




มุงสูความเปนเลิศในอุตสาหกรรม 

การเกษตรที่ใหความหวาน และพลังงาน

รวมทั้งธุรกิจตอเนื่องที่มีการพัฒนา

อยางยั่งยืน

ว�สัยทัศน

: สรางรายไดใหแกชาวไรบนพื้นฐานของ

  การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ   

 และประสิทธิผล

: พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหมี

 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

: สรางผลประโยชนรวมกันระหวาง

 หุนสวนแหงความสำเร็จอยางยั่งยืน 

: พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

 เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรได   

 เกิดประโยชนสูงสุด

พันธกิจ

ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ    นำมาสูพลังงานที่ยั่งยืน



2    รายงานประจ�าปี 2556

ข้อมูลบริษัท	 บริษัท	น�้ำตำลขอนแก่น	จ�ำกัด	(มหำชน)

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และผลพลอยได้อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตำลทรำยดิบ น�้ำตำลทรำยขำว   

 น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.0107547000214

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 9 

 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี 

 กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศัพท์ 0 2642 6191-9 โทรสำร 0 2642 6097

ที่ตั้งโรงงาน : 43 หมู่ที่ 10 ถนนน�้ำพอง-กระนวน อ�ำเภอน�้ำพอง

(สำขำ 1) จังหวัดขอนแก่น 40140

 โทรศัพท์ (043) 432-902-6 โทรสำร (043) 441-056

ที่ตั้งโรงงำน : 255 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองหญ้ำปล้อง อ�ำเภอวังสะพุง

(สำขำ 2) จังหวัดเลย 42130

 โทรศัพท์ (042) 810-931 โทรสำร (042) 810-931

โฮมเพจ : www.kslsugar.com

ธุรกิจน�้ำตำล	 บริษัท	น�้ำตำลท่ำมะกำ	จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และผลพลอยได้อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตำลทรำยดิบ น�้ำตำลทรำยขำว

 น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 21 

 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี 

 กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์ 0 2642 6229-39 โทรสำร 0 2642 6228

ที่ตั้งโรงงำน : 14/1 หมู่ที่ 10 ถนนแสงชูโต ต�ำบลท่ำมะกำ 

 อ�ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี 71120

 โทรศัพท์ (034) 543-201-3 โทรสำร (034) 640-208

ธุรกิจน�้ำตำล	 บริษัท	โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย	จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และผลพลอยได้อื่นๆ 

ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตำลทรำยดิบ น�้ำตำลทรำยขำว 

 น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 21

 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี 

 กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์ 0 2642 6229-39 โทรสำร 0 2642 6228

ที่ตั้งโรงงาน : 99 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหลุมรัง อ�ำเภอบ่อพลอย 

 จังหวัดกำญจนบุรี 71160

 โทรศัพท์ (034) 615-350 โทรสำร (034) 615-399

ธุรกิจน�้ำตำล	 บริษัท	น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี	จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และผลพลอยได้อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตำลทรำยดิบ น�้ำตำลทรำยขำว

 น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 21 

 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี 

 กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์ 0 2642 6229-39 โทรสำร 0 2642 6228

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ที่ตั้งโรงงำน : 24 หมู่ที่ 1 ถนนบ้ำนหนองบัว ต�ำบลหมอนนำง

  อ�ำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 

 โทรศัพท์ (038) 788-203-5 

 โทรสำร (038) 472-674-6

ธุรกิจน�้ำตำล	 บริษัท	น�้ำตำลสะหวันนะเขด	จ�ำกัด	

ประเภทธุรกิจ : เพำะปลูกอ้อยและโรงงำนผลิตน�้ำตำลทรำย 

ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตำลทรำยดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ  

ที่ตั้งส�ำนักงำน : Road No. 9, KM. 81 Lianxay Village 

 Atsapangthong District, Savannakhet 

  Province, Lao P.D.R

 โทรศัพท์ (856) 41 666 002-3 

 โทรสำร (856) 41 666 001
 

ธุรกิจน�้ำตำล	 Koh	Kong	Plantation	Co.,	Ltd.

ประเภทธุรกิจ : เพำะปลูกอ้อย

ที่ตั้งส�ำนักงำน : Cham yeam Village, Paklong Commune, 

 Mondulseyma District, Koh Kong Province, 

 Kingdom of Cambodia

 โทรศัพท์ (855) 35 399 333

ธุรกิจน�้ำตำล	 Koh	Kong	Sugar	Industry	Co.,	Ltd.

ประเภทธุรกิจ : ผลิตน�้ำตำลทรำยและบริกำรท่ำเทียบเรือ

ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตำลทรำยดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ  

ที่ตั้งส�ำนักงำน : Cham yeam Village, Paklong Commune, 

 Mondulseyma District, Koh Kong Province,

 Kingdom of Cambodia

 โทรศัพท์ (855) 35 399 888

ธุรกิจสนับสนุน	 บริษัท	ไทยชูกำร์	เทอร์มิเนิ้ล	จ�ำกัด	(มหำชน)	

ประเภทธุรกิจ : ให้เช่ำคลังเก็บสินค้ำ บริกำรขนถ่ำยสินค้ำ

 ขึ้นเรือเดินสมุทร และบริกำรท่ำเทียบเรือ  

ที่ตั้งส�ำนักงำน :  90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้ำสมิงพรำย  

และคลังสินค้ำ ต�ำบลส�ำโรงกลำง อ�ำเภอพระปะแดง 

 จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130  

 โทรศัพท์ 0 2394 2340-9 

 โทรสำร 0 2384-2261, 0 2384-2263

ธุรกิจสนับสนุน		 บริษัท	เค.เอส.แอล.	เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง	จ�ำกัด		

ประเภทธุรกิจ : บริษัทรับอนุญำตส่งออกผลิตภัณฑ์น�้ำตำล

ที่ตั้งส�ำนักงำน : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 21 

 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี 

 กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์ 0 2642 6203-6  

 โทรสำร 0 2642 6207



  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   3      

ธุรกิจสนับสนุน		 บริษัท	เคเอสแอล	อะโกร	แอนด์	เทรดดิ้ง	จ�ำกัด	 

ประเภทธุรกิจ : ซื้อมำขำยไปน�้ำตำลทรำยในประเทศ

 และด�ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 9

 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี 

 กรุงเทพ 10400

 โทรศัพท์ 0 2642 6191-9 โทรสำร 0 2642 6097

ที่ตั้งส�ำนักงำน : 83 หมู่ที่ 2 ต�ำบลวัฒนำนคร อ�ำเภอวัฒนำนคร 

 จังหวัดสระแก้ว 27160

 โทรศัพท์ (037) 262-236 โทรสำร  (037) 262-235

ธุรกิจสนับสนุน	 Wynn	In	Trading	Co.,	Ltd.

ประเภทธุรกิจ : ซื้อมำ - ขำยไประหว่ำงประเทศ ให้ค�ำปรึกษำ

 และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

ที่ตั้งส�ำนักงำน : 10th Floor, Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene,

 Republic of Mauritius

ธุรกิจพลังงำนและสำรเคมี

บริษัท	ขอนแก่นแอลกอฮอล์	จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยแอลกอฮอล์

 เพื่อผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 17 

 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี 

 กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์ 0 2642 6230-9 โทรสำร 0 2642 6294

ที่ตั้งโรงงำน : 88 หมู่ที่ 10 ถนนน�้ำพอง-กระนวน อ�ำเภอน�้ำพอง

(สำขำ 1) จังหวัดขอนแก่น 40140

 โทรศัพท์ (043) 432-915-6 โทรสำร (043) 432-917

ที่ตั้งโรงงำน : 99/2 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหลุมรัง อ�ำเภอบ่อพลอย

(สำขำ 2) จังหวัดกำญจนบุรี 71160

 โทรศัพท์ (034) 615-351-3 โทรสำร (034) 615-354

ธุรกิจพลังงำนและสำรเคมี

บริษัท	โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น	จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 17

 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท

 เขตรำชเทวี กรุงเทพ 10400

 โทรศัพท์ 0 2642 6230-9 โทรสำร 0 2642 6294

ที่ตั้งโรงงำน : 43 หมู่ที่ 10 ถนนน�้ำพอง-กระนวน อ�ำเภอน�้ำพอง

(สำขำ 1) จังหวัดขอนแก่น 40140

 โทรศัพท์ (043) 432-911-3 โทรสำร (043) 432-914

ที่ตั้งโรงงำน : 99/1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลหลุมรัง อ�ำเภอบ่อพลอย

(สำขำ 2) จังหวัดกำญจนบุรี 71160

 โทรศัพท์ (034) 615-356-7 โทรสำร (034) 615-359

ที่ตั้งโรงงำน : 255/1- 2 หมู่ที่ 4 ต�ำบลหนองหญ้ำปล้อง

(สำขำ 3) อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130

 โทรศัพท์ (042) 810-931  โทรสำร (042) 810-931

ธุรกิจพลังงำนและสำรเคมี

บริษัท	เคเอสแอล	แมททีเรียล	ซัพพลำยส์	จ�ำกัด	

ประเภทธุรกิจ : จัดหำและจ�ำหน่ำย วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร 

ที่ตั้งส�ำนักงำน : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 17

 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี

 กรุงเทพ 10400

 โทรศัพท์  0 2642 6191-9 โทรสำร 0 2642 6294

ธุรกิจอื่นๆ

บริษัท	เคเอสแอล	เรียลเอสเทต	จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่ำอำคำรส�ำนักงำน 

 และศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทในกลุ่ม 

ที่ตั้งส�ำนักงำน : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 21 

 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี 

 กรุงเทพ 10400

 โทรศัพท์ 0 2642 6221-3  โทรสำร 0 2642 6224

ธุรกิจอื่นๆ

บริษัท	แชมเปี้ยน	เฟอร์เมนเตชั่น	จ�ำกัด	

ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในโรงงำนแป้งมันส�ำปะหลัง

ที่ตั้งส�ำนักงำน : เลขที่ 503 อำคำร เค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชั้น 20

 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี

 กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์ 0 2642 6210-19 โทรสำร 0 2642 6220

บุคคลอ้ำงอิง		 นำยทะเบียนหุ้นสำมัญ

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ชั้น 4  และ 7 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เลขที่ 62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2229 2800  0 2654 5599 โทรสำร  0 2359 1259

บุคคลอ้ำงอิง	 ผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด

อำคำรรัจนำกำร ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ 

เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2676 5700 โทรสำร 0 2676 5757



4    รายงานประจ�าปี 2556

		งบก�ำไรขำดทุนโดยสรุป	(ล้ำนบำท)	 	 2556	 2555	 %เปลี่ยนแปลง	 2554 
รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 18,941.16 22,212.30 -15% 16,459.80

ต้นทุนจำกกำรด�ำเนินงำน (14,961.29) (16,478.72)  -9% (11,596.39)

