื่อยๆ จนถึงสิ้นปี บริษัทพิจำรณำจังหวะในกำรขำยน�้ำตำลจำกปัจจัยต่ำงๆ 
เช่น ระดับสินค้ำคงเหลือที่มีอยู่ กำรประมำณกำรผลผลิต และระดับรำคำน�้ำตำลในตลำดโลก กำรขำยน�้ำตำลของบริษัทจึง
ไม่สม�่ำเสมอในแต่ละไตรมำส

  1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานำ้าตาลตลาดโลก
  ในกำรซือ้ขำยน�ำ้ตำลในตลำดโลกนัน้ น�ำ้ตำลจดัได้ว่ำเป็นสินค้ำหน่ึงท่ีมคีวำมผันผวนทำงด้ำนรำคำสูงเมือ่เทียบกบัสนิค้ำ
เกษตรอืน่ๆ โดยรำคำน�ำ้ตำลในตลำดโลกจะขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยอย่ำง เช่น อปุสงค์ อปุทำนของประเทศผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค ผูส่้งออก 
และผูน้�ำเข้ำ รวมถงึกำรเกง็ก�ำไรจำกนกัเกง็ก�ำไร ซึง่จะเกีย่วพนักบัสภำพภมูอิำกำศท่ีเอือ้อ�ำนวยหรอืเป็นอปุสรรคต่อกำรเพำะปลกู
ของแต่ละประเทศ นโยบำยกำรส่งเสริม กำรแทรกแซง กำรส่งออก กำรน�ำเขำ้ ของอุตสำหกรรมน�้ำตำลของภำครัฐ โดยเฉพำะใน
กลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้ว อีกทั้งปัจจุบันรำคำน�้ำตำลยังมีส่วนหน่ึงท่ีสัมพันธ์กับรำคำน�้ำมันเชื้อเพลิงด้วย เน่ืองจำกอ้อยรวมถึง
กำกน�้ำตำล สำมำรถน�ำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์หรือท่ีเรียกว่ำเอทำนอล ส�ำหรับผสมกับน�้ำมันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์
ได้ด้วย ปัจจัยดังกล่ำวส่งผลให้รำคำซื้อขำยน�้ำตำลในตลำดโลกมีควำมผันผวนสูง 

  ควำมผนัผวนของรำคำน�ำ้ตำลในตลำดโลก ท�ำให้บรษิทัต้องบรหิำรควำมเสีย่งโดยใช้ ตรำสำรทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสม เช่น 
สทิธทิีจ่ะซือ้หรอืขำยน�ำ้ตำล เพือ่ลดควำมผนัผวนของก�ำไรของบรษิทัจำกควำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของรำคำน�ำ้ตำลในตลำดโลก
อย่ำงไรกต็ำม กำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัรำยไตรมำสได้ เนือ่งจำก
บริษัทต้องบันทึกบัญชีก�ำไรขำดทุนจำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงในงบก�ำไรขำดทุนตำมมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทำงกำรเงิน
ทุกสิ้นงวดบญัช ีซ่ึงอำจไม่ตรงกบังวดทีบ่รษิทัส่งมอบน�ำ้ตำล 

  นอกจำกนี้ ในแง่ของบริษัทจำกเดิมที่ผลประกอบกำรของบริษัทพึ่งพิงอยู่กับธุรกิจน�้ำตำลและกำกน�้ำตำลอย่ำงเดียว 
ควำมผนัผวนของรำคำน�ำ้ตำลตลำดโลก จงึส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงมำก แต่กำรท่ีบรษิทัได้ลงทุนในโครงกำร
ต่อยอด เช่น โครงกำรโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล ในอนำคตบริษัทคำดว่ำ ผลประกอบกำรของบริษัทจะพึ่งพงิ
กบัรำคำน�ำ้ตำลตลำดโลกน้อยลง

  1.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
  เนือ่งจำกบรษิทัส่งออกน�ำ้ตำลประมำณร้อยละ 70 ของยอดขำยทัง้หมด โดยส่วนใหญ่อ้ำงองิจำกสกลุเงนิเหรยีญสหรฐัอเมรกิำ 
ยอดขำยของบรษิทั จงึมคีวำมผนัผวนตำมอตัรำแลกเปลีย่น อย่ำงไรกต็ำม กำรก�ำหนดรำคำอ้อยทีบ่รษิทัต้องจ่ำยให้ชำวไร่ตำมระบบ
แบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ท�ำให้ต้นทุนค่ำอ้อยของบริษัทผันผวนตำมอัตรำแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน ดังนั้น รำยได้และต้นทุน
ส่วนใหญ่ของบรษิทั จงึมคีวำมสมัพนัธ์กบัอตัรำแลกเปลีย่นไปในทศิทำงเดยีวกนั (Natural Hedge) นอกจำกนัน้ บรษิทัพจิำรณำ
ใช้สัญญำซื้อขำยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อลดผลกระทบจำกกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนที่มีต่อผลประกอบกำรของบริษัท 
อย่ำงไรก็ตำม กำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัรำยไตรมำสได้ 

  เนือ่งจำกบรษิทัต้องบนัทกึบญัช ีก�ำไรขำดทนุจำกกำรป้องก ันควำมเสีย่งในงบก�ำไรขำดทนุตำมมลูค่ำยตุธิรรมของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ซึง่อำจไม่ตรงกบังวดทีบ่รษิทัได้รบัเงนิจำกกำรขำยน�ำ้ตำล

  1.4 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ - อ้อย
  บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ น�ำ้ตำลทรำยและผลิตภณัฑ์พลอยได้ ซึง่ใช้อ้อยเป็นวตัถดิุบหลักในกำรผลิต ดงันัน้ 
ผลประกอบกำรของบริษัท จึงมีควำมเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับปริมำณอ้อยท่ีสำมำรถจัดหำเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ปริมำณอ้อยประกอบด้วย (1) พื้นที่ในกำรเพำะปลูกอ้อย (จ�ำนวนไร่) ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งอำจจะเกิดจำกกำรท่ีเกษตรกร
เปลี่ยนไปเพำะปลกูพืชไร่อืน่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ำกำรปลกูออ้ย หรอืเกดิจำกนโยบำยกำรสง่เสรมิของภำครัฐในกำรปลกูพชืไร่
ชนิดอื่น และ (2) ผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่เพำะปลูก (ตันอ้อยต่อไร่) ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจำกปริมำณน�้ำฝนและ

ควำมสมบรูณ์ของดนิ ตลอดจนสภำพดนิฟ้ำอำกำศในแต่ละปี
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  หำกพืน้ทีก่ำรเพำะปลกูอ้อยลดลง หรอืสภำพภมูอิำกำศแห้งแล้งเป็นเหตใุห้ปรมิำณผลผลติอ้อยทัว่ประเทศลดลง จะท�ำให้
บริษัทผลิตน�้ำตำลได้ในปริมำณที่ลดลง ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉพำะในส่วนของต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะสูงขึ้น ก�ำไรต่อหน่วยลดลง
และสุดท้ำย ส่งผลให้ก�ำไรของบริษัทลดลง ยิ่งไปกวำ่นั้น ในปีที่มีปริมำณอ้อยทั่วประเทศต�่ำมำก โรงงำนน�้ำตำลบริเวณใกล้เคียง
กันจะแข่งขนัซือ้อ้อยมำกข้ึน เพือ่รกัษำสดัส่วนปรมิำณอ้อยเข้ำหบีไว้ ซึง่อำจส่งผลให้ต้นทนุค่ำวตัถดุบิของบรษิทัสงูขึน้ และส่งผลให้
ผลก�ำไรของบรษิทัลดลง

  อย่ำงไรกต็ำม เนือ่งจำกประเทศไทยเป็นผูส่้งออกน�ำ้ตำลเป็นอนัดบัสองของโลกและเป็นผูส่้งออกน�ำ้ตำลหลกั ทีจ่�ำหน่ำย
ให้กับประเทศในภูมิภำคเอเชีย ในปีที่ประเทศไทยมีปริมำณอ้อยที่ส่งเข้ำกระบวนกำรผลิตน�้ำตำลลดน้อยลงจะมีผลให้เกิดภำวะ
ขำดแคลนน�้ำตำลในภูมิภำคเอเชีย ซึ่งจะเป็นแรงกดดันท�ำให้รำคำขำยน�้ำตำลในต่ำงประเทศปรับตัวสูงข้ึน ท�ำให้ช่วยชดเชย
ผลกระทบจำกปริมำณอ้อยเข้ำหีบที่ลดลงและภำระต้นทุนท่ีเพิ่มสูงข้ึนได้ นอกจำกน้ี บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำร
สร้ำงควำมมัน่คงทีย่ัง่ยนืของวตัถดุบิอ้อย โดยบรษิทัได้ให้ควำมช่วยเหลือแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อย ไม่ว่ำจะเป็นกำรสนับสนุนเงนิเกีย๊ว
เพือ่กำรเพำะปลกู ปุย๋ พนัธุอ้์อย กำรท�ำระบบชลประทำน กำรน�ำเทคโนโลยเีข้ำมำช่วยเพิม่ผลผลติและประสทิธภิำพกำรเพำะปลกู
โดยมเีป้ำหมำยหลกัเพือ่ให้ชำวไร่ทีอ่ยูใ่นกำรดแูลของบรษิทัได้รบัผลตอบแทนทีด่ ีจำกกำรปลกูอ้อยในระยะยำว เป็นแรงจงูใจให้
ชำวไร่อ้อยปลูกอ้อยและส่งอ้อยให้กับบริษัทอยำ่งต่อเนื่อง

  1.5 ความเสี่ยงเรื่องต้นทุนค่าอ้อย
  อตุสำหกรรมอ้อยและน�ำ้ตำลในประเทศไทยได้ก�ำหนดระบบกำรจดัสรรผลประโยชน์ ระหว่ำงชำวไร่อ้อยและโรงงำนน�ำ้ตำล
ตำมระบบ 70:30 ซึง่โรงงำนจะต้องจ่ำยรำคำค่ำอ้อยให้ชำวไร่ตำมรำคำทีค่�ำนวณโดย กอน. เพือ่แบ่งผลประโยชน์จำกกำรผลติน�ำ้ตำล
ให้ชำวไร่ได้ผลประโยชน์ 70 ส่วน จำก 100 ส่วน โดย กอน. จะค�ำนวณค่ำอ้อยทีโ่รงงำนน�ำ้ตำลต้องจ่ำยให้ชำวไร่โดยอ้ำงองิจำกรำคำ
น�้ำตำลขำยเฉลี่ยที่ อนท. สำมำรถขำยได้จริง หำกบริษัทไม่สำมำรถขำยน�้ำตำลในตลำดต่ำงประเทศ (ตำมโควตำ ค.) ได้ในรำคำ
ที่สูงกว่ำรำคำเฉลีย่ที ่ อนท. ขำยได้จรงิจะท�ำให้บรษิทัต้องจ่ำยค่ำอ้อยในรำคำท่ีสูงเมือ่เทียบกบัยอดขำยของบรษิทั ส่งผลให้อตัรำ
ก�ำไรและผลก�ำไรของบรษิทัลดลง

  อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัมกีำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยตดิตำมช่วงเวลำและปรมิำณกำรขำยของ อนท. อย่ำงใกล้ชดิ เพือ่ให้แน่ใจว่ำ
บรษิทัสำมำรถขำยน�ำ้ตำลได้ในรำคำทีเ่หมำะสมเปรยีบเทยีบกบั อนท. โดยรำคำขำยเฉลีย่ส�ำำหรบักำรขำยต่ำงประเทศ (ตำมโควตำ ค.) 
ของบรษิทัใน 3 ปีหลงั สงูกว่ำรำคำขำยเฉลีย่ที ่อนท. สำมำรถขำยได้จรงิในแต่ละปี

  1.6 ความเสี่ยงจากคุณภาพของวัตถุดิบ - อ้อย
  คณุภำพของอ้อยหรอืค่ำควำมหวำนของอ้อยเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อปรมิำณน�ำ้ตำลทีผ่ลติได้ของบรษิทั โดยปัจจยัทีม่ผีลกระทบ
ต่อคณุภำพของอ้อย ได้แก่ สภำพภมูอิำกำศทีแ่ปรปรวน เช่น ฝนหลงฤดูในช่วงท่ีมกีำรเกบ็เกีย่วอ้อย ซึง่เป็นสำเหตุส�ำคัญท่ีท�ำให้
คุณภำพอ้อยในด้ำนควำมหวำนลดลง ประกอบกบักำรขำยน�ำ้ตำลส่วนใหญ่เป็นกำรขำยโดยผ่ำนสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ กล่ำวคอื 
มีกำรเข้ำตกลงซื้อขำยโดยก�ำหนดปริมำณและรำคำไว้ก่อนส่งมอบน�้ำตำลจริงประมำณ 6 เดือนถึง 1 ปี ดังน้ัน ในกรณีท่ีอ้อย 
ทีน่�ำเข้ำสูก่ระบวนกำรผลติมคีวำมหวำนน้อยกว่ำปกตจิะท�ำให้บรษิทัผลิตน�ำ้ตำลได้น้อยกว่ำจ�ำนวนท่ีคำดกำรณ์ไว้และหำกบรษิทั
ได้ท�ำกำรขำยล่วงหน้ำไปก่อนแล้ว บริษัทอำจประสบปัญหำสินคำ้ไม่เพียงพอที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้ำได้ 

  อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัมกีำรตดิตำมบรหิำรควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้จำกคณุภำพของอ้อยอย่ำงใกล้ชดิ ในกรณทีีค่วำมหวำน
ของอ้อยลดลงกว่ำปกต ิบรษิทัอำจจะพจิำรณำจัดซ้ือสนิค้ำเพือ่ท�ำกำรส่งมอบให้แก่ลกูค้ำหรอืเลอืกใช้ตรำสำรทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสม 
เช่น สิทธิที่จะซื้อหรือขำยน�้ำตำล เพื่อท�ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงขำ้งต้น

  1.7 ความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสียจากระบบการให้สินเชื่อชาวไร่อ้อย (เงินเกี๊ยว)
  ในกำรประกอบกิจกำรโรงงำนน�้ำตำล จะมีกำรสนับสนุนกำรลงทุนปลูกอ้อยให้กับชำวไร่อ้อย เพื่อใช้ในกำรปลูกอ้อย
เข้ำมำส่งให้กับโรงงำน ซึ่งกำรให้เงินลงทุนนี้ จะมีกำรช่วยเหลือในรูปแบบของกำรจัดหำเงินจำกธนำคำรและอำจเป็นรูปแบบอื่น
ที่ไม่ใช่กำรเงิน เช่น กำรช่วยเหลือเรื่องปุ๋ย พันธุ์อ้อย จักรกลเกษตร เป็นต้น ซึ่งตำมแนวปฏิบัติที่เกือบทุกโรงงำนน�้ำตำลท�ำนี้ รูจ้กั
กนัในชือ่ว่ำ “กำรปล่อยเงนิเกีย๊ว หรอื กำรปล่อยเกีย๊ว” ซึง่เป็นเสมอืนกบักำรจองอ้อยส�ำหรบัเข้ำหบีในโรงงำน ภำยหลงัจำกที่ อ้อย
โตขึ้นพร้อมตัด จะเป็นช่วงเดียวกับช่วงโรงงำนน�้ำตำลเริ่มเปิดหีบอ้อย ซึ่งในปีที่สภำวะภูมิอำกำศแห้งแล้งหรือเกิดโรคระบำดขึ้น
อำจท�ำให้ชำวไร่ไม่สำมำรถน�ำอ้อยมำส่งได้ตำมที่ตกลงไว้ บริษัทจะมีค่ำใช้จ่ำยหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ก�ำไรของ
บริษัทลดลง

ปัจจัยความเสี่ยง



27บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน)

  บรษิทัให้ควำมส�ำคญัแก่กำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกกำรปล่อยเงนิเกีย๊วดงักล่ำว จงึจดัให้มกีำรควบคมุตัง้แต่เริม่กระบวนกำร

ปล่อยเงินเกีย๊วจนถงึระบบตดิตำมเกบ็หนี ้โดยบรษิทัได้จดัต้ังคณะกรรมกำรบรหิำรเงนิส่งเสรมิเพือ่ท�ำหน้ำท่ีอนุมติักำรปล่อยเงนิเกีย๊ว 

ซึ่งในกำรพิจำรณำวงเงินเกี๊ยวที่จะปล่อยให้กับชำวไร่ คณะกรรมกำรจะต้องพิจำรณำถึงพื้นท่ีปลูกอ้อย จ�ำนวนอ้อยท่ีคำดว่ำจะ

ปลกูได้ รวมถงึประวตักิำรส่งอ้อยและกำรช�ำระหนีข้องลูกหน้ีแต่ละรำย บรษิทัยงัจดัให้มกีำรติดตำมกำรเพำะปลูกอ้อยของชำวไร่

ที่รับกำรสนบัสนนุเงนิเกีย๊วจำกบรษิทัอย่ำงต่อเนือ่ง โดยได้น�ำระบบดำวเทยีมมำใช้ในกำรตรวจสอบและวดัขนำดพืน้ทีป่ลกูอ้อย         

ทีเ่รยีกว่ำ GIS (Geographic Information System) มำเป็นเครือ่งมอืในกำรท�ำงำน ท�ำให้ข้อมลูพืน้ทีอ้่อยของโรงงำนมคีวำมแม่นย�ำ

และท�ำให้กำรติดตำมผลผลิตอ้อยมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

  1.8 ความเสี่ยงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้กำรประกอบธุรกิจของบริษัทไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

และมีนโยบำยในกำรควบคุมกระบวนกำรผลิตให้อยู่ภำยใต้มำตรฐำนอุตสำหกรรมมำโดยตลอด โดยในเรื่องของฝุ่นละอองจำก

โรงงำน บรษิทัได้ท�ำกำรซ่อมแซมและตดิตัง้อปุกรณ์ดกัฝุน่ รวมถงึปรบัปรงุระบบกำรกรองฝุน่ของปล่องควนัเพิม่เตมิด้วยกำรตดิตัง้

เครือ่งดกัจบัฝุน่ด้วยน�ำ้ (Wet Scrubber) แต่อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัไม่สำมำรถรบัประกนัได้ว่ำบรษิทัจะไม่ถกูร้องเรยีนในเรือ่งเกีย่วกับ

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมอกีในอนำคต รวมถงึผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนนิงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัจำกกำรถกูร้องเรียน

ในเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ

  อุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลในประเทศไทยถูกควบคุมและก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลภำยใต้

พระรำชบญัญตัอ้ิอยและน�ำ้ตำลทรำย พ.ศ. 2527 ซึง่มสีำระส�ำคญัของกำรควบคมุในกำรก�ำหนดกำรจดัสรรช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย

น�้ำตำลออกเป็นระบบโควตำ (โควตำ ก ส�ำหรับน�้ำตำลขำยภำยในประเทศ และโควตำ ข และ ค ส�ำหรับน�้ำตำลขำยต่ำงประเทศ) 

กำรจดัสรรส่วนแบ่งรำยได้ของระบบระหว่ำงโรงงำนน�ำ้ตำลและเกษตรกรชำวไร่อ้อย ภำยใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 และ

กำรควบคมุกำรเข้ำมำท�ำธรุกจิของผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ เป็นต้น จะเหน็ได้ว่ำ นโยบำยกฎระเบยีบต่ำงๆ ทีอ่อกโดยคณะกรรมกำร

อ้อยและน�้ำตำลทรำย ล้วนมีผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิตและผลประกอบกำรของบริษัท เช่น ระบบแบ่งปันผลประโยชน์  70:30

จะเป็นทีม่ำของกำรค�ำนวณรำคำอ้อยทีโ่รงงำนน�ำ้ตำลจะต้องจ่ำยให้กบัชำวไร่ ข้อก�ำหนดเกีย่วกบักำรส่งออกน�ำ้ตำล กรณนีโยบำย

กำรปรับรำคำขำยน�้ำตำลภำยในประเทศ หรือกรณีนโยบำยกำรเปิดเสรีของธุรกิจน�้ำตำล อำจส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำร

ของบริษัท

  นอกจำกนี ้ผลกำรด�ำเนนิกำรของบรษิทัยงัอำจได้รบัผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของนโยบำยของภำครฐัในเรือ่งอืน่ๆ 

นอกเหนอืจำกนโยบำยทีค่วบคมุอตุสำหกรรมอ้อยและน�ำ้ตำลโดยตรง เช่น นโยบำยกำรสนบัสนนุพลงังำนทดแทนเอทำนอลส่งผล

ต่อปรมิำณกำรขำยเอทำนอลภำยในประเทศ หรอืนโยบำยกำรส่งเสรมิกำรปลกูและประกนัรำคำมนัสมัปะหลงัหรอืพชืเกษตรอืน่ๆ 

อำจส่งผลในแง่ลบต่อบริษัท เนื่องจำกพื้นที่เพำะปลูกอ้อยลดน้อยลงเพรำะเกษตรกรชำวไร่หันไปเพำะปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทน

สูงกว่ำ เป็นต้น

  บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของนโยบำยภำครัฐในกำรก�ำหนดทิศทำงของอุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำล บริษัทจึง

ร่วมมอืกบัสมำคมโรงงำนน�ำ้ตำล 3 สมำคมและสมำคมของเกษตรกรชำวไร่อ้อยในกำรท�ำควำมเข้ำใจกบัภำครฐัให้เห็นควำมส�ำคญั

ของอตุสำหกรรมอ้อยและน�ำ้ตำล ซึง่เป็นอตุสำหกรรมต้นทำงส�ำหรบัอตุสำหกรรมอำหำรและอำหำรแปรรปู อกีทัง้ปัจจบุนัสำมำรถ

น�ำมำแปรเปลีย่นเป็นพลงังำนเช้ือเพลงิส�ำหรบัรถยนต์ (เอทำนอล) และยงัสำมำรถน�ำไปต่อยอดผลติสำรเคมต่ีอได้อกี อตุสำหกรรม

อ้อยและน�ำ้ตำล ยงัเป็นอุตสำหกรรมทีน่�ำเงนิตรำเข้ำประเทศจ�ำนวนมำก เนือ่งจำกร้อยละ 60 - 70 ของปรมิำณน�ำ้ตำลทีผ่ลติได้ทัง้หมด

เป็นกำรผลติเพือ่กำรส่งออก ขณะทีว่ตัถดุบิทีใ่ช้เกอืบร้อยละ 100 มำจำกแหล่งวตัถดุบิในประเทศ ทีผ่่ำนมำกำรสือ่สำร กำรช้ีแจง

กำรท�ำควำมเข้ำใจกบัภำครฐั ผ่ำนทำงสมำคมโรงงำนน�ำ้ตำล และสมำคมของเกษตรกรชำวไร่เป็นไปด้วยด ีภำครฐัมคีวำมเข้ำใจ

ปัญหำควำมจ�ำเป็นของโรงงำนน�ำ้ตำลและช่วยไร่อ้อยมำกขึน้เป็นล�ำดบั เป็นกำรช่วยลดควำมเสีย่งจำกกำรก�ำหนดนโยบำยของ

ภำครฐัในทศิทำงของอตุสำหกรรมอ้อยและน�ำ้ตำลได้

ปัจจัยความเสี่ยง
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ผู้ถือหุ้น
จำานวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน (ร้อยละ)

ลำาดับที่

1. โครงสร้างการถอืหุน้ 

  รำยชือ่ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 มดีงันี้ 

                                                    ทนุจดทะเบยีนชำาระแล้ว

  

   1. บรษิทั ครบรุ ีแคปิตอล จ�ำกดั 1 156,000,000 28.36

   2. กลุม่นำยอสิสระ ถวลิเตมิทรพัย์ 2 83,972,500 15.27

   3. กลุม่นำยสมเกยีรต ิถวลิเตมิทรพัย์ 3 40,987,500 7.45

    4. MITSUI & CO., LTD. 33,333,333 6.06

     5. กลุม่นำยถกล  ถวลิเตมิทรพัย์ 4 31,612,500 5.75

   6. MITSUI SUGAR CO., LTD. 16,666,667 3.03

   7. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร์ จ�ำกดั 16,204,000 2.95

   8. นำยพนสั  รุง่นพคณุศร ี 3,638,400 0.66

   9. นำยอ�ำนวย พจิติรพงศ์ชยั 2,917,500 0.53

 10. นำยสรุพนัธ์ ตตยิมณกีลุ 2,904,400 0.53

 11. ผูถ้อืหุน้รำยย่อยอืน่ๆ  161,763,200 29.41

  รวม  550,000,000 100.00

หมำยเหต ุ : 1. บรษิทั ครบุร ีแคปิตอล จ�ำกดั เป็นบรษิทัเพือ่กำรลงทนุ (Holding Company) มรีำยช่ือผูถ้อืหุ้น ณ วนัที ่31 ธันวำคม  2556 มดีงัต่อไปนี้ 

   กลุม่นำยอสิสระ        ถวลิเตมิทรพัย์ จ�ำนวนหุน้ทีถ่อื 39,100,000 หุ้น สดัส่วนร้อยละ 50

            กลุม่นำยถกล            ถวลิเตมิทรพัย์ จ�ำนวนหุน้ทีถ่อื 19,550,000 หุน้  สดัส่วนร้อยละ 25

           กลุม่นำยสมเกยีรต ิ ถวลิเตมิทรพัย์ จ�ำนวนหุน้ทีถ่อื 19,550,000 หุน้  สดัส่วนร้อยละ 25

                        รวม              78,200,000 หุน้ สดัส่วนร้อยละ  100

       2. กลุ่มนำยอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ ประกอบด้วย นำยอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ นำยสมชัย ถวิลเติมทรัพย์ นำงสำวชลนที ถวิลเติมทรัพย์ 

   นำยธีรวัฒน์ ถวิลเติมทรัพย์ นำยกันย์ ถวิลเติมทรัพย์ นำยอ�ำนำจ ร�ำเพยพงศ์ และนำยเมธี สขุวำทยำนนท์

       3.  กลุม่นำยสมเกยีรต ิถวลิเตมิทรพัย์ ประกอบด้วย นำยสมเกยีรต ิถวลิเตมิทรพัย์ นำยธนสทิธิ ์ ถวลิเตมิทรพัย์ นำงสำวจติสภุำ ถวลิเตมิทรพัย์ 

   นำยธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์ และนำงธำริณี เสริมลีลำธรรม

  4. กลุม่นำยถกล  ถวลิเตมิทรพัย์ ประกอบด้วย นำยถกล ถวิลเติมทรัพย์ นำยรังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์  และนำยรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ 

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

  บรษิทัมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสทุธขิองงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ทีเ่หลอื

หลังจำกหกัเงนิส�ำรองต่ำงๆ ทกุประเภทตำมทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิทัและตำมกฎหมำย หำกไม่มเีหตจุ�ำเป็นอืน่ใดและ

กำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อกำรด�ำเนนิงำนปกตขิองบรษิทัอย่ำงมนียัส�ำคญั ตำมทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำเหน็สมควร

หรือเหมำะสม และกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมกำรบริษัทที่พิจำรณำเรื่อง

ดังกล่ำวนัน้ ให้น�ำเสนอเพือ่ขออนมุตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัมอี�ำนำจ

อนมุตัใิห้จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลได้ แล้วให้รำยงำนให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชมุครำวต่อไป 

  บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบำยในกำรจ่ำยปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อย 

หลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล เงินส�ำรองตำมกฎหมำย และเงินส�ำรองต่ำงๆ ท้ังหมด โดยจะพิจำรณำประกอบกับกระแสเงินสด 

ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่อง และแผนกำรลงทนุในแต่ละช่วงเวลำด้วย

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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2. โครงสร้างการจัดการ

  

  บรษิทัมโีครงสร้ำงกำรจัดกำร ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชดุย่อย  4 ชดุ 
ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร  คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน

  1) คณะกรรมการบริษัท
  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556  คณะกรรมกำรบรษิทั มจี�ำนวน 11 ท่ำน ประกอบด้วย

      ลำาดบัที ่                   รายชือ่                                     ตำาแหน่ง

   1. นำยสุเทพ  วงศ์วรเศรษฐ ประธำนกรรมกำร
   2. นำยถกล  ถวิลเติมทรัพย์ กรรมกำร
   3. นำยสมเกียรติ  ถวิลเติมทรัพย์ กรรมกำร
   4. นำยอิสสระ  ถวิลเติมทรัพย์ กรรมกำร
   5. นำยอ�ำนำจ  ร�ำเพยพงศ์ กรรมกำร
   6. นำยทัศน์ วนำกรกุล 2 กรรมกำร
   7. นำยศรัณย์  สมุทรโคจร กรรมกำรอิสระ
   8. ดร. ธวัชชัย  นำคะตะ กรรมกำรอิสระ
   9. นำงสุวิมล  กฤตยำเกียรณ์ กรรมกำรอิสระ
 10. นำยประเทือง  ศรีรอดบำง 1 กรรมกำรอิสระ
 11. นำยวรวิทย์   โรจน์รพีธำดำ 2 กรรมกำรอิสระ

 หมำยเหตุ   : 1. นำยประเทือง ศรีรอดบำง ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2556 
   2. นำยทัศน์ วนำกรกุล และนำยวรวิทย์ โรจน์รพีธำดำ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2556
              3. นำงสำวธนธรณ์ สุขอร่ำม ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

สายงานการขายและ
การตลาด

สายงานผลิต
และวัตถุดิบ

สายงานบัญชี
และการเงิน

สายงาน
องค์กรสัมพันธ์

สายงาน
พัฒนาธุรกิจ

ส�านักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท
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  กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม คือ นำยถกล ถวิลเติมทรัพย์ นำยสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ นำยอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ และ

นำยทศัน์ วนำกรกลุ โดยกรรมกำรสองในสีค่นลงนำมและประทบัตรำส�ำคญัของบรษิทั

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 1. ดแูลและจดักำรบรษิทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทัตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

 2. ปฏบัิตติำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทัตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้และมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมกำร

 บริษทั โดยในกำรด�ำเนนิกจิกำรของบรษิทั คณะกรรมกำรบรษิทัต้องปฏบิตัหิน้ำทีด้่วยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และ

 ควำมซือ่สตัย์สจุรติ

 3. พิจำรณำและอนมุตัใินเรือ่งทีส่�ำคญัเก่ียวกบักำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั เช่น วสิยัทศัน์ ภำรกจิ นโยบำย กลยทุธ์ทำงธรุกจิ เป้ำหมำย

 และแผนกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ และงบประมำณของบรษิทั 

 4. ก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิธรุกจิตำมปกตขิองบรษิทัและก�ำกบัดูแลให้ฝ่ำยบรหิำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวสัิยทัศน์ ภำรกจิ นโยบำย 

 กลยุทธ์ทำงธุรกิจ เปำ้หมำยและแผนกำรด�ำเนินงำน เปำ้หมำยทำงกำรเงิน และงบประมำณของบริษัทที่ก�ำหนดไว้ อย่ำงมี

 ประสทิธภิำพและประสทิธผิล และเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั และผูถ้อืหุน้โดยรวม

 5. จดัให้มรีะบบบญัช ีกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรสอบบญัช ีรวมท้ังดูแลให้มรีะบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบ

 ภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล

 6. จดัให้มรีำยงำนประจ�ำปีของบรษิทัและ/หรอืของคณะกรรมกำรบรษิทั ให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยหรอืกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องก�ำหนด

 7. ก�ำกบัดแูลและจดัให้มกีลไกก�ำกบัดแูลไม่ให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกบับรษิทั

 8. พิจำรณำและอนมุตั ิและ/หรอื พจิำรณำและให้ควำมเหน็เพือ่เสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนมุตั ิในกำรเข้ำท�ำธรุกรรม

 ที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทและกำรเข้ำท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรกฎหมำยและกฎเกณฑ์

 ที่เกีย่วข้อง และ/หรอื ข้อบงัคบัทีบ่รษิทัก�ำหนด 

 9. แต่งตั้งกรรมกำรคนใดคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร และแต่งต้ังกรรมกำรตำมจ�ำนวนท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร 

 เป็นรองประธำนกรรมกำร

10. ก�ำหนดและแก้ไขเพิม่เตมิช่ือกรรมกำรผูม้อี�ำนำจลงลำยมอืชือ่ผกูพนับรษิทั

11. สรรหำและแต่งตัง้บคุคลทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ตำมท่ีคณะกรรมกำรบรษิทัเห็นสมควร รวมท้ังมคุีณสมบตัิ

 ครบถ้วนตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ในกรณทีีต่�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุืน่

 นอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ

12. สรรหำบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

 เพื่อเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทั 

13. พิจำรณำและก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บรหิำรระดับสูง โดยค�ำนึงถงึปัจจยัต่ำงๆ ท่ีเหมำะสม 

 เช่น ผลกำรประเมินงำน ต�ำแหน่ง ขอบเขตหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ 

 แรงจงูใจในกำรท�ำงำนให้บรษิทั ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว เป็นต้น

14. พิจำรณำจ�ำนวนค่ำตอบแทนของกรรมกำรที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด 

 เพื่อเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำและอนมุตัิ 

15. ประเมินผลงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง และพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูงตำม

 หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก�ำหนด

16. แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย และสรรหำแต่งตั้งกรรมกำร หรือบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ตำมที่

 คณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในกรรมกำรชดุย่อย รวมทัง้ ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที ่และ

 ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชดุย่อย

17. แต่งตั้งกรรมกำรบริหำร โดยเลือกจำกกรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัท และแต่งตั้งกรรมกำรคนใดคนหนึ่งที่ด�ำรงต�ำแหน่ง

 กรรมกำรบรหิำรเป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร รวมทัง้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรบรหิำรและ

 กรรมกำรผูจ้ดักำร

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

18. แต่งตั้งกรรมกำร หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร

 เป็นเลขำนกุำรบรษิทั

19. แต่งตัง้ และ/หรอื มอบอ�ำนำจให้กรรมกำรหรอืบคุคลใดบคุคลหน่ึงหรอืหลำยคนมอี�ำนำจด�ำเนินกำรใด  ท่ีอยูภ่ำยในขอบอ�ำนำจ

 ของกรรมกำร ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร โดยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัอำจยกเลกิ เพกิถอน หรอืแก้ไขเปลีย่นแปลง

 อ�ำนำจดงักล่ำวได้

20. ก�ำกบัดแูลให้มช่ีองทำงในกำรสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุม่และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของบรษิทัอย่ำงเหมำะสม

21. ก�ำกบัดแูลให้มกีำรเปิดเผยข้อมลูส�ำคญัทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ โปร่งใส ผ่ำนช่องทำงทีเ่ข้ำถงึข้อมลู

 ได้งำน มคีวำมเท่ำเทยีมกนัและน่ำเช่ือถอื

22. ก�ำหนดและแก้ไขเพิม่เตมิระเบยีบและข้อบงัคบัภำยในของบรษิทัในเรือ่งต่ำง ๆ

23. มีอ�ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นใดตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องข้อบังคับของบริษัทและ

 มติของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

 2)  คณะกรรมการบริหาร

  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556  คณะกรรมกำรบรหิำรมจี�ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย

 ลำาดบัที ่ รายชือ่      ตำาแหน่ง

 1.  นำยถกล  ถวลิเตมิทรพัย์ 1 ประธำนกรรมกำรบรหิำร

 2.  นำยสมเกยีรต ิ ถวลิเตมิทรพัย์ กรรมกำรบรหิำร

 3. นำยอสิสระ  ถวลิเตมิทรพัย์ กรรมกำรบรหิำร

 4.  นำยทศัน์  วนำกรกลุ 2 กรรมกำรบรหิำร

       หมำยเหต ุ  :  1. นำยถกล ถวลิเตมิทรพัย์ ได้รบักำรแต่งตัง้ เมือ่วนัที ่11 มถินุำยน 2556
    2. นำยทศัน์ วนำกรกุล ได้รบักำรแต่งตัง้ เมือ่วนัที ่12 พฤศจิกำยน 2556 
    3. นำยธำญทฐิ เกษมทรพัย์ ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำร

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1. พจิำรณำและจดัท�ำนโยบำย กลยทุธ์ทำงธรุกจิ เป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนนิงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ และงบประมำณของ

 บรษิทัโดยพจิำรณำถงึปัจจยัทำงธรุกจิต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เพือ่น�ำเสนอและขออนมุตัต่ิอคณะกรรมกำรบรษิทั

 2. ก�ำกบัดแูล ตรวจสอบ และตดิตำมกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยทุธ์ทำงธรุกจิ เป้ำหมำยและแผนกำร

 ด�ำเนนิงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงนิ และงบประมำณของบรษิทัทีไ่ด้รบัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำร ให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ

 และประสทิธผิล

 3. ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและนโยบำยเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรบริษัท รวมถึงนโยบำยเกี่ยวกับกำรคัดเลือก กำรฝึกอบรม 

 กำรว่ำจ้ำง และกำรเลกิจ้ำงพนกังำนของบรษิทัโดยอำจมอบหมำยให้กรรมกำรผูจ้ดักำร และ/หรอื ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกร

 บคุคล เป็นผูม้อี�ำนำจแทนบรษิทัในกำรลงนำมในสญัญำจ้ำงแรงงำน

 4. ศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทนุในโครงกำรใหม่ ๆ  และมอี�ำนำจในกำรพจิำรณำและอนมุตัใิห้บรษิทั ลงทนุ หรอืเข้ำร่วมลงทนุ

 กบับุคคล นติบิคุคล หรอืองค์กรทำงธรุกจิอ่ืนใด ในรปูแบบทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร เพือ่ด�ำเนนิกจิกำรตำมวตัถปุระสงค์

 ของบริษัท ตลอดจนถึงกำรพิจำรณำและอนุมัติกำรใช้จ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนดังกล่ำว กำรเข้ำท�ำนิติกรรมสัญญำ และ/หรือ

 กำรด�ำเนนิกำรใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งดงักล่ำวจนเสรจ็กำร ในจ�ำนวนเงนิตัง้แต่ 10 ล้ำนบำท แต่ทัง้นีไ้ม่เกนิ 50 ล้ำนบำท

 5. พจิำรณำและอนมุตักิำรเข้ำท�ำธรุกรรมทำงกำรเงนิกบัสถำบนักำรเงนิในกำรเปิดบญัช ี กูย้มื ขอสนิเชือ่ จ�ำน�ำ จ�ำนอง ค�ำ้ประกนั

 และกำรอืน่ รวมถงึกำรซือ้ขำยและจดทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิใดๆ ตำมวตัถปุระสงค์เพือ่ประโยชน์ในกำรด�ำเนนิกจิกำรของบรษัิท 

 ตลอดจนถงึกำรเข้ำท�ำนติกิรรมสญัญำ และ/หรอื กำรด�ำเนนิกำรใด ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งดงักล่ำวจนเสรจ็กำร ในจ�ำนวนเงิน

 ตั้งแต่ 10 ล้ำนบำท แต่ทัง้นีไ้ม่เกนิ 50 ล้ำนบำท
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 6. พิจำรณำและอนุมัติกำรเข้ำท�ำสัญญำตรำสำรทำงกำรเงิน เช่น สัญญำสิทธิท่ีจะซื้อหรือขำยน�้ำตำลทรำยล่วงหน้ำ สัญญำ

 ซื้อขำยต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ฯลฯ เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งทำงกำรเงนิของบรษิทั

 7. พจิำรณำและให้ข้อเสนอแนะหรอืควำมเหน็ ต่อคณะกรรมกำรเกีย่วกบัโครงกำร ข้อเสนอ หรอืกำรเข้ำท�ำธรุกรรมใด ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง

 กบักำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั ทีเ่กนิกว่ำวงเงนิทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ และ/หรอื ทีก่ฎหมำยและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง หรอืข้อบงัคบับรษัิท 

 ก�ำหนดให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมกำรเป็นผูพ้จิำรณำอนมุตัิ

 8. พิจำรณำและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบำยกำรบริหำรงำน และกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือกำรด�ำเนินกำรใดๆ 

 อันมีผลผูกพันบริษัท

 9. มอบอ�ำนำจให้กรรมกำรผูจ้ดักำรด�ำเนนิกจิกำรของบรษิทัตำมขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบ ตำมทีค่ณะกรรมกำร

 บรหิำรก�ำหนด ภำยใต้กำรก�ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบรหิำร

10.  แต่งตัง้ และ/หรอื มอบหมำยให้กรรมกำรบรหิำร หรอืบคุคลใดบคุคลหน่ึงหรอืหลำยคน กระท�ำกำรใดๆ ท่ีอยูภ่ำยในขอบอ�ำนำจ

 ของคณะกรรมกำรบรหิำร ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร โดยทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรอำจยกเลกิ เพกิถอน หรอืแก้ไข

 เปลีย่นแปลงอ�ำนำจดงักล่ำวได้

11. พิจำรณำและอนุมัติคู่มืออ�ำนำจด�ำเนินกำร เพื่อให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง และ/หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบอ�ำนำจทรำบถึงขอบเขตควำม

 รับผิดชอบและอ�ำนำจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำน โดยมีหลักฐำนอ้ำงอิง และเป็นไปตำมขั้นตอน

 อย่ำงมีระบบ

12. จดัท�ำแผนกำรสบืทอดงำน (Succession Plan) ส�ำหรบักำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร

13. มอี�ำนำจ หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบใดๆ ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยหรอืตำมนโยบำยทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั

  ขอบเขตอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรข้ำงต้น อยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำยและ

กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนข้อบงัคบัของบรษิทัและในกรณทีีก่ำรเข้ำด�ำเนนิกำรหรอืท�ำธรุกรรมใดๆ ทีม่หีรอือำจมคีวำมขดัแย้ง

ทำงผลประโยชน์ และ/หรอื เป็นกำรเข้ำท�ำรำยกำรกบับคุคลท่ีเกีย่วโยงกนั ตำมท่ีกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง หรอืข้อบงัคบั

ของบริษัทก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ ให้คณะกรรมกำรบริหำรให้ควำมเห็น และ

น�ำเสนอเรือ่งดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่พจิำรณำและด�ำเนินกำรตำมท่ีกฎหมำยและกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง หรอืข้อบงัคบั

ของบรษิทัก�ำหนดต่อไป

 3) คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556  คณะกรรมกำรตรวจสอบ มจี�ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย

        ลำาดบัที ่ รายชือ่        ตำาแหน่ง

 1.  นำงสวุมิล  กฤตยำเกยีรณ์ 3 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

 2.  นำยประเทอืง  ศรรีอดบำง 1 กรรมกำรตรวจสอบ

 3.  นำยวรวทิย์  โรจน์รพธีำดำ 2 กรรมกำรตรวจสอบ

 หมำยเหตุ : 1.  นำยประเทือง ศรีรอดบำง  ได้รับกำรแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2556

                        2.  นำยวรวิทย์ โรจน์รพีธำดำ  ได้รับกำรแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2556

          3.  นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ได้รับกำรแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2556

       4.  นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบผู้มีควำมรู้ด้ำนบัญชี และ/หรือ กำรเงิน

        5.  นำยมำณวินทร์ คงโต ด�ำรงต�ำแหน่ง เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 1. สอบทำนให้บรษิทัมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถกูต้องและเปิดเผยอย่ำงเพยีงพอ โดยกำรประสำนงำนกบัผู้สอบบญัชภีำยนอก

 และผู้บริหำรที่รับผดิชอบจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ�ำปี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจเสนอแนะให้       

 ผู้สอบบัญชีสอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดๆ ที่เห็นว่ำจ�ำเป็นและเป็นเรื่องส�ำคัญในระหว่ำงกำรตรวจสอบบัญชีของ

 บริษัทก็ได้

 2. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำน หรือระบบงำน เพื่อลดควำมเสี่ยง

 ในเรือ่งต่ำงๆ เพือ่ให้ได้รำยงำนทำงกำรเงนิทีถ่กูต้องและใช้ประโยชน์ได้ด ีเพือ่ให้บรษิทั มรีะบบกำรท�ำงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ

 3. สอบทำนให้บรษิทัมรีะบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal  Audit ) ท่ีเหมำะสม

 และมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพจิำรณำ

 แต่งตัง้ โยกย้ำย เลกิจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน

 4. สอบทำนให้บรษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ และกฎหมำย

 ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั

 5. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่ำตอบแทน

 ของบคุคลดงักล่ำว รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้

 6. พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์

 และตลำดหลกัทรพัย์ และข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ ทัง้นี ้เพือ่ให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์

 สูงสุดต่อบริษัทรวมทั้งพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำม

 ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มคีวำมถกูต้องครบถ้วน

 7. จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม

 โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 8. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมี

 ผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อ

 คณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุแก้ไขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร

 (ก) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

 (ข) กำรทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภำยใน

 (ค) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

  กับธุรกิจของบริษัท

  หำกคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืผูบ้รหิำรไม่ด�ำเนนิกำรให้มกีำรปรบัปรงุแก้ไขภำยในเวลำตำมวรรคหนึง่ กรรมกำรตรวจสอบ

 รำยใดรำยหนึ่ง อำจรำยงำนว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระท�ำตำมวรรคหน่ึง ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

 ตลำดหลกัทรพัย์หรอืตลำดหลกัทรพัย์

 9. คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่ำจ�ำเป็น ด้วยค่ำใช้จ่ำย

 ของบริษัท

10. ปฏบิตักิำรอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย ด้วยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ



34 รายงานประจำาปี 2556

 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มจี�ำนวน 5 ท่ำน ประกอบด้วย

        ลำาดบัที ่ รายชือ่ ตำาแหน่ง

 1. นำยศรณัย์  สมทุรโคจร ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

 2. นำยสมเกยีรต ิ ถวลิเตมิทรพัย์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 3. นำยอสิสระ  ถวลิเตมิทรพัย์ กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

 4.  นำยวรวทิย์  โรจน์รพธีำดำ 1 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

 5. นำยทศัน์  วนำกรกลุ 1 กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

 หมำยเหตุ : 1. นำยวรวิทย์ โรจน์รพีธำดำ และนำยทัศน์ วนำกรกุล ได้รับกำรแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2556

   2.  นำยมำณวินทร์ คงโต เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท กำรบริหำรควำมเสี่ยงต้องครอบคลุม 

 กำรจัดหำวัตถุดิบและกำรให้เงินส่งเสริมเกษตรกร กำรผลิต กำรตลำด และกำรเงิน ตลอดจนควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนและ

 ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจกำร

 2. ก�ำหนดทศิทำงและนโยบำยในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ท่ีอำจจะเกดิข้ึนจำกกำรจดัหำวตัถดิุบและกำรให้เงนิส่งเสรมิเกษตรกร 

 โดยรวมถงึ ควำมเสีย่งทีบ่รษิทัจะไม่สำมำรถจดัหำอ้อยเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตอย่ำงพอเพยีง และควำมเส่ียงเรือ่งหน้ีสูญจำก

 กำรให้เงินส่งเสริมเกษตรกร

 3. ก�ำหนดนโยบำยในกำรบรหิำรควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรผลติ โดยรวมถงึควำมเสีย่งจำกประสทิธภิำพของกำรผลติ และควำมเสีย่ง

 ที่เกิดจำกควำมไม่ต่อเนื่องของกำรผลิต

 4. ก�ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรกำรตลำดและกำรขำย โดยรวมถงึควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของ

 รำคำน�้ำตำลในตลำดโลก และควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

  5. ก�ำหนดกรอบนโยบำยในกำรใช้ตรำสำรทำงกำรเงิน เช่น สัญญำสิทธิที่จะซื้อหรือขำยน�้ำตำลทรำยล่วงหน้ำ สัญญำซื้อขำย

 เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ฯลฯ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงินของบริษัท 

  6. วำงกรอบนโยบำย และหลกักำรในกำรท�ำประกนัภยัของสนิทรพัย์ประเภทต่ำงๆ เพือ่ลดควำมเสีย่งจำกภยัพบิตัทิีอ่ำจเกดิขึน้ได้ 

  7. วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือทุกระดับของ

 พนักงำน ทั้งนี้ ต้องสำมำรถติดตำมดูแล ประเมินและรักษำระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม

  8. พัฒนำและทบทวนระบบกำรจัดกำรและบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทให้มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง 

 โดยกำรประเมนิผลและตดิตำมกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้สอดคล้องกบันโยบำยทีก่�ำหนดไว้อย่ำงสม�ำ่เสมอ

  9. ก�ำหนดกำรจดัท�ำรำยงำนควำมเสีย่งและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุแก้ไข

10. ปฎิบัตหิน้ำทีอ่ืน่เกีย่วกบักำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั
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5) คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน มจี�ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย

 ลำาดบัที ่ รายชือ่ ตำาแหน่ง

 1 ดร.ธวชัชยั  นำคะตะ 1 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 2 นำยศรณัย์  สมทุรโคจร กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 3 นำยอ�ำนำจ ร�ำเพยพงศ์ กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 หมำยเหตุ   : 1. ดร.ธวัชชัย นำคะตะ ได้รับกำรแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2556

     2. นำงพรพรรณ บุญชัยศรี ด�ำรงต�ำแหน่ง  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

 1. พจิำรณำก�ำหนดหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำบคุคลทีม่คีวำมเหมำะสม ทีจ่ะมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั และ  

 กรรมกำรชุดย่อย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

 เหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทอีกทำงหนึ่งได้

 2. พิจำรณำก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร  

 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่งตั้ง

 3. ทบทวนแผนกำรสืบทอดงำน (Succession Plan) ส�ำหรับกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรรมกำรผู้จัดกำร อย่ำงสม�่ำเสมอ

 4. ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำรบริษัท  กรรมกำรชุดย่อย และ กรรมกำรผู้จัดกำร

 5. พจิำรณำเสนอค่ำตอบแทนของกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชดุย่อย ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่ให้ควำมเหน็ชอบ แล้วน�ำเสนอ

 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ

 6. พจิำรณำเสนอเงนิเดอืนและกำรปรบัอตัรำเงนิเดอืน รวมถงึผลตอบแทนอืน่ของกรรมกำรผูจ้ดักำร แล้วน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร

 บริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

 7. ก�ำหนดแนวทำงในกำรประเมนิผลปฏบิตังิำนคณะกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชดุย่อย และกรรมกำรผู้จดักำรเป็นประจ�ำทกุปี  

 โดยค�ำนึงถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น

 8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 6) คณะผู้บริหาร

  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 ผูบ้รหิำรของบรษิทั มจี�ำนวน 11 ท่ำน ประกอบด้วย

        ลำาดบัที ่ รายชือ่ ตำาแหน่ง

 1.   นำยทศัน์  วนำกรกลุ กรรมกำรผูจ้ดักำร

 2. นำยสมเกยีรต ิ ถวลิเตมิทรพัย์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน กำรตลำด

 3. นำยอสิสระ  ถวลิเตมิทรพัย์ ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน องค์กรสมัพนัธ์

 4. นำงพรพรรณ  บญุชัยศร ี ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำน บญัชแีละกำรเงนิ

 5. นำยรฐัวฒุ ิ  แซ่ตัง้ ผูอ้�ำนวยกำรสำยงำนกำรขำยและกำรตลำด

 6. นำยธำญทฐิ  เกษมทรพัย์ ผูอ้�ำนวยกำรสำยงำนพฒันำธรุกจิ

 7. นำยณฐัศษิฏ์  ไทยตระกลู 1 ผูอ้�ำนวยกำรโรงงำนน�ำ้ตำลครบรุี
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        ลำาดบัที ่ รายชือ่ ตำาแหน่ง

 8. นำยสถำพร  สงิห์ธวชั 2 ผูอ้�ำนวยกำรพฒันำวตัถดุบิ

 9. นำยด�ำรงค์ ภตูภิทัร์ 3 ผูอ้�ำนวยกำรเทคนคิและโครงกำร

 10. นำยเทยีน แก้วประดบั ผูอ้�ำนวยกำรโรงงำนไฟฟ้ำ บจ. ผลติไฟฟ้ำครบรุี

 11.  นำงสำวสรุวร์ี  พ่วงทอง ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ

 หมำยเหตุ   : 1. นำยณัฐศิษฏ์  ไทยตระกูล ได้รับกำรแต่งตั้ง เมื่อวันที่  1 กรกฎำคม 2556    

   2. นำยสถำพร      สิงห์ธวัช     ได้รับกำรแต่งตั้ง เมื่อวันที่  1 สิงหำคม 2556     

    3. นำยด�ำรงค์       ภูติภัทร์  ได้รับกำรแต่งตั้ง เมื่อวันที่  3 ตุลำคม 2556

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ  

 1. รบัผดิชอบดแูลเรือ่งกำรด�ำเนนิงำน และ/หรอื กำรบรหิำรงำนประจ�ำวนัของบรษิทั รวมถงึกำรก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิงำนโดยรวม 

 เพือ่ให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยทุธ์ทำงธรุกจิ เป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนนิงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงนิและงบประมำณของ

 บรษิทัทีไ่ด้รบัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั

 2. พิจำรณำ เจรำจำต่อรอง และอนุมัติกำรเข้ำท�ำนิติกรรมสัญญำ และ/หรือ กำรด�ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำน

 และ/หรือ กำรบริหำรงำนประจ�ำวันของบริษัทในจ�ำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้ำนบำท

 3. พจิำรณำกำรเข้ำท�ำนติกิรรมสญัญำ และ/หรอื เจรจำต่อรองสญัญำใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิงำนและ/หรอื กำรด�ำเนนิกำร

 ใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิงำน และ/หรอื กำรบรหิำรงำนประจ�ำวนัของบรษิทัทีม่มีลูค่ำเกนิกว่ำวงเงนิทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ เพือ่ให้

 ควำมเหน็และเสนอเรือ่งดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำร และ / หรอื คณะกรรมกำรบรหิำร เพือ่พจิำรณำกลัน่กรองและหำข้อสรปุ

 ต่อไป

 4. ก�ำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำ เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลำกำรช�ำระเงิน กำรท�ำสัญญำซื้อขำย กำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกำรค้ำ 

 เป็นต้น ในจ�ำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้ำนบำท

 5. พิจำรณำจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ี และผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมำะสมของพนักงำน

 ของบริษัท ที่มีต�ำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ำยหรือต�่ำกว่ำ ตำมแนวนโยบำยที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริหำร

 6. พิจำรณำจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ี ประเมินผล และผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมำะสม

 ของผูบ้รหิำรระดบัสงู ตัง้แต่ต�ำแหน่งรองกรรมกำรผูจ้ดักำร ถงึต�ำแหน่งระดบัผูบ้รหิำรสำยงำนหรอืเทยีบเท่ำ ตำมแนวนโยบำย

 ที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 7. แต่งตัง้ทีป่รกึษำด้ำนต่ำงๆ ทีจ่�ำเป็นต่อกำรด�ำเนนิกจิกำร และ/หรอื กำรบรหิำรงำนประจ�ำวนัของบรษิทั

 8. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลำยคน กระท�ำกำรใดๆ ที่อยู่ภำยในขอบเขตอ�ำนำจของกรรมกำร

 ผู้จัดกำร ตำมที่กรรมกำรผู้จัดกำรเห็นสมควร โดยที่กรรมกำรผู้จัดกำรอำจยกเลิก เพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�ำนำจ

 ดังกล่ำวได้

 9. มอี�ำนำจ หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบใดๆ ตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำย หรอืตำมนโยบำยทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั

 และ/หรอื คณะกรรมกำรบรหิำร

3. การสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหาร 

  บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อท�ำหน้ำที่พิจำรณำก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำย

ในกำรสรรหำบุคคลที่เหมำะสมและมีควำมสำมำรถที่จะมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิด

โอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีควำมเหมำะสม เพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท 

  บรษิทัได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้เสนอเรือ่ง เพือ่บรรจเุป็นวำระกำรประชมุล่วงหน้ำ ระหว่ำงเดอืนพฤศจกิำยน 2556 ถงึเดอืน

กมุภำพนัธ์ 2557 โดยแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ประกำศหลกัเกณฑ์และ

ระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทที่ www.kbs.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ภำยใต้หัวข้อ ข้อมูลส�ำหรับผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

        ลำาลำาล ดบัที่ รายชือ่ ตำาตำาต แหน่ง
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การแต่งตั้งกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดในข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้นคนหนี่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ในกรณทีีบ่คุคลผูไ้ด้รบักำรเสนอชือ่เป็นกรรมกำรมจี�ำนวนเกนิกว่ำจ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมไีดใ้นกำรเลอืกตั้งครั้งนัน้ ให้ใช้
 วิธีกำรลงคะแนนเป็นรำยบุคคล ทั้งนี้ ในกำรออกเสียงลงคะแนนบุคคลแต่ละคนที่ผู ้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับ
 คะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นตำมจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ ตำม 1. โดยผู้ถือหุ้นดังกลำ่วจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใด
 บุคคลหนึ่งมำกหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกต้ังเป็น
 กรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบักำรเลอืกตัง้ในล�ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีง
 เท่ำกันเกินจ�ำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  บริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ให้สอดคล้องกับประกำศของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจ
 ควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำท่ีได้เงินเดือนประจ�ำหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม
 ของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำว
 มำแล้ว ไม่น้อยกวำ่สองปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็น
 ข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำมำรดำ คูส่มรส พีน้่อง
 และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับกำรเสนอให้เป็น     
 ผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะ
 ทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุ้นท่ีมนัีย หรอืผู้มอี�ำนำจควบคมุ 
 ของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทั เว้นแต่จะได้พ้นจำก
 กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น 
 รวมถึงกำรท�ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับ
 สินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็น 
 หลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิำรณ์อืน่ท�ำนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้บรษิทัหรอืคูส่ญัญำมภีำระหนีท้ีต้่องช�ำระต่ออกีฝ่ำยหนึง่ 
 ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญำตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ  
 ทัง้นี ้กำรค�ำนวณภำระหนีด้งักล่ำว ให้เป็นไปตำมวธิกีำรค�ำนวณมลูค่ำของรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำร
 ก�ำกบัตลำดทนุ ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในกำรพจิำรณำภำระหนีด้งักล่ำว ให้นบัรวม
 ภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำต และไม่เป็น
 ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�ำนำจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของส�ำนกังำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัย่อย ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่
 หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่
 ได้รับกำรแต่งตั้ง
 6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่รวมถงึกำรให้บรกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ได้รบั
 ค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
 ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�ำนำจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชพีน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลัีกษณะดงักล่ำว
 มำแล้ว ไม่น้อยกวำ่สองปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของกรรมกำรบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
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 8. ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำรแข่งขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วน

 ที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้น

 เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็น

 กำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  บริษัทมีนโยบำยในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนให้กรรมกำรในอัตรำท่ีเทียบได้กับอุตสำหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะ

จูงใจและรักษำกรรมกำรที่มีคุณภำพไว้ ส�ำหรับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร จะสอดคล้องกับผลงำนของ

บริษัทและผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรแต่ละท่ำน

  คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผู้พิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ีจ�ำเป็นและเหมำะสมท่ีเป็นตัวเงิน

ให้แก่กรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และกรรมกำรผู้จัดกำร ทั้งนี้ ส�ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะน�ำเขำ้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อขอมติเหน็ชอบ และทีป่ระชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีเพื่อขออนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี

  4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

          ค่ำตอบแทนต่ำงๆ ทีบ่รษิทัจ่ำยให้กบัคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุย่อย ในรปูของเบีย้ประชมุและผลตอบแทน

รำยปี มีรำยละเอียดดังตำรำงต่อไปนี้

   ปี 2554       ปี 2555      ปี 2556

 รายชือ่   เบีย้ประชมุ  ผลตอบแทน รวม   เบีย้ประชมุ   ผลตอบแทน  รวม   เบีย้ประชมุ    ผลตอบแทน    รวม 

  รายปี   รายปี    รายปี 

  1. นำยสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ 210,000 550,000 760,000 235,000 605,000 840,000 220,000 687,500 907,500

  2.  นำยถกล        ถวลิเตมิทรพัย์ 130,000 250,000 380,000 160,000 275,000 435,000 175,000 602,500 777,500

  3.  นำยสมเกยีรต ิ ถวลิเตมิทรพัย์ 150,000 350,000 500,000 160,000 385,000 545,000 160,000 385,000 545,000

  4. นำยอสิสระ     ถวลิเตมิทรพัย์ 150,000 350,000 500,000 150,000 385,000 535,000 150,000 385,000 535,000

  5.  นำยอ�ำนำจ      ร�ำเพยพงศ์ 110,000 250.000 360,000 80,000 275,000 355,000 110,000 357,000 467,500

  6.  นำยศรัณย์       สมทุรโคจร 110,000 300,000 410,000 75,000 330,000 405,000 115,000 440,000 555,000

  7. ดร. ธวชัชยั     นำคะตะ 170,000 300,000 470,000 150,000 330,000 480,000 110,000 330,000 440,000

  8.  นำยชศัูกด์ิ    ปรัชญำงค์ปรชีำ 140,000 250,000 390,000 120,000 275,000 395,000 20,000 68,750 88,750

  9.  นำงสวุมิล      กฤตยำเกยีรณ์ 140,000 250,000 390,000 120,000 275,000 395,000 110,000 275,000 296,250

10. นำยประเทือง   ศรีรอดบำง - - - - - - 90,000 206,250 385,000

11. นำยวรวทิย์      โรจน์รพธีำดำ  - - - - - - 20,000 96,250 116,250

12. นำยทัศน์         วนำกรกลุ - - - - - - 30,000 96,250 126,250

 รวม  1,310,000 2,850,000 4,160,000 1,250,000 3,135,000 4,385,000 1,310,000 3,930,000 5,240,000

  4.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

  ค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรบรษิทัสรปุได้ดงันี้

  ค่าตอบแทน ปี 2554 ปี 2555  ปี 2556 

 เงนิเดอืน โบนัส และอืน่ๆ  36,540,150 35,973,814 48,964,605 

  ค่าตอบแทน ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

     ปี 2555    

รายชือ่   เบีย้ประชมุ  ผลตอบแทน  รวม

   รายปี   

รวม  1,250,000 3,135,000 4,385,000

210,000 550,000 760,000

130,000 250,000 380,000

150,000 350,000 500,000

150,000 350,000 500,000

110,000 250.000 360,000

110,000 300,000 410,000

170,000 300,000 470,000

140,000 250,000 390,000

140,000 250,000 390,000

- - -

- - -

- - -

  ปี 2554  

  เบีย้ประชมุ  ผลตอบแทน รวม

รายปี   

1,310,000 2,850,000 4,160,000

220,000 687,500 907,500

175,000 602,500 777,500

160,000 385,000 545,000

150,000 385,000 535,000

110,000 357,000 467,500

115,000 440,000 555,000

110,000 330,000 440,000

20,000 68,750 88,750

110,000 275,000 296,250

90,000 206,250 385,000

20,000 96,250 116,250

30,000 96,250 126,250

     ปี 2556

  เบีย้ประชมุ   ผลตอบแทน   รวม

    รายปี

1,310,000 3,930,000 5,240,000

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

(หน่วย : บำท)

(หน่วย : บำท)
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  บริษัทมีมำตรกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยใน พนักงำนทุกระดับของบริษัทพึงรักษำข้อมูลและเอกสำรที่

ไม่สำมำรถเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกได้ ในกำรใช้ข้อมูลภำยในร่วมกันของพนักงำนของบริษัทจะต้องอยู่ในกรอบหน้ำที่และ

ควำมรบัผดิชอบเท่ำทีพ่นกังำนผูน้ัน้ได้รบัมอบหมำยเท่ำนัน้ โดยบรษิทัได้จดัท�ำแนวทำงกำรป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยใน (Guideline 

for Prevention of Use of Inside Information) เป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยผ่ำนกำรอนมุตัจิำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที่ 

3/2553 เมือ่วนัที ่13 ตลุำคม 2553 และบรษิทัได้ส่งเป็นจดหมำยเวยีนให้พนกังำนและผูบ้รหิำร เพือ่ได้รบัทรำบโดยทัว่กนั และปฏบิตัิ

ตำมโดยเคร่งครัด

  บรษิทัมนีโยบำย และวธิกีำรก�ำกบัดแูล ไม่ให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัน�ำข้อมลูภำยใน ทีม่สีำระส�ำคญั

ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

1.  บรษิทัก�ำหนดให้มกีำรป้องกนักำรน�ำข้อมลูของบรษิทัไปใช้ โดยก�ำหนดข้อห้ำมไว้ในจรรยำบรรณของบรษิทัและระเบยีบข้อบงัคบั

 เกี่ยวกับกำรท�ำงำน ว่ำไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทน�ำข้อมูลภำยในที่มีสำระส�ำคัญของบริษัทไปเปิดเผย

 หรือน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

2.  กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั ควรหลกีเลีย่งกำรใช้ข้อมลูภำยใน เพือ่ประโยชน์ของตนในกำรซือ้หรอืขำยหุ้นของ

 บริษัท หรือให้ข้อมูลภำยในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในกำรซื้อหรือขำยหุ้นของบริษัท

3. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ควรหลีกเล่ียงและงดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน

 ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงิน รวมถึงข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ ต่อสำธำรณชน และควรรอคอยอย่ำงน้อย 24 - 48 ชั่วโมง ภำยหลังกำร

 เปิดเผยข้อมูลให้แก่สำธำรณชนแล้ว ก่อนที่จะซื้อหรือขำยหุ้นของบริษัท 

4. บรษิทัได้ให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั เกีย่วกบัหน้ำทีใ่นกำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัย์ของบรษิทั

 รวมทั้ง บทก�ำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 (ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัท

 มหำชนฯ”) และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ท่ีมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) 

 หน้ำที่รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร และข้อห้ำมในกำรใช้ข้อมูลภำยในที่มีสำระส�ำคัญของบริษัทใน

 กำรซื้อขำยหุ้น รวมทั้ง บทก�ำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง ตำมพรบ. หลักทรัพย์ฯ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
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1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ 

  อำยุ   66  ปี  

2. นายถกล ถวิลเติมทรัพย ์ ประธานกรรมการบริหาร

  อำยุ 60 ปี  

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญำโท สำขำกำรบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยวิสคอลซิล

• ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน มหำวิทยำลัยวิสคอลซิล 

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 48/2005

ประวัติการทำางาน  

2556 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ. น�้ำตำลครบุรี 

2556 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ.หลักทรัพย์ ซิมิโก้

2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป

2555 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. บำงจำกปิโตเลียม

2546 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ

   บมจ. ชุมพรอุตสำหกรรมน�้ำมันปำล์ม 

ประวัติการศึกษา 

• มัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนวัดธำตุทอง 

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003

• Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 5/2003 

ประวัติการทำางาน  

2517 - ปัจจุบัน กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และประธำนกรรมกำรบริหำร บมจ. น�้ำตำลครบุรี  

2522 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำร บจ. ชุมพรอุตสำหกรรมน�้ำมันปำล์ม 

2553 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ครบุรี แคปิตอล 

2551 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บมจ. ผลิตไฟฟ้ำครบุรี 

2551 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง 

2547 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ 

2536 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ชุมพร โฮลดิ้ง 

2531 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร บจ. บ�ำรุงรำษฎร์ เอ็ม.ซี. 