 ก�ำไรขั้นต้น 3,979.87 5,733.58  -31% 4,863.41 

รำยได้อื่นๆ 776.52 492.65  58% 312.64

 ก�ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำย 4,756.39 6,226.22  -24% 5,176.05 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (473.73) (535.38)  -12% (340.98) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (603.30) (701.05)  -14% (604.96) 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร (181.91) (162.74)  12% (143.20) 

ค่ำธรรมเนียมกองทุน (1,033.10) (1,064.19)  -3% (812.83) 

ขำดทุนจำกสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ      (16.77)

 รวมค่ำใช้จ่ำย (2,292.04) (2,463.37) -7% (1,918.73)

 ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 2,464.35 3,762.85 -35% 3,257.31 

ต้นทุนทำงกำรเงิน (671.95) (556.32) 21% (465.25)

ส่วนแบ่งก�ำไรบริษัทร่วม (0.17) (8.29) -98% (9.17)   

ภำษีเงินได้ (144.14) (725.53) -80% (750.69) 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอื่นๆ 13.30 (118.45) -111% (142.31)

  ก�ำไรสุทธิ 1,661.39 2,354.26 -29% 1,889.89

 ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 1.00 1.50 -33% 1.22 

   อัตรำก�ำไรขั้นต้น 21.01% 25.81%  29.55% 

 อัตรำก�ำไรสุทธิ 8.77% 10.60%  11.48% 

		งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป	(ล้ำนบำท)	 	 2556	 2555	 %เปลี่ยนแปลง	 2554

 เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 212.24 289.73 -27% 280.95 

 ลูกหนี้กำรค้ำ 880.91 835.63 5% 767.15 

 ลูกหนี้ชำวไร่ 894.91 755.18 19% 622.57 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชำวไร่ 827.43 747.69 11% 716.28 

 ลูกหนี้ค่ำอ้อยและค่ำตอบแทนกำรผลิต - 39.04 -100% 88.87 

 สินค้ำคงเหลือ 3,647.46 3,492.97 4% 3,267.21 

 ต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 479.51 569.98 -16% 724.49 

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 25,137.52 21,424.19 17% 16,081.62 

 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด�ำเนินงำน 279.12 289.49 -4% 399.27 

รวมสินทรัพย์ 36,016.90 29,617.09 22% 23,820.35 

 หนี้สินหมุนเวียน 13,466.37 12,322.86 9% 8,595.36 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 8,400.58 5,262.10 60% 6,010.49 

รวมหนี้สิน 21,866.95 17,584.96 24% 14,605.85 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,149.95 12,032.13 18% 9,214.50 

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น 7.55 6.54  4.95 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน 1.55 1.46  1.59 

อัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน 1.34 1.17  1.31 

		งบกระแสเงินสดโดยสรุป	(ล้ำนบำท)	 	 2556	 2555	 %เปลี่ยนแปลง	 2554

ก�ำไร + ค่ำเสื่อม + รำยกำร Non cash 3,370 4,781 -30% 4,045 

เปลี่ยนแปลงใน Working Capital (1,604) (1,070)  (2,007) 

 กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน 1,766 3,711 -52% 2,038 

ลงทุนในที่ดิน อำคำร เครื่องจักร  (สุทธิ)  (4,242) (4,249) 0% (1,387) 

  กระแสเงินสดจำกกำรลงทุน (6,294) (4,415) 43% (1,787) 

  กระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน 4,431 709 525% (164) 

เงินสดเปลี่ยนแปลง (91) 9  78 

เงินสดปลำยงวด 199 289  281

EBIT    2,464 3,763  -35%  3,257  

Depreciation 950  833  14%  645  

EBITDA    3,414 4,596 -26% 3,903
        

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป	
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สำรจำกประธำนกรรมกำรบริษัท	  

	(นำยมนู		เลียวไพโรจน์)

		ประธำนกรรมกำรบริษัท

 ในปี 2556 ที่ผ่ำนมำ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้มีกำรสนับสนุนส่งเสริม    

ให้เกษตรกรปลกูอ้อย ซึง่ถอืได้ว่ำเป็นพชือำหำรและพลงังำน เพือ่ทดแทน

กำรปลูกข้ำวในพื้นที่นำดอนที่ใช้น�้ำน้อยและยังเป็นกำรยกระดับผลผลิต 

ทำงกำรเกษตร ส่งผลให้รำยได้ของเกษตรกรไทยสูงขึ้น นอกจำกนี้  

ภำครัฐยังมีมำตรกำรสนับสนุนด้ำนกำรลงทุนของภำคเอกชนใน 

อุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำเกษตรที่เป็นอำหำรและพลังงำน โดยมี 

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกผ่อนปรนกฎระเบียบ ในกำรจัดตั้งโรงงำน

ผลิตอำหำร โรงงำนน�้ำตำล และโรงงำนเอทำนอล ซึ่งเป็นนโยบำยที่ 

เกี่ยวข้องกับเกษตรโซนนิ่งเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของตลำดสินค้ำแปรรูป

ทำงกำรเกษตร น�้ำตำลทรำย และพลังงำนต่อไป

 ดังนั้น ภำคอุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลทรำยของไทยจ�ำเป็นต้อง

มีกำรปรับตัวขยำยก�ำลังกำรผลิตอ้อยและน�้ำตำลทรำย พร้อมพัฒนำ

คุณภำพ ประสิทธิภำพกำรผลิตอ้อยและน�้ำตำลทรำย เพื่อรองรับ

นโยบำยรัฐบำล และเพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลก พร้อมทั้ง

ขยำยโอกำสในกำรเติบโตของภำคอุตสำหกรรมอย่ำงยั่งยืนต่อไป เพ่ือ 

สร้ำงรำยได้และพัฒนำคุณภำพชีวิตของเกษตรกรและยกระดับ 

คุณภำพชีวิตของประชำชนไทยให้เข ้ำถึงพลังงำนอย่ำงเท่ำเทียม 

และทั่วถึง รวมทั้งพัฒนำสังคมสีเขียวสู่กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์

ต�่ำเพื่อช่วยลดสภำวะโลกร้อน 

 ในส่วนของ บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

นอกจำกมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในกำรผลิตน�้ำตำลแล้ว ยังมีเป้ำหมำยในกำร

เป็นผู้น�ำด้ำนกำรผลิตพลังงำนทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

สอดคล้องกับนโยบำยภำครัฐที่ส่งเสริมอุตสำหกรรมพืชอำหำรและ

พลังงำน โดยในปีที่ผ่ำนมำผลประกอบกำรธุรกิจเอทำนอล และไฟฟ้ำชีว

มวล สูงขึ้นกว่ำปีก่อน เนื่องจำกปริมำณอ้อยเข้ำหีบที่เพิ่มขึ้น ส่วนธุรกิจ

น�้ำตำลแม้ผลก�ำไรจะลดลง เนื่องจำกปัจจัยส่วนใหญ่มำจำกรำคำน�้ำตำล

ในตลำดโลกที่ลดต�่ำลง แต่หลังจำกที่เปิดฤดูหีบอ้อย 2556/2557 เมื่อช่วง 

ปลำยปี 2556 บริษัทฯ มีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรผลิตให้ดีขึ้น 

ประกอบกับสภำพอำกำศที่เอื้ออ�ำนวย ส่งผลให้อ้อยมีควำมหวำนมำกขึ้น 

รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนทดแทนที่สร้ำงผลก�ำไรอย่ำงต่อเนื่อง

จึงมั่นใจได้ว่ำผลประกอบกำรในปี 2557 จะส่งผลในทำงบวกให้กับบริษัทฯ  

 นอกจำกนี้ด้วยทิศทำงของอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงำน

ทดแทนที่มีแนวโน้มดี รวมถึงสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทที่มั่นคง และ

กำรรับรู้ควำมส�ำเร็จจำกกำรลงทุนในโครงกำรท่ีผ่ำนมำ เช่น โครงกำร 

พลังงำนทดแทนที่บ่อพลอย ตลอดจนประสบกำรณ์ในธุรกิจน�้ำตำล                    

ที่ยำวนำน   ในเดือนพฤศจิกำยน   2556   บริษัทฯ ได้รับกำรปรับอันดับเครดิต 

ขององค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันจำกสถำบันจัดอันดับทริสเรทต้ิง จำก 

A- เป็น A ซึ่งถือได้ว่ำเป็นควำมส�ำเร็จอีกก้ำวหนึ่งของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภำครัฐและเอกชน สถำบันกำรเงินผู้ให้กำรดูแลและสนับสนุนเงินทุน 

ตลอดจนคณะผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนที่ทุ่มเทให้กำรด�ำเนินงำนของ

บริษัทประสบควำมส�ำเร็จ บริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ันที่จะพัฒนำศักยภำพใน

ทุกด้ำนและเพื่อตอบแทนสังคมต่อไป       
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สำรจำกประธำนกรรมกำรบริหำร 

(นำยจ�ำรูญ		ชินธรรมมิตร์)

ประธำนกรรมกำรบริหำร

 ในปี 2556 ประเทศไทยมีโรงงำนน�้ำตำลที่เดินเครื่องผลิตอยู่ จ�ำนวน 

50 โรง แบ่งเป็นกลุ่มโรงงำนน�้ำตำลผู้ผลิตรำยใหญ่ของประเทศไทย   

ได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ ส่วนที่เหลือเป็นผู้ผลิตรำยย่อย โดยกลุ่มของบริษัท  

น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด  (มหำชน) (KSL) ถือได้ว่ำเป็นกลุ่มผู้ผลิตน�้ำตำล 

อันดับ 4 ของประเทศ มีส่วนแบ่งกำรตลำดประมำณร้อยละ 8 ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงำนน�้ำตำลทั้งหมด 5 แห่ง ตั้งอยู่ใน 3 ภูมิภำค คือ 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง ภำคตะวันตก 2 แห่ง และภำคตะวันออก 

1 แห่ง ฤดูกำรผลิตปี 2555/2556 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ หีบอ้อยได้รวม  

7,668,496 ตัน มีผลก�ำไรสุทธิ 1,661 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ 

ร้อยละ 29 ซ่ึงปัจจัยมำจำกรำคำขำยน�้ำตำลต่ำงประเทศปรับตัวลดลง

อย่ำงมำก อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจเอทำนอล มีผลประกอบกำรเพิ่มขึ้นจำก 

316 ล้ำนบำท เป็น 603 ล้ำนบำท และธุรกิจไฟฟ้ำชีวมวล ซึ่งมีกำร

จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

บริษัทมีก�ำไรเพิ่มขึ้นจำก 611 ล้ำนบำท เป็น 966 ล้ำนบำท 

 ปลำยปี 2556 บริษัทฯ มีโครงกำรปรับปรุงโรงงำนน�้ำตำล ที่อ�ำเภอ

น�ำ้พอง   จงัหวดัขอนแก่น    ซ่ึงมกีำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรหีบอ้อยจำกเดมิ 

27,000 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 35,000 ตันต่อวัน  ซึ่งคำดว่ำจะเริ่มด�ำเนินกำร      

ได้ในปี     2557   และจำกโครงกำรต่ำงๆ ทีบ่รษิัทลงทนุท�ำให้บรษิัทมปีรมิำณ 

อ้อยเข้ำหีบเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีกับธุรกิจไฟฟ้ำที่ใช้กำกอ้อยเป็นเช้ือเพลิง 

และมีผลดีกับธุรกิจเอทำนอลที่ใช้กำกน�้ำตำลเป็นวัตถุดิบ
 

 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรธุรกิจโดยมีระบบ

กำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถรักษำไว้ซึ่ง     

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงำน และพันธมิตรคู่ค้ำ โดยใช้หลักกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม และจรรยำ

บรรณทำงธุรกิจ

 นอกจำกควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีมำยำวนำน

แล้วคณะผู้บริหำรยังตระหนักและให้ควำมส�ำคัญเรื่องควำมรับผิดชอบ 

ต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่อง นอกเหนือจำกกิจกรรมที่เคยจัดมำทุกปี ใน 

ปลำยปี 2556 บริษัทฯ เริ่มจัดให้มีโครงกำร 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรม          

พอเพียง   ส�ำหรับกำรครบรอบของบริษัท   70  ปี  ในปี   2558  ซ ่ึงมีวัตถุประสงค์

ในกำรเผยแพร่ศำสตร์ของพระรำชำเพื่อน้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่ชุมชน ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(บ ว ร : บ้ำน วัด โรงเรียน)  หลักสูตรอบรมให้ควำมรู้เรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นต้น โดยคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรยึดมั่นในกำร

น้อมน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มำปรับใช้เป็นแนวทำงในกำร

บริหำรอย่ำงต่อเนื่อง

 ในนำมคณะกรรมกำรบริหำร ขอขอบคุณพนักงำนทุกคน ที่ร่วมแรง

ร่วมใจในกำรพัฒนำบริษัทให้เจริญก้ำวหน้ำ อย่ำงม่ันคงเสมอมำ และ

ขอขอบคุณผู ้ถือหุ ้น พันธมิตรทำงธุรกิจ ที่ ให้กำรสนับสนุนบริษัท    

เป็นอย่ำงดี และขอให้ค�ำมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอยู่ในหลักธรรมำภิบำล

ที่ดีตลอดไป

   



  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   7      

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นตำมมติของคณะกรรมกำรของ 

บริษัทฯ ให้มีบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน 

รำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน และงำนกำรตรวจสอบภำยใน รวมทั้งส่งเสริมและผลักดัน

ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง และระบบกำรควบคุมภำยในที่มี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนมีวำระ 2 ปี 

และให้กรรมกำรอิสระของบริษัทหมุนเวียนกันเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน

กรรมกำรตรวจสอบที่ครบวำระเพื่อให้เกิดควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำง

แท้จริง ในปีงบประมำณ 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย นำยสิทธิ   

ลีละเกษมฤกษ์ เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์ 

นำยกำรุณ กิตติสถำพร และศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม เป็นกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 4 ท่ำนมิได้เป็นกรรมกำรในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและ

บริษัทร่วม ในล�ำดับเดียวกัน มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ไม่ได้ 

ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน หรือเป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำ คู่ค้ำ 

หรืออื่นๆ กับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตำมเกณฑ์ที่กฎหมำย กฎระเบียบได้

ก�ำหนดไว้ 

 ในปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมร่วมกับฝ่ำยจัดกำร ส�ำนัก

ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชี จ�ำนวน 5 ครั้ง และตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2556 

เป็นต้นมำ ได้จัดให้มีกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยที่ 

ฝ่ำยจัดกำรไม่ได้เข้ำร่วมประชุมด้วย เพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ

ของผู้สอบบัญชี เร่ืองส�ำคัญที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำในรอบ 1 ปีท่ี

ผ่ำนมำพร้อมด้วยควำมเห็นโดยสรุปประกอบด้วยเรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 

 1. ควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน

  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินร่วมกับผู้สอบบัญชี ก่อนที่ 

  ฝ่ำยจัดกำรจะน�ำงบกำรเงินเสนอเพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร 

  บริษัท ผู้สอบบัญชีมิได้ตั้งข้อสังเกตที่มีนัยส�ำคัญ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  มุ่งสอบทำนรำยกำรบัญชีรำยกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และรำยกำรปรับปรุง 

  ที่มีนัยส�ำคัญ ตลอดจนควำมเหมำะสม เพียงพอของกำรเปิดเผยข้อมูล เพื่อ 

  ให้มั่นใจได้ว่ำงบกำรเงินได้แสดงรำยกำรอย่ำงเหมำะสม ชัดเจน เพียงพอ  

  ทันเวลำ และจำกผลกำรสอบทำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ  

  รำยงำนทำงกำรเงินในปี 2556 ที่บริษัทฯ จัดท�ำขึ้นน้ัน มีควำมถูกต้อง  

  เหมำะสม เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง 

  โดยทั่วไป 

 2. กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

  คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรให้ควำมส�ำคัญในกำรบริหำรงำนตำม 

  หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และ     

  ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำย  โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้สนับสนุนให้บริษัทฯ  

  แต่งตั้งคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร เพื่อพัฒนำกำรก�ำกับดูแลของ  

  บริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น 

 3. กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท 

  เป็นรำยไตรมำส เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำฝ่ำยจัดกำรได้ด�ำเนินกิจกรรมกำรบริหำร 

  ควำมเสี่ยงถึงระดับปฏิบัติกำรอย่ำงเหมำะสม และกำรระบุปัจจัยควำมเสี่ยง 

  มีควำมครบถ้วน ถูกต้องเพียงพอต่อกำรเป็นข้อมูลพื้นฐำนส�ำหรับกำรตรวจ 

  สอบภำยใน และคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ในปี 2556 ปัจจัย 

  ควำมเสี่ยงที่บริษัทได้ระบุมีควำมเหมำะสม และฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรลด 

  ควำมเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง

 4. ควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน 

  ร่วมกับส�ำนักตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีเป็นประจ�ำทุกไตรมำส และ 

  มีควำมเห็นว่ำ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ สำมำรถบรรล ุ

  วัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ      

  มีรำยงำนทำงกำรเงินเชื่อถือได้ และปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และนโยบำย   

  ของบริษัทฯ

 5. ควำมเหมำะสมของรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

  บริษัทฯ เข้ำท�ำรำยกำรเกี่ยวโยงโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกิจกำร  

  และกฎหมำย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำน 

  รำยกำรเกี่ยวโยง ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และมี 

  ควำมเห็นว่ำ รำยกำรที่เกิดข้ึนในปี 2556 เป็นรำยกำรเพื่อประโยชน์ของ 

  บริษัท มีเง่ือนไขทำงกำรค้ำ และรำคำตำมปกติทั่วไป มีกำรเปิดเผยใน     

  งบกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำมข้อก�ำหนดและแนวทำง 

  ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำน 

  คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ 

 6. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกฎ ระเบียบของส�ำนักงำน ก.ล.ต. 

  ตลำดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำงๆ ร่วมกับ 

  ส�ำนักกฎหมำย หน่วยงำน Compliance และส�ำนักตรวจสอบภำยใน โดย 

  ไม่พบประเด็นที่เป็นสำระส�ำคัญที่แสดงให้เห็นว่ ำบริษัทฯ ได้มีกำรปฏิบัติที่ 

  ขัดต่อกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจ 

  ของบริษัทฯ

 7. ควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำควำมสำมำรถของผู้สอบบัญชีจำก 

  รำยงำนของผู้สอบบัญชี และกำรประชุมเป็นกำรเฉพำะ และมีควำมเห็นว่ำ  

  ผู้สอบบัญชี ของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด มีควำม 

  เป็นอิสระ และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเหมำะสมตำมมำตรฐำนกำรประกอบ 

  วิชำชีพกำรสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อ   

  ขออนุมัติผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 

  จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2557 ต่อไปอีกปีหนึ่งเป็นปีที่ 4 

 นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินกำรปฏิบัติงำนของตนเองใน

ปี 2556 ทั้งคณะโดยเปรียบเทียบกับกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และแนว

ปฏิบัติที่ดี ซึ่งผลกำรประเมินพบว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต 

หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ด้วยควำม

รอบคอบและเป็นอิสระ และมีควำมเห็นในภำพรวมว่ำ บริษัทฯ มีกำรรำยงำนข้อมูล

ทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องมีกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ 

มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล ถือปฎิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบและ  

ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปิดเผยรำยกำรที่อำจมีควำม

ขัดแย้งทำงประโยชน์อย่ำงครบถ้วน และมีกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับหลัก     

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

  

   

   

  

 (นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์)

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ



02 03 04

070605

01 คณะกรรมการบร�ษัท
01 นายมนู เลียวไพโรจน

 ประธานกรรมการ

02 นายจำรูญ ช�นธรรมมิตร

 ประธานเจาหนาที่บร�หาร 

 และกรรมการผูจัดการใหญ

03 นายประภาส ชุติมาวรพันธ

 กรรมการบร�ษัทและกรรมการบร�หาร
 

04 นายพรศิลป แตมศิร�ชัย

 กรรมการบร�ษัทและกรรมการบร�หาร

05 นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ

 กรรมการบร�ษัทและกรรมการบร�หาร

06 นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล

 กรรมการบร�ษัทและกรรมการบร�หาร

07 นางอินทิรา สุขะนินทร

 กรรมการบร�ษัทและกรรมการบร�หาร



08 09 10

11

12 13 14

08 นางสาวดวงดาว ช�นธรรมมิตร

 กรรมการบร�ษัทและกรรมการบร�หาร

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

09 นายสมชาย ช�นธรรมมิตร

 กรรมการบร�ษัทและกรรมการบร�หาร 

10 นางสาวดวงแข ช�นธรรมมิตร

 กรรมการบร�ษัทและกรรมการบร�หาร

11 นายสมชาติ ช�นธรรมมิตร

 กรรมการบร�ษัท

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

12 นายธัชพงษ ภากรศิร�วงศ

 กรรมการบร�ษัทและกรรมการบร�หาร

13 นายชลัช ช�นธรรมมิตร

 กรรมการบร�ษัทและกรรมการบร�หาร

 กรรมการบร�หารความเสี่ยง

14 นายชาตร� ช�นธรรมมิตร

 กรรมการบร�ษัท
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15  นายประมูล  ว�เช�ยรสินธุ

 กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหา

 และพิจารณาคาตอบแทน

16 พล.ต.อ.บุญเพ็ญ  บำเพ็ญบุญ

 กรรมการอิสระ

 ประธานคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง  

 กรรมการกำกับดูแลกิจการ

17 นายสิทธ�  ลีละเกษมฤกษ

 กรรมการอิสระ

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการบร�หารความเสี่ยง

18 นายการุณ  กิตติสถาพร 
 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 กรรมการกำกับดูแลกิจการ

19 นายวรภัทร  โตธนะเกษม

 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  

20 นางสาวนงลักษณ  พินัยนิติศาสตร 
 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการกำกับดูแลกิจการ

21  นายตระการ  ชุณหโรจนฤทธ�์   

 กรรมการบร�ษัทและกรรมการบร�หาร   

 เลขานุการบร�ษัท
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15  นายประมูล  ว�เช�ยรสินธุ

 กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหา

 และพิจารณาคาตอบแทน

16 พล.ต.อ.บุญเพ็ญ  บำเพ็ญบุญ

 กรรมการอิสระ

 ประธานคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง  

 กรรมการกำกับดูแลกิจการ

17 นายสิทธ�  ลีละเกษมฤกษ

 กรรมการอิสระ

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการบร�หารความเสี่ยง

18 นายการุณ  กิตติสถาพร 
 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 กรรมการกำกับดูแลกิจการ

19 นายวรภัทร  โตธนะเกษม

 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  

20 นางสาวนงลักษณ  พินัยนิติศาสตร 
 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการกำกับดูแลกิจการ

21  นายตระการ  ชุณหโรจนฤทธ�์   

 กรรมการบร�ษัทและกรรมการบร�หาร   

 เลขานุการบร�ษัท

ลักษณะ

กำรประกอบธุรกิจ 

เป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจ

 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยด�ำเนินธุรกิจ

ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์

ของผู้มีส่วนได้เสีย ภำยใต้ นโยบำยคุณภำพ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้
 

 นโยบำยคุณภำพ 

  ผลิตน�้ำตำลทรำยคุณภำพ ด้วยประสิทธิภำพสูงสุด 

  ส่งมอบตรงเวลำ ลูกค้ำมั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 วิสัยทัศน์ 

  มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในอุตสำหกรรมกำรเกษตรที่ให้ควำมหวำน 

 และพลังงำน รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องที่มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

 พันธกิจ

 • สร้ำงรำยได้ให้แก่ชำวไร่บนพื้นฐำนของกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพ

  และประสิทธิผล

 • พัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

  สูงสุด

 • สร้ำงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงหุ้นส่วนแห่งควำมส�ำเร็จ 

 • พัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องเพ่ือให้สำมำรถใช้ทรัพยำกร 

  ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

Sugar

Organic
Fertilizer

Ethanol

Electricity
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12    รายงานประจ�าปี 2556

 เป้ำหมำยระยะยำวในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท คือ กำรเป็นหนึ่ง

ในผู้น�ำในกำรผลิตน�้ำตำล และผลพลอยได้อื่นจำกกำรผลิตน�้ำตำล ซึ่ง

เห็นได้จำกนโยบำยในส่วนธุรกิจน�้ำตำลของบริษัท ได้แก่  “ผลิตน�้ำตำล

ทรำยคุณภำพสูง ด้วยประสิทธิภำพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลำ ลูกค้ำมั่นใจ  

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค” ท�ำให้โรงงำนน�้ำตำลทั้ง 5 โรงงำนภำยในกลุ่ม 

จัดได้ว่ำเป็นกลุ่มโรงงำนน�้ำตำลล�ำดับต้นของกลุ่มผู้ผลิตน�้ำตำลทั้งประเทศ

ที่มีประสิทธิภำพกำรผลิตสูงและผลิตน�้ำตำลได้อย่ำงมีคุณภำพ อีกทั้ง 

ด้วยเป้ำหมำยกำรเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลพลอยได้อื่นจำกกำรผลิตน�้ำตำล  

และกำรเห็นศักยภำพของธุรกิจต่อเนื่องจำกธุรกิจน�้ำตำล เช่น ธุรกิจ  

เอทำนอล ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำ และธุรกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ท�ำให้

บริษัทมีกำรลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องมำโดยตลอด ซ่ึงโครงกำรที่ผ่ำนมำ

ค่อนข้ำงประสบควำมส�ำเร็จเป็นที่น่ำพอใจ   

 

 ในระยะสั้นบริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเป็นหนึ่งในผู้น�ำทำงด้ำนกำร

บริหำรต้นทุนและประสิทธิภำพทำงด้ำนกำรผลิต โดยน�ำเอำเทคโนโลยีที่

ทันสมัยเข้ำมำประยุกต์ใช้กับระบบกำรผลิตและกำรจัดกำร นอกจำกนี ้

บริษัทเข้ำใจว่ำควำมเสี่ยงหลักของบริษัท คือ ปริมำณอ้อย โรงงำน

น�้ำตำลและธุรกิจต่อยอดไม่สำมำรถอยู่รอดได้ถ้ำขำดอ้อยเข้ำหีบ บริษัท

จึงมีเป้ำหมำยที่จะช่วยลดต้นทุนกำรผลิตอ้อย เพิ่มผลผลิตและประสิทธิ

กำรผลิตอ้อยของเกษตรกรชำวไร่อ้อย เพื่อให้เกษตรกรชำวไร่สำมำรถ

อยู่รอด รวมถึงกำรสร้ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมให้แก่เกษตรกรชำวไร่   

 

กำรเปลี่ยนแปลง	และพัฒนำกำรที่ส�ำคัญในช่วง	3	ปีที่ผ่ำนมำ

 จำกกำรที่บริษัทได้รับใบอนุญำตในหลักกำรให้ย้ำยและขยำย

โรงงำนน�้ำตำล 2 แห่ง และใบอนุญำตในกำรก่อสร้ำงโรงงำนเอทำนอล

2 แห่ง ในปี 2551 บริษัทได้ตัดสินใจลงทุนในโครงกำรเพิ่ม 1 โครงกำร 

คือ โครงกำรพลังงำนทดแทนที่บ่อพลอย ซึ่งจะประกอบด้วย โครงกำร

ย่อยต่อเนื่อง 4 โครงกำร อันได้แก่ โครงกำรย้ำยและขยำยก�ำลังกำร

ผลิตโรงงำนน�้ำตำล จำกอ�ำเภอท่ำมะกำมำที่อ�ำเภอบ่อพลอย และขยำย

ก�ำลังกำรผลิตเป็น 35,000 ตันต่อวัน โครงกำรลงทุนโรงงำนผลิตเอทำนอล

ที่ก�ำลังกำรผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน โครงกำรโรงผลิตกระแสไฟฟ้ำ

ขนำด 90 เมกะวัตต์ และโครงกำรโรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ซึ่งเริ่มรับรู้

รำยได้จำกโครงกำรในปี 2554  
 

 ในปี 2554 บริษัทได้ตัดสินใจลงทุนเพิ่ม 1 โครงกำร คือ โครงกำร

ลงทุนสร้ำงโรงงำนน�้ำตำลและโรงไฟฟ้ำที่จังหวัดเลย โครงกำรประกอบ

ด้วยโรงงำนน�้ำตำลขนำด 16,000 ตันอ้อยต่อวัน และโรงผลิตกระแสไฟฟ้ำ 

ขนำด 40 เมกะวัตต ์ และได้ทดลองเดินเครื่องจักรในฤดูกำลหีบอ้อยปี 

2555/56

 ในปี 2555 ภำยหลังจำกที่บริษัทได้ท�ำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้

รวมถึงได้ท�ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ แล้ว บริษัทได้ตัดสินใจ

ลงทุน โครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และปรับปรุงโรงงำน

น�้ำตำลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อย ที่อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัด

ขอนแก่น โดยขยำยก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเดิม 30 เมกะวัตต์ เป็น 65 

เมกะวัตต์ และปรับปรุงโรงงำนน�้ำตำลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบ

อ้อยได้เพิ่มขึ้นอีก 8,000 ตันต่อวัน จำกเดิมอยู่ที่ 27,000 ตันต่อวัน โดย

คำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2557

ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ภำยใต้

กลุ่ม เคเอสแอล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยใหญ่

เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยมีโรงงำนน�้ำตำลที่อยู่ในกลุ่ม เคเอสแอล  

ทั้งหมด 5 โรงงำน โดยแบ่งสำยกำรผลิตออกเป็น 3 ภำค ดังนี้

 • ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงำน ได้แก่ บริษัท น�้ำตำล 

  ขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) สำขำ อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  

  และสำขำ อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 • ภำคตะวันตก จังหวัดกำญจนบุรี มี 2 โรงงำน ได้แก่ บริษัท  

  โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด และ บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ  

  จ�ำกัด

 • ภำคตะวันออก มี  1  โรงงำน คือ บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด  
 

  ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และ 

บริษัทย่อยผลิต จะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นน�้ำตำลทรำย ซึ่ง

สำมำรถจ�ำแนกประเภทได้ 4 ประเภท คือ น�้ำตำลทรำยดิบ (Raw    

Sugar), น�้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง (High Pol Sugar), น�้ำตำลทรำยขำว 

(White Sugar) และน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) และ

ผลิตภัณฑ์เสริมที่เกี่ยวเนื่องที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตน�้ำตำลทรำยอีก 

เช่น กำกน�้ำตำล (Molasses) กำกอ้อย (Bagasses) และกำกหม้อกรอง 

(Filter Cake) โดยบริษัทได้ขยำยกำรลงทุนต่อยอดจำกกระบวนกำร

ผลิตน�้ำตำล เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม (ดังแสดงในแผนภำพที่ 1) คือ

 • โรงงำนผลิตเอทำนอล ซึ่งใช้ผสมกับน�้ำมัน เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับ 

  รถยนต์ ใช้วัตถุดิบคือ กำกน�้ำตำล และน�้ำอ้อย

 • โรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพ ใช้วัตถุดิบที่เป็นน�้ำเสียที่มำจำกกระบวน

  กำรผลิตเอทำนอล  มำหมักให้ได้ก๊ำซชีวภำพเป็นเชื้อเพลิงเสริม 

  ส�ำหรับโรงไฟฟ้ำ

 • โรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจำกกระบวน 

  กำรผลิตน�้ำตำล (กำกหม้อกรอง) และน�้ำเสียที่มำจำกกระบวน

  กำรผลิตก๊ำชชีวภำพ และกำรผลิตเอทำนอล

 • โรงไฟฟ้ำ ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน�้ำตำล  

  (กำกอ้อย) และก๊ำซชีวภำพที่ได้จำกโรงงำนผลิตก๊ำชชีวภำพเป็น 

  เชื้อเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และพลังไอน�้ำขำยให้กับโรงงำน 

  ในเครือและกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
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น้ำตาล

โรงงาน
น้ำตาล

กาก
หมอกรอง

กาก
น้ำตาล

กากออย

ชาวไร

โรง
ไฟฟา

ช�วมวล

โรงงาน
ปุยอินทร�ย

โรงงาน
เอทานอล

 กาซช�วภาพ
 

กระแสไฟฟา

 เอทานอล
(แอลกอฮอล

99.5%)

แผนภำพที่	1	:	กระบวนกำรผลิตน�้ำตำลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนำคต

 ณ วันที่  31 ตุลำคม 2556 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย มีกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวม 15 บริษัท 

(ไม่รวมบริษัทย่อย ของบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหำชน)) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

	 ชื่อบริษัท/จ�ำกัด	 ทุนช�ำระแล้ว	 สัดส่วน	 ประเภทของธุรกิจ

	 	 (ล้ำนบำท)	 กำรลงทุน
 

  ธุรกิจน�้ำตำล

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด 600.00 90.21% ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด 1,000.00 95.78% ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย

บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด 500.00 98.61% ผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย 

บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด 684.76 98.49% เพำะปลูกอ้อยและผลิตน�้ำตำลที่ประเทศลำว

Koh Kong Plantation Co., Ltd.* 936.98 80.00% เพำะปลูกอ้อยที่เกำะกง ประเทศกัมพูชำ

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 1,167.66 80.00% ผลิตน�้ำตำลที่เกำะกง ประเทศกัมพูชำ

  ธุรกิจสนับสนุน

บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)** 145.20 23.82% ท่ำเรือ ให้เช่ำคลังสินค้ำ และอสังหำริมทรัพย์ 

     ผลิต จ�ำหน่ำยแป้งสำลี และน�้ำมันปำล์ม

บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด 20.00 79.55% บริษัทรับอนุญำตส่งออกน�้ำตำล

บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด 300.00 100.00% ซื้อมำขำยไปน�้ำตำลทรำยในประเทศ

     และด�ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร

Wynn In Trading Co., Ltd. 487.497 100.00% ธุรกิจซื้อมำขำยไป และให้ค�ำปรึกษำ
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 ชื่อบริษัท/จ�ำกัด	 ทุนช�ำระแล้ว	 สัดส่วน	 ประเภทของธุรกิจ

	 	 (ล้ำนบำท)	 กำรลงทุน
 

  ธุรกิจพลังงำนและสำรเคมี

บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด 610.00 100.00% ผลิตและจ�ำหน่ำยเอทำนอล หรือเชื้อเพลิง

     จำกกำรเกษตร และปุ๋ยชีวภำพ หรือปุ๋ยอินทรีย์

บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น  จ�ำกัด 800.00 100.00% โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำย์ จ�ำกัด*** 10.00 100.00% จัดหำวัตถุดิบ

  ธุรกิจอื่นๆ

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด 840.00 91.02% พัฒนำและลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

     และเป็นศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทในกลุ่ม

บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด 200.00 32.50% ร่วมลงทุนกับกลุ่มพันธมิตร โดยเข้ำไปถือหุ้น

     ร้อยละ 60 ในบริษัท จันทบุรี สตำร์ช จ�ำกัด 

     ซึ่งเป็นโรงงำนผลิตแป้งจำกมันส�ำปะหลัง

หมายเหตุ
สัดส่วนการลงทุนหมายรวมถึง อัตราการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกัน
* ถือทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.
**  อย่างไรก็ตาม ในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน)  บริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งทรัพย์ ชื่อย่อ TSTE มีบริษัทย่อยของบริษัท  
 ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน) อีก 5 บริษัท ได้แก่ 
 - บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ากัด  ท�าธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 23.11% 
 - บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน�้ามัน จ�ากัด ท�าธุรกิจซื้อ-ขาย ให้เช่า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงกลั่นน�้ามันปาล์ม อัตราการถือหุ้นรวมทั้ง
  ทางตรงและทางอ้อม 28.48%
 - บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) ท�าธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตแป้งสาลี อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 16.59% 
  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ชื่อย่อ TMILL
 - บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ�ากัด ท�าธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินค้า อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 19.30%
 - บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ากัด ท�าธุรกิจให้บริการขนส่ง บริการรักษาความปลอดภัย และโรงงานผลิตถุงกระสอบพลาสติก อัตราการถือหุ้น
  รวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 30.58%
รายละเอียดสามารถดูได้จากข้อมูลบริษัทจดทะเบียน  บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน) (TSTE) และ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (TMILL)
*** ชื่อเดิม บริษัท เคเอสแอล เคมี จ�ากัด



  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   15      

โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัท

	 	 %	กำรถือหุ้น	 ปี	2554	 	 ปี	2555	 	 ปี	2556

	 สำยผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ	 ของบริษัท	 รำยได้	 %	 รำยได้	 %	 รำยได้	 %

	 	 ปี	2556	 (ล้ำนบำท)	 	 (ล้ำนบำท)	 	 (ล้ำนบำท)
 

1. บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัทหลัก 7,362.94 33%  8,159.56  27% 7,584.83 27%

2. บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด 90.21% 3,851.87 18%  4,103.60  14% 3,193.48 11%

3. บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด 95.78% 2,198.11 10%  4,879.60  16% 4,801.90 17%

4. บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด 98.61% 968.96 4%  1,144.64  4% 795.89 3%

5. บริษัท ไทยชูกำร์เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) 23.82% 2,224.10 10%  3,249.06  11% 2,485.90 9%

6. บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด 79.55% 16.03 0%  27.40  0% 17.88 0%

7. บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด 100.00% 759.67 3% 1,882.31  6% 2,466.09 9%

8. บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด 100.00% 1,016.01 5% 1,869.17  6% 2,170.17 8%

9. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด* 100.00% 7.60 0%  16.05  0% 3.26 0%

10. บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขต จ�ำกัด 98.49% 291.96 1% 281.78  1% 256.99 1%

11. Koh Kong Plantation Ltd.** 80.00% 347.39 2%  247.99  1% 135.83 0%

12. Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd. 80.00% 526.90 2%  375.73  1% 674.17 2%

13. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด 100.00% 2,415.83 11%  4,095.76  13% 3,858.27 13%

14. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด 91.02% 6.16 0%  10.18  0% 104.14 0%

15. บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด 32.50% (9.17) 0%  (8.29) 0% (0.17) 0%

16. Wynn In Trading Co.,Ltd. 100.00% 1.08 0%  -  0% - 0%

 รวม  21,985.44 100%  30,334.54  100% 28,548.63 100%

 หักรำยกำรระหว่ำงกัน  5,222.17   7,637.89   8,831.12

 รวมรำยได้  16,763.27  22,696.65   19,717.51

*ชื่อเดิม บริษัท เคเอสแอล เคมี จ�ากัด **ถือทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co.,Ltd., 

กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หลัก : น�้ำตำล
น�้ำตำล : ลักษณะผลิตภัณฑ์

 บริษัทเป็นกลุ่มบริษัทน�้ำตำลในประเทศไทยที่ได้ผ่ำนกำรตรวจ

รับรองระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพตำม “มำตรฐำน FSSC 22000”, 

“มำตรฐำน ISO 9001 Version 2000” “มำตรฐำน GMP“, “มำตรฐำน 

SGP (มำตรฐำนคุณภำพแรงงำน)“ รวมทั้ง “มำตรฐำนระบบวิเครำะห์ 

อันตรำยและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม” หรือ HACCP น�้ำตำลทรำยที่กลุ่ม

บริษัท ผลิตสำมำรถจ�ำแนกได้ตำมประเภทและเกรดของควำมบริสุทธิ์

ของน�้ำตำลเป็น 4 ชนิด ได้แก่

 น�้ำตำลทรำยดิบ (Raw Sugar)   -  เป็นน�้ำตำลทรำยมีค่ำสีสูงกว่ำ 

1,500 ICUMSA สีจะมีลักษณะเป็นสีน�้ำตำลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง 

ควำมบริสุทธิ์ต�่ำ กำรขนถ่ำยจะขนถ่ำยในลักษณะเป็น BULK ไม่ได้ใส่ใน

กระสอบ  น�้ำตำลชนิดนี้ไม่สำมำรถน�ำไปบริโภคโดยตรงได้ ผู้ซื้อจะต้อง

น�ำน�้ำตำลไปผ่ำนกระบวนกำรรีไฟน์หรือท�ำให้บริสุทธิ์ก่อนเพื่อผลิตเป็น

น�้ำตำลทรำยขำวหรือน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์   

 น�้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง (High Pol Sugar) - เป็นน�้ำตำล

ทรำยมีค่ำสีอยู่ระหว่ำง 1,000 - 1,500 ICUMSA สำมำรถน�ำไปบริโภค

ได้โดยตรง กำรขนส่งนิยมบรรจุเป็นกระสอบ รำคำจะถูกกว่ำน�้ำตำล

ทรำยขำวและน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ 
 

 น�้ำตำลทรำยขำว (White Sugar) - เป็นน�้ำตำลทรำยมีค่ำสีประมำณ 

46 - 200 ICUMSA มีค่ำโพลำไรเซชั่นไม่น้อยกว่ำ 99.50 ดีกรี น�้ำตำล

ประเภทนี้โดยทั่วไปเป็นน�้ำตำลทรำยที่ประชำชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้ 

เป็นวัตถุดิบในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรที่ต้องกำรควำมบริสุทธิ์ปำนกลำง  
 

 น�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) - เป็นน�้ำตำลทรำยมี

ค่ำสีไม่เกิน 45 ICUMSA มีลักษณะเด่นคือมีควำมบริสุทธิ์สูงเป็นน�้ำตำล

ที่นิยมใช้ในอุตสำหกรรมที่ต้องใช้น�้ำตำลที่มีควำมบริสุทธิ์มำก เช่น 

อุตสำหกรรมยำ เครื่องดื่มประเภทน�้ำอัดลมและเครื่องดื่มบ�ำรุงก�ำลัง 

 ภำยหลังจำกที่มีกำรผ่ำนกระบวนกำรผลิตน�้ำตำลแล้ว ของเหลวที่
เหลือที่ไม่สำมำรถท�ำให้เป็นเม็ดน�้ำตำลได้ หรือต�่ำกว่ำจุดคุ้มทุนที่จะไป
ท�ำเป็นน�้ำตำล จะเรียกว่ำ กำกน�้ำตำล กำกน�้ำตำลจัดเป็นผลผลิตพลอย
ได้จำกกำรผลิตน�้ำตำลทรำยที่ยังมีมูลค่ำ โดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบ
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67,815

76,746 81,122

61,106

63,969

72,727 73,946

62,719
59,410

68,336

61,777

แผนภำพที่	2	:	ดุลน�้ำตำลโลก	(1,000	ตัน,	centrifugal	sugar,	raw	value,	OCT/SEP)

ของสำรต่ำงๆ คือ น�้ำ 20% น�้ำตำลซูโครส 30% น�้ำตำลอินเวอร์ท 32%  
อินทรีย์สำรซึ่งไม่ใช่น�้ำตำล 12% และ เถ้ำ 6 % และในปริมำณอ้อย 1 ตัน
โรงงำนน�้ำตำลจะได้ผลผลิตกำกน�้ำตำลประมำณ 45 - 50 กิโลกรัม ดังนั้น 
ผลผลิตกำกน�้ำตำลในแต่ละปีจะมีมำกน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปริมำณ
อ้อยเข้ำหีบของโรงงำน�้ำตำลในแต่ละปี กำกน�้ำตำลสำมำรถน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงกว้ำงขวำงในอุตสำหกรรมชีวะ - เคมี (Bio chemitry 
Industry) ซ่ึงได้แก่ อุตสำหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้มกลั่นสุรำ 
อุตสำหกรรมผลิตยีสต์ อุตสำหกรรมผลิตผงชูรส อุตสำหกรรมอำหำร
สัตว์ (โดยผสมกับมันส�ำปะหลังและชำนอ้อย) อุตสำหกรรมผลิต
น�้ำส้มสำยชู อุตสำหกรรมผลิตซีอิ้วและซอสปรุงรสต่ำง ๆ ซึ่งถือเป็น
อุตสำหกรรมปลำยน�้ำของกำรผลิตน�้ำตำล