    

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
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3. นายทัศน์ วนากรกุล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
  อำยุ  60  ปี  

4. นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง    
  และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
  อำยุ  52 ปี 

5. นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ ์
  อำยุ 36 ปี

ประวัติการศึกษา 

• บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

• เภสัชศำสตรบัณฑิต คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554

ประวัติการทำางาน  

2556 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

    บมจ. น�้ำตำลครบุรี 

2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ผลิตไฟฟ้ำครบุรี

2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. เคบีเอส เทรดดิ้ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอร์ยี่

2552 - 2556 กรรมกำรผู้จัดกำร บจ. อำหำรสยำม

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี กำรเงินและเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเอสเส็กซ์

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011 

ประวัติการทำางาน  

2534 - ปัจจุบัน กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บมจ. น�้ำตำลครบุรี

2553 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ครบุรี แคปิตอล 

2551 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ผลิตไฟฟ้ำครบุรี 

2551 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ เคบีเอส เทรดดิ้ง 

2547 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ 

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญำตรี สำขำกำรบริหำรอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยคำร์เนกี เมลลอน

• ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 132/2010

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009

ประวัติการทำางาน  

2546 - ปัจจุบัน กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บมจ. น�้ำตำลครบุรี  

2553 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ครบุรี แคปิตอล 

2551 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ผลิตไฟฟ้ำครบุรี 

2551 - ปัจจุบัน บมจ. พีรพัฒน์ เทคโนโลยี

2551 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ เคบีเอส เทรดดิ้ง

2547 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่

2554 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ทะเลทรัพย์
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6. นายอำานาจ  รำาเพยพงศ์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเส่ียง
  อำยุ 38 ปี  

7. นายศรัณย์ สมุทรโคจร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
  อำยุ 49 ปี 

8. ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
  อำยุ 66 ปี

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

• ปริญญำตรี ธุรกิจระหวำ่งประเทศ มหำวิทยำลัยนอร์ทแคโรไลนำ ชำล์ล็อตต์

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2009

ประวัติการทำางาน  

2549 - ปัจจุบัน กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง         

   กรรมกำรพิจำรณำและก�ำหนดค่ำตอบแทน บมจ. น�้ำตำลครบุรี 

2549 - ปัจจุบัน กรรมกำร และรองกรรมกำรผู้จัดกำร บจ. เอ็น. วำย รับเบอร์

2549 - ปัจจุบัน กรรมกำร และรองกรรมกำรผู้จัดกำร บจ. เอ็น. วำย. พืชไร่

2549 - ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำร บจ. เอ็น. วำย. ดีเวลลอปเมนต์ 

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนีย สำขำลอสแอนเจลิส

• ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยแคลิฟอร์เนีย สำขำนอทริดซ์

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2005

ประวัติการทำางาน  

2553 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกรรมกำรอิสระ บมจ. น�้ำตำลครบุรี

2556 - ปัจจุบัน ประธำนคณะกรรมตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น

2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท LMG Harrods Thailand

2555 - 2556 กรรมกำรบริหำร บจ. แอล ฟู๊ดส์ โซลูชั่น 

2553 - 2556 คณะกรรมกำรบริหำร บจ. ล็อกซเล่ย์ 

  กรรมกำรบริหำร บจ. ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง

   

ประวัติการศึกษา 

• ดุษฎีบัณฑิต มหำวิทยำลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนำ - แชมเปญจน์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13/2006

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52/2006

ประวัติการทำางาน  

2556 - ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรอิสระ

  บมจ. น�้ำตำลครบุรี

2554 - ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร บจ. แชร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

2554 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. พร็อพเพอร์ตี้ เฟอร์เฟค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศสิงคโปร์)

2554 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บจ. วีรีเทล

2535 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำร บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

2524 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริษัท บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
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9. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
  อำยุ 62 ปี  

10. นายประเทือง ศรีรอดบาง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  อำยุ 76 ปี 

11. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ      
  อำยุ  70 ปี

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญำโท สำขำกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2007

• Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 36/2011

ประวัติการทำางาน  

2556 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. น�้ำตำลครบุรี

2553 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. 75 ซี พี อี

2553 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร บจ. ดี ไอ เอ ออดิท

ประวัติการศึกษา 

• วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร วปอ. 32 (ปรอ.2)  

• Mini MBA มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

• เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักฝึกอบรมกฎหมำยแพ่งเนติพัณฑิตยสภำ

• ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2547

• Finance for Non - Finance Director (FND) ร่นุ ที่ 24/2548

ประวัติการทำางาน  

2556 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ บมจ. น�้ำตำลครบุรี 

2546 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  บจ. ซีเอส ล็อคซอินโฟ 

2552 - ปัจจุบัน อนุกรรมกำรตรวจสอบ บจ. ธนชำตประกันภัย 

2541 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ธนชำตประกันภัย

ประวัติการศึกษา 

• ประกำศนียบัตรวิชำชีพ บริหำรธุรกิจ อัสสัมชัญพำณิชย์

• Mini M.B.A. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

• Advanced Course in General (Non-Life) Insurance,

 Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

 Skandia Insurance Management, Philippines

ประวัตกิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 27/2003 

ประวัติการทำางาน  

2556 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

  บมจ. น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด 

2551 - ปัจจุบัน เลขำนุกำรบริษัท บมจ. กรุงเทพประกันภัย 

2524 - ปัจจุบัน กรรมกำรและที่ปรึกษำ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
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12. นางพรพรรณ บุญชัยศร ี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
  อำยุ  61 ปี  

13. นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้ง ผู้อำานวยการ การขายและการตลาด
  อำยุ 55 ปี 

14. นายธาญทิฐ เกษมทรัพย์ ผู้อำานวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
  อำยุ  38 ปี

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญำโท สำขำกฎหมำยธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

• ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวตักิารอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

• Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011

ประวัติการทำางาน  

2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. น�้ำตำลครบุรี 

2546 - 2552 รองกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท บลู สตำร์ มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจส�ำหรับนักบริหำร (EMBA)

 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)  

• ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตรเชิงปริมำณ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ประวัติการทำางาน  

2555 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำร กำรขำยและกำรตลำด บมจ. น�้ำตำลครบุรี

2537 - 2555 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด บมจ. น�้ำตำลครบุรี

2524 - 2537 รองผู้จัดกำรฝ่ำยขำยน�้ำตำลต่ำงประเทศ กลุ่มบริษัทน�้ำตำลมิตรผล

 

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ (กำรเงินและกำรตลำด) 

 มหำวิทยำลัยอิลลินอยส์ เออร์แบน่ำ - แชมเปญจน์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ

• ปริญญำตรี สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประวัติการทำางาน  

2555 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำร สำยงำนพัฒนำธุรกิจ บมจ. น�้ำตำลครบุรี

2549 - 2555 รองผู้อ�ำนวยกำร ฝ่ำยวำนิชธนกิจ บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
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15. นายณัฐศิษฏ์ ไทยตระกูล ผู้อำานวยการโรงงาน 
  อำยุ 54 ปี  

16. นายสถาพร สิงห์ธวัช  ผู้อำานวยการพัฒนาวัตถุดิบ
  อำยุ 48  ปี 

17. นายดำารงค์ ภูติภัทร์  ผู้อำานวยการเทคนิคและโครงการ       
  อำยุ  52 ปี

ประวัติการศึกษา 

• วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำจุลชีววิทยำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำจุลชีววิทยำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ประวัติการทำางาน  

2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำรโรงงำน บมจ.น�้ำตำลครบุรี

2555 - 2556 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยโรงงำน บมจ.ไทยแอลกอฮอล์

2554 - 2555 ผู้จัดกำรฝ่ำยโรงงำน บจ.ดั๊บเบิ้ล เอ เอทำนอล

2548 - 2554 ที่ปรึกษำ บริษัท อุบลไบโอเอทำนอล จ�ำกัด

   บริษัท ซีทีเอส เอทำนอล จ�ำกัด

   บริษัท อิมเพรส เอทำนอล จ�ำกัด

2546 - 2548  ผจก. ฝ่ำยผลิต บริษัท ไทยอะโกร เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด

2542 - 2546 หัวหน้ำฝ่ำยเทคนิคในโครงกำรผลิตเอทำนอล ของกลุ่มวังขนำย

2539 - 2541 ผจก. ฝ่ำยผลิต โรงงำนน�้ำตำลวังขนำย

ประวัติการศึกษา 

• วิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำชลประทำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำชลประทำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ประวัติการทำางาน  

2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำรพัฒนำวัตถุดิบ บมจ. น�้ำตำลครบุรี

2555 - 2556 รองกรรมกำรผู้จัดกำร บจ.ปำกซองไฮแลนด์

2553 - 2555 กรรมกำรผู้จัดกำร บจ.เกษตรทิพย์ (2010)

ประวัติการศึกษา 

• ประกำศนียบัตร Master Industrial Management (MINI MIM),

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้พระนครเหนือ

• วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสำหกำร) วิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

ประวัติการทำางาน  

2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำรเทคนิคและโครงกำร บมจ.น�้ำตำลครบุรี

2553 - 2556 ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำร บจ.คริสตอลลำ

2550 - 2553 ผู้จัดกำรทั่วไป บจ. แม่สอดพลังงำนสะอำด
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18. นายเทียน แก้วประดับ ผู้อำานวยการโรงงานผลิตไฟฟ้า บจ. ผลิตไฟฟ้าครบุรี
  อำยุ  48  ปี  

19. นางสาวสุรวีร์ พ่วงทอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
  อำยุ  50 ปี 

ประวัติการศึกษา 

• อนุปริญญำ วิศวกรรมเครื่องกล  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำลัยเขตนนทบุรี 

ประวัติการทำางาน  

2556 - ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยกำรโรงงำนผลิตไฟฟ้ำ บจ.ผลิตไฟฟ้ำครบุรี
2547 - 2555 ผู้จัดกำรฝ่ำยซ่อมบ�ำรุง กลุ่มบริษัทมิตรผล
2540 - 2546 ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร กลุ่มบริษัท EGCOM (ESCO)
2531 - 2539 หัวหนำ้แผนก โรงงำนไฟฟ้ำ กลุ่มบริษัท ปตท  

ประวัติการศึกษา 

• ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยสยำม

• ปริญญำตรี กำรจัดกำรทั่วไป มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

• ปริญญำตรี กำรบัญชี มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี

ประวัติการทำางาน  

2540 - ปัจจุบัน ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บมจ. น�้ำตำลครบุรี

2537 - 2539 สมุห์บัญชี บจ. ไทยแอดวำนซ์เท็กไทล์

2535 - 2536 สมุห์บัญชี บจ. รุ่งเรื่องปำล์มออย 

2533 - 2534 เจำ้หน้ำที่บัญชีและกำรเงิน บจ.ไทยนำมพลำสติกส์

2530 - 2532 เจำ้หน้ำที่บัญชีและกำรเงิน บจ.แสงไทยพัฒนำ

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร
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  คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเช่ือมัน่ว่ำกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเป็นปัจจยัส�ำคญัเป็นอย่ำงยิง่ต่อบรษิทัในกำรเพิม่มลูค่ำ

เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัท และน�ำไปสู่ควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนและเพิ่มมูลค่ำให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยำว 

โดยหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จะแสดงให้เห็นถึงกำรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ซึ่งช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ ผูม้ส่ีวนได้เสยี และผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ำย

  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและให้ควำมส�ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

ของบริษัท โดยค�ำนึงปัจจัยตำ่ง ๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวนโยบำยส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1.1 การเปิดสารสนเทศเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้

  บริษัทมีนโยบำยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

เรือ่งทีต้่องตดัสนิใจในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ แก่ผูถ้อืหุน้เป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงเพยีงพอและทนัเวลำ อย่ำงน้อยตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด 

โดยบริษัทอำจพิจำรณำแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมถึง

กำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นกำรล่วงหนำ้ก่อนท่ีจะจัดส่งเอกสำร เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำ

ศึกษำข้อมลูประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพยีงพอก่อนได้รบัข้อมลูในรปูแบบเอกสำรจำกบรษิทั

  บริษัทมีนโยบำยละเว้นไม่กระท�ำใดๆ ที่เป็นกำรจ�ำกัดโอกำสของผู้ถือหุ้น ในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษัทเกี่ยวกับ

กำรประชมุผูถ้อืหุน้

  บริษัทมีหน่วยงำนลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เป็นตัวแทนในกำรสื่อสำร บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร กิจกรรมต่ำงๆ 

ของบริษัทกับสถำบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และประชำชนท่ัวไป โดยสำมำรถดูข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://www.kbs.coth 

ภำยใต้หวัข้อ ข้อมลูนกัลงทนุ  

  1.2 การดำาเนนิการประชมุผูถ้อืหุน้

   บริษัทมีนโยบำยอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงอย่ำงเต็มที่ในกำรประชุม

ผู้ถือหุ้น และจะไม่กระท�ำใดๆ ที่เป็นกำรจ�ำกัดโอกำสกำรเข้ำประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น กำรเขำ้ประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมี

วิธีกำรที่ยุ่งยำกหรือมีคำ่ใช้จำ่ยมำกเกินไป 

    บรษิทัมนีโยบำยส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้มโีอกำสในกำรแสดงควำมเหน็ และตัง้ค�ำถำมต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง

กับวำระที่ประชุม โดยให้ประธำนที่ประชุมจัดสรรเวลำให้เหมำะสม ท้ังน้ี บริษัทอำจเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมล่วงหน้ำ

ที่เกี่ยวข้องกบัวำระในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ก่อนวนัประชมุ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร 

     บรษิทั มนีโยบำยส่งเสรมิให้กรรมกำรทกุคนเข้ำร่วมประชมุผูถ้อืหุน้

  2. การปฏิบตัต่ิอผู้ถือหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั

  คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนกัและให้ควำมส�ำคญัถงึหลกักำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยไม่มกีำรเลอืกปฏบิตัิ

อันเนื่องมำจำกควำมแตกต่ำงในฐำนะอื่นนอกเหนือจำกฐำนะผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นกรรมกำรผู้บริหำร และผู้ถือหุ้น

ต่ำงชำติ จะได้รับกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมกันและเป็นธรรม

  คณะกรรมกำรบรษิทัได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั โดยค�ำนงึปัจจยัต่ำงๆ ซึง่รวมถงึหลกักำรปฏบิตัิ

ต่อผูถ้อืหุน้ทกุรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยมแีนวนโยบำยส�ำคญัทีเ่กีย่วข้อง ดงันี้

  2.1 การเสนอวาระเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทมีนโยบำยอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในกำรเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม

ผู้ถอืหุน้ ทัง้นี ้กำรเสนอเพิม่วำระกำรประชุมล่วงหน้ำและกำรพจิำรณำข้อเสนอดงักล่ำวของผูถ้อืหุน้ จะต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์

ที่บริษัทก�ำหนด 

  ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทีเ่ป็นผูบ้รหิำรจะไม่เพิม่วำระกำรประชมุทีไ่ม่ได้แจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพำะวำระ

ส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจ

การกำากับดูแลกิจการ
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  2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
  บริษัทมีนโยบำยอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ทั้งนี้ 
กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและกำรพิจำรณำข้อเสนอดังกลำ่วของผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
ที่บริษัทก�ำหนด   

  2.3  การมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถมาประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง
  บรษิทัมนีโยบำยสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ รปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สำมำรถก�ำหนดทศิทำงกำรลงคะแนนเสยีงได้ 
และควรเสนอชือ่กรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 1 คนเป็นทำงเลือก ในกำรมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้น โดยบรษิทัจะด�ำเนินกำรจดัส่งหนังสอื
มอบฉนัทะรปูแบบดงักล่ำวไปยงัผูถ้อืหุน้ พร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุ

  2.4 การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำาคัญ
  บรษิทัมนีโยบำยสนบัสนนุให้มกีำรใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวำระทีส่�ำคญั เช่น กำรท�ำรำยกำรเกีย่วโยงกนั กำรท�ำรำยกำร
ได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยส�ำคัญ เป็นต้น เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภำยหลัง

  2.5 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
  บรษิทัมนีโยบำยสนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน

  2.6 แนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
  บรษิทัมแีนวทำงในกำรเกบ็รกัษำและป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และแจ้งแนวทำงดงักล่ำวให้ทกุคน
ในองค์กรถอืปฏบัิต ิและก�ำหนดให้กรรมกำรทกุคนและผูบ้รหิำร ทีม่หีน้ำทีร่ำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยีตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดให้บรษิทัทรำบ

  3. บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย

  คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและให้ควำมส�ำคัญถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกคำ้ พนักงำน คู่ค้ำ ผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้ลงทนุ เจ้ำหนี ้และชุมชนทีบ่รษิทัตัง้อยู ่สงัคม หรอืภำครฐั กลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ ได้แก่ คูแ่ข่ง และผูส้อบบญัชอีสิระ 

  3.1 ผู้ถอืหุน้หรอืผูล้งทนุ 
  บรษิทัให้ควำมส�ำคญักบัผูถ้อืหุน้โดยยดึหลกัควำมเท่ำเทียมกนัของผู้ถอืหุ้น และมุง่มัน่ท่ีจะด�ำเนินธรุกจิด้วยควำมโปร่งใส 
ระมัดระวัง และมุ่งเน้นกำรเจริญเติบโตอย่ำงม่ันคงในระยะยำว ด้วยผลตอบแทนท่ีดีเพื่อสร้ำงควำมพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น 
และจัดให้มีมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน เพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมกำรหรือผู้บริหำร

  3.2 ลูกค้า 
  บรษิทัให้ควำมส�ำคญัและเอำใจใส่กบัลกูค้ำด้วยควำมรบัผดิชอบสงูสดุ โดยมุง่มัน่ทีจ่ะให้ลกูค้ำได้รบัควำมพงึพอใจสงูสดุ
ทัง้ด้ำนคณุภำพและควำมคุม้ค่ำรำคำ โดยกำรควบคมุดแูลสนิค้ำและบรกิำรให้มคีณุภำพ นอกจำกนี ้ยงัมุง่พฒันำสนิค้ำรวมถงึรกัษำ
สัมพันธภำพที่ยั่งยืนกับลูกค้ำ 

  3.3 พนักงาน  
  พนกังำนของบรษิทัถอืเป็นทรพัยำกรทีม่คีณุค่ำอย่ำงยิง่ และเป็นหวัใจส�ำคญัทีเ่กือ้กลูให้กำรด�ำเนนิธรุกจิประสบผลส�ำเรจ็
ตำมเป้ำหมำย บรษิทัมกีำรจดัระบบค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน สวสัดกิำรทีเ่ป็นธรรมเหมำะสม รวมทัง้สวสัดกิำรต่ำงๆ เช่น เครือ่งแบบ
พนักงำน กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี ห้องพยำบำล ประกันสุขภำพ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจำกนี้ บริษัทยังมุ่งพัฒนำ
เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมสำมำรถของพนกังำนอย่ำงต่อเนือ่งและสม�ำ่เสมอ และบรษิทัยงัได้ค�ำนงึถงึคณุภำพชวีติของพนกังำนและ
ครอบครวั โดยมกีำรสนบัสนนุด้ำนกำรศกึษำแก่พนกังำนและบตุรพนกังำน โครงกำรเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยูอ่ำศยั เป็นต้น และให้ควำมส�ำคญั
ในกำรดูแลควำมปลอดภัยพนักงำน โดยจัดให้มีกำรซ้อมหนีไฟ จัดให้มีระบบป้องกันภัยกิจกรรมงำนควำมปลอดภัยและ 5 ส  

  3.4 เจ้าหนี้ 
  บรษิทัปฏิบตัติำมสญัญำและให้ควำมเป็นธรรมแก่เจ้ำหนี ้ ตำมล�ำดบัชัน้ของหนีต้ำมสญัญำทีไ่ด้กระท�ำไว้ โดยมแีนวปฏบิตัิ 
ทีจ่ะรกัษำและปฏิบัตติำมเงือ่นไขทีม่ต่ีอเจ้ำหนีอ้ย่ำงเคร่งครดั และจ่ำยช�ำระคนืเงนิแก่เจ้ำหนีค้รบถ้วนตำมก�ำหนดเวลำ 

  3.5  คู่ค้า 

  บริษัทมีกำรปฏิบัติต่อคู่คำ้อยำ่งเหมำะสม สุจริตโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภำค ปฎิบัติต่อคู่คำ้ทุกรำยของบริษัทอย่ำง

เป็นธรรม เท่ำเทยีมกนั 
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  3.6 สงัคมและชมุชน 
  บริษัทตระหนักเสมอมำว่ำ บริษัทด�ำเนินธุรกิจอยู่ได้อย่ำงรำบรื่นและมั่นคงก็ด้วยกำรยอมรับสนับสนุนจำกสังคมและ
ชมุชน จงึถอืเป็นภำรกจิส�ำคญัยิง่ของบรษิทั ในกำรด�ำเนนิธรุกจิด้วยส�ำนกึของควำมรบัผดิชอบต่อชมุชนสงัคมและประเทศชำตเิสมอ  

  3.7 คูแ่ข่ง 
  บริษัทด�ำเนินธุรกิจตำมกรอบกติกำที่เป็นธรรม โดยไม่มีกำรกระท�ำในทำงทุจริตอันเป็นผลร้ำยต่อกัน และไม่แสวงหำ
ควำมลับทำงกำรค้ำอันมิชอบด้วยกฎหมำย หรือกำรละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่ำจะได้จำกลูกค้ำหรือ
บุคคลอื่น 

  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

  บริษัทมีนโยบำยเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส ผำ่นช่องทำงที่เขำ้ถึงข้อมูลได้งำ่ย มีควำมเท่ำเทียมกันและนำ่เชื่อถือ

  4.1 การควบคุมภายในและการทำารายการ/ธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  บรษิทัมนีโยบำยในกำรป้องกนัและขจดัปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกดิข้ึน โดยก�ำหนดให้กำรท�ำรำยกำร
และ / หรอื ธรุกรรมทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ จะต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวธิกีำรท่ีคณะกรรมกำรบรษิทัก�ำหนด 
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

  บรษิทัจะด�ำเนนิกำรให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัแล้วแต่กรณ ีไม่ประกอบธรุกจิทีค่ล้ำยคลงึ
หรอืแข่งขนัหรอืมรีำยกำรระหว่ำงกนั ในลกัษณะทีม่ผีลประโยชน์อืน่ทีอ่ำจขดัแย้งกบัผลประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
โดยผูบ้รหิำร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัแล้วแต่กรณ ีจะต้องรำยงำนต่อบรษิทัหำกผูบ้รหิำร หรอืผูถ้อืหุน้เข้ำไปถอืหุน้บรษิทั
ที่มีวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินงำนคล้ำยคลึงกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำว่ำ 
กำรถือหุ้นดังกล่ำว ขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่

  บรษิทัยงัให้ควำมส�ำคญักบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และได้จดัให้มฝ่ีำยตรวจสอบภำยใน เพือ่ตรวจสอบกำรปฏบิตังิำน
ของแต่ละสำยงำน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดและปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส โดยมีกำรตรวจสอบเป็นระยะและ
จัดท�ำรำยงำนส่งให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำ    

   4.2 การเปิดเผยข้อมูล
  บรษิทัเปิดเผยข้อมลูตำมเกณฑ์ทีก่�ำหนดผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ผ่ำนเวป็ไซด์ www.kbs.co.th ภำยใต้หวัข้อ 
ข้อมลูนกัลงทนุ โดยบรษิทัจัดให้มผีูร้บัผดิชอบคอื นกัลงทนุสมัพนัธ์ เพือ่เป็นตวัแทนในกำรสือ่สำร บรกิำรข้อมลู ข่ำวสำรกจิกรรมต่ำงๆ 
กับบริษัทกับสถำบันผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเครำะห์ และประชำชน หำกมีข้อสงสัยสำมำรถติดต่อได้ที่หน่วยงำน 

  ฝ่ำยส�ำนกักรรมกำร บรษิทั น�ำ้ตำลครบรุ ีจ�ำกดั (มหำชน)
  หมำยเลขโทรศพัท์  (02) 725-4888 ต่อ 4814 หมำยเลขโทรสำร  (02) 725-4876  
  Email : Thanathorns.s@kbs.co.th

  4.3 การเปิดเผยนโยบายกำากับดูแลกิจการที่ดี
  บรษิทัได้เปิดเผยนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร ทีไ่ด้ให้ควำมเหน็ชอบและผลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว ผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น รำยงำนประจ�ำปี และเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.kbs.co.th เป็นต้น

  4.4 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
  บรษิทัจดัให้มรีำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ แสดงควบคูไ่ปกบัรำยงำนของผูส้อบบญัชี
ในรำยงำนประจ�ำปี ซึ่งมีเนื้อหำรับรองกำรปฏิบัติตำมหลักกำรบัญชี และมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นจรงิตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีโดยรำยงำนดงักล่ำวลงนำมโดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร

   4.5 การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
  โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมกำร 5 ชุด แบ่งเป็นคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน (แสดงรำยละเอียดใน
หัวข้อกำรจดักำร) ในปี 2556 กรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมประชมุในแต่ละคณะกรรมกำร สรปุได้ดงันี้
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                       การเข้าร่วมประชมุ / การประชมุทัง้หมด (ครัง้)

   คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ     

 รายชือ่กรรมการ บรษิทั ตรวจสอบ บรหิาร สรรหาและ บรหิาร 

    ความเสีย่ง กำาหนด

     ค่าตอบแทน 

 1. นำยสเุทพ  วงศ์วรเศรษฐ 1 6/6 - - 5/5 4/4

 2.  นำยถกล   ถวลิเตมิทรพัย์ 2 6/6 - - - 9/9

 3.  นำยสมเกยีรต ิถวลิเตมิทรพัย์ 6/6 - 1/1 - 9/9

 4.  นำยอสิสระ ถวลิเตมิทรพัย์ 6/6 - 1/1 - 8/9

 5.  นำยอ�ำนำจ  ร�ำเพยพงศ์ 6/6 - - 5/5 -

 6.  นำยศรณัย์  สมทุรโคจร 5/6 - 1/1 5/5 -

 7.  ดร. ธวชัชยั  นำคะตะ 3 5/6 4/5 - - -

 8.  นำยชศูกัดิ ์ ปรชัญำงค์ปรชีำ 4 1/1 1/1 - - -

 9.  นำงสวุมิล  กฤตยำเกยีรณ์  6/6 5/5 - - -

10. นำยประเทอืง ศรรีอดบำง 5 5/5 4/4 - - -

11. นำยวรวทิย์  โรจน์รพธีำดำ 6 1/1 - 1/1 - -

12. นำยทศัน์   วนำกรกลุ 7  1/1 - 1/1 - 1/1

หมำยเหต ุ  : 1.  นำยสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ  ลำออกจำกต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนำยน 2556

 2. นำยถกล ถวิลเติมทรัพย์ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร เมื่อวันที่ 11 มิถุนำยน 2556

 3. ดร.ธวชัชยั นำคะตะ ลำออกจำกต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิำยน 2556 

 4. นำยชูศักดิ์ ปรัชญำงค์ปรีชำ ลำออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2556

 5. นำยประเทือง ศรีรอดบำง ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2556

 6. นำยวรวทิย์ โรจน์รพธีำดำ ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท เมือ่วนัที ่18 ตุลำคม 2556 และได้รับกำรแต่งต้ังเป็นกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำร

  บริหำรควำมเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2556

 7. นำยทัศน์ วนำกรกุล ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2556 และได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ

  กรรมกำรบริหำร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2556

 5.  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

  บรษิทัตระหนกัถงึควำมส�ำคญัในกำรพจิำรณำสรรหำกรรมกำรทีม่ภีำวะผูน้�ำ  วสิยัทศัน์  มปีระสบกำรณ์ควำมรูค้วำมสำมำรถ 

และมคีวำมเป็นอสิระในกำรตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม และควำมส�ำคญัในกำรแบ่งแยกบทบำท

หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำรท่ีชดัเจน และดูแลให้บรษิทัมรีะบบงำนท่ีให้ควำมเชือ่มัน่ได้ว่ำ

กจิกรรมต่ำงๆ ของบรษิทั ได้ด�ำเนนิไปในลกัษณะทีถ่กูต้องตำมกฎหมำยและมจีรยิธรรม

  บรษิทัได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั โดยค�ำนงึปัจจยัต่ำงๆ ซึง่รวมถงึควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร 

โดยมแีนวนโยบำยส�ำคญัทีเ่กีย่วข้อง ดงันี้

  5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

  1. ทีป่ระชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2556 ก�ำหนดจ�ำนวนกรรมกำรบรษิทั 11 ท่ำน มวีำระด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี  ทัง้นี้ 

กรรมกำรซึง่พ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระ อำจได้รบัเลอืกตัง้ใหม่จำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้

  2. กรรมกำรบรษิทัจะต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด

  3. คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ 5 ท่ำน กรรมกำรอสิระของบรษิทัมคีณุสมบตัทิีไ่ม่มลีกัษณะต้องห้ำม

ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก�ำหนด และมคีวำมเข้มงวดไม่น้อยกว่ำคณุสมบตัทิีค่ณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรพัย์ฯ  

ก�ำหนด
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  บรษิทัมกีำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรผูจ้ดักำรไว้อย่ำงชดัเจน โดยก�ำหนดให้

ประธำนกรรมกำรไม่เป็นบคุคลเดยีวกนักบักรรมกำรผูจ้ดักำร เพือ่เป็นกำรแบ่งแยกหน้ำทีใ่นกำรก�ำกบัดแูลปฏบิตังิำนของฝ่ำยบรหิำร

และหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรกำรปฏบิตังิำนบรษิทั

  4. บรษิทัก�ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั มหีน้ำทีร่ำยงำนข้อมลูกำรเป็นกรรมกำรผูบ้รหิำร ผูม้อี�ำนำจ

ควบคมุในบรษิทัจ�ำกดั หรอืบรษิทัมหำชนจ�ำกดัอืน่ กำรเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดักำรในห้ำงหุน้ส่วนสำมญั หรอืกำรเป็นหุน้ส่วนจ�ำพวกจ�ำกดั

ควำมรบัผดิในห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดั ให้บรษิทัทรำบตำมหลกัเกฑณ์และวธิกีำรทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก�ำหนด

  5. เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิำยน 2553 คณะกรรมกำรบรษิทั มมีตอินมุตัใิห้แต่งตัง้ นำงสำวธนธรณ์ สขุอร่ำม ด�ำรงต�ำแหน่ง

เลขำนุกำรบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มำตรำ 89/15 และ

หลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเพือ่ท�ำหน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบกำรจดัประชมุคณะกรรมกำร และกำรประชมุผู้ถอืหุ้น ติดตำมประสำนงำน

ให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้น ดูแลให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่ำงๆ 

ที่ต้องปฏิบัติ จดัเกบ็รกัษำเอกสำรส�ำคญัของบรษิทั รวมทัง้ด�ำเนนิกำรอืน่ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ (กตท.) ก�ำหนด

  5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

  บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 คณะคือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน  โดยได้มกีำรก�ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ (แสดงรำยละเอยีดในหวัข้อ 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร) โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย กรรมกำรท่ีเป็นอิสระและไม่ได้เป็น

ผูบ้รหิำรจ�ำนวน 3 ท่ำน โดย 1 ใน 3 ท่ำน คอืนำงสวุมิล กฤตยำเกยีรณ์ เป็นผูม้คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีเ่พยีงพอในกำรสอบทำน

ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน

  5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท    

  บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตและอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ไว้ในแบบแสดงรำยกำร

ข้อมูลประจ�ำปี (แสดงรำยละเอยีดในหวัข้อเรือ่งโครงสร้ำงกำรถอืหุน้และกำรจดักำร)

  5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

  1. บรษิทัได้จดัให้มกีำรประชมุคณะกรรมกำร และได้แจ้งล่วงหน้ำให้กรรมกำรแต่ละท่ำนทรำบ ในปี 2556 มกีำรประชมุ

ทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในกำรประชุมแต่ละครั้ง ประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำรร่วมกันพิจำรณำวำระกำรประชุม

ที่ส�ำคัญไว้แล้ว 

  2. เลขำนุกำรบริษัทได้จัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่กรรมกำรล่วงหน้ำ โดยสรุปย่อตำมข้อมูลท่ีจ�ำเป็นต่อ

กำรพจิำรณำ ประธำนกรรมกำรได้จดัสรรเวลำไว้อย่ำงเพยีงพอในกำรประชมุแต่ละครัง้ บำงประเดน็ทีม่ข้ีอมลูไม่เพยีงพอ กรรมกำร

บริษัทสำมำรถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่ำนเลขำนุกำรของบริษัทได้ตลอดเวลำ

  3. บริษัทได้จัดให้ฝ่ำยจัดกำรท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบโดยสม�่ำเสมอ เพื่อให้

คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถก�ำกับ ควบคุมและดูแลกำรปฏิบัติงำนของฝำ่ยจัดกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและทันกำร

  4. ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมกำรและพิจำรณำก�ำหนดวำระในกำรประชุม โดยอำจปรึกษำ

หำรือกับกรรมกำรผู้จัดกำร เลขำนุกำรบริษัทหรือที่ปรึกษำของบริษัท โดยกรรมกำรแต่ละคนมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องเขำ้สู่วำระกำร