 ส�ำหรับของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน�้ำตำลที่สำมำรถน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้ จะมีกำกอ้อย และกำกหม้อกรอง กำกอ้อยเป็นส่วนของชำน
อ้อยท่ีได้จำกกำรขบวนกำรหีบอ้อยจำกชุดลูกหีบชุดสุดท้ำย โดยปัจจุบัน 
บริษัทใช้กำกอ้อยเป็นเช้ือเพลิงส�ำหรับผลิตไฟฟ้ำและไอน�้ำเพื่อใช้ใน
กระบวนกำรผลิตน�้ำตำล และจ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย ส่วนกำกหม้อกรองเป็นกำกที่ได้จำกกระบวนกำรกรอง
ตะกอนในระบบสูญญำกำศ กำกหม้อกรองที่ได้สำมำรถน�ำไปเป็น
วัตถุดิบในกำรผลิตปุ๋ยเพื่อกำรเกษตรทั่วไป ในอดีตบริษัทให้กำกหม้อ 

กรองดังกล่ำวแก่ชำวไร่อ้อยที่น�ำอ้อยมำส่งโรงงำนเพ่ือเป็นกำรส่งเสริม
กำรผลิตปลูกอ้อยในพื้นที่ใกล้เคียง อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังจำกที่บริษัท
ย่อยเริ่มด�ำเนินกิจกำรผลิตแอลกอฮอล์และสำรเคมีต่อเนื่อง น�้ำเสียที่ได้
จำกโรงงำนจะสำมำรถน�ำไปผสมกับกำกหม้อกรอง ผ่ำนกระบวนกำร
ย่อยสลำย (Biodecompose) ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภำพ
เหมำะสมแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อย ซึ่งจะท�ำให้เกิดกำรท�ำธุรกิจที่ครบ
วงจร

น�้ำตำล : กำรตลำดและภำวกำรณ์แข่งขัน

 กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดต่ำงประเทศ

 ภำพรวมของตลำดน�้ำตำลโลกนั้น ผลผลิตน�้ำตำลโลก ฤดูกำรผลิต 

2555/2556 มีประมำณ 183.4 ล้ำนตัน (มูลค่ำน�้ำตำลทรำยดิบ) เพิ่มขึ้น 

8 ล้ำนตนั หรอืคดิเป็นอตัรำร้อยละ 4.6 เมือ่เทยีบกบัฤดกูำรผลติ 2554/2555 

ในขณะเดียวกันควำมต้องกำรบริโภคโลกรวมเท่ำกับ 172.1 ล้ำนตัน 

ขยำยตัวเพิ่มขึ้น 4.5 ล้ำนตัน หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับ

ฤดูกำรผลิต 2554/2555 จึงท�ำให้ปริมำณน�้ำตำลคงเหลือปลำยปีเพิ่มขึ้น 

จำกระดับ 68.3 ล้ำนตัน ในฤดูกำรผลิต 2554/2555 เป็น 76.7 ล้ำนตัน 

ในฤดูกำรผลิต 2555/2556 คิดเป็นอัตรำร้อยละ 40.77 ของปริมำณ

ควำมต้องกำรบริโภค หรือเพียงพอส�ำหรับกำรบริโภคประมำณ 5 เดือน

 จำกกำรประมำณกำรของ F.O.Licht ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2556 

คำดว่ำ ผลผลิตในปี 2556/2557 จะลดลงร้อยละ 0.8 จำก 183.4 ล้ำนตัน 

เป็น 181.9 ล้ำนตัน ส่วนกำรบริโภคจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 หรือเพิ่มขึ้นจำก 

172.1 ล้ำนตัน เป็น 175.2 ล้ำนตัน ซึ่งจะท�ำให้ปริมำณผลิตน�้ำตำลโลก 

เกินดุลลดลงที่ 4.4 ล้ำนตัน (จำกปีที่ผ่ำนมำเกินดุลที่ 8.4 ล้ำนตัน) ส่งผล

ให้ปริมำณน�้ำตำลคงเหลือปลำยงวดของโลก ปี  2556/2557 คำดว่ำจะเพิ่ม 

ขึ้นจำก 76.7 ล้ำนตัน เป็น 81.1 ล้ำนตัน ส่วนในทวีปเอเชีย คำดว่ำปี 

2556/2557 จะมีน�้ำตำลผลิตไม่พอต่อกำรบริโภคต่อเนื่อง โดยปริมำณ

น�้ำตำลในทวีปเอเชียจะขำดดุลอยู่ประมำณ 11.7 ล้ำนตัน อย่ำงไรก็ดกีำร

ประมำณกำรดังกล่ำว อำจเปลี่ยนแปลงไปตำมอุปสงค์ และอุปทำนที่

เปลี่ยนแปลงไป

Note : 2013/2014 is forecasted number  Source : F.O. Licht, update 1-11-2013
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 นอกจำกนี้ สภำพภูมิอำกำศที่ไม่แน่นอน เช่น กำรเกิดอุทกภัย    

ภัยแล้ง หรืออำกำศหนำวจัด ในประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้บริโภค 

รวมถึงจ�ำนวนประเทศผู้ผลิตที่สำมำรถส่งออกได้ที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด จึง

ท�ำให้เหตุกำรณ์ใดก็ตำมที่ส่งผลต่อปริมำณน�้ำตำลที่ผลิตได้ ส่งผลต่อ

รำคำน�้ำตำลตลำดโลกเช่นกัน   

 ส�ำหรับแนวโน้มรำคำน�้ำตำลในอนำคต จะขึ้นอยู่กับผลผลิตจำก

ประเทศในแถบยุโรปรวมถึงผลกระทบจำกสภำพอำกำศต่อผลผลิตอ้อย  

ของประเทศผู้ผลิตรำยใหญ่ เช่น ประเทศบรำซิล ประเทศออสเตรเลีย 

และประเทศไทย เป็นต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศบรำซิล เนื่องจำก

ในปัจจุบันประเทศบรำซิล น�ำผลผลิตอ้อยมำผลิตเป็นเช้ือเพลิงรถยนต์ 
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แผนภำพที่	3	:	แสดงรำคำน�้ำตำลตลำดโลก	(NYBOT#11)	ย้อนหลัง	10	ปี

YEAR		 2002/03	2003/04	 2004/05	 2005/06	 2006/07	 2007/08	 2008/09	 2009/10	2010/11	 2011/12	 2012/13

Max  9.07 9.32 11.84 19.30 12.37 15.02 24.64 34.39 35.31 26.50 19.94

Average 7.13 7.07 9.31 14.83 10.16 11.86 17.26 22.34 26.88 21.58 17.84

Min  5.89 5.36 8.22 9.75 8.45 9.52 11.38 13.67 20.47 18.54 16.00
 

ส�ำหรับช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยในกำรส่งออกของโรงงำนน�้ำตำลไทย 

สำมำรถแบ่งเป็นดังนี้

 • ขำยผ่ำนเทรดเดอร์รำยใหญ่ (Traders) เช่น บริษัท Cargill, 

บริษัท Tate & Lyle, บริษัท Kerry เป็นต้น จำกนั้น เทรดเดอร์จะน�ำ

น�้ำตำลไทยไปขำยต่อให้ผู้ซื้ออื่นๆ ในต่ำงประเทศต่อไป กำรขำยให้กับ

เทรดเดอร์จะเป็นกำรลดควำมเส่ียงในเรื่องกำรเก็บเงินไม่ได้ และลด

ควำมยุ่งยำกในกำรจัดกำรเรื่องกำรส่งออก โดยโรงงำนน�้ำตำลไทยจะ

รับผิดชอบกำรขนส่งถึงท่ำเรือที่ส่งออกในประเทศไทยเท่ำนั้น  เช่น FOB 

Ports @ Bangkok หรือ FOB Ports @ Lamchabang เป็นต้น 

คือ เอทำนอล ท�ำให้ผลผลิตน�้ำตำล และเอทำนอลจำกประเทศบรำซิล 

แปรผันตำมรำคำน�้ำตำลในตลำดโลก และรำคำเอทำนอล เพรำะหำก

ผลิตภัณฑ์ใดท�ำก�ำไรมำกกว่ำ ผู้ผลิตจำกประเทศบรำซิลจะเลือกผลิต

สินค้ำประเภทนั้นๆ มำกขึ้น (Sugar-Ethanol Parity) อย่ำงไรก็ดี   

ควำมสำมำรถที่จะเลือกผลิตระหว่ำงสินค้ำทั้ง 2 ประเภทของประเทศ

บรำซิล อยู่ที่ประมำณร้อยละ 40-60 เนื่องจำกโรงงำนไม่ได้ออกแบบมำ

เพื่อผลิตสินค้ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้ร้อยละ 100 นอกจำกนี้ยังมี       

ผลกระทบจำกตลำดกำรเงิน เช่น กำรเคลื่อนย้ำยเงินลงทุนของกองทุน

ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ อัตรำแลกเปลี่ยน รำคำน�้ำมัน และ

ภำพรวมเศรษฐกิจโลก

Unit : cent/lb, Conversion to US$/Ton by multiplied by 22.0462  
Year : Nov/Oct, date updated until Dec 31, 2012

 • ส่งออกผ่ำนชำยแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น ประเทศลำว 

และประเทศกัมพูชำ โดยทยอยขำยเป็นจ�ำนวนน้อยให้กับผู้ค้ำน�้ำตำล

ชำยแดน

 • ขำยให้กับผู้ผลิตเพื่อกำรส่งออกที่ใช้น�้ำตำลเป็นวัตถุดิบ เนื่องจำก

ในบำงช่วงเวลำ รำคำน�้ำตำลภำยในประเทศสูงกว่ำรำคำน�้ำตำลต่ำง

ประเทศ ท�ำให้ผู้ผลิตที่ใช้น�้ำตำลเป็นวัตถุดิบ ในกำรผลิตสินค้ำของตน 

เพ่ือน�ำไปส่งออกไม่สำมำรถแข่งขันกับผู้ผลิตอื่นในตลำดโลกได้ ดังนั้น

เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมอำหำรและเพ่ิมควำม

สำมำรถในกำรแข่งขัน ทำงภำครัฐจึงเปิดโอกำสให้ผู้ผลิตเพ่ือกำรส่ง

ออกสำมำรถขออนุญำตซื้อน�้ำตำลได้ที่รำคำน�้ำตำลตลำดโลก โดยอยู่

ภำยใต้เงื่อนไขที่ทำงภำครัฐก�ำหนด
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กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดในประเทศ

 อุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลไทยอยู่ภำยใต้พระ รำชบัญญัติอ้อย

และน�้ำตำลทรำย พ.ศ.2527 ซึ่งก�ำหนดให้คณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำล

ควบคุมปริมำณน�้ำตำลให้มีปริมำณเพียงพอกับปริมำณควำมต้องกำร

น�้ำตำลภำยในประเทศ โดยทุกปีคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลจะ

ประมำณกำรปริมำณน�้ำตำลที่จะบริโภคภำยในประเทศ จำกนั้นก�ำหนด

ออกเป็นโควตำและกระจำยโควตำตำมสัดส่วนปริมำณน�้ำตำลที่ผลิตได้

ให้แก่โรงงำนน�้ำตำล ตำมปริมำณน�้ำตำลที่แต่ละโรงงำนผลิต อีกทั้ง 

รำคำจ�ำหน่ำยน�้ำตำลภำยในประเทศถูกควบคุมภำยใต้พรบ.ว่ำด้วย

สินค้ำและบริกำรปี 2542 โดยภำครัฐได้ประกำศรำคำจ�ำหน่ำยน�้ำตำล

ภำยในประเทศ เป็นดังนี้
 

 (1) รำคำน�้ำตำลทรำยขำวธรรมดำจ�ำหน่ำยส่งมอบ ณ โรงงำน 

  ขำยได้ไม่เกิน 1,900 บำทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม

 (2) รำคำน�้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์จ�ำหน่ำยส่งมอบ ณ โรงงำน 

  ขำยได้ไม่เกิน 2,000 บำทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม

 (3) รำคำจ�ำหน่ำยส่ง ส่งมอบ ณ สถำนที่จ�ำหน่ำยส่งทุกท้องที่ 

  ทั่วรำชอำณำจักรของน�้ำตำลทรำยขำวธรรมดำจะขำยได้    

  ไม่เกิน 1,965 บำทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม ของน�้ำตำล 

  ทรำยขำวบริสุทธิ์จะขำยได้ไม่เกิน 2,065 บำทต่อกระสอบ  

  100 กิโลกรัม  

 (4) รำคำจ�ำหน่ำยปลีกในเขตกรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี  

  สมุทรปรำกำร และสมุทรสำคร น�้ำตำลทรำยขำวธรรมดำ  

  จะขำยได้ไม่เกิน 21.50 บำทต่อกิโลกรัม น�้ำตำลทรำยขำว 

  บริสุทธิ์ จะขำยได้ไม่เกิน 22.50 บำทต่อกิโลกรัม (รวม VAT)  

 โดยกำรควบคุมรำคำดังกล่ำวไม่บังคับกับน�้ำตำลทรำยชนิดก้อน

สี่เหลี่ยมบรรจุกล่องหรือที่บรรจุในซอง น�้ำหนักไม่เกินซองละ 10 กรัม 

สภำวะกำรแข่งขัน และคู่แข่งขัน

 ในปี 2556 ประเทศไทยมีโรงงำนน�้ำตำลที่เดินเคร่ืองผลิตจ�ำนวน  

50 โรง (ไม่รวมโรงงำนที่ไม่ด�ำเนินงำน และใบอนุญำตใหม่ที่ยังไม่ได ้

ก่อสร้ำงโรงงำน) มีกำรหีบอ้อยรวมประมำณ 100 ล้ำนตันอ้อย/ปี ผลิต 

น�้ำตำลประมำณ  10 ล้ำนตันน�้ำตำล  (ขึ้นอยู่กับปริมำณ และคุณภำพ

อ้อยเข้ำหีบแต่ละปี) โดยมีระยะเวลำกำรหีบอ้อยในแต่ละปีประมำณ    

4 - 6 เดือนเท่ำนั้น ฤดูกำรหีบอ้อยจะเริ่มประมำณเดือนพฤศจิกำยนของ 

แต่ละปีจนถึงประมำณเดือนเมษำยน หรือพฤษภำคม จ�ำนวนของโรงงำน

น�้ำตำลปัจจุบันถูกควบคุมจำกทำงภำครัฐโดยผู้ประกอบกำรโรงงำน

น�้ำตำลต้องได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำย และ

กรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรมก่อน ถึงจะขยำยก�ำลังกำรผลิต 

หรือย้ำยฐำนกำรผลิต หรือสร้ำงโรงงำนน�้ำตำลแห่งใหม่ได้ 
 

 ในปี 2556 ประเทศไทยมีโรงงำนน�้ำตำลที่เดินเคร่ืองผลิตจ�ำนวน 

50 โรง สำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มโรงงำนน�้ำตำลซึ่งเป็นผู้ผลิตรำยใหญ่ของ

ประเทศไทยได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ ที่เหลือเป็นผู้ผลิตรำยย่อย โดยกลุ่ม

โรงงำนน�้ำตำลขอนแก่น ถือได้ว่ำเป็นกลุ่มผู้ผลิตที่มีปริมำณอ้อยเข้ำหีบ 

เป็นอันดับ 4 มีส่วนแบ่งตลำดประมำณร้อยละ 8 ปัจจุบันมีโรงงำน

ทั้งหมด 5 โรง (ปี 2556 โรงงำนที่ 5 ทดลองเดินเครื่องจักร เนื่องจำก

โรงงำนใหม่เพิ่งก่อสร้ำงแล้วเสร็จ) ตั้งอยู่ใน 3 ภูมิภำค คือ ภำคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ (2 โรง) ภำคตะวันตก (2 โรง) และ ภำคตะวันออก     

(1 โรง) โดยตำรำงที่ 1 แสดงยอดขำยของน�้ำตำล และสัดส่วนส่งออก

ต่อกำรขำยในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง
   

ตำรำงที่		1:	ยอดขำยน�้ำตำล	และสัดส่วนกำรส่งออกต่อกำรขำยในประเทศ	3	ปีย้อนหลัง
			ยอดขำยและรำคำขำย	 2556	 2555	 	 2554

	 ปริมำณ	 รำคำเฉลี่ย	 จ�ำนวนเงิน	 ปริมำณ	 รำคำเฉลี่ย	จ�ำนวนเงิน	 ปริมำณ	 รำคำเฉลี่ย	 จ�ำนวนเงิน

	 ตัน	 บำทต่อตัน	 ล้ำนบำท	 ตัน	 บำทต่อตัน	 ล้ำนบำท	 ตัน	 บำทต่อตัน	 ล้ำนบำท
          

น�้ำตำล 720,318 17,226 12,408 792,816 19,543 15,494 617,013 19,994 12,336 
 น�้ำตำลภำยในประเทศ 192,331 19,935 3,834 197,975 19,973 3,954 144,641 19,957 2,887 
 น�้ำตำลต่ำงประเทศ 527,987 16,239 8,574 594,841  19,400  11,540 472,372  20,005  9,450 
 %ปริมำณน�้ำตำลในประเทศ
   / ปริมำณขำยน�้ำตำลรวม 27%    25%   23%    

น�้ำตำล : กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร

นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบ

 นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงำนจัดเป็นหัวใจส�ำคัญ  

อันดับต้นๆ ของโรงงำนน�้ำตำล เนื่องจำกสภำวะในปัจจุบันที่อุตสำหกรรม

น�้ำตำลมีก�ำลังกำรผลิตรวมมำกกว่ำปริมำณอ้อยที่มีในประเทศท�ำให้  

ทุกโรงงำนน�้ำตำลต้องหำอ้อยมำป้อนโรงงำนให้ได้มำกที่สุดเพื่อลดต้นทุน

คงที่ (Fixed cost) ต่อหน่วยลง ปัจจุบันวิธีหลักที่กลุ่มโรงงำนน�้ำตำลใช้

เพื่อกำรจัดหำวัตถุดิบคือระบบกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ชำวไร่ 

หรือเป็นที่รู้จักกันในอุตสำหกรรมในระบบ “ เกี๊ยว ” ระบบกำรให้กำร

สนับสนุนทำงกำรเงินของโรงงำนจะเป็นกำรท�ำสัญญำซื้ออ้อยล่วงหน้ำ

จำกเกษตรกรโดยที่เกษตรกรจะสำมำรถขอเงินกู้จำกโรงงำนน�้ำตำล

เพื่อน�ำไปใช้ในกำรลงทุนปลูกอ้อย  เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชำวไร่จะน�ำอ้อย

มำส่งให้แก่โรงงำนและโรงงำนจะหักค่ำอ้อยดังกล่ำวจำกเงินกู้ที่ได้ให้

แก่เกษตรกรแต่ละรำยไป  
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 กลยทุธ์ทีผ่่ำนมำทีบ่รษิัทใช้ในกำรจดัหำวตัถดุบิคอื  กำรท�ำให้ชำวไร่

อ้อยที่ส่งอ้อยให้กับโรงงำนได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยำวซึ่งจะท�ำให้

ชำวไร่อ้อยมีแรงจูงใจที่จะปลูกอ้อยเพื่อป้อนโรงงำนต่อไปและเป็นกำร

เติบโตไปพร้อมกับโรงงำนนโยบำยหลักของบริษัทที่ใช้โดยเฉพำะที่ภำค 

อีสำนคือ “ชำวไร่ร�่ำรวย โรงงำนรุ่งโรจน์”  ซึ่งเป็นนโยบำยที่มุ่งเน้นกำร

สร้ำงและส่งเสริมอำชีพระยะยำวให้แก่ชำวไร่อ้อยและเป็นระบบที่ตัด

ตัวกลำงหรือ “หัวหน้ำโควตำ” ออกไปท�ำให้บริษัทสำมำรถรู้ถึงปัญหำ

ของชำวไร่ได้โดยตรงและสำมำรถให้กำรช่วยเหลือชำวไร่ได้ อีกทั้งบริษัท

ยังให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนเครื่องมือ วิชำกำรและปัจจัยกำรผลิต เช่น

ให้เงินกู้เพื่อซื้อรถขนอ้อยแก่ชำวไร่รำยย่อยกำรให้กำกหม้อกรองแก่

ชำวไร่เพื่อน�ำไปใช้เป็นปุ๋ยส�ำหรับกำรปลูกอ้อยโดยไม่คิดมูลค่ำ กำรส่ง    

ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนเกษตรมำให้ควำมรู้ในเรื่องกำรปลูกอ้อยกำรป้องกัน

และกำรก�ำจัดศัตรูพืช กำรกระท�ำดังกล่ำวจัดเป็นกลยุทธ์ที่ท�ำให้บริษัท

มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชำวไร่และก่อให้เกิดกำรเติบโตไปพร้อมๆกันอย่ำง

เป็นระบบ
 

นโยบำยกำรผลิต

 บริษัทมุ ่งเน้นกำรผลิตน�้ำตำลทรำยขำวและน�้ำตำลทรำยขำว

บริสุทธิ์ให้ได้มำกที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถหำตลำดได้ เนื่องจำกสินค้ำดังกล่ำว

เป็นสินค้ำที่มีรำคำขำยสูงและให้ผลตอบแทนก�ำไรมำกกว่ำ นอกจำกนี้ 

บริษัทยังคงนโยบำยกำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตโดย 

กำรทีบ่รษิัทมปีระสทิธภิำพกำรผลติทีด่ ี   สงูกว่ำค่ำเฉลีย่ของอตุสำหกรรม 

จะช่วยให้บริษัทมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน

นโยบำยกำรตลำด

 เนื่องจำกรำคำขำยน�้ำตำลในประเทศที่มีกำรควบคุมโดยภำครัฐ

บริษัทจึงมุ่งเน้นกำรขำยตรงให้กับภำคอุตสำหกรรมโดยบริษัทให้ควำม

ส�ำคัญกับคุณภำพของสินค้ำและกำรส่งมอบที่ตรงเวลำ โดยลูกค้ำส่วนใหญ่ 

เป็นผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมเครื่องดื่มและขนมหวำนเป็นหลัก
  