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้

  5. คณะกรรมกำรบรษิทัอำจเชญิผูบ้รหิำร  พนักงำน ท่ีปรกึษำของบรษิทั  เข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำร เพือ่ให้สำรสนเทศ

เพิ่มเติมในเรื่องที่ประชุม

  6. คณะกรรมกำรบริษทัสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศทีจ่�ำเปน็เพิ่มเตมิไดจ้ำกกรรมกำรผู้จดักำร หรือเลขำนกุำรบริษทั หรอื

ผู้บริหำรอื่นที่ได้รับมอบหมำย

  7. คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร มีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจ�ำเป็น 

เพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วยและควรแจ้งให้กรรมกำรผู้จัดกำร

ทรำบถึงผลกำรประชุมด้วย
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  5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

  1. กรรมกำรบรษิทัควรมกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนด้วยตนเองเป็นประจ�ำ เพือ่ให้คณะกรรมกำรบรษิทัร่วมกนัพจิำรณำ

ผลงำนและปัญหำ เพือ่กำรปรบัปรงุแก้ไขต่อไป โดยมกีำรก�ำหนดบรรทดัฐำนทีจ่ะใช้เปรยีบเทยีบกบัผลปฏบิตังิำนอย่ำงมหีลกัเกณฑ์

  2. คณะกรรมกำรบรษิทัควรมกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัโดยรวม และ/หรอื เฉพำะในบำงเรือ่ง 

ซึ่งไม่ได้มุ่งที่กรรมกำรผู้ใดผู้หนึ่งเป็นรำยบุคคล

  6. สำานกัตรวจสอบภายใน

  บริษัทตระหนักดีว่ำกำรตรวจสอบที่ดีจะท�ำให้ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของบริษัทฯ สูงขึ้น ดังน้ัน เพื่อให้กำรท�ำงำน

ของบรษิทัฯ เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ บรษิทัฯ จงึได้จดัต้ังส�ำนักตรวจสอบภำยในขึน้ เพือ่ท�ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบ ซึง่ขอบเขต

อ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักตรวจสอบภำยใน มีดังต่อไปนี้ 

  1. จัดท�ำแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี ซึ่งแสดงถึงเปำ้หมำยที่ให้น�้ำหนัก และควำมส�ำคัญในกำรตรวจสอบ

  2. ดูแล จัดท�ำแผนกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบ โดยให้สอดคล้องตำมแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี 

  3. ดูแล และด�ำเนินกำรตรวจสอบตำมแผนด�ำเนินกำรตรวจสอบ

  4. ประชุม ให้ข้อเสนอแนะ ค�ำปรึกษำ แลกเปลี่ยนควำมเห็นตำมผลกำรตรวจสอบ กับหน่วยผู้ถูกตรวจสอบ

  5. ดูแลจัดท�ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

  6. ดูแลและติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไข ตำมค�ำแนะน�ำ และข้อเสนอแนะ

  7. ดูแลกำรจัดเก็บหรือท�ำลำยเอกสำรข้อมูลกำรตรวจสอบ ตำมระเบียบวิธีปฎิบัติกำรตรวจสอบภำยใน 

  8. ดูแลรักษำทรัพย์สินขององค์กรไม่ให้เกิดควำมเสียหำย

 ในปัจจุบัน บริษัทมีผู้จัดกำรส�ำนักตรวจสอบภำยใน และเจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบภำยในจ�ำนวน 4 ทำ่น เจ้ำหนำ้ที่ในส�ำนัก

ตรวจสอบภำยในนัน้ ประกอบด้วย ผูท้ีม่ปีระสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
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รายการระหว่างกัน

 

ลักษณะของรำยกำร
ระหว่ำงกัน

ควำมสัมพันธ์ ควำมจ�ำเป็น / ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรบุคคล/นิติบุคคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

1. บจ. ทะเลทรัพย์ • เป็นบริษัทที่ - สิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย 460 460 - บริษัทเช่ำพื้นที่ชั้น 3 ยูนิต เอ บี ซี ของอำคำร 

   เกี่ยวข้องกัน - ได้เงินค่ำสิทธิ  7,500 - ประสำนมติรเพลส โดยท�ำสญัญำเช่ำระยะยำว

  • ผู้ถือหุ้น /  กำรเช่ำกลับคืน    30 ปี สิ้นสุดปี 2569 เป็นที่ตั้งส�ำนักงำนของ 

   กรรมกำรร่วมกัน       บริษัท โดยบริษัทช�ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำ 15.1

         ล้ำนบำท (โอนสิทธิกำรเช่ำกลับคืนในวันที่  

          13 พฤศจิกำยน 2556)

     - ค่ำเช่ำ 260 480 -  บริษัทเช่ำพื้นที่ชั้น 2 ยูนิต บี และชั้น 5 ยูนิตบี

    - ค่ำบริกำรและ 384 599  ของอำคำรประสำนมิตรเพลส เพื่อใช้เป็น

      ค่ำสำธำรณูปโภค    ส�ำนักงำนของบริษัท (สัญญำเช่ำหมดอำยุ  

    - เจ้ำหนี้อื่น - (34)  วันที่ 15 กรกฎำคม 2556)  

         

2. บจ. ค้ำผลผลิต • เป็นบริษัท - ค่ำบริกำรกำรส่งออก 11,799 11,096 -  บรษัิท แต่งตัง้ บจ. ค้ำผลผลติน�ำ้ตำล ซึง่เป็น        

 น�้ำตำล  ที่เกี่ยวข้องกัน      บริษัทที่ กอน. อนุญำตให้เป็นบริษัทส่งออก  

         น�ำ้ตำลได้ตำม พรบ. อ้อยและน�ำ้ตำล ให้เป็น   

  • ผู้ถือหุ้น /      ตัวแทนด�ำเนินกำรจัดส่งน�้ำตำลออกไปยัง

   กรรมกำรร่วมกัน      ต่ำงประเทศให้แก่บริษัท 

    - ดอกเบี้ยจ่ำย 1,661 13,213 - บจ. ค้ำผลผลิตน�้ำตำล เป็นผู้เข้ำท�ำสัญญำ

    - เงินกู้ยืิม - ระยะสั้น    สินเชื่อเพื่อกำรส่งออกกับ ธนำคำรพำณิชย์  

                                                                                       ให้แก่บรษัิทในนำมของ บจ. ค้ำผลผลติน�ำ้ตำล 

         เพื่อรับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินน�้ำตำลจะ   

         โอนเงินทีไ่ด้รบัตำมวงเงินสนิเช่ือเพือ่กำรส่งออก

         จำกธนำคำรพำณิชย์ให้บริษัท 

    - เจ้ำหนี้อื่น 3,861 (295)   โดยบริษัทออกตั๋วสัญญำใช้เงินให้แก่  

         บจ. ค้ำผลผลิตน�้ำตำล ตำมตั๋วสัญญำ

         ใช้เงินเป็นอัตรำเดียวกับอัตรำดอกเบี้ยที่ 

         บจ. ค้ำผลผลิตน�้ำตำลจ่ำยให้กับธนำคำร  

         พำณิชย์ 

    มูลค่ำรำยกำร (พันบำท)

  ปีบัญชีสิ้นสุด   ปีบัญชีสิ้นสุด
   31 ธ.ค. 56      31 ธ.ค. 55    
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รายการระหว่างกัน

ลักษณะของรำยกำร
ระหว่ำงกัน

ควำมสัมพันธ์ ควำมจ�ำเป็น/ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรบุคคล/นิติบุคคล
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

3. บจ. ครบุรี  • เป็นบริษัทที่ - ค่ำเช่ำตึก 4,509 - - บริษัทเช่ำพื้นที่อำคำรเลขที่ 5 สุขุมวิท 57 

 แคปิตอล  เกี่ยวข้องกัน -  ค่ำเช่ำอุปกรณ์ 392 -  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ

  • ผู้ถือหุ้น / - ค่ำบริกำรและ 727 -  โดยท�ำสัญญำเช่ำระยะยำว 2 ปี 11 เดือน 

   กรรมกำรร่วมกัน  ค่ำสำธำรณูปโภค     20 วัน เริ่มสัญญำตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏำคม

         2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 โดยแบ่ง 

         สัญญำเช่ำ

         1)  สัญญำเช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน อัตรำค่ำเช่ำ

          460 บำท/ตำรำงเมตร รวมเป็นเงิน

          28,470,866.80 บำท ตลอดอำยุสัญญำ

         2) สญัญำเช่ำอปุกรณ์ อตัรำค่ำเช่ำ 60 บำท/ 

          ตร.ม./เดอืน (รวมเป็นเงนิ 2.475.727.55  บำท

          ตลอดอำยุสัญญำ)

         3. สัญญำบริกำรส่วนกลำง อัตรำค่ำเช่ำ

          60 บำท/ตร.ม./เดือน (รวมเป็นเงิน

          3,713,,591.32 บำท ตลอดอำยุสัญญำ

          ให้บริกำร)

         4. สัญญำบริกำรสำธำรณูปโภค อัตรำค่ำ

          ไฟฟ้ำ หน่วยละ 5 บำท และค่ำน�้ำประปำ

          คิดค่ำบริกำรำมที่กำรประปำนครหลวง

          เรียกเก็บ

    - เงินมัดจ�ำล่วงหน้ำ 2,396 -  เงินประกันควำมเสียหำย 

         เงินประกันควำมเสียหำยไว้กับผู้เช่ำเป็น

         จ�ำนวน 3 เดือน ของค่ำเช่ำ คิดเป็นจ�ำนวน

         2,396,190.60 บำท คืนเงินเมื่อสัญญำ

         ครบก�ำหนด (เลิกเช่ำ)

4. บจ. เอ็น.วำย. • เป็นบริษัท - รำยได้จำกกำรขำย - 81 -  บริษัทมีรำยได้จำกำรขำยน�้ำตำล

 รับเบอร์  ที่เกี่ยวข้องกัน      ขำยด้วยรำคำเทียบเคียงกับลูกค้ำอื่น 

  • ผู้ถือหุ้น / - ลูกหนี้กำรค้ำ - 81

   กรรมกำรร่วมกัน

5. บจ. เอ็น.วำย. • เป็นบริษัท - รำยได้จำกกำรขำย - 15 -  บริษัทมีรำยได้จำกำรขำยน�้ำตำล

 ดีเวลลอปเมนต์  ที่เกี่ยวข้องกัน      ขำยด้วยรำคำเทียบเคียงกับลูกค้ำอื่น 

  • ผู้ถือหุ้น / - ลูกหนี้กำรค้ำ - 15

   กรรมกำรร่วมกัน

    มูลค่ำรำยกำร (พันบำท)

  ปีบัญชีสิ้นสุด  ปีบัญชีสิ้นสุด
   31 ธ.ค. 56      31 ธ.ค. 55  



55บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน)

 คณะกรรมกำรบรษิทั น�ำ้ตำลครบรุ ีจ�ำกดั (มหำชน) ได้ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิง่ต่อหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบในกำรปฏบิตัิ

ให้เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบรษิทั

และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี 2556 งบกำรเงินรอบระยะเวลำต้ังแต่วันที่ 

1 มกรำคม 2556 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 ทีจั่ดท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยได้มกีำรพจิำรณำ

เลอืกใช้นโยบำยบญัชทีีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ มกีำรใช้ดลุยพนิจิอย่ำงระมดัระวงัและประมำณกำรทีส่มเหตสุมผล

ในกำรจัดท�ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน และได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและ

ให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่เป็นอิสระ งบกำรเงินจึงสะท้อนฐำนะกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำน

ในรอบระยะเวลำตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2556 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 อย่ำงเป็นจรงิและเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ และนกัลงทนุ

ทั่วไปได้อย่ำงโปร่งใส

 คณะกรรมกำรบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรทีเ่ป็นอสิระเป็นผูก้�ำกบัดแูลคณุภำพ

ของรำยงำนทำงกำรเงิน ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อกำรสนับสนุน

ข้อมูลและเอกสำรทำงกำรเงินให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีควำมมั่นใจได้ว่ำ มีกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ 

และป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติ ซึ่งควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรำกฏใน

หน้ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีฉบบันีแ้ล้ว คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำ ระบบกำรควบคมุ

ภำยในของบรษิทั สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่อย่ำงมเีหตผุลต่อควำมเชือ่ถอืได้ของงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และงบกำรเงนิรวมของ

บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

                      (นำยสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ)                 (นำยถกล  ถวลิเตมิทรพัย์)   

                           ประธำนกรรมกำร                                                                  ประธำนกรรมกำรบรหิำร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นำ้าตาลครบุรี จำากัด (มหาชน)

  คณะกรรมกำรบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระจ�ำนวน 3 ท่ำน ได้แก่

  1. นำงสวุมิล  กฤตยำเกยีรณ์ 1   ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   2. นำยประเทอืง  ศรรีอดบำง 2    กรรมกำรตรวจสอบ

  3. นำยวรวทิย์  โรจน์รพธีำดำ 3  กรรมกำรตรวจสอบ

  หมำยเหต ุ : 1. นำงสวุมิล กฤตยำเกยีรณ์  ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบแทน ดร.ธวัชชัย นำคะตะ ตัง้แต่วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2556

     2. นำยประเทอืง ศรรีอดบำง ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ แทนนำยชูศกัดิ ์ปรชัญำงค์ปรชีำ ตัง้แต่วนัท ี26 กมุภำพนัธ์ 2556

     3. นำยวรวทิย์ โรจน์รพธีำดำ ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบ ตัง้แต่วนัที ่12 พฤศจิกำยน 2556

  กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน เป็นผูม้คีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญ และประสบกำรณ์ด้ำนบญัช ีด้ำนกำรเงนิ ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนกฎหมำย 

และด้ำนธรุกจิเป็นอย่ำงด ีทัง้นี ้นำงสวุมิล กฤตยำเกยีรณ์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นบคุคลทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์

ในด้ำนบัญชีกำรเงินและมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน

ตำมข้อก�ำหนดของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.)

  ในรอบปี 2556  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกีำรประชมุรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ และได้ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มผีูบ้รหิำร

เข้ำร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อปรึกษำหำรือกันอย่ำงเป็นอิสระถึงประเด็นส�ำคัญๆ ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์กบัผูใ้ช้งบกำรเงนิ  รวมถงึรบัทรำบผลกำรปฏบิตังิำนสอบบญัช ีข้อสงัเกตทีต่รวจพบ ตลอดจนปัญหำ และอปุสรรค

ระหว่ำงกำรปฏิบัตงิำนสอบบญัชี

  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ซึง่ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำร

ตรวจสอบซึง่สอดคล้องกบัข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่ำงครบถ้วน ได้แก่ กำรสอบทำนงบกำรเงนิ กำรสอบทำนกำรบรหิำร

ควำมเสีย่ง และกำรสอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน ผลกำรสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบมสีำระส�ำคญัสรปุได้ ดงันี้

  การพจิารณาสอบทานงบการเงนิ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำสอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสและงบกำรเงนิ

ประจ�ำปี 2556 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 เพือ่น�ำเสนอให้คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนมุตั ิโดยมกีำรประชมุหำรอืแลกเปลีย่น

ควำมคดิเหน็ร่วมกบัส�ำนกัตรวจสอบภำยใน ผูส้อบบญัช ีและฝ่ำยบรหิำร เพือ่ให้มัน่ใจว่ำบรษิทัมรีำยงำนทำงกำรเงนิมคีวำมถกูต้อง

ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ มีกำรจัดท�ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนกำรเงิน

อย่ำงพอเพียง และทันเวลำ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และผู้ใช้งบกำรเงิน รวมทั้งกำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระส�ำคัญ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ให้ได้รับกำรพิจำรณำและน�ำมำปรับปรุงให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่ำงเหมำะสม

  การพิจารณาสอบทานรายการระหว่างกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำสอบทำนกำรเปิดเผยข้อมลูรำยกำร

ระหว่ำงกนัของบรษิทักบับรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ซ่ึงอำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมประกำศของ ก.ล.ต. และ 

ตลท. ผลสอบทำนพบว่ำบริษัทได้ด�ำเนินกำรตำมเงื่อนไขธุรกิจปกติ มีควำมเป็นธรรมสมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเท

ผลประโยชน์ รวมทัง้มกีำรเปิดเผยข้อมลูสำรสนเทศอย่ำงครบถ้วนและเพยีงพอ โดยยดึถอืกำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูล

กจิกำรทีด่ ีและตำมประกำศตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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  การกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรให้ควำมส�ำคญัในกำรบรหิำรงำน ตำมหลกักำรของกำรก�ำกบั

ดแูลกจิกำรทีด่ ีเพือ่ควำมเช่ือมัน่แก่ผูถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ำย 

  การสอบทานระบบการควบคมุภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพยีงพอ ของระบบกำรควบคุมภำยใน

ของบริษัท ในปี 2556 ต่อกำรสนับสนุนให้บริษัทสำมำรถด�ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ท่ีก�ำหนดไว้ โดยบริษัท

ได้ติดตำมให้มีกำรแก้ไขปรับปรุงงำนตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง โดยคณะกรรมกำร

ตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัมรีะบบกำรควบคมุภำยในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธภิำพ

  การกำากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบของส�ำนกัตรวจสอบ

ภำยใน รวมทัง้ตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัและบรษิทัย่อยตำมข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะของส�ำนกัตรวจสอบภำยในและ

ผู้สอบบัญชี ให้ควำมเห็นชอบแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2557 ของส�ำนักตรวจสอบภำยใน ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยพิจำรณำถึงปัจจัย

ควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถปฏบิตังิำนตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้อย่ำงมปีระสทิธผิล 

รวมทัง้ให้ควำมเหน็ชอบกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส�ำนกัตรวจสอบภำยใน 

  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและก�ำกับให้มีกำรปฏิบัติตำม

กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิธรุกจิ

ของบริษัทอยำ่งเคร่งครัด

  การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2557  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี พิจำรณำ

ควำมเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและก�ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม และได้เสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่น�ำเสนอ

ขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2557 เพือ่แต่งตัง้นำงสำวรุง้นภำ เลศิสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตเลขที ่3516 

และ/หรือ นำยชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3972 และ/หรือ นำงสำวพิมพ์ใจ มำนิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญำตเลขที่ 4521 สังกัด บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท   

                   

                   (นำงสวุมิล กฤตยำเกยีรณ์ )

                                              ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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1.  ฐานะการเงนิ

 1.1 สินทรัพย์

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 5,932.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 1,616.6 ล้ำนบำท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.5

 • สินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 2,323.0 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 446.8 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักจำก

  - ลูกหนี้กำรค้ำ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 63.3 ลำ้นบำท จำกกำรขำยต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น

  - สินค้ำคงเหลือ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 201.5 ล้ำนบำท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 32.1 โดยส้ินปี 2556 บริษัทมีปริมำณน�้ำตำล

   คงเหลือมำกกว่ำปกติ โดยในสถำนกำรณ์รำคำน�้ำตำลขำลง เทรนเดอร์น�้ำตำลมีแนวโน้มชะลอกำรรับน�้ำตำล 

  - เงินมัดจ�ำรับล่วงหน้ำค่ำกำกน�้ำตำลเพิ่มขึ้น 186.4 ล้ำนบำท 

 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ำกับ 3,609.6 ลำ้นบำทเพิ่มขึ้น 1,169.8 ล้ำนบำท โดยในปี 2556 บริษัท ผลิตไฟฟ้ำครบุรี จ�ำกัด 

  ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ได้ด�ำเนนิโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนผลิตไฟฟ้ำชวีมวลขนำด 35 เมกะวตัต์ และคำดว่ำจะเริม่จ่ำยกระแส

  ไฟฟ้ำให้คู่สัญญำได้ในเดือน เมษำยน 2557 กำรก่อสร้ำงในปี 2556 ท�ำให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ระหว่ำงรอติดต้ัง

  เพิ่มขึ้นปีนี้ 1,150.78 ลำ้นบำท

 1.2 หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทมีหนี้สินรวมจ�ำนวน 2,502.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จ�ำนวน 971.9 ล้ำนบำท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.5

 • หนี้สินหมุนเวียนจ�ำนวน 1,592.3 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 536.7 ล้ำนบำท มีสำเหตุหลัก ดังนี้

  - เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 144.2 ล้ำนบำท 

  - เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก�ำหนดภำยในหนีง่ปีเพิม่ขึน้ 85.6 ล้ำนบำท โดยเป็นเงนิกูร้ะยะยำวของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 35 เมกะวตัต์

  - เงินล่วงหน้ำคำ่กำกน�้ำตำลเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 259.6 ล้ำนบำท

 • หนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ำกับ 909.9 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 435.2 ล้ำนบำท โดยบริษัทได้จ่ำยช�ำระหนี้เงินกู้ระยะยำว

  จ�ำนวน 416.6 ล้ำนบำทในระหว่ำงปี และบริษัท ผลิตไฟฟ้ำครบุรี จ�ำกัด ได้กู้เงินระยะยำวเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโครงกำร

  ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 35 เมกะวัตต์ จ�ำนวน 836.6 ลำ้นบำท 

 1.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 3,430.5 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 644.8 ล้ำบำท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นมีสำเหตุหลัก ดังนี้

  - รับเงินเพิ่มทุนจำกกลุ่มมิตซุย 515.0 ลำ้นบำท 

  - ก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 501.5 ลำ้นบำท 

  - จ่ำยเงินปันผล 368.5 ล้ำนบำท

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

2.  ผลการดำาเนนิงาน 

 ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

 ปี 2556 สภำพตลำดโดยรวมของตลำดน�้ำตำลโลกยังเป็นตลำดขำลง ระดับรำคำน�้ำตำลในตลำดโลกอ่อนตัวลงในปีนี้ 

ท�ำให้บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยน�้ำตำลในปี 2556 ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 9.9 และมีก�ำไรข้ันต้นจำกกำรขำยน�้ำตำลลดลง

ประมำณ 400.5 ล้ำนบำท ในขณะเดยีวกนั บรษิทัมรีำยได้และก�ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยกำกน�ำ้ตำลเพิม่ขึน้ 167.7 ล้ำนบำท  เนือ่งจำก

ระดับรำคำกำกน�้ำตำลมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี ซึ่งเป็นผลจำกปริมำณควำมต้องกำรเอทำนอลที่สูงขึ้นจำกนโยบำย

ของรัฐบำลที่ยกเลิกกำรขำยเบนซิน 91 รวมทั้งกำรใช้น�้ำมัน E20 และ E85 ที่สูงขึ้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำย

ไฟฟ้ำลดลง 19.4 ล้ำนบำท ดังนั้น ในภำพรวมบริษัทจึงมีก�ำไรขั้นต้นลดลง 271.1 ล้ำนบำทเทียบกับปีก่อน

 ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรของปี 2556 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรที่เพิ่มขึ้นประมำณ 45.5 ล้ำนบำท และ

บรษิทัมค่ีำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ (ดอกเบีย้จ่ำย) ลดลงประมำณ 36.3 ล้ำนบำท และมภีำระภำษเีงนิได้นติบิคุคลลดลง 88.6 ล้ำนบำท 

สอดคล้องกับก�ำไรในปีนี้ลดลง และโดยบริษัทได้รับประโยชน์จำกอัตรำภำษีเงินได้ที่ลดลงในปีนี้

 ปัจจยัดงักล่ำว ท�ำให้บรษิทัมกี�ำไรสทุธจิำกกำรด�ำเนนิกำรลดลง 214.0 ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ 21.0

 รายได้รวม

 ปี 2556 บริษัทมีรำยได้รวมเท่ำกับ 5,972.3 ล้ำนบำท ลดลงจำกงบกำรเงินปี 2555 ซึ่งมีรำยได้รวม 6,636.9 ล้ำนบำท 

ร้อยละ 10.0 มีรำยละเอียดดังนี้

                      

              ปี 2555              ปี 2556        กำรเปลี่ยนแปลง  

                        (ล้ำนบำท)         (ล้ำนบำท)  (ร้อยละ)

 รายได้   

 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 6,349.6 5,903.8 (7.0)

 ก�ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน 196.7 - (100.0)

 รำยได้อื่น 90.7 68.5 (24.5)

 รายได้รวม 6,636.9 5,972.3 (10.0)รายได้รวม 6,636.9 5,972.3 (10.0)
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รายได้จากการขายและบริการ

 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรประจ�ำปี 2556 เท่ำกับ 5,903.8 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2556 ร้อยละ 7.0 มีรำยละเอียดดังนี้

                    

            ปี 2555               ปี 2556        กำรเปลี่ยนแปลง  

           (ล้ำนบำท)         (ล้ำนบำท)  (ร้อยละ)

 รำยได้จำกกำรขำยน�้ำตำล 5,509.0 4,961.3 (9.9)

 รำยได้จำกกำรขำยกำกน�้ำตำล 341.6 509.3 49.1

 รำยได้ไฟฟ้ำ 102.1 82.7 (19.0)

 รำยได้จำกขำยและบริกำรกำรเกษตร 396.9 350.5 (11.7)

 รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 6,349.6 5,903.8 (7.0)

 - รำยได้จำกกำรขำยน�ำ้ตำล 4,961.3 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 367.0 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรลดลงร้อยละ 9.9 โดยปรมิำณ

  กำรขำยลดลงร้อยละ  0.3 และรำคำขำยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 9.7  รำคำขำยเฉลี่ยลดลงตำมแนวโน้มระดับรำคำน�้ำตำล

  ตลำดโลกที่อ่อนตัวลงในปีที่ผ่ำนมำ 

 - รำยได้จำกกำรขำยกำกน�้ำตำลเท่ำกับ 509.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 167.7 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรเพิ่มขึ้น

  ร้อยละ 49.1 โดยปริมำณกำรขำยกำกน�้ำตำลเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 2.0 และรำคำขำยเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 

  46.1 โดยปีทีผ่่ำน มำรำคำกำกน�ำ้ตำลสงูขึน้มำตำมควำมต้องกำรใช้กำกน�ำ้ตำลทีส่งูขึน้ หลงัจำกทีร่ฐับำลประกำศยกเลกิ

  กำรจ�ำหน่ำยน�้ำมันเบนซิน 91 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2556

 ต้นทุนขายและอัตรากำาไรขั้นต้น

 ต้นทุนขำยและก�ำไรขั้นต้นของบริษัทประจ�ำปี 2556 เปรียบเทียบกับปี2555 แสดงในตำรำงข้ำงล่ำงนี้

                    

            ปี 2555               ปี 2556         กำรเปลี่ยนแปลง

                         (ล้ำนบำท)           (ล้ำนบำท) (ร้อยละ)

 รำยได้

 รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 6,349.6 5,903.8 (7.0)

 ก�ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน 196.7 (51.6) (126.2)

 รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 6,546.3 5,852.2 (10.6)

 ต้นทุนขำยและบริกำร 5,216.3 4,793.3 (8.1)

 ก�ำไรขั้นต้น 1,330.0 1,058.9 (20.4)

 อัตรำก�ำไรขั้นต้น 20.3% 18.1% (2.2)

 

            ปี 2555               ปี 2556        กำรเปลี่ยนแปลง 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 6,349.6 5,903.8 (7.0)

            ปี 2555               ปี 2556         กำรเปลี่ยนแปลง

ก�ำไรขั้นต้น 1,330.0 1,058.9 (20.4)

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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 ก�ำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2556 ลดลง 271.1 ลำ้นบำท เป็นผลจำกระดับรำคำน�้ำตำลในตลำดโลกต�่ำลง แม้ว่ำบริษัทจะมี

ก�ำไรจำกกำรขำยกำกน�ำ้ตำลมำกข้ึนในปีนี ้แต่ก�ำไรดงักล่ำวไม่สำมำรถชดเชยก�ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยน�ำ้ตำลทีล่ดลงไปได้ ท�ำให้

อัตรำก�ำไรขั้นต้นโดยรวมลดลงเป็นร้อยละ 18.1 จำกร้อยละ 20.3 ในปี 2555

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ในปี 2556 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรรวม 479.3 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มข้ึนจำกปีก่อนร้อยละ 8.1 โดยส่วนใหญ่

เป็นกำรเพิม่ขึน้ของค่ำใช้จ่ำยพนกังำนทีส่งูขึน้ โดยเป็นผลจำกกำรปรบัอตัรำค่ำแรงประจ�ำปี และบรษิทัได้มกีำรเพิม่ต�ำแหน่งงำน

เพื่อรองรับกำรเติบโตของบริษัท โดยเฉพำะพนักงำนในส่วนของบริษัท ผลิตไฟฟ้ำครบุรี จ�ำกัด ซึ่งรับผิดชอบในขั้นกำรก่อสร้ำง

และจะรับผิดชอบกำรปฏิบัติกำรของโรงไฟฟำ้ชีวมวล 35 เมกะวัตต์ เมื่อเริ่มด�ำเนินกำร

 ดอกเบี้ยจ่าย

 ในปี 2556 บริษัทมีคำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงิน  20.5 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน 36.3 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทใช้เงินกู้ระยะสั้น

ในฤดูกำลหีบ (Packing Credit) น้อยลง และบริษัทได้ช�ำระเงินกู้ระยะยำวในระหวำ่งปีจ�ำนวน 416.6 ล้ำนบำท

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 บริษัทมีภำษีเงินได้นิติบุคคล 126.1 ล้ำนบำท ลดลง 88.6 ล้ำนบำท จำกปีก่อน เน่ืองจำกบริษัทมีก�ำไรก่อนภำษีลดลง

จำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ลดลงและบริษัทได้รับประโยชน์จำกนโยบำยของรัฐบำลซึ่งลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลลงจำกร้อยละ 

23.0 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 20.0 ในปีปัจจุบัน

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท นำ้าตาลครบุรี จำากัด (มหาชน)

ขำ้พเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�ำหรับ

ปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมำยเหตสุรปุนโยบำยกำรบญัชทีีส่�ำคญั และหมำยเหตเุรือ่งอืน่ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของ

บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิำรเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดัท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงนิเหล่ำนีโ้ดยถกูต้องตำมทีค่วร ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และ

รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็น เพ่ือให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำว จำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบ

ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซ่ึงก�ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบ

เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถงึกำรใช้วิธกีำรตรวจสอบ เพือ่ให้ได้มำซึง่หลกัฐำนกำรสอบบัญชเีกีย่วกบัจ�ำนวนเงนิ และกำรเปิดเผยข้อมลูในงบกำรเงนิ  

วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสำระส�ำคัญของงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพิจำรณำ

กำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำ และกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ

ทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในกำรแสดงควำมเหน็ต่อประสทิธผิลของกำรควบคมุภำยในของกจิกำร กำรตรวจสอบ

รวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชี ที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดย

ผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 

ขำ้พเจ้ำเชื่อวำ่หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจ้ำ

ความเห็น

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีส้ินสุด

วันเดียวกันของบริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท น�้ำตำล ครบุรี จ�ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้อง

ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 เกี่ยวกับกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชี เนื่องจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำรบัญชี 

ฉบับที ่12 เรือ่ง ภำษเีงนิได้ มำถอืปฏบิตั ิบรษิทัฯได้ปรบัย้อนหลงังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 

2555 ทีแ่สดงเป็นข้อมลูเปรยีบเทยีบ เพือ่สะท้อนรำยกำรปรบัปรงุจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชดีงักล่ำว นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ได้น�ำ

เสนองบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่1 มกรำคม 2555 เพือ่เป็นข้อมลูเปรยีบเทยีบ โดยใช้นโยบำย

กำรบัญชีเกี่ยวกับภำษีเงินได้ที่ได้น�ำมำถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้ำพเจำ้มิได้แสดงควำมเห็นอยำ่งมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อยำ่งใด

โสภณ เพิ่มศิริวัลลภ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3182

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพันธ์ 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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สินทรพัย์   

สินทรพัย์หมนุเวียน 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่  

ลูกหนีช้ำวไร่  

ลูกหนีเ้งนิส่งเสรมิปลูกอ้อยทีจ่ะได้รบัช�ำระภำยในหนึง่ปี 

เงนิให้กูย้มืระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

สินค้ำคงเหลือ 

ลูกหนีธ้นำคำรตำมสัญญำซือ้ขำยเงนิตรำ 

 ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

ลูกหนีส้�ำนกังำนกองทนุอ้อยและ 

 น�ำ้ตำลทรำยทีจ่ะได้รบัช�ำระภำยในหนึง่ปี 

สินทรพัย์หมนุเวยีนอ่ืน 

รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน 

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวียน 

เงนิลงทนุในตรำสำรหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก�ำหนด 

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 

เงนิลงทนุระยะยำวอืน่ 

ลูกหนีเ้งนิส่งเสรมิปลูกอ้อย - สทุธจิำกส่วนทีจ่ะได้รบั 

 ช�ำระภำยในหนึง่ปี 

ลูกหนีส้�ำนกังำนกองทนุอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย - สทุธ ิ

 จำกส่วนทีจ่ะได้รบัช�ำระภำยในหนึง่ปี 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  

สินทรพัย์ไม่มตีวัตน  

สินทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัช ี

สินทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอืน่ 

รวมสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน 

รวมสนิทรพัย์ 

   

(หน่วย : บาท)

9

8,	10

11

12

8

13

14

15

16

12

17

18

4,	29.1

19

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 748,397,478 

 101,499,792 

 18,531,836 

 296,330,581 

 - 

 627,963,293 

 67,030,097 

 - 

 16,440,190 

 1,876,193,267 

 5,000,000 

 - 

 1,994,875 

 136,117,975 

 - 

 2,193,234,795 

 9,985,554 

 3,747,649 

 89,674,587 

 2,439,755,435 

 4,315,948,702 

 1,324,635,977 

 131,732,032 

 28,508,436 

 290,123,634 

 - 

 865,886,583 

 - 

 17,681,212 

 15,671,021 

 2,674,238,895 

 - 

 - 

 8,849,943 

 142,452,862 

 6,936,796 

 1,720,969,422 

 9,919,679 

 1,612,973 

 10,217,165 

 1,900,958,840 

 4,575,197,735 

 702,826,920 

 98,633,469 

 18,531,836 

 296,330,581 

 - 

 624,288,217 

 67,030,097 

 - 

 11,369,957 

 1,819,011,077 

 5,000,000 

 389,999,940 

 1,994,875 

 136,117,975 

 - 

 1,945,409,652 

 8,894,032 

 - 

 9,457,269 

 2,496,873,743 

 4,315,884,820 

 699,126,862 

 166,601,492 

 36,752,960 

 246,644,577 

 40,000,000 

 827,952,246 

 - 

 - 

 10,355,398 

 2,027,433,535 

 5,000,000 

 539,999,940 

 1,994,875 

 169,008,485 

 - 

 1,974,114,149 

 5,472,171 

 - 

 5,429,174 

 2,701,018,794 

 4,728,452,329 

 1,307,987,218 

 153,583,398 

 28,508,436 

 290,123,634 

 25,000,000 

 861,245,809 

 - 

 17,681,212 

 11,854,746 

 2,695,984,453 

 - 

 127,499,640 

 8,849,943 

 142,452,862 

 6,936,796 

 1,503,283,375 

 9,323,628 

 - 

 10,216,846 

 1,808,563,090 

 4,504,547,543 

 747,334,372 

 257,256,496 

 36,752,960 

 246,644,577 

 - 

 829,489,507 

 - 

 - 

 205,536,186 

 2,323,014,098 

 5,000,000 

 - 

 1,994,875 

 169,008,485 

 - 

 3,411,495,510 

 6,664,089 

 5,986,997 

 9,480,239 

 3,609,630,195 

 5,932,644,293 

หมายเหตุ

บริษัท นำ้าตาลครบุรี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 ธนัวาคม

 2556

1 มกราคม

 2555

1 มกราคม

 2555

31 ธนัวาคม

 2556

31 ธนัวาคม

 2555

(ปรบัปรงุใหม่)

31 ธนัวาคม

 2555

(ปรบัปรงุใหม่)

งบแสดงฐานะการเงิน

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบกำรเงนินี ้     



64 รายงานประจำาปี 2556

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้ 

หนีสิ้นหมนุเวียน 

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงนิ 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 

 ทีถ่งึก�ำหนดช�ำระภำยในหนึง่ปี 

ส่วนของหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิทีถ่งึก�ำหนด 

 ช�ำระภำยในหนึง่ปี 

ภำษเีงนิได้ค้ำงจ่ำย 

เงินปันผลค้ำงจ่ำย 

เจ้ำหนีธ้นำคำรตำมสัญญำซือ้ขำย 

 เงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

เจ้ำหนีส้�ำนกังำนกองทนุอ้อยและน�ำ้ตำล 

หนีสิ้นหมนุเวยีนอืน่ 

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ - สทุธ ิ

 จำกส่วนที ่ถงึก�ำหนดช�ำระภำยในหนึง่ปี 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ - สทุธิ

 จำกส่วนทีถ่งึก�ำหนดช�ำระภำยในหนึง่ปี 

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัช ี

รวมหนีส้นิไม่หมนุเวียน 

รวมหนีส้นิ 

 

   

(หน่วย : บาท)

20

8,	21

22

23

22

23

24

4,	29.1

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 5,832,000 

 936,883,193 

 16,630,000 

 11,147 

 41,813,809 

 132,335 

 - 

 47,860,418 

 6,464,711 

 1,055,627,613 

 430,050,000 

 - 

 18,362,809 

 26,265,319 

 474,678,128 

1,530,305,741

 764,247 

 990,028,225 

 27,380,000 

 2,797,022 

 214,791,000 

 210,002,380 

 

133,486,558 

 59,974,880 

 7,584,957 

 1,646,809,269 

 708,154,540 

 1,946,568 

 15,901,679 

 14,754,492 

 740,757,279 

2,387,566,548

 - 

 931,895,058 

 16,630,000 

 11,147 

 41,813,809 

 132,335 

 

- 

 47,860,418 

 6,405,556 

 1,044,748,323 

 430,050,000 

 - 

 16,840,261 

 26,265,319 

 473,155,580 

1,517,903,903

 140,000,000 

 888,372,008 

 22,230,000 

 - 

 - 

 5,355 

 

78,824,030 

 68,364,660 

 7,743,361 

 1,205,539,414 

 7,820,000 

 - 

 24,422,583 

 39,541,139 

 71,783,722 

 1,277,323,136 

 764,247 

 984,608,211 

 15,880,000 

 1,447,904 

 214,791,000 

 210,002,380 

 

133,486,558 

 59,974,880 

 7,540,021 

 1,628,495,201 

 646,680,000 

 714,014 

 14,564,059 

 14,754,492 

 676,712,565 

2,305,207,766

 150,000,000 

 1,181,143,845 

 102,230,000 

 - 

 - 

 5,355 

 

78,824,030 

 68,364,660 

 11,692,753 

 1,592,260,643 

 843,678,904 

 - 

 26,702,036 

 39,541,139 

 909,922,079 

 2,502,182,722 

หมายเหตุ

บริษัท นำ้าตาลครบุรี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 ธนัวาคม

 2556

1 มกราคม

 2555

1 มกราคม

 2555

31 ธนัวาคม

 2556

31 ธนัวาคม

 2555

(ปรบัปรงุใหม่)

31 ธนัวาคม

 2555

(ปรบัปรงุใหม่)

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบกำรเงนินี ้     

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



65บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน 

 หุน้สำมญั 500,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 

 หุน้สำมญั 600,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 

ทนุออกจ�ำหน่ำยและช�ำระเตม็มลูค่ำแล้ว 

 หุน้สำมญั 500,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 

 หุน้สำมญั 550,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 1 บำท 

ใบส�ำคญัแสดงสิทธ ิ

ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั 

ก�ำไรสะสม 

 จดัสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย 

 ยงัไม่ได้จดัสรร 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้อืหุน้ 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้ 

  

(หน่วย : บาท)

25

25

26

27

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 500,000,000 

 500,000,000 

 - 

 1,180,175,000

  50,000,000 

 1,059,152,841 

  (3,684,880)

 2,785,642,961 

 4,315,948,702 

 

 500,000,000 

  500,000,000 

  - 

 1,180,175,000

  41,600,000 

 467,064,850 

  (1,208,663)

 2,187,631,187 

 4,575,197,735 

 

 600,000,000 

 550,000,000 

 2,500,000 

 1,642,675,000 

 60,000,000 

 1,195,954,193 

 - 

 3,451,129,193 

 4,728,452,329 

500,000,000 

 500,000,000 

 - 

 1,180,175,000 

 41,600,000 

 475,088,560 

 2,476,217 

 2,199,339,777 

 4,504,547,543 

500,000,000 

 500,000,000 

 - 

 1,180,175,000 

 50,000,000 

 1,067,805,917 

 - 

 2,797,980,917 

 4,315,884,820 

 600,000,000 

  550,000,000 

  2,500,000 

  1,642,675,000 

  60,000,000 

  1,178,971,451 

  (3,684,880)

  3,430,461,571 

  5,932,644,293 

หมายเหตุ

บริษัท นำ้าตาลครบุรี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน 

31 ธนัวาคม

 2556

1 มกราคม

 2555

1 มกราคม

 2555

31 ธนัวาคม

 2556

31 ธนัวาคม

 2555

(ปรบัปรงุใหม่)

31 ธนัวาคม

 2555

(ปรบัปรงุใหม่)

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบกำรเงนินี ้     
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(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555

(ปรบัปรงุใหม่)

2555

(ปรบัปรงุใหม่)

2556 2556

กำาไรขาดทนุ : 

รายได้  

รำยได้จำกกำรขำย 

รำยได้จำกกำรให้บรกิำร 

รำยได้อืน่  

 ดอกเบีย้รบั 

 ก�ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 อืน่ๆ  

รวมรายได้  

ค่าใช้จ่าย  

ต้นทนุขำย  

ต้นทนุกำรให้บรกิำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร 

ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

รวมค่าใช้จ่าย 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ

 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 

กำาไรสำาหรบัปี 

 6,316,880,883 

  32,697,824 

  39,322,202 

  196,703,721 

  51,332,816 

  6,636,937,446 

  5,186,690,167 

  29,587,851 

  249,429,993 

  184,298,114 

  - 

  5,650,006,125 

 

 986,931,321 

       (56,796,196)

  930,135,125 

   (214,647,134)

  715,487,991 

 5,845,438,160 

  32,725,751 

  25,967,091 

  - 

  53,738,120 

  5,957,869,122 

  4,761,229,174 

  30,192,469 

  259,229,658 

  199,659,747 

  50,513,881 

  5,300,824,929 

 

 657,044,193 

  (19,563,520)

  637,480,673 

  (128,242,070)

  509,238,603 

 6,316,880,883 

  32,261,606

 41,428,487 

 196,703,721 

 38,199,662 

 6,625,474,359 

 5,187,938,481 

 31,559,855 

 249,429,993 

 170,438,555 

  - 

 5,639,366,884 

 

 986,107,475 

  (54,535,941)

 931,571,534 

 (215,454,177)

 716,117,357 

 5,870,724,821 

 33,059,926 

 25,514,024 

 - 

 42,970,625 

 5,972,269,396 

 4,763,974,378 

 29,318,629 

 259,229,658 

 220,025,831 

 51,618,381 

 5,324,166,877 

   648,102,519  

    (20,494,014)

 627,608,505 

 (126,073,220)

 501,535,285 

30

4,	29.2

บริษัท นำ้าตาลครบุรี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555

(ปรบัปรงุใหม่)

2555

(ปรบัปรงุใหม่)

2556 2556หมายเหตุ

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบกำรเงนินี ้     

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



67บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน)

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555

(ปรบัปรงุใหม่)

2555

(ปรบัปรงุใหม่)

2556 2556

กำาไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ : 

โอนกลบัส่วนเกนิทนุจำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทนุ 

 ในหลกัทรพัย์เผือ่ขำยจำกกำรขำย 

ผลกระทบของภำษเีงนิได้

ผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำร

 ตำมหลกัคณติศำสตร์ประกันภยั 

ผลกระทบของภำษเีงนิได้ 

กำาไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่สำาหรบัปี 

กำาไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสำาหรบัปี 

กำาไรต่อหุน้  

ก�ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน 

 ก�ำไรส�ำหรบัปี 

      (3,215,866)

      739,649  

      (2,476,217)

 - 

 - 

 - 

 (2,476,217)

  713,011,774 

               1.43 

                   -

                       -  

                   -

 (3,237,909) 

        647,582

 (2,590,327) 

 (2,590,327)

 506,648,276 

               0.94 

  (3,215,866)

 739,649 

  (2,476,217)

  - 

  - 

  - 

    (2,476,217)

  713,641,140 

 

 1.43

  - 

  - 

  - 

         (3,934,750)

   718,075 

   (3,216,675)

 (3,216,675)

 498,318,610 

 0.92 

24

4,	29.3

31

บริษัท นำ้าตาลครบุรี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2555

(ปรบัปรงุใหม่)

2555

(ปรบัปรงุใหม่)

2556 2556หมายเหตุ

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบกำรเงนินี ้     
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(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 25562555 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดำาเนินงาน  

ก�ำไรก่อนภำษเีงนิได้  

รำยกำรปรบักระทบยอดก�ำไรก่อนภำษเีป็นเงนิสดรบั (จ่ำย)   

 จำกกจิกรรมด�ำเนนิงำน  

 ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ�ำหน่ำย  

 ตดัจ�ำหน่ำยส่วนเกนิจำกกำรซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 โอนกลบัค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญู  

 (โอนกลบั) กำรปรบัลดสนิค้ำคงเหลอืเป็นมลูค่ำสทุธทิีจ่ะได้รบั 

 ขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย  

 ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์  

 ก�ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุระยะยำวอืน่  

 ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน  

 (ก�ำไร) ขำดทนุจำกอัตรำแลกเปลีย่นทียั่งไม่เกดิขึน้จรงิ  

 รำยได้ดอกเบีย้  

 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้  

กำาไรจากการดำาเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์ 

 และหนีส้นิดำาเนนิงาน  

สนิทรพัย์ดำาเนนิงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง  

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่  

ลกูหนีช้ำวไร่    

สนิค้ำคงเหลอื   

ลกูหนีธ้นำคำรตำมสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอืน่  

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน  

หนีส้นิดำาเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)  

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่  

เจ้ำหนีธ้นำคำรตำมสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

เจ้ำหนีส้�ำนกังำนกองทนุอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย  

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่   

เงนิสดจำกกจิกรรมด�ำเนนิงำน  

 จ่ำยภำษเีงนิได้  

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดำาเนินงาน  

  

 930,135,125 

 142,099,208 

   (15,132,597)

   (42,996,127)

          (90,987)

                   - 

   (15,670,999)

     (3,677,883)

     2,461,130 

   (51,997,840)

   (39,322,202)

    56,618,681 

 962,425,509 

   30,565,614 

   52,972,727 

 238,014,277 

                   - 

        (769,169)

   (79,457,422)

   (85,619,742)

 (133,486,558)

   12,503,546 

     (1,120,246)

 996,028,536 

 (378,507,299)

 617,521,237 

   637,480,673 

   169,432,886 

       (7,589,662)

     (25,319,127)

            28,350 

                     - 

          200,418 

                     - 

       4,344,413 

     86,141,043 

     (25,967,091)

     18,885,480 

   857,637,383 

     (59,226,518)

       7,098,003 

   (203,692,379)

     67,030,097 

       1,126,477 

       4,028,095 

       6,587,119 

                     - 

     20,504,242 

       1,337,805 

   702,430,324 

   (164,183,524)

   538,246,800 

    931,571,534 

    137,063,015 

      (15,132,597)

      (42,996,127)

               (9,412)

        6,999,700 

        (1,712,368)

        (3,677,883)

        2,276,202 

      (51,997,840)

      (41,428,487)

      53,838,392 

    974,794,129 

      54,023,416 

      52,972,727 

    236,967,004 

                      - 

           484,789 

           759,577 

      (84,567,157)

    (133,486,558)

      12,503,546 

        (1,134,465)

 1,113,317,008 

    (376,180,892)

    737,136,116 

 627,608,505 

 180,488,704 

          (7,589,662)

       (25,319,127)

 18,159 

 - 

             (165,399)

  - 

  4,404,477 

  86,141,043 

       (25,514,024)

 18,893,215 

  858,965,891 

     (147,015,199)

  7,098,003 

      (201,544,373)

  67,030,097 

      (187,763,220)

  80,194,348 

  149,389,995 

  - 

  20,504,242 

  5,228,042 

  652,087,826 

     (165,516,305)

  486,571,521 

บริษัท นำ้าตาลครบุรี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 25562555 2555

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบกำรเงนินี ้     

งบกระแสเงินสด



71บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน)

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 25562555 2555

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน  

เงนิลงทนุในตรำสำรหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก�ำหนดเพิม่ขึน้  

เงนิให้กูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย (เพิม่ขึน้) ลดลง  

ลกูหนีเ้งนิส่งเสรมิปลกูอ้อยลดลง  

เงนิสดรบัจำกกำรจ�ำหน่ำยเงนิลงทนุระยะยำว  

เงนิสดจ่ำยซือ้ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์  

เงนิสดจ่ำยซือ้สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  

เงนิสดรบัจำกกำรจ�ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์  

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้  

เงนิสดรบัจำกดอกเบ้ียรบั  

เงนิสดสทุธใิช้ไปในกิจกรรมลงทุน  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ  

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูยื้มระยะสัน้  

 จำกสถำบนักำรเงนิเพิม่ขึน้ 

ช�ำระคนืหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ  

เงนิสดรบัจำกเงนิกู้ยืมระยะยำว  

ช�ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำว  

เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทนุ  

เงนิสดรบัจำกใบส�ำคญัแสดงสทิธ ิ  

จ่ำยดอกเบีย้   

จ่ำยเงนิปันผล   

เงนิสดสทุธจิาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสทุธิ  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดต้นปี  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี  

ข้อมลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ่ิมเตมิ  

รำยกำรทีม่ใิช่เงนิสด  

 โอนกลบัส่วนเกนิทนุจำกกำรวดัมลูค่ำเงนิลงทนุในหลกัทรัพย์ 

  เผือ่ขำยจำกกำรขำย  

 รำยกำรซือ้สนิทรพัย์ทีย่งัไม่ได้จ่ำยช�ำระลดลง(เพิม่ขึน้)  

 โอนสนิทรพัย์ระหว่ำงก่อสร้ำงไปเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน  

 ดอกเบีย้จ่ำยบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ระหว่ำงก่อสร้ำง  

 หกักลบลบหนีร้ะหว่ำงลกูหนี/้เจ้ำหนีส้�ำนกังำนกองทนุอ้อย 

  และน�ำ้ตำลทรำย

        (5,000,000)

  - 

  127,940 

  7,317,085 

    (583,435,659)

        (4,803,379)

 21,864,780 

 - 

 40,087,942 

    (523,841,291)

 5,067,753 

        (4,732,443)

  - 

    (288,854,540)

 - 

 - 

      (56,529,170)

    (324,870,045)

    (669,918,445)

    (576,238,499)

 1,324,635,977 

 748,397,478 

  

        (3,215,866)

      (32,385,199)

        (1,038,400)

                      - 

      (24,618,008)

  - 

 (40,000,000)

 16,795,494 

 - 

 (254,404,312)

 (1,481,109)

 10,989,432 

 (150,000,000)

 25,437,364 

 (392,663,131)

 140,000,000 

 (11,147)

 - 

 (416,630,000)

 512,500,000 

 2,500,000 

 (19,015,600)

 (368,626,980)

 (149,283,727)

 (3,700,058)

 702,826,920 

 699,126,862 

  

 - 

 49,980,049 

 (1,000,000)

 - 

 - 

 (5,000,000)

    25,000,000 

         127,940 

      7,317,085 

  (545,892,190)

      (4,170,378)

      4,779,733 

  (269,500,000)

    42,455,340 

  (744,882,470)

         (764,247)

      (2,150,771)

                    - 

  (215,880,000)

                   - 

                   - 

    (53,748,881)

  (324,870,045)

 (597,413,944)

 (605,160,298)

1,307,987,218 

   702,826,920 

                      

      (3,215,866)

    (31,764,493)

      (1,038,400)

                     - 

    (24,618,008)

  - 

  - 

 16,795,494

 - 

 (1,297,686,871)

 (1,894,739)

  11,442,903 

  - 

 25,096,215 

 (1,246,246,998)

 144,168,000 

 (11,147)

 915,858,904 

      (416,630,000)

 512,500,000 

  2,500,000 

        (31,146,406)  

  (368,626,980)  

       758,612,371 

          (1,063,106)

 748,397,478 

 747,334,372 

   

 - 

 (94,517,215)

 (1,000,000)

 12,606,633 

  - 

บริษัท นำ้าตาลครบุรี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2556 25562555 2555

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบกำรเงนินี ้     

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



72 รายงานประจำาปี 2556

1.  ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ฯ

 บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรผลิต
 และจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
 เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร โรงงำนของบริษัทฯตั้งอยู่เลขที่ 289 หมู่ที่ 13 ต�ำบลจระเข้หิน อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ

 ตั้งแต่ต้นปี 2555 บริษัทฯได้ให้ชำวไร่เป็นผู้ว่ำจ้ำงรถบรรทุกร่วมและแรงงำนตัดอ้อยโดยตรง บริษัทฯท�ำหน้ำท่ีเป็นเพียงผู้ประสำนงำนเท่ำนั้น 
 จึงไม่มีรำยได้จำกกำรบริกำรเรื่องดังกล่ำว

2.  เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบกำรเงนินีจ้ดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก�ำหนดในพระรำชบญัญตัวิชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงนิ
 ตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 28 กันยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับ
 ภำษำไทยนี้

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

 ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย 
  (ซึ่งต่อไปนี้เรียกวำ่ “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้

      จัดตั้งขึ้น อัตรำร้อยละ  

          ชื่อบริษัท                                                ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของกำรถือหุ้น

      2556 2555
      ร้อยละ ร้อยละ                                    

  บริษัท ผลิตไฟฟ้ำครบุรี จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหนำ่ยไฟฟ้ำ ไทย 100.00 100.00 
  บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จ�ำกัด    ซื้อขำยกำกน�้ำตำล (โมลำส) และ ไทย 100.00 100.00 
   (เดิมชื่อ “ บริษัท จักรกลเกษตร ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (เดิมให้บริกำร   
   บริกำร จ�ำกัด”) เครื่องมือทำงกำรเกษตร)
  บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด  ผลิตและจ�ำหนำ่ยเอทำนอล ไทย 100.00 100.00 

 ข) บริษัทฯ น�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯ มีอ�ำนำจในกำรควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่
  บริษัทฯ สิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น

 ค) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

 ง) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหวำ่งกันที่มีสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯ จัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมวิธีรำคำทุน

3.  มาตรฐานการบัญชีใหม่

 มำตรฐำนกำรบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนำคตมีรำยละเอียดดังนี้

 ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

 มำตรฐำนกำรบัญชี

  ฉบับที่ 12  ภำษีเงินได้
  ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

บริษัท นำ้าตาลครบุรี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



73บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน)

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

  ฉบับที่  8 ส่วนงำนด�ำเนินงำน

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี 

  ฉบับที่  10 ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงำน

  ฉบับที่  21 ภำษีเงินได้ - กำรได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่ำเสื่อมรำคำที่ตีรำคำใหม่

  ฉบับที่  25 ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น

 แนวปฏิบัติทำงบัญชีเกี่ยวกับกำรโอนและกำรรับโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

 มำตรฐำนกำรบญัช ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏบิตัทิำงบญัชีข้ำงต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น

 สำระส�ำคัญต่องบกำรเงินนี้ ยกเว้นมำตรฐำนกำรบัญชีดังต่อไปนี้

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ้

 มำตรฐำนฉบับนี้ก�ำหนดให้กิจกำรระบุผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดจำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงมูลค่ำสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐำนะ

 กำรเงนิกับฐำนภำษ ีและรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษเีป็นสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชีตำมหลกัเกณฑ์ทีก่�ำหนด บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

 ได้เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบกำรเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่ำ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำโดยตลอด ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลง

 นโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวแสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4

 ข.  มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

 มำตรฐำนกำรบัญชี        วันที่มีผลบังคับใช้

  ฉบับที่   1 (ปรับปรุง 2555) กำรน�ำเสนองบกำรเงิน      1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่   7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด      1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 12  (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได้       1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 17  (ปรับปรุง 2555) สัญญำเช่ำ       1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 18  (ปรับปรุง 2555) รำยได ้       1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 19  (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงำน     1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่  21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่  24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่  28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม      1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่  31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ     1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่  34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหว่ำงกำล      1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2555) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์     1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่  38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน      1 มกรำคม 2557

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

  ฉบับที่  2 (ปรับปรุง 2555) กำรจำ่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์     1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ      1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่  4 สัญญำประกันภัย      1 มกรำคม 2559

  ฉบับที่  5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก  1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด�ำเนินงำน      1 มกรำคม 2557

 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญช ี  

  ฉบับที่  15 สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เชำ่    1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่  27 กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบกฎหมำย  1 มกรำคม 2557

   ฉบับที่  29 กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร   1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่  32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต ์    1 มกรำคม 2557
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 กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน       วันที่มีผลบังคับใช้

  ฉบับที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะ     

    และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน    1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่   1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน       

    กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม    1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 7 กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29     

    เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 10 งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ    1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร     1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ     1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 17 กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ    1 มกรำคม 2557

  ฉบับที่ 18 กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ     1 มกรำคม 2557

 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำน

 กำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเมื่อน�ำมำถือปฏิบัติ 

4.  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

 ในระหว่ำงปีปัจจบัุน บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้เปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชีทีส่�ำคญั ตำมทีก่ล่ำวในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 3 เน่ืองจำก 

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยน�ำมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่12 เรือ่ง ภำษเีงนิได้ มำถอืปฏบิตั ิผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชดีงักล่ำว 

 แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 จ�ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้
                    (หน่วย : พันบำท)

     งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

   ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่        
   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 1 มกรำคม  31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 1 มกรำคม 
   2556 2555 2555 2556 2555 2555

งบแสดงฐานะการเงิน       

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 5,987 3,747 1,612 - - -

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 39,541 26,265 14,754 39,541 26,265 14,754

ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลง (33,554) (22,518) (12,402) (39,541) (26,265) (14,014)

องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นลดลง - - (740) - - (740)

                    (หน่วย : พันบำท)

                             ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556        ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555

                                                                    งบกำรเงินรวม         งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม          งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    

กำาไรหรือขาดทุน :

ภำษีเงินได้เพิ่มขึ้น  11,754 13,923 10,116 12,250

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ลดลง (11,754) (13,923) (10,116) (12,250)

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนลดลง (บำท) (0.022) (0.026) (0.020) (0.024)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :    

โอนกลับส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำ    

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยลดลง - - 740 740

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก    

  คณิตศำสตร์ประกันภัย 718 648 - -

   ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่        
   31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 1 มกรำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 1 มกรำคม
   2556 2555 2555 2556 2555 2555

                            ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556        ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555

                                                                    งบกำรเงินรวม         งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม          งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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5.  นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

5.1  การรับรู้รายได้

 ขายสินค้า

 รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำรบัรูเ้มือ่บรษิทัฯ ได้โอนควำมเสีย่งและผลตอบแทนทีม่นียัส�ำคญัของควำมเป็นเจ้ำของสนิค้ำให้กบัผูซ้ือ้แล้ว รำยได้จำก

 กำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก�ำกับสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส�ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

 เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนดจำ่ยคืนภำยใน

 ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้ 

5.3 ลูกหนี้การค้า

 ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกคำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ส�ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณ

 ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้ 

5.4 สินค้าคงเหลือ

 สินค้ำส�ำเร็จรูปและกำกน�้ำตำลแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกวำ่ รำคำทุนดังกล่ำวหมำยถึง 

 ต้นทุนในกำรผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่ำโสหุ้ยโรงงำนด้วย

 สินค้ำระหว่ำงผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ รำคำทุนดังกล่ำวหมำยถึง ต้นทุนใน

 กำรผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่ำโสหุ้ยโรงงำนด้วย

 วัตถุดิบ ปุ๋ย สำรเคมี อะไหล่ วัสดุโรงงำนและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่ำตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใด

 จะต�่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้

 กำกอ้อยที่เกิดขึ้นจำกกำรผลิตน�้ำตำล ไม่ได้มีกำรจัดสรรต้นทุนกำรผลิตร่วมที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรผลิตให้ ดังนั้น รำยได้จำกกำรขำย

 ผลพลอยได้ดังกลำ่วจะแสดงเป็นรำยกำรหักจำกต้นทุนผลิตในแต่ละฤดูกำรผลิต

5.5 เงินลงทุน

 ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่ำวบันทึกในก�ำไรขำดทุน

  เบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อได้จ�ำหนำ่ยหลักทรัพย์นั้นออกไป

 ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

 ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน

 มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค�ำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของปี

 บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

 ในกรณีที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวใหม่ โดยใช้

 มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของ

 ก�ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยนเมื่อมีกำรจ�ำหน่ำย

 เงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

 เมื่อมีกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ทีด่นิแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุ อำคำรและอปุกรณ์แสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุหกัค่ำเสือ่มรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ (ถ้ำม)ี 

 ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
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 ส่วนปรับปรุงที่ดิน  10 ปี

 อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง  20 ปี

 เครื่องจักรและอุปกรณ ์  4 - 50 ปี

 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน   5 ปี

 ยำนพำหนะ  5 ปี

 งำนระบบสำธำรณูปโภคและบ�ำบัดน�้ำเสีย 20 ปีี

 ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

 ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจ�ำหนำ่ยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

 ในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหนำ่ยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน เมื่อ

 บรษิทัฯและบริษัทย่อยตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

5.7 ต้นทุนการกู้ยืม

 ต้นทุนกำรกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำย 

 ได้ถูกน�ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์ จนกว่ำสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนกำรกู้ยืมอื่นถือเป็น

 ค่ำใช้จำ่ยในงวดที่เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมนั้น

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและคำ่เผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของสินทรัพย์นั้น

 บรษิทัฯและบรษัิทย่อยตดัจ�ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีำยกุำรให้ประโยชน์จ�ำกดัอย่ำงมรีะบบ ตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของ

 สินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำว เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวน

 ระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย

 ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์มีอำยุกำรให้ประโยชน์ 5 ปี

5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บคุคลหรอืกิจกำรทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ หมำยถงึ บคุคลหรอืกจิกำรทีม่อี�ำนำจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯ ควบคมุไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรง

 หรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ซ่ึงท�ำให้มีอิทธิพล

 อย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหำรส�ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ ที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของ 

 บริษัทฯ

5.10 สัญญาเช่าระยะยาว

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำ

 กำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ

 แล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกใน

 ส่วนของก�ำไรหรอืขำดทนุตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ สนิทรพัย์ท่ีได้มำตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน จะคดิค่ำเสือ่มรำคำตลอดอำยกุำรใช้งำนของสนิทรพัย์

 ที่เชำ่ หรืออำยุของสัญญำเช่ำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะต�่ำกว่ำ

 สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำ

 ด�ำเนนิงำน จ�ำนวนเงนิทีจ่่ำยตำมสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรอืขำดทุน ตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ

5.11 เงินตราต่างประเทศ

 บรษิทัฯ แสดงงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเป็นสกลุเงนิบำท ซึง่เป็นสกลุเงนิทีใ่ช้ในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ รำยกำรต่ำงๆ ของแต่ละ

 กิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น

 รำยกำรท่ีเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรำยกำรสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิซึง่อยูใ่นสกลุ

 เงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

 ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยน ได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

 ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย หำกมข้ีอบ่งชีว่้ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจด้อยค่ำ บรษัิทฯและบรษัิทย่อยรบัรูข้ำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมือ่มลูค่ำทีค่ำดว่ำ

 จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ท้ังน้ี มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึง มูลค่ำยุติธรรม หักต้นทุนใน

 กำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกวำ่

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน 

 หำกในกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ มข้ีอบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ท่ีรบัรูใ้นงวดก่อนได้หมดไป หรอื

 ลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู้ใน

 งวดก่อนกต่็อเมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรทีใ่ช้ก�ำหนดมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืภำยหลงัจำกกำรรบัรูผ้ลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำครัง้ล่ำสดุ

  โดยมลูค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำ ต้องไม่สงูกว่ำมลูค่ำตำมบญัชทีีค่วรจะเป็น หำกกจิกำร

 ไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ

 สินทรัพย์ โดยรับรู้ไปยังส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนทันที

5.13 ผลประโยชน์พนกังาน

 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรู ้เงนิเดอืน ค่ำจ้ำง โบนสั และเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมือ่เกดิรำยกำร

  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน

 บรษิทัฯบรษิทัย่อยและพนกังำนได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังำนจ่ำยสะสมและเงนิทีบ่รษิทัฯและบรษัิทย่อย

 จ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพได้แยกออกจำกสนิทรพัย์ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย เงนิทีบ่รษิทัฯและบริษทัย่อย

 จ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมภีำระส�ำหรบัเงนิชดเชยทีต้่องจ่ำยให้แก่พนกังำนเมือ่ออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึง่บรษิทัฯและบรษิทัย่อยถอืว่ำ

 เงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ 

 (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

 ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้

 ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 หนี้สินของโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประกอบด้วย มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

 ในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำนเป็นครั้งแรกในปี 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยเลือกรับรู้หนี้สิน

 ในช่วงกำรเปลีย่นแปลงทีม่ำกกว่ำหนีส้นิทีร่บัรู ้ณ วันเดยีวกนัตำมนโยบำยกำรบญัชีเดมิ โดยบนัทึกปรบักบัก�ำไรสะสม ณ วนัต้นงวดของปี 2554

5.14 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพัน ซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำม

 เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะเสยีทรพัยำกรเชิงเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภำระผกูพนัน้ัน และบรษัิทฯและบริษทัย่อย

 สำมำรถประมำณมูลคำ่ภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ

5.15 ภาษีเงินได้

 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนที่คำดว่ำจะจำ่ยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษี

 ตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ

 ระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน



78 รายงานประจำาปี 2556

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้

 รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมท้ังผลขำดทุนทำงภำษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวท่ีใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่

 ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท�ำกำรปรับลด

 มลูค่ำตำมบญัชดีงักล่ำว หำกมคีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะไม่มกี�ำไรทำงภำษเีพยีงพอต่อกำรน�ำสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้

 รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

 บริษทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ หำกภำษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วข้องกบัรำยกำรทีไ่ด้บนัทกึโดยตรง

 ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.16 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

 ลูกหนี้และเจ้ำหน้ีตำมสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ก�ำไร

 ขำดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำวจะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจำก

 กำรท�ำสัญญำจะถูกตัดจ�ำหน่ำยด้วยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำ

6.  การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเรื่องที่มีควำม

 ไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดลุยพนิจิและกำรประมำณกำรดงักล่ำวนี ้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงนิทีแ่สดงในงบกำรเงนิและต่อข้อมลูทีแ่สดงในหมำยเหตุ

 ประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกตำ่งไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

 สัญญาเช่า 

 ในกำรพจิำรณำประเภทของสญัญำเช่ำว่ำเป็นสญัญำเช่ำด�ำเนนิงำนหรอืสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ ฝ่ำยบรหิำรได้ใช้ดลุยพนิจิในกำรประเมนิเงือ่นไข

 และรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ีเช่ำดังกล่ำว

 แล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก

 ลูกหนี้แต่ละรำย โดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีตอำยุของหนี้ที่คงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ในกำรค�ำนวณค่ำเสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูค่ำคงเหลอืเมือ่เลกิใช้งำน

 ของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลคำ่คงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ หำก

 คำดว่ำมลูค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืต�ำ่กว่ำมลูค่ำตำมบัญชขีองสนิทรพัย์นัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิทีเ่กีย่วข้องกบักำรคำดกำรณ์

 รำยได้และค่ำใช้จำ่ยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณ

 กำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสม

 ในกำรค�ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯและบริษัทย่อย จะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี

 ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะมกี�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวและขำดทนุนัน้

  ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด 

 โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ 

 ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน เป็นต้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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7. การดำาเนนิงานทีเ่ป็นไปตามฤดกูาล

 กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ มีลักษณะขึ้นอยู่กับฤดูกำล ซึ่งแบ่งเป็นฤดูกำลผลิต ระหว่ำงช่วงประมำณเดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนเมษำยน และ

 นอกฤดกูำลผลติ ระหว่ำงช่วงประมำณเดอืนพฤษภำคมถงึเดอืนตลุำคม

8.  รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทฯ กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

   รำยชื่อ   ลักษณะควำมสัมพันธ์

 บริษัท ผลิตไฟฟ้ำครบุรี จ�ำกัด   บริษัทย่อย

 บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จ�ำกัด   บริษัทย่อย   

 (เดิมชื่อ “บริษัท จักรกลเกษตรบริกำร จ�ำกัด”)

 บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด   บริษัทย่อย

 บริษัท ครบุรี แคปิตอล จ�ำกัด   ผู้ถือหุ้น/กรรมกำรร่วมกัน

 บริษัท ค้ำผลผลิตน�้ำตำล จ�ำกัด   ผู้ถือหุ้น/กรรมกำรร่วมกัน

 บริษัท เอ็น.วำย.ดีเวลลอปเมนต์ จ�ำกัด   ผู้ถือหุ้น/กรรมกำรร่วมกัน

 บริษัท ทะเลทรัพย์ จ�ำกัด   ผู้ถือหุ้น/กรรมกำรร่วมกัน

 บริษัท เอ็น.วำย.รับเบอร์ จ�ำกัด   ผู้ถือหุ้น/กรรมกำรร่วมกัน

 ในระหว่ำงปี บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีำยกำรธรุกจิทีส่�ำคญักบับคุคลหรอืกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั รำยกำรธุรกจิดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำ

 และเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้

 รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     

 (ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)    

 ดอกเบี้ยรับ - - 864 2,357 2556 : ร้อยละ 5.375 ต่อปี          

      (2555 : ร้อยละ 6.375 ต่อปี)

 รำยได้อื่น - - 8,618 2,885 รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ถึง 5

 รำยได้จำกกำรขำยกำกอ้อย - - 27,968 - รำคำตำมสัญญำ (350 - 400 บำทต่อตัน)

 รำยได้ค่ำเช่ำ - - 3,357 110 รำคำตำมสัญญำ (3,333 บำทถึง 210,000 บำทต่อเดือน)

 ซื้อสินทรัพย์ - - 9,900 25,232 รำคำตลำด และรำคำประมูล

 ซื้อไฟฟ้ำ - - 28,703 - รำคำตำมสัญญำ (รำคำตำมกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต) 

 ซื้อไอน�้ำ - - 13,077 - รำคำตำมสัญญำ (70 - 100 บำทต่อตัน)

 ค่ำเช่ำจ่ำย - - 26,448 48,443 รำคำตำมสญัญำ (6,000 บำทถงึ 120,000 บำทต่อคนัต่อเดอืน)

 ค่ำซ่อม - - 6,618 - รำคำตลำด

 ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรจัดกำร - - 2,167 - รำคำตำมสัญญำ

 ค่ำใช้จ่ำยอื่น - - 2,440 - รำคำตลำด

 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    

 รำยได้จำกกำรขำย - 96 - 96 รำคำเทียบเคียงกับลูกค้ำอื่น

 ขำยสินทรัพย์ 7,500 - 7,500 - รำคำตลำด

 ค่ำสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย 433 460 433 460 รำคำตำมสัญญำ (อำยุสัญญำ 15 และ 30 ปี)

 ค่ำเช่ำจ่ำย 5,161 480 5,161 480 รำคำตำมสัญญำ และ รำคำเทียบเคียงกับลูกค้ำรำยอื่น

 ค่ำบริกำรและสำธำรณูปโภค 1,108 599 1,111 599 รำคำตำมสัญญำ (45-60 บำทต่อตำรำงเมตร)

 ค่ำบริกำรในกำรส่งออก 11,799 11,096 11,799 11,096 รำคำตำมสัญญำ (20 บำทต่อตัน)

 ดอกเบี้ยจ่ำย 1,661 13,213 1,661 13,213 2556: ร้อยละ 3.4 ต่อปี (2555: ร้อยละ 3.75 - 5.50 ต่อปี)

2556

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ
 นโยบายการกำาหนดราคา

(หน่วย : พันบำท)

25562555 2555
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 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ2555 มีรำยละเอียดดังนี้   

                          (หน่วย : พันบำท)

                         งบกำรเงินรวม                   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

     2556   2555 2556 2555

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)   

  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  3,861 96 3,861 96

 ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)   

  บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 112 -

 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 10)   

  บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 18,737 17,664

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)   

  บริษัทย่อย (ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) - - 22,073 8,428

  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมกำรร่วมกัน) - 329 - 329

 รวมค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - 329 22,073 8,757

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   

  บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  2,396 - 2,396 -

 เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

 ยอดคงค้ำงของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 และกำรเคลื่อนไหว

 ของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้

    

  

 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำร 

 ดังต่อไปน้ี

                         งบกำรเงินรวม                   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

    2556  2555 2556 2555

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

     บริษัทย่อย - 175,000 (135,000) 40,000

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม 2555

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

           (หน่วย : พันบำท)

ลดลง
ระหว่ำงปี

เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม 2556

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นจาก

  กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

     บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - 320,103 (320,103) -

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม 2555

งบกำรเงินรวม /  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย : พันบำท)

ลดลง
ระหว่ำงปี

เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31 ธันวำคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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9.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 เงินฝำกออมทรัพย์ เงินฝำกประจ�ำ และตั๋วแลกเงินมีอัตรำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 1.00 ถึง 2.90 ต่อปี (2555 : 

 ร้อยละ 0.75 ถึง 2.45 ต่อปี)

10.  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
                  (หน่วย : พันบำท)

            งบกำรเงินรวม      งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

       2556                 2555   2556                  2555 

       ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    

 อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ    

 ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ  3,861 - 3,861 -

 ค้ำงช�ำระ    

  ไม่เกิน 3 เดือน  - 96 - 96

 รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 3,861 96 3,861 96

 ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน    

 อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ    

 ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ  98,101 53,769 90,335 53,769

 ค้ำงช�ำระ    

  ไม่เกิน 3 เดือน  23,972 8,851 23,972 8,628

  3 - 6 เดือน  - 5 - 5

  6 - 12 เดือน  - - - -

  มำกกว่ำ 12 เดือน  - - - -

 รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 122,073 62,625 114,307 62,402

 รวมลูกหนี้กำรค้ำ  125,934 62,721 118,168 62,498

 ลูกหนี้อื่น    

 เงินทดรองจ่ำย  14,314 6,318 1,815 6,094

 ดอกเบี้ยค้ำงรับจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 112 -

 รำยได้ค้ำงรับ  - - - -

 ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  - - 18,737 17,664

 ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน  28,316 12,604 27,769 12,377

 ภำษีซื้อรอเรียกคืน  88,692 19,857 - -

 รวมลูกหนี้อื่น  131,322 38,779 48,433 36,135

 รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ  257,256 101,500 166,601 98,633

            งบกำรเงินรวม     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

       2556                 2555   2556                  2555 

2556

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย : พันบำท)

25562555 2555

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 48,021 35,346 48,021 35,346

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 1,849 1,500 1,849 1,500

 รวม 49,870 36,846 49,870 36,846

2556

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย : พันบำท)

25562555 2555

 เงินสด 386 549 296 289

 เงินฝำกธนำคำร 176,948 147,848 128,831 102,538

 ตั๋วแลกเงิน 570,000 600,000 570,000 600,000

 รวม 747,334 748,397 699,127 702,827
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11.  ลูกหนี้ชาวไร่

 ยอดคงเหลอืของลกูหนีช้ำวไร่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 แยกตำมอำยหุนีท้ีค่งค้ำงนับจำกวนัทีถ่งึก�ำหนดช�ำระได้ดงัน้ี   

  

 

              

 

 ในปีปัจจุบัน บริษัทฯตัดลูกหนี้ออกจำกบัญชีเป็นหนี้สูญไปเป็นจ�ำนวน 32 ล้ำนบำท

12. ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อย
                   

 ลกูหนีเ้งนิส่งเสรมิปลกูอ้อยเป็นกำรให้กำรสนบัสนนุแก่ชำวไร่เพือ่ส่งเสรมิให้ชำวไร่เพำะปลกูอ้อย โดยกำรจัดหำพนัธ์ุอ้อย ระบบน�ำ้ เครือ่งจักรกล

 กำรเกษตร และอุปกรณ์กำรเกษตร อำยุสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 0 - 7 ต่อปี โดยชำวไร่ส่วนใหญ่น�ำที่ดิน 

 และยำนพำหนะเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน

13. สินค้าคงเหลือ                                        

                 (หน่วย : พันบำท)

                                                                                                                   งบกำรเงินรวม

                                                                                                            รำยกำรปรับลดรำคำทุน 

    รำคำทุน เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

    2556 2555 2556 2555 2556 2555

 สินค้ำส�ำเร็จรูป 717,059 521,072 - - 717,059 521,072

 สินค้ำระหว่ำงผลิต 48,907 48,409 - - 48,907 48,409

 ปุ๋ย สำรเคมี อะไหล่ และวัสดุโรงงำน 45,078 38,124 (88) (69) 44,990 38,055

 ผลิตภัณท์พลอยได้ (กำกน�้ำตำล) 18,534 20,427 - - 18,534 20,427

 รวม  829,578 628,032 (88) (69) 829,490 627,963

              

                                                                                                                 งบกำรเงินรวม

                                                                                                          รำยกำรปรับลดรำคำทุน

    รำคำทุน เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

    2556 2555 2556 2555 2556 2555

 ลูกหนี้ชาวไร่ - ค่าอ้อย  

 ฤดูกำรผลิตก่อนปี 2552/2553 24,214 55,580

 ฤดูกำรผลิตปี 2552/2553 5,329 7,148

 ฤดูกำรผลิตปี 2553/2554 7,656 9,664

 ฤดูกำรผลิตปี 2554/2555 17,724 23,749

 ฤดูกำรผลิตปี 2555/2556 34,120 -

 รวมลูกหนี้ชาวไร่ 89,043 96,141

 หัก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (52,290) (77,609)

 ลูกหนี้ชำวไร่ - สุทธิ 36,753 18,532

2556 2555

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย : พันบำท)

2556 2555

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย : พันบำท)

 ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อย 415,653 432,449

 หัก : ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อยที่จะได้รับช�ำระภำยในหนึ่งปี (246,645) (296,331)

 ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อย - สุทธิจำกส่วนที่จะได้รับช�ำระภำยในหนึ่งปี 169,008 136,118

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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                                                                                                                                                                                           (หน่วย : พันบำท)

                                                                                                                   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

                                                                                                            รำยกำรปรับลดรำคำทุน 

    รำคำทุน เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

    2556 2555 2556 2555 2556 2555

 สินค้ำส�ำเร็จรูป 715,521 519,378 - - 715,521 519,378

 สินค้ำระหว่ำงผลิต 48,907 48,409 - - 48,907 48,409

 ปุ๋ย สำรเคมี อะไหล่ และวัสดุโรงงำน 45,078 36,133 (88) (59) 44,990 36,074

 ผลิตภัณท์พลอยได้ (กำกน�้ำตำล) 18,534 20,427 - - 18,534 20,427

 รวม  828,040 624,347 (88) (59) 827,952 624,288

14.  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น           

                                                                                                                 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

                                                                                                          รำยกำรปรับลดรำคำทุน

    รำคำทุน เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

    2556 2555 2556 2555 2556 2555

 เงินมัดจ�ำค่ำกำกน�้ำตำล 186,440 - - -

 อื่นๆ 19,096 16,440 10,355 11,370

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 205,536 16,440 10,355 11,370

2556

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย : พันบำท)

25562555 25552556 25562555 2555

15.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้ 
                   (หน่วย : พันบำท)

  บริษัท ทุนเรียกช�ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน

    2556 2555 2556 2555 2556 2555

      ร้อยละ ร้อยละ

 บริษัท ผลิตไฟฟ้ำครบุรี จ�ำกัด 500,000 350,000 100.00 100.00 500,000 350,000

 บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จ�ำกัด    40,000 40,000 100.00 100.00 40,000 40,000

 (เดิมชื่อ “บริษัท จักรกลเกษตรบริกำร จ�ำกัด”) 

 บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด 7,000 7,000 100.00 100.00 7,000 7,000

 รวม       547,000 397,000

 หัก : ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน     (7,000) (7,000)

 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ     540,000 390,000

 เมื่อวันท่ี 7 พฤษภำคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 3/2556 ของบริษัทย่อย (บริษัท ผลิตไฟฟ้ำครบุรี จ�ำกัด) ได้มีมติเรียกช�ำระ

 ค่ำหุ้นจำกผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 50 มีผลให้ทุนที่ออกและช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นจำก 350 ล้ำนบำท เป็น 500 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯได้จ่ำยช�ำระ

 ค่ำหุ้นเพิ่มเติมเป็นจ�ำนวน 150 ล้ำนบำท

 เมื่อวันท่ี 2 พฤษภำคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 3/2555 ของบริษัทย่อย (บริษัท ผลิตไฟฟ้ำครบุรี จ�ำกัด) ได้มีมติเรียกช�ำระ

 ค่ำหุ้นเพิ่มเติมจำกผู้ถือหุ้นอีกร้อยละ 50 มีผลให้ทุนที่ออกและช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นจำก 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท โดยบริษัทฯได้จ่ำยช�ำระ

 ค่ำหุ้นเพิ่มเติมเป็นจ�ำนวน 100 ล้ำนบำท

 เมื่อวันที่ 20 สิงหำคม 2555 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบริษัทย่อย (บริษัท ผลิตไฟฟ้ำครบุรี จ�ำกัด) ได้มีมติพิเศษเพิ่มทุน

 จดทะเบียนของบริษัทจำกทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 200 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 20 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

 จ�ำนวน 500 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 50 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) และได้น�ำไปจดทะเบียนพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2555 โดย

 บริษัทย่อยได้เรียกช�ำระค่ำหุ้นครั้งแรกร้อยละ 50 เป็นจ�ำนวนเงิน 150 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปีบริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นดังกล่ำวแล้วทั้งจ�ำนวน
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 เมื่อวันท่ี 20 สิงหำคม 2555 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ของบริษัทย่อย (บริษัท จักรกลเกษตรบริกำร จ�ำกัด) ได้มีมติพิเศษเพิ่ม 
 ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจำกทนุจดทะเบียนเดมิจ�ำนวน 20 ล้ำนบำท (หุน้สำมญั 2 ล้ำนหุน้ มลูค่ำหุน้ละ 10 บำท) เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่จ�ำนวน 
 40 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 4 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท) และได้น�ำไปจดทะเบียนพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2555 ในระหว่ำงปีบริษัทฯ
 ได้ลงทุนในหุ้นดังกล่ำวแล้วทั้งจ�ำนวน

 เงินปันผลรับ

 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจำกบริษัทย่อย

16.  เงินลงทุนระยะยาวอื่น             (หน่วย : พันบำท)
                                                                                                                              งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

                   2556            2555
 เงินลงทุนทั่วไป  
	 หุ้นสามัญ  
 บริษัท ค้ำผลผลิตน�้ำตำล จ�ำกัด  1,750 1,750
 บริษัท อ้อยและน�้ำตำลไทย จ�ำกัด  243 243
 บริษัท ไทยชูกำร์มิลเลอร์ จ�ำกัด   2 2
 รวมเงินลงทุนทั่วไป   1,995 1,995
 รวมเงินลงทุนระยะยำวอื่น  1,995 1,995

 ในระหว่ำงปี 2555 บริษัทฯขำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยมูลค่ำตำมบัญชี 7 ล้ำนบำท และรับรู้ก�ำไรจำกกำรขำยจ�ำนวน 4 ล้ำนบำท (สุทธิ

 จำกภำษี) ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน ทั้งนี้ จ�ำนวนดังกล่ำวได้รวมก�ำไรที่โอนมำจำกรำยกำรก�ำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์

 เผื่อขำยในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในระหว่ำงงวดจ�ำนวน 3 ล้ำนบำท (สุทธิจำกภำษี)

17.  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
                       (หน่วย : พันบำท)

                                                                                                                                                       งบกำรเงินรวม 

             งำนระบบ

    อำคำรและ  ที่ดินและส่วน                      เครื่องตกแต่งและ  สำธำรณูปโภค สินทรัพย์  

    สิ่งปลูกสร้ำง เครื่องจักร  ปรับปรุงที่ดิน      อุปกรณ์    เครื่องใช้ส�ำนักงำน     ยำนพำหนะ     และบ�ำบัดน�้ำเสีย   ระหว่ำงก่อสร้ำง  รวม

ราคาทุน         

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 771,919 1,525,268 103,489 142,791 79,558 162,677 215,755 575,978 3,577,435

ซื้อเพิ่ม    1,846 1,379 103,634 16,097 10,698 5,511 466 476,188 615,819

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - (3,043) (106) (5,005) (6,516) - - (14,670)

โอนเข้ำ (โอนออก)  68,412 643,846 698 833 240 18,422 17,477 (750,966) (1,038)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 842,177 2,170,493 204,778 159,615 85,491 180,094 233,698 301,200 4,177,546

ซื้อเพิ่ม    979 - 5,903 14,541 14,441 20,464 1,093 1,334,783 1,392,204

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย (110) (6,757) (4,530) (428) (575) (1,403) - - (13,803)

โอนเข้ำ (โอนออก)  118,731 220,314 - 8,315 - 31,982 8,524 (388,866) (1,000)

ดอกเบี้ยจ่ำยที่ถือเป็นต้นทุน - - - - - - - 12,607 12,607

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 961,777 2,384,050 206,151 182,043 99,357 231,137 243,315 1,259,724 5,567,554

ค่าเสื่อมราคาสะสม         

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 395,106 982,582 16,270 116,734 71,206 124,737 149,831 - 1,856,466

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 24,044 74,173 149 7,919 5,642 11,051 13,345 - 136,323

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่         

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - - (51) (4,983) (3,444) - - (8,478)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 419,150 1,056,755 16,419 124,602 71,865 132,344 163,176 - 1,984,311

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 29,948 99,109 113 10,970 6,929 13,231 13,973 - 174,273

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่         

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย (92) (1,014) - (402) (543) (475) - - (2,526)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 449,006 1,154,850 16,532 135,170 78,251 145,100 177,149 - 2,156,058

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 423,027 1,113,738 188,359 35,013 13,626 47,750 70,522 301,200 2,193,235

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 512,771  1,229,200 189,619 46,873 21,106 86,037 66,166 1,259,724 3,411,496

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี     

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 (จ�ำนวน 119 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)    136,323

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 (จ�ำนวน131ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)    174,273

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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                            (หน่วย  : พันบำท)

                                                                                                                                                     งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

          งำนระบบ

    อำคำรและ  ที่ดินและส่วน  เครื่องตกแต่งและ  สำธำรณูปโภค สินทรัพย์  

    สิ่งปลูกสร้ำง เครื่องจักร  ปรับปรุงที่ดิน      อุปกรณ์     เครื่องใช้ส�ำนักงำน ยำนพำหนะ  และบ�ำบัดน�้ำเสีย ระหว่ำงก่อสร้ำง  รวม

ราคาทุน         

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 771,767  1,525,269 103,489 132,403 81,860 12,408 215,755 392,789 3,235,740

ซื้อเพิ่ม   1,846  1,379 103,635 14,719 10,645 30,743 466 414,224 577,657

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย  -  - (3,043) (2) (5,006) (68) - - (8,119)

โอนเข้ำ (โอนออก)  68,412  643,845 698 834 240 - 17,477 (732,544) (1,038)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 842,025  2,170,493 204,779 147,954 87,739 43,083 233,698 74,469 3,804,240

ซื้อเพิ่ม   1,105  - 5,903 15,008 13,467 23,936 1,093 143,912 204,424

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย (110)  (6,757) (4,530) (393) (575) (1,179) - - (13,544)

โอนเข้ำ (โอนออก)  118,731  58,771 - 8,315 - - 8,524 (195,341) (1,000)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 961,751  2,222,507 206,152 170,884 100,631 65,840 243,315 23,040 3,994,120

ค่าเสื่อมราคาสะสม         

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 395,092  982,582 16,270 110,824 70,803 7,055 149,831 - 1,732,457

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 24,036  74,173 149 7,046 5,575 7,100 13,345 - 131,424

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่         

 จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย -  - - - (4,983) (68) - - (5,051)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 419,128  1,056,755 16,419 117,870 71,395 14,087 163,176 - 1,858,830

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี 29,944  92,697 114 10,297 6,701 9,805 13,973 - 163,531

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับส่วนที่         

 จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย (92)  (1,014) - (379) (544) (326) - - (2,355)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 448,980  1,148,438 16,533 127,788 77,552 23,566 177,149 - 2,020,006

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 422,897  1,113,738 188,360 30,084 16,344 28,996 70,522 74,469 1,945,410

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 512,771  1,074,069 189,619 43,096 23,079 42,274 66,166 23,040 1,974,114

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี     

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 (จ�ำนวน 119 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)    131,424

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 (จ�ำนวน 147 ล้ำนบำท รวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร)    163,531

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงจ�ำนวนประมำณ 1,237 ล้ำนบำท (2555 : 205 
 ล้ำนบำท) ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่ำวได้ใช้เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงสินทรัพย์ดังกล่ำว ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 
 31 ธันวำคม 2556 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนกำรกู้ยืมเข้ำเป็นรำคำทุนของโครงกำรจ�ำนวน 13 ล้ำนบำท (2555 : ไม่มี)

 ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมอีำคำรและอปุกรณ์จ�ำนวนหนึง่ซึง่ตดัค่ำเสือ่มรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู ่มลูค่ำตำมบญัชี
 ก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ�ำนวนเงินประมำณ 213 ล้ำนบำท (2555 : 187 ล้ำนบำท)

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ำสินทรัพย์ส่วนใหญ่ไปค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อ และเงินกู้ยืม (รวมถึงหนี้สินอื่นๆทุกประเภท) ของบริษัทฯและ

 บริษัทย่อยที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงินตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 22 และ 35

18.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อย คือ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
                                   (หน่วย : พันบำท)

        งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
 ราคาทุน  
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554  16,136 15,492
 ซื้อเพิ่ม   4,804 4,171
 โอนเข้ำ   1,038 1,038
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555  21,978 20,701
 ซื้อเพิ่ม   1,894 1,481
 โอนเข้ำ   1,000 1,000
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556  24,872 23,182

          งำนระบบ

    อำคำรและ  ที่ดินและส่วน  เครื่องตกแต่งและ  สำธำรณูปโภค สินทรัพย ์  สินทรัพย ์  สินทรัพย์

    สิ่งปลูกสรำ้ง เครื่องจักร ปรับปรุงที่ดิน     อุปกรณ์     เครื่องใช้ส�ำนักงำน ยำนพำหนะ  และบ�ำบัดน�้ำเสีย ระหวำ่งก่อสรำ้ง รวม
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                                                (หน่วย : พันบำท)

                   งบกำรเงินรวม              งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 การตัดจำาหน่าย  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554  (6,216) (6,168)

 ค่ำตัดจ�ำหน่ำย  (5,776) (5,639)

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555  (11,992) (11,807)

 ค่ำตัดจ�ำหน่ำย  (6,216) (5,903)

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556  (18,208) (17,710)

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555  9,986 8,894

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556  6,664 5,472

 ค่าตัดจำาหน่าย  

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555  5,776 5,639

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556  6,216 5,903

19.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

20.  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

21.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

               

              

 สิทธิกำรเช่ำ - 7,192 - 7,192

 เงินมัดจ�ำค่ำสินทรัพย์ 4,051 80,217 - -

 อื่นๆ 5,429 2,266 5,429 2,265

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,480 89,675 5,429 9,457

2556 25562555 2555

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

       (หน่วย : พันบำท)

 เจ้ำหนี้ค่ำอ้อย 380,718 429,549 380,718 429,549

 เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 133,434 196,375 132,311 184,742

 เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ 386,603 127,025 224,603 127,025

 เจ้ำหนี้ทรัพย์สิน 205,456 110,938 60,338 110,318

 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 50,740 49,258 45,118 48,095

 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - 329 22,073 8,757

 เจ้ำหนี้อื่น 24,193 23,409 23,211 23,409

 รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 1,181,144 936,883 888,372 931,895

2556 25562555 2555

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

(หน่วย : พันบำท)

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 3.10 และ 4.05 150,000 5,832 140,000 -

 รวม  150,000 5,832 140,000 -

2556

อัตรำดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี) 25562555 2555

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

(หน่วย : พันบำท)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 เจ้ำหนี้ค่ำอ้อย

 บริษัทฯรับซื้ออ้อยส�ำหรับฤดูกำลผลิตปี 2556/2557 โดยใช้มติคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำยครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2556 

 ซึ่งเท่ำกับ 900 บำทต่อตันอ้อย ณ ระดับควำมหวำนที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก�ำหนดให้อัตรำขึ้น/ลง ของรำคำอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ำกับ  

 54 บำทต่อตันอ้อย และจนถึงวันที่กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจของบริษัทฯอนุมัติให้ออกงบกำรเงินน้ี ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย

 ยังไม่ได้ประกำศรำคำค่ำอ้อยขั้นสุดท้ำยส�ำหรับฤดูกำลผลิตปี 2556/2557

 อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯคำดว่ำรำคำอ้อยขั้นสุดท้ำยจะสูงกว่ำรำคำอ้อยขั้นต้น บริษัทฯจึงบันทึกค่ำอ้อยและเจ้ำหนี้ค่ำอ้อยส�ำหรับ

 ฤดูกำรผลิตปี 2556/2557 ด้วยรำคำที่ประมำณกำรขึ้นโดยฝ่ำยบริหำร ในรำคำเท่ำกับ 961 บำทต่อตันอ้อย ณ ระดับควำมหวำนที่ 10 ซี.ซี.เอส. 

 และก�ำหนดให้อัตรำขึ้น/ลง ของรำคำอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ำกับ 58 บำทต่อตันอ้อย

 บรษิทัฯรบัซือ้อ้อยส�ำหรบัฤดกูำลผลติปี 2555/2556 โดยใช้มตคิณะกรรมกำรอ้อยและน�ำ้ตำลทรำยครัง้ท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2555 

 ซึ่งเท่ำกับ 950 บำทต่อตันอ้อย ณ ระดับควำมหวำนที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก�ำหนดให้อัตรำขึ้น/ลง ของรำคำอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ำกับ 

 57 บำทต่อตันอ้อย และจนถึงวันที่กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจของบริษัทฯอนุมัติให้ออกงบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2555 ส�ำนักงำน

 คณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำบยังไม่ได้ประกำศรำคำค่ำอ้อยขั้นสุดท้ำยส�ำหรับฤดูกำลผลิตปี 2555/2556

 อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯคำดว่ำรำคำอ้อยขั้นสุดท้ำยจะสูงกว่ำรำคำอ้อยขั้นต้น บริษัทฯจึงบันทึกค่ำอ้อยและเจ้ำหนี้ค่ำอ้อยส�ำหรับ

 ฤดกูำรผลติปี 2555/2556 ด้วยรำคำทีป่ระมำณกำรขึน้โดยฝ่ำยบรหิำร ในรำคำเท่ำกบั 1,009 บำทต่อตนัอ้อย ณ ระดบัควำมหวำนที ่10  ซ.ีซ.ีเอส. 

 และก�ำหนดให้อัตรำขึ้น/ลง ของรำคำอ้อยต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ำกับ 61 บำทต่อตันอ้อย

22. เงินกู้ยืมระยะยาว
                                                                                                                                                                                            (หน่วย : พันบำท)

 วงเงินกู้ อัตรำดอกเบี้ย                                                                                  งบกำรเงินรวม           งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 เงินกู้ (ล้ำนบำท) (ร้อยละ) กำรช�ำระคืน 2556 2555 2556 2555

 1 1,350.00 MLR - 2 ช�ำระคืนเป็นรำย 6 เดือน เป็นจ�ำนวน 18 งวด  - 400,000 - 400,000

     งวดละ 15 ถึง 110 ล้ำนบำท โดยผ่อนในอัตรำ

     ที่เพิ่มขึ้นทุกปี เริ่มผ่อนช�ำระงวดแรกในเดือน

     มิถุนำยน 2550 

  2 8.35 4 ช�ำระคืนเป็นรำย 6 เดือน เป็นจ�ำนวน 10 งวด  - 1,850 - 1,850

     งวดละ 0.5 ถึง 1.85 ล้ำนบำท โดยผ่อนในอัตรำ

     ที่เพิ่มขึ้นทุกปี เริ่มผ่อนช�ำระงวดแรกในเดือน

     ธันวำคม 2551 

  3 48.45 MLR - 1 ช�ำระคืนเป็นรำย 6 เดือน เป็นจ�ำนวน 10 งวด  15,930 26,310 15,930 26,310

     งวดละ 2.42 ถึง 7.97 ล้ำนบำท โดยผ่อน

     ในอัตรำที่เพิ่มขึ้นทุกปี เริ่มผ่อนช�ำระงวดแรก

     ในเดือนมีนำคม 2553 

  4 23.70 4 ช�ำระคืนเป็นรำย 6 เดือน เป็นจ�ำนวน 10 งวด  14,120 18,520 14,120 18,520

     งวดละ 0.84 ถึง 3.97 ล้ำนบำท โดยผ่อน

     ในอัตรำที่เพิ่มขึ้นทุกปี เริ่มผ่อนช�ำระงวดแรก

     ในเดือนกุมภำพันธ์ 2554

  5 1,150.00 AMLR - 2.95 ช�ำระคืนเป็นรำย 6 เดือนเป็นจ�ำนวน 12 งวด      

     งวดละ 40 ถึง 140 ล้ำนบำท โดยผ่อนในอัตรำ

     ที่เพิ่มขึ้นทุกปีเริ่มผ่อนช�ำระงวดแรกในเดือน

     มิถุนำยน 2557 915,859 - - -

 รวม     945,909 446,680 30,050 446,680

 หัก :  ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี  (102,230) (16,630) (22,230) (16,630)

  เงินกู้ยืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 843,679 430,050 7,820 430,050

เงินกู้ (ล้ำนบำท) (ร้อยละ) กำรช�ำระคืน 2556 2555 2556 2555
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 กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีรำยละเอียดดังนี้ 

                (หน่วย : พันบำท)

                        งบกำรเงินรวม                งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556  446,680 446,680

 บวก :  กู้เพิ่ม  915,859 -

 หัก : ช�ำระคืนเงินกู้  (416,630) (416,630)

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 945,909 30,050

 เมือ่วนัที ่6 สงิหำคม 2555 บรษิทัย่อยแห่งหนึง่ได้ท�ำสญัญำกูย้มืเงินจ�ำนวน 1,150 ล้ำนบำท จำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงในประเทศ โดยมอีตัรำ

 ดอกเบี้ย AMLR ลบด้วยร้อยละ 2.95 ต่อปี (AMLR คือ อัตรำดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของสถำบันกำรเงินในประเทศ 4 แห่ง) มีก�ำหนดช�ำระคืน

 เป็นรำยครึ่งปี ภำยใน 8 ปีนับตั้งแต่วันที่เบิกเงินกู้งวดแรก โดยก�ำหนดช�ำระคืนงวดแรกในเดือนมิถุนำยน 2557

 เงินกู้ยืมดังกล่ำว ค�้ำประกันโดยกำรจ�ำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง เครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย

 ภำยใต้สัญญำเงินกู้บริษัทฯและบริษัทย่อยต้องปฎิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ เช่น กำรด�ำรงอัตรำส่วนหนี้สิน

 ระยะยำวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�ำนวนเงิน 834 ล้ำนบำท (2555 : 

 1,372 ล้ำนบำท)

23. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

                   (หน่วย : พันบำท)

              งบกำรเงินรวม               งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

             2556          2555              2556            2555

 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  - 11 - 11

 หัก : ดอกเบี้ยรอกำรตัดจ�ำหน่ำย  - - - -

 รวม   - 11 - 11

 หัก : ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี - (11) - (11)

 หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่                      

 ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี  - - - -

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ำอุปกรณ์ซึ่งใช้ในกำรด�ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก�ำหนดกำรช�ำระค่ำเช่ำ

 เป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 3-5 ปีและสัญญำดังกล่ำวเป็นสัญญำที่บอกเลิกไม่ได้ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต�่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้ : 

                  (หน่วย : พันบำท)

                         งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

                                   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

                                                       ไม่เกิน 1 ปี          1 - 5 ปี  รวม

 ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 11 - 11

 ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี      - - -

 มูลค่ำปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 11 - 11

            2556         2555             2556            2555

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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24. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดังนี้

                  (หน่วย : พันบำท)

              งบกำรเงินรวม            งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

        2556        2555              2556     2555

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 18,363 15,902 16,840 14,564

 ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน   3,367 1,909 3,132 1,765

 ต้นทุนดอกเบี้ย  1,037 552 967 511

 โอนพนักงำน  - - 246 -

 ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 3,935 - 3,238 -

 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 26,702 18,363 24,423 16,840

 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนแสดงได้ดังนี้
                       (หน่วย : พันบำท)

              งบกำรเงินรวม           งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

        2556        2555              2556     2555

 ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน  3,367 1,909 3,132 1,765

 ต้นทุนดอกเบี้ย  1,037 552 967 511

 รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 4,404 2,461 4,099 2,276

 ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรับรู้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน    

 ต้นทุนขำย  2,348 792 2,348 792

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร  2,056 1,669 1,751 1,484

 ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสะสมของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้
 เป็นส่วนหนึ่งของก�ำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีจ�ำนวนประมำณ 3.9 ล้ำนบำท (2555 : ไม่มี) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 3.2 ล้ำนบำท 
 2555 : ไม่มี) 

 สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

                      งบกำรเงินรวม                       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

            2556                       2555                       2556     2555
      (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)        (ร้อยละต่อปี)

 อัตรำคิดลด  4.4 3.5 4.4 3.5

 อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต  4.0 - 8.0 3.5 - 5.5 4.0 - 8.0 3.5 - 5.5

 อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงใน

 จ�ำนวนพนักงำน (ขึ้นกับช่วงอำยุของพนักงำน) 6.0 - 16.0 6.0 - 18.0 6.0 - 16.0 6.0 - 18.0

 จ�ำนวนเงินภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ส�ำหรับปีปัจจุบันและสองปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้
                   (หน่วย : พันบำท)

                                                                  ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์                 จ�ำนวนภำระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจำกผลของ 
               ประสบกำรณ์

        งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร              งบกำรเงินรวม          งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 ปี 2556  26,702 24,423 (2,732) (3,099)
 ปี 2555  18,363 16,840 7,232 6,950
 ปี 2554  15,902 14,564 - -

        2556        2555              2556     2555

        2556        2555              2556     2555

            2556                       2555                       2556    2555
      (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)        (ร้อยละต่อปี)

                                                                 ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์                 จ�ำนวนภำระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจำกผลของ
               ประสบกำรณ์
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25. ทุนเรือนหุ้น

 เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2556 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติดังนี้

 ก) อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 500,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 

  1 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 600,000,000 บำท (หุ้นสำมัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) และได้จดทะเบียนเพิ่มทุน

  ดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2556

 ข) อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจ�ำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ดังนี้

  1) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 33,333,333 หุ้น เพื่อเสนอขำยโดยเฉพำะเจำะจงต่อบริษัท มิตซุย จ�ำกัดในรำคำหุ้นละ 10.25 บำท

   โดยบริษัทฯ ได้รับช�ำระเงินค่ำหุ้นดังกลำ่วในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2556

  2) จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทนุจ�ำนวน 16,666,667 หุน้ เพือ่เสนอขำยโดยเฉพำะเจำะจงต่อบรษิทั มติซยุชกูำร์ จ�ำกดัในรำคำหุน้ละ 10.25 บำท

   โดยบริษัทฯ ได้รับช�ำระเงินค่ำหุ้นดังกล่ำวในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2556

  3) จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทตำมใบส�ำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1

26. ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

 เมือ่วนัที ่13 กมุภำพนัธ์ 2556 บรษิทัฯได้ออกใบส�ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญั (KBS-W1) เพือ่เสนอขำยให้แก่ผูถ้อืหุน้ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้

 ประเภทของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรร

     ให้แก่บุคคลโดยเฉพำะเจำะจง

 ชนิด  : ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้เฉพำะภำยในกลุ่มและภำยใต้ข้อจ�ำกัด

 จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ออก : 50,000,000 หน่วย

 จ�ำนวนหุ้นที่รองรับกำรใช้สิทธิ : 50,000,000 หุ้น

 อัตรำกำรใช้สิทธิ : ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสำมัญใหม่

 รำคำใช้สิทธ ิ : 12.70 บำทต่อหุ้น

 จัดสรรให้แก ่ : บุคคลโดยเฉพำะเจำะจง คือ

     1. บริษัท มิตซุย จ�ำกัด สัญชำติญี่ปุ่น ที่อยู่ 2 - 1, Ohtemachi 1 - chome, Chiyoda - ku, 

      Tokyo, 1000 - 0004, Japan จ�ำนวน 33,333,333 หน่วย

     2. บริษัท มิตซุยชูกำร์ จ�ำกัด สัญชำติญี่ปุ่น ที่อยู่ 36 - 2, Nihonbashi - Hakozakicho, 

      Chuo - ku, Tokyo, 103 - 8423, Japan จ�ำนวน 16,666,667 หน่วย

 รำคำใบส�ำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วย : หน่วยละ 0.05 บำท (ห้ำสตำงค์)

 ก�ำหนดวันจองซื้อและรับช�ำระเงิน : 12 กุมภำพันธ์ 2556

 วันที่ออกและเสนอขำย : 13 กุมภำพันธ์ 2556

 อำยุของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับจำกวันที่ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

 ผลของกำรจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิ : ขำยได้หมดทั้งจ�ำนวน

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ยอดคงเหลือของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจ�ำนวน 50 ลำ้นหน่วย

27. สำารองตามกฎหมาย

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้

 เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ

 ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ 

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จำ่ยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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                     (หน่วย : พันบำท)

                                งบกำรเงินรวม            งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

          2556         2555             2556 2555

 เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 317,768 264,589 304,152 258,595

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย  180,489 142,099 169,433 137,063

 ค่ำขนส่ง  138,433 120,188 138,433 120,188

 ค่ำรักษำเสถียรภำพ ค่ำธรรมเนียมวิจัย และเงินน�ำส่งกองทุนอ้อยและน�้ำตำล 78,266 77,987 78,266 77,987

 ค่ำซ่อมแซมบ�ำรุงรักษำ  224,056 200,770 224,056 196,091

 ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน  17,724 13,285 13,706 12,917

 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป  3,085,297 3,271,770 3,085,297 3,271,770

 กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท�ำ 194,592 (234,827) 194,748 (234,060)

29.  ภาษีเงินได้

29.1 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

 ส่วนประกอบของสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนีส้นิภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชี ประกอบด้วยรำยกำรดงัต่อไปนี ้

          

29.2  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

 ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2556 และ 2555 สรปุได้ดงันี้

                  (หน่วย : พนับำท)

                      งบกำรเงนิรวม        งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

     2556 2555 2556 2555

                    (ปรบัปรงุใหม่)                              (ปรบัปรุงใหม่)

 ภาษเีงินได้ปัจจบุนั :    

 ภำษเีงนิได้นติบิคุคลส�ำหรบัปี  114,319 204,531 114,319 203,204

 ภาษเีงินได้รอการตดับญัช ี:    

 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชจีำกกำรเกดิผลแตกต่ำงชัว่ครำว     

  และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 11,754 10,116 13,923 12,250

 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยูใ่นงบกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 126,073 214,647 128,242 215,454

                                                                                                                                                                                            (หน่วย : พันบำท)

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

                             31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 1 มกรำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 1 มกรำคม

    2556 2555 2555 2556 2555 2555 

     (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่)  

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10,470 15,534 19,232 10,458 15,522 19,202

  ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 18 14 32 18 12 14

  ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 5,340 3,673 3,180 4,884 3,368 2,913

  ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ 6,489 3,631 1,334 - - -

 รวม 22,317 22,852 23,778 15,360 18,902 22,129

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

  ก�ำไรในเงินลงทุนเผื่อขำย - - 740 - - 740

  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - อำคำรและอุปกรณ์ 55,871 45,370 36,179 54,901 45,167 36,143

 รวม 55,871 45,370 36,919 54,901 45,167 36,883

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 5,987 3,747 1,613 - - -

 หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 39,541 26,265 14,754 39,541 26,265 14,754 
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 รำยกำรกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่ใช้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2556 และ 2555 สำมำรถแสดงได้ดังนี้ 

                   (หน่วย : พนับำท)

                      งบกำรเงนิรวม          งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

     2556     2555 2556 2555

                    (ปรบัปรงุใหม่)                              (ปรบัปรงุใหม่)

 ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 627,609 930,135 637,481 931,571

 อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล  20% 23% 20% 23%

 ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี 125,522 213,931 127,496 214,261

 ผลกระทบต่อภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษี - (918) - (1,219)

 ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ :    

  ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม  1,455 2,096 1,437 1,903

  ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น  (811) (1,104) (792) (1,101)

  อื่นๆ   (332) (1,003) 101 -

 ผลขำดทุนทำงภำษีของบริษัทย่อยที่คำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์ 239 35 - -

 ผลแตกต่ำงชั่วครำวของบริษัทฯที่คำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์ - 1,610 - 1,610

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 126,073 214,647 128,242 215,454

29.3 ภาษีเงินได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 จ�ำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 

 สรุปได้ดังนี้ 

                     (หน่วย : พันบำท)

                      งบกำรเงินรวม           งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

               2556                  2555           2556 2555

                   (ปรับปรุงใหม่)            (ปรับปรุงใหม่)

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก�ำไรจำก - 740 - 740

     กำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย

 ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 718 - 648 -

 ในเดอืนตุลำคม 2554 คณะรัฐมนตรไีด้มีมติใหป้รบัลดอัตรำภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคลจำกอัตรำรอ้ยละ 30 เปน็รอ้ยละ 23 ในปี 2555 และ
 เป็นร้อยละ 20 ต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวำคม 2554 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำประกำศลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
 เพื่อให้เป็นไปตำมมตคิณะรฐัมนตรดีงักล่ำวส�ำหรบัปี 2555 - 2557 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยได้สะท้อนผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลง
 อัตรำภำษีดังกล่ำวในกำรค�ำนวณภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมที่แสดงไว้ข้ำงต้นแล้ว

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯมีรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้จ�ำนวน 7 ล้ำนบำท 
 (2555 : 7 ล้ำนบำท) ที่บริษัทฯไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่องจำกบริษัทฯพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริษัทฯอำจไม่มี
 ก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้ำงต้นมำใช้ประโยชน์ได้

30. การส่งเสริมการลงทุน

 บรษิทัย่อยแห่งหนึง่ได้รบัสทิธพิเิศษทำงภำษจีำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุนส�ำหรบัไฟฟ้ำและไอน�ำ้จำกเช้ือเพลงิชีวมวล ตำมบตัรส่งเสรมิ

 กำรลงทุนเลขที่ 1521(1)/2552 เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2551ภำยใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดังกล่ำว รวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษี

 เงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบ

 กิจกำรนั้น และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ มีก�ำหนด 5 ปีนับจำก

 วันที่พ้นก�ำหนดได้รับยกเว้นภำษี

    2556     2555 2556 2555

                  (ปรบัปรงุใหม่)                              (ปรบัปรงุใหม่)

               2556                  2555           2556 2555

                   (ปรับปรุงใหม่)          (ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 เมื่อวันท่ี 22 มกรำคม 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ยื่นหนังสือต่อต่อคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อขอยกเลิกบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 

 1521(1) / 2552 ส�ำหรับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกกิจกำรผลิตไฟฟ้ำและไอน�้ำจำกเช้ือเพลิงชีวมวล เน่ืองจำกมีกำรปรับขนำดของโครงกำร และ

 ได้รับกำรอนุมัติให้ยกเลิกโครงกำรของบริษัทย่อยดังกล่ำว ตำมบัตรส่งเสริมดังกล่ำวแล้วในวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2557

 เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2556 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส�ำหรับไฟฟ้ำและไอน�้ำจำก

 เชื้อเพลิงชวีมวล ตำมบตัรส่งเสรมิกำรลงทนุเลขที ่1557(1)/2556 ภำยใต้เงือ่นไขทีก่�ำหนดบำงประกำร สทิธพิเิศษดงักล่ำวรวมถงึกำรได้รบัยกเว้น

 ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วันท่ีเริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบ

 กิจกำรนั้น และได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ มีก�ำหนด 5 ปีนับจำก

 วันที่พ้นก�ำหนดได้รับยกเว้นภำษี

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทย่อยยังไม่มีรำยได้ตำมกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

31. กำาไรต่อหุ้น

 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ย

 ถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี

 ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ�ำนวน

 หุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่ำงงวดกับจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่บริษัทฯอำจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสำมัญ

 เทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสำมัญ โดยสมมติว่ำได้มีกำรแปลงเป็นหุ้นสำมัญ ณ วันต้นปีหรือ ณ วันออกหุ้นสำมัญเทียบเท่ำ อย่ำงไรก็ตำม 

 ไม่มีกำรแสดงก�ำไรต่อหุ้นปรับลดในงบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวำคม 2556 เน่ืองจำกรำคำใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะ

 ซื้อหุ้นสำมัญสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมัญของบริษัทฯ

 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค�ำนวณได้ดังนี้

                                                                                                                 

32. ส่วนงานดำาเนินงาน

 ข้อมูลส่วนงำนด�ำเนินงำนที่น�ำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด�ำเนินงำนได้รับและ

 สอบทำนอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของส่วนงำน

 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำนบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์และบริกำร บริษัทฯ

 และบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 3 ส่วนงำน ดังนี้

 • ส่วนงำนน�้ำตำลทรำยเป็นส่วนงำนที่ท�ำกำรผลิต จ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง

 • ส่วนงำนบริกำร เป็นส่วนงำนที่ให้บริกำรด้ำนเครื่องจักรกลกำรเกษตร และยำนยนต์ต่ำงๆ ให้แก่ชำวไร่อ้อยที่ขำยอ้อยให้กับบริษัท เช่น 

  กำรให้บริกำรรถตัดอ้อย กำรให้บริกำรรถไถ เป็นต้น 

 • ส่วนงำนสำธำรณูปโภค เป็นส่วนงำนที่ผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยใช้กำกอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                        งบกำรเงินรวม

                                                                             จ�ำนวนหุ้นสำมัญ

 ก�ำไรส�ำหรับปี ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ก�ำไรต่อหุ้น

    2556 2555 2556 2555 2556 2555 

    (พันบำท) (พันบำท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บำท) (บำท)

     (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน      

  ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 501,535 715,488 544,247 500,000 0.92 1.43 

                                                                                                                
                                                                             จ�ำนวนหุ้นสำมัญ

ก�ำไรส�ำหรับปี
                                                                                                                

ก�ำไรส�ำหรับปี
                                                                                                                

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ก�ำไรต่อหุ้น

    2556 2555 2556 2555 2556 2555

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

                                                                             จ�ำนวนหุ้นสำมัญ

 ก�ำไรส�ำหรับปี ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ก�ำไรต่อหุ้น

    2556 2555 2556 2555 2556 2555 

    (พันบำท) (พันบำท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บำท) (บำท)

     (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)

 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน      

  ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 509,239 716,117 544,247 500,000 0.94 1.43

                                                                             จ�ำนวนหุ้นสำมัญ

ก�ำไรส�ำหรับปี ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ก�ำไรต่อหุ้น

    2556 2555 2556 2555 2556 2555
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมส่วนงำนบริกำร และส่วนงำนสำธำรณูปโภคเป็นส่วนงำนที่รำยงำนคือ ส่วนงำนบริกำรและสำธำรณูปโภคซึ่ง

 ส่วนงำนด�ำเนินงำนดังกล่ำว มีลักษณะเชิงเศรษฐกิจที่คล้ำยคลึงกันและมีควำมคล้ำยคลึงกันในลักษณะอื่นๆ ตำมที่ก�ำหนดในมำตรฐำน

 กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

 ผู้มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด�ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดสรร

 ทรพัยำกรและกำรประเมนิผลกำรปฏบัิตงิำน บรษิทัฯประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของส่วนงำนโดยพจิำรณำจำกก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรด�ำเนินงำน

 ซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนในงบกำรเงิน 

 กำรบันทึกบัญชีส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำน เป็นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีส�ำหรับรำยกำรธุรกิจกับบุคคลภำยนอก

 ข้อมูลรำยได้ ก�ำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

                                                                                                                                                                                            (หน่วย : พันบำท)

                                                                              ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

                         

   

 รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 5,878,164 25,621 5,903,785 - 5,903,785

 รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน - 76,146 76,146 (76,146) -

 รวม 5,878,164 101,767 5,979,931 (76,146) 5,903,785

 ดอกเบี้ยรับ 25,967 411 26,378 (864) 25,514

 ดอกเบี้ยจ่ำย 19,564 1,794 21,358 (864) 20,494

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 169,433 16,852 186,285 (5,796) 180,489

 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ�ำหน่ำยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 200 (3,850) 4,050 3,484 166

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 128,242 (2,169) 126,073 - 126,073

 กำาไรของส่วนงาน 509,239 (10,016) 499,223 2,312 501,535

 สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 4,728,452 1,836,867 6,565,319 (632,675) 5,932,644

 กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวม      

  เครื่องมือทำงกำรเงิน สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี  355,905 1,196,182 1,552,087 (157,989) 1,394,098

                         

   
ส่วนงำนผลิต
และจ�ำหน่ำย
น�้ำตำลทรำย

ส่วนงำน
บริกำรและ

สำธำรณูปโภค

รวม
ส่วนงำน
ที่รำยงำน

รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร

ระหว่ำงกัน

งบกำรเงิน
รวม

                                                                                                                                                                                            (หน่วย : พันบำท)

                                                                              ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555

                         

   

 รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 6,349,142 436 6,349,578 - 6,349,578

 รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน - 48,443 48,443 (48,443) -

 รวม 6,349,142 48,879 6,398,021 (48,443) 6,349,578

 ดอกเบี้ยรับ 41,428 251 41,679 (2,357) 39,322

 ดอกเบี้ยจ่ำย 54,536 4,618 59,154 (2,357) 56,797

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 137,063 10,513 147,576 (5,476) 142,100

 ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 1,712 22,697 24,409 (8,738) 15,671

 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (ปรับปรุงใหม่) 215,454 (807) 214,647 - 214,647

 กำาไรของส่วนงาน 716,117 (4,367) 711,750 3,738 715,488

 สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 4,315,885 430,221 4,746,106 (430,157) 4,315,949

 กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่รวมเครื่องมือ      

  ทำงกำรเงิน สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี  844,238 144,245 988,573 (287,733) 700,840

                         

   
ส่วนงำนผลิต
และจ�ำหน่ำย
น�้ำตำลทรำย

ส่วนงำน
บริกำรและ

สำธำรณูปโภค

รวม
ส่วนงำน
ที่รำยงำน

รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร

ระหว่ำงกัน

งบกำรเงิน
รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



95บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน)

 ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศำสตร์ 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด�ำเนนิธรุกจิในเขตภมูศิำสตร์เดยีว คอืประเทศไทย ดงัน้ันรำยได้และสนิทรพัย์ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถอืเป็นกำรรำยงำน

 ตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว

 รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกก�ำหนดขึ้นตำมสถำนที่ตั้งของลูกค้ำ

                (หน่วย : ล้ำนบำท)

         2556   2555

 รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก  

 ประเทศไทย  2,280 1,815

 เอเชีย   2,283 3,215

 ยุโรป   1,298 722

 อื่นๆ   43 598

 รวม   5,904 6,350

 ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ำรำยใหญ่

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ�ำนวน 2 รำย เป็นจ�ำนวนเงินประมำณ 1,505 ล้ำนบำท  ซึ่งมำจำกส่วนงำนผลิตและจ�ำหน่ำย

 น�้ำตำลทรำย (ปี 2555 มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ�ำนวน 2 รำย เป็นจ�ำนวนเงินประมำณ 1,637 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกส่วนงำนผลิตและจ�ำหน่ำย

 น�้ำตำลทรำย)

33. กองทุนสำารองเล้ียงชีพ

 บริษัทฯบริษัทย่อยและพนักงำนบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้น ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 

 พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือน และพนักงำนจะจ่ำยสมทบ

 เข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 -10 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กสิกรไทย 

 จ�ำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 5 ล้ำนบำท (2555 : 4 ล้ำนบำท)

34. เงินปันผลจ่าย

                         (หน่วย : บำท)

     อนุมัติโดย          รวมเงินปันผล  เงินปันผลต่อหุ้น

 ปี 2555   

 เงินปันผลจำกก�ำไรส�ำหรับงวด ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี   

     ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2555  

     จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2554  15,000,000 0.03

 เงินปันผลจำกก�ำไรส�ำหรับงวด ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

     ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2555  

     จนถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2555  100,000,000 0.20

     115,000,000 

 ปี 2556   

 เงินปันผลจำกก�ำไรส�ำหรับรอบ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี   

 ปีบัญชี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2556 258,500,000 0.47

 เงินปันผลระหว่ำงกำล ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

 ปีบัญชี 2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2556 110,000,000 0.20

     368,500,000 

         2556 2555

    อนุมัติโดย          รวมเงินปันผล  เงินปันผลต่อหุ้น
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35. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น

35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  2556  บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมภีำระผกูพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ�ำนวนเงิน 31 ล้ำนบำท และ 243 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 

 (2555 : 143 ล้ำนบำท และ 564 ล้ำนบำท) ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนและกำรซื้อเครื่องจักร

35.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญำเช่ำที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ และสัญญำจ้ำงบริกำร

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

               (หน่วย : ล้ำนบำท)

      งบกำรเงินรวม        งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

     2556 2555 2556 2555

 จ่ำยช�ำระภำยใน    
  1 ปี   35 10 29 9
  2 ถึง 5 ปี  25 3 20 2
  มำกกว่ำ 5 ปี  21 - - -

35.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายกากนำ้าตาล

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันจำกสัญญำซื้อขำยกำกน�้ำตำลที่ยังไม่ได้ท�ำกำรส่งมอบบำงส่วน ซึ่งมีมูลค่ำ
 ตำมสัญญำซื้อเป็นจ�ำนวน 266 ล้ำนบำท (2555: ไม่มี) และมีมูลค่ำตำมสัญญำขำยเป็นจ�ำนวน 765 ล้ำนบำท (2555 : 127 ล้ำนบำท) 
 (เฉพำะบริษัทฯ : 507 ล้ำนบำท 2555 : 127 ล้ำนบำท) สัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำครบก�ำหนดไม่เกินหนึ่งปี

35.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายนำ้าตาล

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯมีภำระผูกพันจำกสัญญำขำยน�้ำตำลที่ยังไม่ได้ท�ำกำรส่งมอบ ซึ่งมีมูลค่ำตำมสัญญำเป็นจ�ำนวน 1,096 
 ล้ำนบำท (2555 : 2,210 ล้ำนบำท) สัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำครบก�ำหนดไม่เกินหนึ่งปี

35.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

 บริษัทย่อยได้ท�ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค “กำรไฟฟ้ำ” สัญญำมีระยะเวลำ 5 ปี และต่อเนื่องครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ 
 เริ่มตั้งแต่วันท่ี 16 กรกฎำคม 2556 โดยภำยใต้เงื่อนไขตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ บริษัทย่อยและกำรไฟฟ้ำต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรซ้ือขำย
 ไฟฟ้ำตำมท่ีระบุในสัญญำ

35.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

 เมื่อวันท่ี 16 มกรำคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้ำท�ำสัญญำที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ำที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
 ของบริษัทย่อยดังกล่ำว จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 สัญญำ โดยทุกสัญญำมีก�ำหนดระยะเวลำ 29 ปี 10 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2556 ถึง
 วันท่ี 30 พฤศจิกำยน 2585 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

 ก) สัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ บริษัทฯตกลงซื้อไฟฟ้ำแรงดัน 3,300 โวลท์ ส�ำหรับปริมำณพลังงำนไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ จำกบริษัทย่อย โดยตกลง
  รำคำซื้อขำยไฟฟ้ำในรำคำเดียวกันกับรำคำที่ผู้ซื้อซื้อไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
 ข) สัญญำซื้อขำยไอน�้ำ Low Pressure บริษัทฯตกลงซื้อไอน�้ำ Low Pressure โดยมีแรงดันไม่ต�่ำกว่ำ 1.7 บำร์ จำกบริษัทย่อย ตำมรำคำ
  ท่ีระบุในสัญญำ
 ค) สัญญำซื้อขำยกำกอ้อย บริษัทฯตกลงขำยกำกอ้อยในปริมำณ 460,000 ตันต่อปี โดยประมำณให้บริษัทย่อยตำมรำคำที่ระบุในสัญญำ
 ง) สัญญำซื้อขำยน�้ำดิบ บริษัทฯตกลงขำยน�้ำดิบในปริมำณไม่เกิน 30,000 ลูกบำศก์เมตรต่อเดือน ให้บริษัทย่อยตำมรำคำที่ระบุในสัญญำ

  ท้ังน้ี บริษัทฯและบริษัทย่อยจะเริ่มด�ำเนินกำรตำมทุกสัญญำข้ำงต้นก็ต่อเมื่อโรงไฟฟ้ำของบริษัทย่อยนั้นด�ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ

35.7 การคำ้าประกัน

 (1) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯค�้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในวงเงิน 1,230 ล้ำนบำท (2555 : 1,150 
  ล้ำนบำท)
 (2) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็น
  จ�ำนวน 2 ล้ำนบำทและ 14 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ (2555 : 2 ล้ำนบำท และไม่มี) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำรตำม

  ปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

     งบกำรเงินรวม        งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

    2556 2555 2556 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



97บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน)

 (3) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 บรษิทัย่อยมหีนงัสอืค�ำ้ประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรท่ีเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัติำมสญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำและกำรยืน่

  ค�ำร้องและข้อเสนอขำยไฟฟ้ำ เพื่อใช้เป็นหลักประกันต่อกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคและกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตตำมระเบียบกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำก         

  ผู้ผลิตไฟฟ้ำรำยเล็กเป็นจ�ำนวนเงินรวม 12 ล้ำนบำท (2555 : 13 ล้ำนบำท)

 (4) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2556 บรษิทัฯมหีนงัสอืค�ำ้ประกนัซ่ึงออกในนำมบรษัิทฯท่ีเกีย่วเน่ืองกบัหน้ีเงินกูข้องบรษัิทย่อยและหน้ีเกีย่วกบัเลตเตอร์

  ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทเป็นจ�ำนวนเงิน 900 ล้ำนบำท (2555 : 900 ล้ำนบำท)

36.  เคร่ืองมือทางการเงิน

36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย

 ข้อมลูส�ำหรบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ” ประกอบด้วย เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่ ลกูหนีช้ำวไร่ ลกูหนีเ้งนิส่งเสรมิ

 ปลกูอ้อย ลกูหนีส้�ำนกังำนกองทนุอ้อยและน�ำ้ตำลทรำยเงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสัน้ เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอืน่ และเงินกูย้มืระยะยำว บรษิทัฯ

 มีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ชำวไร่ ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อยและ

 เงนิให้กูย้มื ฝ่ำยบรหิำรควบคมุควำมเสีย่งนีโ้ดยกำรก�ำหนดให้มนีโยบำยและวธีิกำรในกำรควบคมุสนิเช่ือทีเ่หมำะสม ดงัน้ันบรษัิทฯและบรษิทัย่อย

 จงึไม่คำดว่ำจะได้รบัควำมเสยีหำยทีเ่ป็นสำระส�ำคญัจำกกำรให้สนิเชือ่ จ�ำนวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯและบรษิทัย่อยอำจต้องสญูเสยีจำกกำรให้สนิเชือ่

 คือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ชำวไร่ ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อยและเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี หนี้สิน

 ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินและเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง

 ตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่

 ในระดับต�่ำ

 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส�ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ย

 คงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก�ำหนด หรือ วันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

                                                                                                                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท)

                                                                 งบกำรเงินรวม   

                                                             ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

                          อัตรำดอกเบี้ยคงที่             อัตรำดอกเบี้ย

     ภำยใน        มำกกว่ำ       ปรับขึ้นลงตำม       ไม่มี                                       อัตรำ

       1 ปี 1 ถึง 5 ปี         รำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย          รวม             ดอกเบี้ย

                     (ร้อยละต่อปี) 

 สินทรัพย์ทางการเงิน      

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 570 - 177 - 747 หมำยเหตุ 9

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - 257 257 

 ลูกหนี้ชำวไร่ 36 - - - 36 10

 ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อย 247 169 - - 416 0 - 7

  853 169 177 257 1,456 

                          อัตรำดอกเบี้ยคงที่             อัตรำดอกเบี้ย

     ภำยใน        มำกกวำ่       ปรับขึ้นลงตำม       ไม่มี                                       อัตรำ

       1 ปี 1 ถึง 5 ปี         รำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย          รวม             ดอกเบี้ย
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                                                                                                                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท)

                                                           งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

                                                          ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

                          อัตรำดอกเบี้ยคงที่             อัตรำดอกเบี้ย

     ภำยใน        มำกกว่ำ       ปรับขึ้นลงตำม       ไม่มี                                       อัตรำ

       1 ปี 1 ถึง 5 ปี         รำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย          รวม             ดอกเบี้ย

                     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 570 - 129 - 699 หมำยเหตุ 9

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - 167 167 -

ลูกหนี้ชำวไร่ 36 - - - 36 10

ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อย 247 169 - - 416 0 - 7

  853 169 129 167 1,318 

 

                          อัตรำดอกเบี้ยคงที่             อัตรำดอกเบี้ย

     ภำยใน        มำกกวำ่       ปรับขึ้นลงตำม       ไม่มี                                       อัตรำ

       1 ปี 1 ถึง 5 ปี         รำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย          รวม             ดอกเบี้ย

                                                                                                                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท)

                                                           งบกำรเงินรวม   

                                                          ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

                          อัตรำดอกเบี้ยคงที่             อัตรำดอกเบี้ย

     ภำยใน        มำกกว่ำ       ปรับขึ้นลงตำม       ไม่มี                                       อัตรำ

       1 ปี 1 ถึง 5 ปี         รำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย          รวม             ดอกเบี้ย

                     (ร้อยละต่อปี) 

หนี้สินทางการเงิน      

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 150 - - - 150 หมำยเหตุ 20

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - 1,181 1,181 -

เจ้ำหนี้ส�ำนักงำนกองทุนอ้อยและน�้ำตำลทรำย - - - 68 68 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 6 8 932 - 946 หมำยเหตุ 22

  156 8 932 1,249 2,345 

                          อัตรำดอกเบี้ยคงที่             อัตรำดอกเบี้ย

     ภำยใน        มำกกวำ่       ปรับขึ้นลงตำม       ไม่มี                                       อัตรำ

       1 ปี 1 ถึง 5 ปี         รำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย          รวม             ดอกเบี้ย

                                                                                                                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท)

                                                           งบกำรเงินรวม   

                                                          ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

                          อัตรำดอกเบี้ยคงที่             อัตรำดอกเบี้ย

     ภำยใน        มำกกว่ำ       ปรับขึ้นลงตำม       ไม่มี                                       อัตรำ

       1 ปี 1 ถึง 5 ปี         รำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย          รวม             ดอกเบี้ย

                     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 600 - 148 - 748 หมำยเหตุ 9

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - 101 101 -

ลูกหนี้ชำวไร่ 19 - - - 19 10

ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อย 296 136 - - 432 0 - 7 

  915 136 148 101 1,300 

หนี้สินทางการเงิน      

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 6 - - - 6 หมำยเหตุ 20

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - 937 937 -

เจ้ำหนี้ส�ำนักงำนกองทุนอ้อยและน�้ำตำลทรำย - - - 48 48 -

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 6 14 427 - 447 หมำยเหตุ 22

  12 14 427 985 1,438 

                          อัตรำดอกเบี้ยคงที่             อัตรำดอกเบี้ย

     ภำยใน        มำกกวำ่       ปรับขึ้นลงตำม       ไม่มี                                       อัตรำ

       1 ปี 1 ถึง 5 ปี         รำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย          รวม             ดอกเบี้ย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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                                                                                                                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท)

                                                           งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

                                                          ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

                          อัตรำดอกเบี้ยคงที่             อัตรำดอกเบี้ย

     ภำยใน        มำกกว่ำ       ปรับขึ้นลงตำม       ไม่มี                                       อัตรำ

       1 ปี 1 ถึง 5 ปี         รำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย          รวม             ดอกเบี้ย

                     (ร้อยละต่อปี) 

หนี้สินทางการเงิน      

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 150 - - - 150 หมำยเหตุ 20

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - 888 888 -

เจ้ำหนี้ส�ำนักงำนกองทุนอ้อยและน�้ำตำลทรำย - - - 68 68 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 6 8 16 - 30 หมำยเหตุ 22

  156 8 16 956 1,136

                          อัตรำดอกเบี้ยคงที่             อัตรำดอกเบี้ย

     ภำยใน        มำกกวำ่       ปรับขึ้นลงตำม       ไม่มี                                       อัตรำ

       1 ปี 1 ถึง 5 ปี         รำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย          รวม             ดอกเบี้ย

                                                                                                                                                                                            (หน่วย : ล้ำนบำท)

                                                           งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

                                                          ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

                          อัตรำดอกเบี้ยคงที่             อัตรำดอกเบี้ย

     ภำยใน        มำกกว่ำ       ปรับขึ้นลงตำม       ไม่มี                                       อัตรำ

       1 ปี 1 ถึง 5 ปี         รำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย          รวม             ดอกเบี้ย

                     (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 600 - 103 - 703 หมำยเหตุ 9

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - - - 99 99 -

ลูกหนี้ชำวไร่ 19 - - - 19 10

ลูกหนี้เงินส่งเสริมปลูกอ้อย 296 136 - - 432 0 - 7 

  896 154 103 99 1,253 

หนี้สินทางการเงิน      

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - - - 932 932 -

เจ้ำหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - - - - - 3.60 - 7.53

เจ้ำหนี้ส�ำนักงำนกองทุนอ้อยและน�้ำตำลทรำย - - - 48 48 -

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 6 14 427 - 447 หมำยเหตุ 22

  6 14 427 980 1,427

                          อัตรำดอกเบี้ยคงที่             อัตรำดอกเบี้ย

     ภำยใน        มำกกวำ่       ปรับขึ้นลงตำม       ไม่มี                                       อัตรำ

       1 ปี 1 ถึง 5 ปี         รำคำตลำด อัตรำดอกเบี้ย          รวม             ดอกเบี้ย

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนคือ ควำมเสี่ยงที่มูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรขำยสินค้ำ และซื้ออุปกรณ์เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บริษัทฯ
และบริษัทย่อยได้ตกลงท�ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่งมีอำยุสัญญำไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กำรซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำของบริษัทฯบริษัทฯได้แต่งตั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เป็นตัวแทนในกำรด�ำเนินกำรเสมือนหนึ่งด้วย
เป็นกำรกระท�ำของบริษัทฯและหำกมีควำมเสียหำยใดๆ บริษัทฯยินยอมรับผิดชอบทุกประกำร

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้

      สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     อัตรำแลกเปลี่ยน 

   สกุลเงิน   ณ วันที่ 31 ธันวำคม   ณ วันที่ 31 ธันวำคม

      2556       2555   2556       2555

      (พัน)       (พัน)                      (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)

 เหรียญสหรัฐอเมริกำ  1,450 158 32.9494 30.4857

   สกุลเงิน   ณ วันที่ 31 ธันวำคม   ณ วันที่ 31 ธันวำคม
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 บริษัทฯ มีสัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำในนำมตัวแทนคงเหลือดังนี้

        ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

            อัตรำแลกเปลี่ยน 

   สกุลเงิน                    จ�ำนวนที่ขำย         ตำมสัญญำของ                                     วันครบก�ำหนดตำมสัญญำ

                                      (ล้ำน)           (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 66 29.61 - 32.15 ตั้งแต่เดือนเมษำยน 2556 ถึง มกรำคม 2557

      ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555

            อัตรำแลกเปลี่ยน 

   สกุลเงิน                    จ�ำนวนที่ขำย         ตำมสัญญำของ                                     วันครบก�ำหนดตำมสัญญำ

                                      (ล้ำน)           (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

 ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 81 31.22 - 32.45 ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2556 ถึง ธันวำคม 2556

 

 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคานำ้าตาลทรายและราคาอ้อย

 เน่ืองจำกอุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลในประเทศไทยเป็นอุตสำหกรรมที่ถูกควบคุมและก�ำกับดูแลจำกภำครัฐ ผ่ำนคณะกรรมกำรอ้อยและ

 น�้ำตำลทรำยภำยใต้พระรำชบัญญัติอ้อยและน�้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ซึ่งได้มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ

 1. กำรจัดสรรช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยน�้ำตำลออกเป็นระบบโควตำ ดังนี้

  1.1 โควตำ ก. ส�ำหรับน�้ำตำลทรำยผลิตเพื่อใช้บริโภคภำยในประเทศ  

  1.2 โควตำ ข. ส�ำหรบัน�ำ้ตำลทรำยดบิทีค่ณะกรรมกำรอ้อยและน�ำ้ตำลทรำยก�ำหนดให้โรงงำนผลติและส่งมอบให้บรษิทั อ้อยและน�ำ้ตำลไทย 

   จ�ำกัด (อนท.) จ�ำหน่ำย เพื่อน�ำมำใช้ก�ำหนดรำคำมำตรฐำนของน�้ำตำลทรำยดิบที่ส่งออกในกำรค�ำนวณรำยได้ของระบบ  

  1.3 โควตำ ค. ส�ำหรับน�้ำตำลที่โรงงำนผลิตเพื่อส่งขำยต่ำงประเทศหรือเพื่อเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตสินค้ำส่งออกต่ำงประเทศ

 2. กำรจัดสรรส่วนแบ่งรำยได้สุทธิของระบบระหว่ำงเกษตรกรชำวไร่อ้อยและโรงงำนน�้ำตำล ภำยใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ โดยเกษตรกร

  ชำวไร่อ้อยจะได้รับส่วนแบ่งรำยได้ร้อยละ 70 ซึ่งคือรำคำอ้อย และโรงงำนจะได้รับส่วนแบ่งรำยได้ร้อยละ 30 ซึ่งคือผลตอบแทนกำรผลิต

 รำยได้สุทธิของระบบอ้อยและน�้ำตำลทรำยค�ำนวณจำกรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยภำยในประเทศ (โควตำ ก.) และรำยได้จำกกำร

 จ�ำหน่ำยน�ำ้ตำลทรำยต่ำงประเทศ (โควตำ ข. และโควตำ ค. ซ่ึงจะใช้รำคำเฉลีย่ของน�ำ้ตำลทรำยโควตำ ข. และอตัรำแลกเปลีย่นที ่อนท. ขำยได้จรงิ

 เป็นฐำนในกำรค�ำนวณรำยได้จำกกำรขำยน�ำ้ตำลต่ำงประเทศ) หักด้วยค่ำใช้จ่ำยของอตุสำหกรรมอ้อยและน�ำ้ตำลทรำย โดยในปัจจุบนัสดัส่วน

 น�้ำตำลส่งออกเทียบกับน�้ำตำลขำยภำยในประเทศประมำณ 70 : 30   

 จำกระบบดงักล่ำวพบว่ำรำคำขำยน�ำ้ตำลโควตำ ข. และอัตรำแลกเปลีย่นท่ี อนท. ขำยได้จริง มผีลอย่ำงมำกต่อรำคำอ้อยซ่ึงเป็นต้นทุนหลกัของ

 กำรผลิตน�้ำตำลทรำย ดังนั้นเพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของก�ำไรขั้นต้น บริษัทฯจึงมีกระบวนกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังนี้

 1. จัดท�ำสัญญำขำยน�้ำตำลทรำยล่วงหน้ำในตลำดล่วงหน้ำ (Futures market) โดยอ้ำงอิงรำคำขำยน�้ำตำลทรำยล่วงหน้ำ ปริมำณขำย และ

  ระยะเวลำสิ้นสุดตำมที่ อนท. ขำยได้จริง 

 2. เมือ่บรษิทัฯสำมำรถท�ำสญัญำขำยน�ำ้ตำลจรงิกบัลกูค้ำ บรษัิทฯจะท�ำกำรปิดสถำนะสญัญำขำยล่วงหน้ำข้ำงต้น โดยกำรท�ำสญัญำซ้ือน�ำ้ตำล

  ล่วงหน้ำด้วยรำคำและปรมิำณทีเ่ท่ำกบัสญัญำขำยให้ลกูค้ำ และระยะเวลำสิน้สดุของสญัญำซ้ือจะเป็นช่วงเวลำเดยีวกบัสญัญำขำยล่วงหน้ำ

  ดังกล่ำวข้ำงต้น 

 จำกกำรป้องกันควำมเสี่ยงข้ำงต้นพบว่ำบริษัทฯสำมำรถท่ีจะป้องกันควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกสภำพกำรณ์ ด้วยกำรท่ีบริษัทฯ

 สำมำรถก�ำหนดรำคำขำยล่วงหน้ำให้ใกล้เคยีงกบัรำคำขำยของ อนท. และส่งผลให้บรษิทัฯสำมำรถด�ำรงสดัส่วนก�ำไรขัน้ต้นอนัเกดิจำกรำคำขำย

 น�้ำตำลของบริษัทฯ และต้นทุนอ้อยอันเกิดจำกรำคำขำยของ อนท. มิให้เกิดควำมผันผวน

 ธุรกรรมข้ำงต้นบริษัทฯจะบันทึกบัญชีเมื่อมีกำรปิดสถำนะของสัญญำหรือเมื่อสัญญำสิ้นสุดลง ตำมอำยุโดยบันทึกรำยกำรก�ำไรหรือขำดทุน

 ที่เกิดขึ้นในงบก�ำไรขำดทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนื่องจำกเครื่องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียง

 กับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดง

 ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขำยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ำยช�ำระหน้ีสินในขณะท่ีท้ังสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และ

 เตม็ใจในกำรแลกเปลีย่นและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่ม่มคีวำมเกีย่วข้องกนั วธิกีำรก�ำหนดมลูค่ำยตุธิรรมขึน้อยูก่บั

 ลักษณะของเครื่องมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก�ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก�ำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อขำยอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำมีผลขำดทุนจ�ำนวนเงิน 68 ล้ำนบำท ซึ่งได้ค�ำนวณตำม

 หลักเกณฑ์กำรประเมินมูลค่ำที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป

37. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

 บริษัทฯได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 1 มกรำคม 2555 ใหม่ เพื่อให้

 สอดคล้องกับกำรจดัประเภทรำยกำรในปีปัจจบัุน ซึง่ไม่มผีลกระทบต่อก�ำไร (ขำดทนุ) หรอืส่วนของผูถ้อืหุน้ตำมทีเ่คยรำยงำนไปแล้ว กำรจดัประเภท

 รำยกำรใหม่มีดังต่อไปนี้

                 (หน่วย : พันบำท)

                                                                                                                งบกำรเงินรวม

                                                                   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555                       ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555

                                                ตำมที่จัดประเภทใหม่ ตำมที่เคยรำยงำนไว้     ตำมที่จัดประเภทใหม่ ตำมยอดยกมำเดิม

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหนี้อื่น 101,500 111,556 131,732 141,873

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   16,440 6,384 15,671 5,530

                 (หน่วย : พันบำท)

                                                                                                           งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

                                                                   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555                       ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555

                                                ตำมที่จัดประเภทใหม่ ตำมที่เคยรำยงำนไว้     ตำมที่จัดประเภทใหม่ ตำมยอดยกมำเดิม

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหนี้อื่น 98,633  108,092 153,583 162,829

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11,370  1,911 11,855 2,609

38. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯคือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 และเสรมิสร้ำงมลูค่ำกำรถือหุน้ให้กับผูถ้อืหุน้ โดย ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2556 กลุม่บรษัิทมอีตัรำส่วนหนีส้นิต่อทนุเท่ำกบั 0.73 : 1 (2555 : 0.55 : 1) 

 และเฉพำะบริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.37 : 1 (2555 : 0.54 : 1)

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

 เม่ือวันท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2557 ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มมีตเิสนอขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2557 เพือ่จ่ำยเงินปันผล

 จำกผลกำรด�ำเนินงำนของรอบปีบัญชี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 0.5 บำท

40. การอนุมัติงบการเงิน

 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2557

                                                                  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555                       ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555

                                               ตำมที่จัดประเภทใหม่ ตำมที่เคยรำยงำนไว้     ตำมที่จัดประเภทใหม่ ตำมยอดยกมำเดิม

                                                                  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555                       ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555

                                               ตำมที่จัดประเภทใหม่ ตำมที่เคยรำยงำนไว้     ตำมที่จัดประเภทใหม่ ตำมยอดยกมำเดิม



102 รายงานประจำาปี 2556

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 กลุม่บรษิทั น�ำ้ตำลครบรุ ีจ�ำกดั (มหำชน) ก่อตัง้ขึน้ในปี 2508 เป็นกลุม่บรษิทัผูผ้ลติและจดัจ�ำหน่ำยน�ำ้ตำลทรำยด�ำเนนิกำร
อย่ำงครบวงจร บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นน�ำในธุรกิจน�้ำตำลทรำยและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยในระยะเวลำกว่ำ 49 ปี ที่กลุ่ม
บริษัทด�ำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทยึดมั่นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำส่วนประกอบต่ำงๆ อย่ำงเป็นองค์รวม เรำพัฒนำกระบวนกำรผลิต 
ผลติภณัฑ์ และบรกิำรของเรำอย่ำงต่อเนือ่งในทกุขัน้ตอน เพือ่เพิม่มลูค่ำเพิม่ให้กบัคูค้่ำและลกูค้ำของเรำ เรำมุง่ส่งเสรมิให้ชำวไร่
ในควำมดแูลของเรำมรีะดบัรำยได้ทีส่งูขึน้และมชีีวติควำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ขณะนี ้เรำมชีำวไร่คูส่ญัญำทัง้หมด 6,027 รำย นอกจำกนี้ 
กลุม่บรษิทัยงัต่อยอดธรุกจิเพือ่สร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กบัชุมชนเรือ่ยมำ โดยในปี 2555 บรษิทั ผลติไฟฟ้ำครบรุ ีจ�ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
ได้รเิริม่โครงกำรโรงงำนผลติกระแสไฟฟ้ำชวีมวลขนำด 35 เมกะวตัต์ ซึง่โครงกำรดงักล่ำว ใช้กำกอ้อยซึง่เป็นผลพลอยได้จำกกำร
ผลติน�ำ้ตำลเป็นวตัถดุบิหลกั โครงกำรใช้เวลำก่อสร้ำง 18 เดอืน และเมือ่สร้ำงเสรจ็จะสำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำ 22 เมกะวตัต์ให้กำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิต โครงกำรดังกล่ำวจะสร้ำงพลังงำนหมุนเวียน (Renewable Energy) เพื่อเพิ่มควำมมั่นคงทำงพลังงำนซึ่งจะเป็นตัวช่วย
ผลักดันเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นให้พัฒนำต่อไปได้ กำรประกอบธุรกิจของเรำจึงไม่ได้มุ่งหวังที่จะสร้ำงก�ำไรสูงสุดเพียงอย่ำงเดียว 
แต่เป็นกำรสร้ำงวฒันธรรมกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื ซึง่มหีลำยส่วนประกอบกนั ปรชัญำนีส้ะท้อนใน วสิยัทศัน์ (Vision) และพนัธกจิ 
(Mission) ของบริษัทต่อไปนี้

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นน�ำในธุรกิจอ้อย น�้ำตำล และชีวพลังงำน โดยกำรบูรณำกำร บุคลำกร เทคโนโลยี และกำรจัดกำร

พันธกิจ
ด�ำเนินธุรกิจและส่งเสริมกำรท�ำงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล มีจริยธรรมและควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนำระบบ
บรหิำรงำน สนิค้ำ และบรกิำรต่ำงๆ ให้เกดิกำรต่อยอดธรุกจิเกดิมลูค่ำและคุณค่ำเพิม่ด้วยนวตักรรมและแนวคิดใหม่ๆ สร้ำงสรรค์
และส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้เกิดควำมสำมำรถหลักขององค์กรท่ีแตกต่ำง และเกิดศักยภำพให้ธุรกิจเติบโตอย่ำงรวดเร็วและมั่นคง 
ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เป็นองค์กรที่ทันสมัย

แนวคิดและกรอบแนวทางในการปฏิบัติของการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

  กลุ่มบริษัทมีแนวคิดที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม และได้น�ำเอำแนวคิดเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Responsibility) และ บรรษัทภิบำล (Corporate Governance) เป็นส่วนหนึ่งในกำรก�ำหนดกลยุทธ์ และแนวทำง
ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ ซ่ึงต้องค�ำนงึถงึควำมพงึพอใจของผูม้ส่ีวนได้เสยี (Stakeholders) ทกุกลุม่ อนัได้แก่ ลกูค้ำและผูบ้รโิภค ชำวไร่ 
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พนักงำน ภำครัฐ คู่ค้ำและคู่แข่ง และผู้ถือหุ้น อย่ำงครบถ้วนและสมดุล  

กลุ่มบริษัทจะด�ำเนินกำรเพื่อให้ชำวไร่ได้รับกำรส่งเสริม

และสนับสนุนในเชิงวิชำกำรปลูกอ้อย และปัจจัยอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนกำรเพำะปลูกจนกระทั่ง

เก็บเกี่ยว เพื่อส่งเสริมให้ชำวไร่ได้รับผลตอบแทน

ที่เป็นธรรม และยกระดับคุณภำพชีวิตของชำวไร่

กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ

ต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นที่จะเติบโต

ไปพร้อมกับชุมชนและสังคมโดยรวม และต้องกำร

เห็นกำรพัฒนำของชุมชนทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 

และชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนในขุมขน

พนักงำนสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีควำมสุข 

มีกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง และ

กลุ่มบริษัทส่งเสริมควำมเป็นผู้น�ำในทุกระดับ

เพื่อกำรเติบโตในหน้ำที่กำรงำน

กลุ่มบริษัทจะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีธรรมำภิบำล

เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรยึดมั่นในกำรปฏิบัติตำม

กฎหมำย และกฎระเบียบของทำงภำครัฐและ

รำชกำรอย่ำงเคร่งครัด

กลุ่มบริษัทมีเป้ำหมำยที่จะด�ำเนินธุรกิจ

อย่ำงมีธรรมำภิบำล เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

ทำงเศรษฐกิจและผลตอบแทนที่ดี

ให้ผู้ถือหุ้นในระยะยำว

กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่ำงซื่อตรง 

ตรงไปตรงมำ ไม่เอำเปรียบคู่แข่งและ

คู่ค้ำ และมีเป้ำหมำยที่จะเติบโต

สร้ำงควำมสัมพันธ์เป็นคู่ค้ำในระยะยำว

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นให้ลูกค้ำได้รับสินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ 

มีควำมสะอำด ปลอดภัย และเป็นส่วนหนึ่งในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพ

ชีวิตของลูกค้ำและผู้บริโภค

ลูกค้ำและ
ผู้บริโภค

ชำวไร่

พนักงำนภำครัฐ

ชุมชน สังคม
และ

สิ่งแวดล้อม

ผู้ถือหุ้น
และ

นักลงทุน

คู่ค้ำ
และ

คู่แข่ง



103บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน)

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 กลุม่บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะสร้ำงประโยชน์และมลูค่ำเพิม่สงูสดุให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ในองค์รวม ไม่ตอบสนองผูม้ส่ีวนได้เสยี

กลุม่ใดกลุม่หนึง่เพยีงกลุม่เดยีว โดยมเีป้ำหมำยในควำมส�ำเรจ็ขององค์กรและกำรอยูร่่วมในสงัคมอย่ำงยัง่ยนื กำรด�ำเนนิกำรของ

กลุ่มบริษัทจึงยึดหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส มีจริยธรรมสำมำรถตรวจสอบได้ในทุกกิจกรรม    

 2. เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และยึดหลักประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยำ่งเคร่งครัด    

 3. ปฏิบตัเิพือ่ปกป้องสขุภำพและควำมปลอดภยัของผูบ้รโิภค จดัหำและพฒันำสนิค้ำให้ได้คณุภำพและบรกิำรต่ำงๆ รวมตลอด

  ถงึกำรบริโภคอยำ่งยั่งยืน        

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรคิดและวำงแผน      

 5. ปรบัปรงุและทบทวนทีม่ผีลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม ต่อชมุชนและผูเ้กีย่วข้อง โดยกำรปฏบิตัติำมข้อก�ำหนด กฎหมำย และ

  ข้อก�ำหนดอื่นๆ อย่ำงต่อเนื่อง        

 6. สร้ำงกำรเติบโตของธุรกิจบนพื้นฐำนของแนวคิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและมั่นคง

การดำาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2556

 กลุ่มบริษัทด�ำเนินกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมแนวคิดที่จะดูแลประโยชน์และควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย

อย่ำงสมดุล และได้ด�ำเนินกำรโครงกำรมำตรฐำนควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility, Department of Industrial Work : CSR-DIW) โดยบรษิทัฯ มกีำรจดัตัง้คณะท�ำงำนอ�ำนวยกำรด้ำนควำมรบัผดิชอบ

ทำงสังคม ประกอบด้วยตัวแทนจำกฝ่ำยปฏิบัติกำรที่ส�ำคัญของบริษัททุกฝ่ำย และเพื่อท�ำหน้ำที่สนับสนุน ส่งเสริม ติดตำมผล

ให้แน่ใจวำ่ แนวคิดและกรอบกำรปฏิบัติในเชิงควำมรับผิดชอบต่อสังคมได้มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรด�ำเนนิกำร

ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงครบถ้วนและสมดุล ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  บริษัทฯ  ยังได้แต่งตั้งคณะท�ำงำนย่อย

จ�ำนวน  8 คณะ ดังนี้

 1. คณะท�ำงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร   

 2. คณะท�ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน    

 3. คณะท�ำงำนด้ำนกำรปฏิบัติดำ้นแรงงำน   

 4. คณะท�ำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม        

 5. คณะท�ำงำนด้ำนกำรด�ำเนินงำนอยำ่งเป็นธรรม  

 6. คณะท�ำงำนด้ำนผู้บริโภค    

 7. คณะท�ำงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน 

 8. คณะท�ำงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ / ด้ำนกฎหมำยและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

ในปี 2556 คณะท�ำงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ได้ริเริ่มโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

โครงการวิทยาลัยในโรงงาน

 จำกกำรสำนเสวนำร่วมกบัพนกังำน ซึง่เป็นกลุม่ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียท่ีได้รบัจำกกำรประเมนิผลประโยชน์และผลกระทบได้ข้อสรปุ

ร่วมกันให้จัดท�ำโครงกำร “วิทยาลัยในโรงงาน”  ด้วยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงบุคลำกรรุ่นใหม่และส่งเสริมกำรพัฒนำพนักงำน

ให้ได้รบัโอกำสในกำรศกึษำต่อในระดบัประกำศนยีบตัรวชิำชพี (ปวช.) และ ระดบัประกำศนยีบตัรวชิำชพีชัน้สงู (ปวส.) โดยด�ำเนนิ

โครงกำรร่วมกบัวทิยำลยัเทคนคิปักธงชยั นครรำชสมีำ และท�ำบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอื (MOU) ด้วยเป้ำหมำยพนกังำนที่เข้ำ 

เกดิทกัษะและมปีระสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำน มคีวำมเข้ำใจในหลกักำรทีจ่ะน�ำมำใช้เพือ่ลดข้อผดิพลำดจำกกำรท�ำงำน เกดิควำม

ภำคภูมิใจต่อองค์กรที่เล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรศึกษำของพนักงำนในระดับพื้นฐำน อันจะท�ำให้พนักงำนเกิดควำมผูกพัน

และมทีศันคตทิีด่ต่ีอองค์กร และบรษิทัจะมพีนกังำนทีม่คีณุวฒุเิพิม่ขึน้ โครงกำรดงักล่ำว มพีนกังำนสนใจเข้ำร่วมโครงกำรทัง้สิน้ 

48 คน ซึ่งนักศึกษำรุ่นแรกจะจบกำรศึกษำและ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปี 2558 และจบกำรศึกษำระดับ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ในปี 2559 ตำมล�ำดับ
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โครงการนำ้าดื่มสะอาดเพื่อชุมชน

 กำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับด้ำนชุมชน ได้มีกำรแต่งตั้งคณะท�ำงำน ”เครือข่ายมวลชนสัมพันธ์” เพื่อควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำง

บรษิทักบัชมุชน ในกำรด�ำเนนิงำนด้ำนต่ำงๆร่วมกนั โดยเฉพำะด้ำนมวลชนสมัพนัธ์ จำกกำรสำนเสวนำกบัชมุชนในรศัม ี5 กโิลเมตร

รอบโรงงำน ด้วยวตัถปุระสงค์ให้ชมุชนมนี�ำ้สะอำดดืม่กนิ เพือ่ชวีติควำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ จงึได้มกีำรลงมตใิห้ท�ำโครงกำร “น�ำ้ดืม่สะอำด

เพือ่ชมุชน”   ซึง่โครงกำรดงักล่ำว ได้รบักำรตอบสนองจำกชมุชนเป็นอย่ำงด ีในปี 2555 เรำเริม่จดัท�ำโครงกำรดงักล่ำวใน 4 หมูบ้่ำน 

คือ หมูบ้่ำนจระเข้หนิ หมูท่ี ่1, 2, 3 และ 8 ประชำกรในหมูบ้่ำนจ�ำนวน 3,500 - 4,000 คน และในปี 2556 จงึมโีครงกำรนีเ้กดิขึน้ที่ 

หมู่บ้ำนคลองยำง เพื่อให้ประชำกรในหมู่บ้ำนจ�ำนวน 800 - 1,000 คน ได้มีน�้ำดื่ม และเป็นที่แน่นอนว่ำโครงกำรนี้ จะยังคงมีต่อ 

ซึ่งจะมีกำรสำนเสวนำกับชุมชนเพื่อเลือกหมู่บ้ำนที่จะจัดโครงกำรในล�ำดับถัดไปอีกครั้ง

โครงการ “คนดี คนเก่ง KBS”

 บรษิทั ได้ร่วมกบัคณะท�ำงำน “เครอืข่ำยมวลชนสมัพนัธ์” เพือ่จดัท�ำโครงกำรมอบทนุกำรศกึษำ ให้กบันกัเรยีนในกลุม่โรงเรยีน

ล�ำมลูบนทัง้หมด 10 โรงเรยีน ภำยใต้ช่ือโครงกำร “คนด ีคนเก่ง KBS” โดยทำงโรงเรยีนเป็นผูค้ดัเลอืกนกัเรยีนทีม่คีวำมประพฤตดิี 

กตญัญ ูเพือ่รบัทนุคนด ีKBS และสอบคดัเลอืกนกัเรยีนเก่งเพือ่รบัทนุคนเก่ง KBS รวมทัง้หมด 80 ทนุ เพือ่ส่งเสรมิโอกำสกำรเข้ำถึง

กำรศึกษำของเยำวชนในท้องถ่ินที่มีควำมประพฤติดี ทั้งน้ี ได้ด�ำเนินโครงกำรมำเป็นปีท่ี 3 ติดต่อกัน ด้วยวัตถุประสงค์หลักให้

ควำมส�ำคญักบัเยำวชนทีเ่ป็นอนำคตของประเทศชำต ินอกเหนอืจำกโครงกำรอกีมำกมำยที ่บรษิทั  น�ำ้ตำลครบรุ ี จ�ำกดั (มหำชน) 

ได้น�ำลงไปสู่ชมชน สถำนศึกษำ และศำสนสถำนต่ำงๆ

โครงกำร “คนดี คนเก่ง KBS”

โครงกำรน�้ำดื่มสะอำดเพื่อชุมชน

โครงกำรวิทยำลัยในโรงงำน

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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กิจกรรม Green Day 2556

 บรษิทั ได้จดักจิกรรมเปิดตวัโครงกำร CSR-DIW  ปี 2556 ด้วยกำรจดักจิกรรมปลกูต้นไม้ภำยใต้ชือ่ Green Day  ขึน้ในสถำนที่

ประกอบกำร ร่วมด้วยคณะผู้บริหำร พนักงำน ผู้ใหญ่บ้ำน ชำวบ้ำน เขตพื้นท่ี ต.ครบุรีใต้ ข้ำรำชกำรครู นักเรียนโรงเรียนบ้ำน

คลองยำง (มูลบนอุปถัมป์)  ร่วมกันปลูกต้นไม้จ�ำนวน 2,000 ต้น รอบพื้นที่บริเวณหมู่บ้ำนและโรงงำน กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจำก

จะช่วยเสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์ ควำมสำมคัค ีและประสบกำรณ์ระหว่ำงกนัแล้ว ทกุคนยงัได้มส่ีวนร่วมในกำรช่วยลดสภำวะโลกร้อน

และพัฒนำสภำพแวดล้อมให้มีควำมอุดมสมบูรณ์อีกด้วย

กิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น (STOP CORRUPTION)

 บรษิทั ได้จดักจิกรรมต่อต้ำนกำรทจุรติ เพือ่สร้ำงจติส�ำนกึทีด่ใีนกำรท�ำงำนทีโ่ปร่งใส  มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและประเทศชำติ  

โดยกิจกรรมดังกล่ำว นอกจำกกำรสร้ำงจิตส�ำนึกที่ดีให้กับพนักงำนแล้ว ยังได้ครอบคลุมไปถึงครอบครัวและของพนักงำนด้วย

การส่งเสริมการปลูกอ้อยเพื่อให้ชาวไร่มีความมั่นคงทางรายได้อย่างยั่งยืน

 กำรส่งเสริมกำรปลูกอ้อยเป็นหน้ำที่หลักของกลุ่มบริษัท บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนชำวไร่ในชุมชน เพื่อเพำะปลูกตำม

แนวทำงของบรษิทั คอืปลกูอ้อยถกูต้องตำมหลกัวชิำกำร ซึง่จะสำมำรถเพิม่ผลผลติและลดต้นทนุของชำวไร่ บรษิทัมโีครงกำรใน

กำรส่งเสรมิชำวไร่จ�ำนวนมำก นอกเหนอืจำกกำรสนบัสนุนด้ำนกำรเงนิ (กำรปล่อยเกีย๊ว) แล้ว เรำยงัจดัให้มสีถำนีกำรเกษตรย่อย

เพื่อให้นักวิชำกำรเกษตรของบริษัทดูแลชำวไร่อย่ำงใกล้ชิด ต้ังแต่ขั้นตอนกำรเตรียมกำรปลูก จนถึงกำรเก็บเกี่ยวและน�ำอ้อย

ส่งโรงงำน บริษัทด�ำเนินกำรจัดหำเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริกำรชำวไร่อย่ำงเพียงพอ ทั้ง พันธ์อ้อย รถไถ เครื่องปลูกอ้อย ปุ๋ย 

ยำฆ่ำแมลง รถตดัอ้อย รถบรรทกุ ฯลฯ เพิม่ศกัยภำพของชำวไร่อย่ำงต่อเนือ่ง นอกจำกนัน้ บรษิทัยงัมกีำรวจิยัและพฒันำ ทดลอง

พันธุ์อ้อย และกำรประดิษฐ์เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร เพื่อส่งเสริมให้มีแนวคิดใหม่เพื่อพัฒนำต่อยอดในอนำคต และบริษัท

ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรบรหิำรจดักำร ทัง้กำรเผยแพร่แนวคดิของชำวไร่ตวัอย่ำงทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็ ให้กลุม่ชำวไร่ได้น�ำหลกัคิด

และแนวทำงปฏิบัติไปทดลองใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต กำรจัดกลุ่มชำวไร่เพื่อให้มีกำรบริหำรจัดกำรเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรและ

รถบรรทกุ ให้กำรเพำะปลกู เกบ็เกีย่วและกำรขนส่งอ้อยมปีระสทิธภิำพ ลดต้นทนุและเพิม่รำยได้ของชำวไร่อย่ำงยัง่ยนื กำรด�ำเนนิงำน

ของบรษิทัจะช่วยให้ชำวไร่มคีวำมเป็นอยูแ่ละฐำนะท่ีดีข้ึน ซึง่กำรพฒันำให้เศรษฐกจิของชมุชนมคีวำมแขง็แกร่ง จะเป็นส่วนหนึง่

ของกำรพัฒนำสังคมและประเทศชำติ   

กิจกรรม Green Day 2556

กิจกรรมต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น

( S T O P   C O R R U P T I O N )

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



106 รายงานประจำาปี 2556

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 จำกกำรด�ำเนินโครงกำร CSR-DIW  ในปี 2556  ด้วยควำมมุ่งมั่นของผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนอยำ่งแท้จริง ในกำรมุ่งสู่

องค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน) จึงได้รับรำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจถึง 

5 รำงวลั คอื รำงวลัเกยีรตยิศควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม CSR-DIW Advance Award Level 4 2013, รำงวลัเกยีรติยศควำมรบัผิดชอบ

ต่อสงัคมอย่ำงต่อเนือ่ง CSR-DIW  Continuous  Award  2013, รำงวลัสถำนประกอบกจิกำรดเีด่นด้ำนแรงงำนสมัพนัธ์และสวสัดกิำร

ประจ�ำปี 2555 โดยกรมโรงงำนอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม และอีกหน่ึงรำงวัล คือ เกียรติบัตรเป็นสถำนประกอบที่มี

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืนประเภท “โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว” โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ข้อมูลอ้างอิง

 
นำยทะเบยีน

 บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

 ส่วนบริกำรผู้ลงทุน ฝ่ำยนำยทะเบียนหลักทรัพย์ 

 อำคำรสถำบันวิทยำกำรตลำดทุน ชั้น 2 (โครงกำรนอร์ธปำร์ค)

 เลขที่ 2/7 หมู่ที่ 4 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10120

 โทรศัพท์ : (02) 229-2862

 โทรสำร :  (02) 359-1259

 ผูส้อบบญัช ี  

 นำยโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  ผู้สอบบัญชีอนุญำตเลขทะเบียน 3182

 บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

 เลขที่193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ออฟฟิช คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถ.รัชดำภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 โทรศัพท์ : (02)  264-0777, 0-2661-9190 

 โทรสำร  : (02) 264-0789-90

 E-mail : ErnstYoung.Thailand@th.ey.com

 ทีป่รกึษำกฎหมำย

 รศ.สหธน รัตนไพจิตร

 คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กรุงเทพฯ 10200

 โทรศัพท์ 0-2221-6111 ต่อ 2121  







บริษัท น�้ำตำลครบุรี จ�ำกัด (มหำชน)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่  

เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ : 02-725-4888  โทรสำร : 02-725-4886

ที่ตั้งโรงงำน

เลขที่ 289 หมู่ที่ 13 ต�ำบลจระเข้หิน อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ 30250
โทรศัพท์ (044) 448-338, (044) 449-020   โทรสำร (044) 448-500