 นอกเหนือจำกกำรกลยุทธ์กำรมุ่งเน้นกำรขำยให้กับภำคอุตสำหกรรม

แล้ว บริษัทเองยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรขำยน�้ำตำลให้กับผู้ประกอบกำร

ที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อกำรส่งออก (re-exporter) เนื่องจำก

กำรขำยน�้ำตำลให้กลุ่มผู้ผลิตดังกล่ำวบริษัทจะสำมำรถขำยน�้ำตำลใน

ส่วนของ โควตำ ค. ได้ โดยสำมำรถขำยได้โดยมีผลตอบแทนที่ดีกว่ำ

กำรขำยส่งออกทั่วๆ ไปเนื่องจำกต้นทุนค่ำขนส่งที่ถูกกว่ำ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญของกระบวนกำรผลิตน�้ำตำล

ทรำยจะเกิดจำกน�้ำเสียที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต และฝุ่นขี้เถ้ำที่เกิดจำก 

กำรเผำไหม้ของหม้อไอน�้ำ ซึ่งบริษัทได้ค�ำนึงถึงและหำมำตรกำรป้องกัน  

ต่ำงๆ เพื่อไม่ให้เกิดผกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและให้เป็นไปตำมมำตรฐำน

ของกระทรวงอุตสำหกรรม 

ผลิตภัณฑ์หลัก : เอทำนอล
เอทำนอล : ลักษณะผลิตภัณฑ์

 บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ำยเอทำนอล 

โดยปัจจุบันนี้ จ�ำหน่ำยให้กับบริษัทน�้ำมัน เพื่อใช้ผสมในน�้ำมันเชื้อเพลิง

ในสัดส่วนร้อยละ 10, 20 หรือ 85 ที่เรียกโดยทั่วไปว่ำ น�้ำมันแก๊สโซฮอล์  

เอทำนอล : กำรตลำดและภำวกำรณ์แข่งขัน

กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดในประเทศ

 ปริมำณควำมต้องกำรเอทำนอลในประเทศที่ ใช้ผสมกับน�้ำมัน  

เชื้อเพลิงจะขึ้นอยู่กับปริมำณกำรใช้แก๊สโซฮอลล์ โครงกำรแก๊สโซฮอล์ 

ได้เริ่มจ�ำหน่ำยให้แก่ประชำชนทั่วไป ในปี 2549 โดยเริ่มผสมเอทำนอล

กับน�้ำมันเชื้อเพลิงที่สัดส่วนร้อยละ 10 (E10) ภำวะตลำดในปี 2551 

สืบเนื่องจำกรำคำน�้ำมันมีกำรปรับขึ้นไปมำกกว่ำ 100 เหรียญสหรัฐต่อ

บำร์เรลประกอบกำรภำครัฐมีกำรสนับสนุนทั้งทำงด้ำนภำษีและเงินอุดหนุน 

เข้ำกองทุนซึ่งท�ำให้รำคำน�้ำมันแก็สโซฮอล์มีรำคำต�่ำกว่ำรำคำน�้ำมันปกติ

ตำมตำรำงที่ 2 แสดงโครงสร้ำงรำคำจ�ำหน่ำยน�้ำมันแก็สโซฮอล์และ           

กำรส่งเสริมกำรใช้น�้ำมันแก็สโซฮอล์ในรูปของพลังงำนทดแทน ท�ำให้

ตลำดเอทำนอลมกีำรเตบิโตโดยตลอด      ซึง่ปัจจบุนัมกีำรใช้เอทำนอลผสม 

ในน�้ำมันเช้ือเพลิงเฉลี่ย 2.8 ล้ำนลิตรต่อวัน ตำมแผนภำพที่ 4 แสดง

ปริมำณกำรใช้เอทำนอลที่ใช้ผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิงในรูปของน�้ำมัน

แก็สโซฮอล์

ตำรำงที่	2	:	โครงสร้ำงรำคำจ�ำหน่ำยน�้ำมันแก๊สโซฮอล์		กรุงเทพมหำนคร	ณ	วันที่	10	มกรำคม	พ.ศ.	2557
      

	 บำท/ลิตร	 รำคำหน้ำโรงกลั่น	กองทุน	 กองทุน	 รำคำขำยและ	 ค่ำกำร	 ภำษี	 รำคำขำย

	 	 	 น�้ำมัน	 อนุรักษ์ฯ	 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม	 ตลำด	 	 ปลีก 
เบนซิน 95 25.44 10.00 0.25 46.43 1.89 0.13 48.45
แก๊สโซฮอล์ 95 E10 25.85 3.30 0.25 38.88 1.92 0.13 40.93
แก๊สโซฮอล์ 95 E20 26.18 -1.30 0.25 33.48 2.34 0.16 35.98
แก๊สโซฮอล์ 91 E10 25.62 1.20 0.25 36.38 1.96 0.14 38.48
แก๊สโซฮอล์ E85 27.37 -11.60 0.25 18.38 5.80 0.41 24.58

ที่มา : ส�านักงานพลังงานและแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน
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 ในช่วงไตรมำสแรกของ ปี พ.ศ. 2556 กำรบริโภคเอทำนอลต่อวัน ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจำกทำงรัฐบำลยกเลิกกำรใช้น�้ำมันเบนซิน ออกเทน 91 

ธรรมดำ เป็นน�้ำมันแก็สโซฮอล์ ออกเทน 91 ทั้งหมด

แผนภำพที่	4	:		ปริมำณกำรใช้เอทำนอลที่ใช้ผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิงในรูปของน�้ำมันแก๊สโซฮอล์

กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดต่ำงประเทศ

 ส�ำหรับตลำดและภำวะอุตสำหกรรมของเอทำนอลในต่ำงประเทศนั้น 

ผู้ผลิตเอทำนอลรำยใหญ่ของโลก คือ ประเทศบรำซิล เอทำนอลส่วนใหญ่

ผลิตจำกอ้อย ส่วนหนึ่งจะถูกน�ำไปใช้ผสมกับน�้ำมันเชื้อเพลิงในสัดส่วน 

ร้อยละ 20 - 25 อีกส่วนหนึ่งจะถูกน�ำไปใช้เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิงในสัดส่วน

ร้อยละ 100 ส�ำหรับรถยนต์ที่ออกแบบให้สำมำรถใช้งำนได้ นโยบำย  

ส่งเสริมจำกภำครัฐ จะมำจำกกำรส่งเสริมให้มีใช้รถยนต์ที่สำมำรถใช ้

เอทำนอลร้อยละ 100 ให้มีมำกข้ึน กำรควบคุมปริมำณกำรผลิต และ

ปริมำณควำมต้องกำรผ่ำนกำรปรับเพิ่ม/ลดสัดส่วนในกำรผสมกับ

น�้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันประเทศบรำซิลถือได้ว่ำเป็นผู้ส่งออกรำยใหญ่

ของโลก

สภำวะกำรแข่งขัน และคู่แข่งขัน

 ในปี พ.ศ. 2556 ปริมำณกำรใช้เอทำนอลเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกทำงรัฐบำลยกเลิกกำรใช้น�้ำมันเบนซิน 

ออกเทน 91 ธรรมดำ เป็นน�้ำมันแก็สโซฮอล์ ออกเทน 91 ทั้งหมด ท�ำให้

สถำนีบริกำรน�้ำมันเริ่มปรับตัวโดยกำรยกเลิกขำยเบนซินธรรมดำ แม้ว่ำ

ก�ำลังกำรผลิตปัจจุบันของโรงงำนเอทำนอลมีเพียงพอที่จะผลิตได้ตำม

ควำมต้องกำรใช้ แต่โรงงำนบำงโรงงำนยังไม่สำมำรถเดินเครื่องได้    

เต็มที่ทั้งหมด เนื่องมำจำกปัญหำด้ำนรำคำขำยเอทำนอลไม่สอดคล้องกับ

ต้นทุนวัตถุดิบ ไม่จูงใจให้ผู้ผลิตเดินเครื่องได้เต็มก�ำลังกำรผลิต ส่งผล 

ให้ปี พ.ศ. 2556 อุปสงค์ และอุปทำนเอทำนอลในประเทศค่อนข้ำงตึงตัว 

อย่ำงไรก็ดีในส่วนของบริษัทนั้น เนื่องจำกใช้ผลพลอยได้จำกโรงงำน

น�้ำตำลเป็นวัตถุดิบจึงได้เปรียบเรื่องควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ตำรำง

ที่ 3 แสดงยอดขำยและรำคำขำยเฉลี่ย

ตำรำงที่	3	:	ยอดขำย	และรำคำขำยเฉลี่ย	ของเอทำนอล	ใน	3	ปีย้อนหลัง	

 2556  2555  2554

ยอดขำย (ลิตร)  104,651,475 88,493,880 29,382,525  
รำคำขำยเฉลี่ย (บำทต่อลิตร) 22.25 20.47 23.11   

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน, กระทรวงพลังงาน
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เอทำนอล : กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร

นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบ

 โรงงำนเอทำนอลของบริษัท ปัจจุบันซื้อวัตถุดิบ คือ กำกน�้ำตำล 

จำกโรงงำนน�้ำตำลในกลุ่มบริษัทในรำคำตลำด โดยท�ำสัญญำล่วงหน้ำ 

ทั้งปี ในกรณีที่โรงงำนน�้ำตำลในกลุ่มบริษัทมีกำกน�้ำตำลไม่เพียงพอ 

ทำงโรงงำนเอทำนอลจะซ้ือกำกน�้ำตำลจำกโรงงำนน�้ำตำลในบริเวณ

ใกล้เคียง  นอกจำกนี้เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในเรื่องวัตถุดิบ  บริษัทได้

ลงทุนในส่วนที่สำมำรถใช้แป้ง และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจำกมันส�ำปะหลัง

ได้ เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอล ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถจัดหำวัตถุดิบ 

รองรับกำรผลิต รวมถึงช่วยกำรบริหำรต้นทุนผลิตเอทำนอลได้  และใน

กรณีที่รำคำน�้ำตำลตลำดโลกตกต�่ำ บริษัทสำมำรถที่จะใช้น�้ำอ้อยที่มำ

จำกกำรหีบอ้อยของโรงงำนน�้ำตำลมำเป็นวัตถุดิบ 

นโยบำยกำรผลิต

 บริษัทมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตให้ต�่ำที่สุดผ่ำนกำรผลิตให้

มี Economics of Scale กำรสร้ำงควำมคล่องตัวในกำรเลือกใช้วัตถุดิบ

ที่มีรำคำถูก กำรลดต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เช่น กำรลดค่ำใช้จ่ำยใน

กำรบ�ำบัดน�้ำเสียโดยกำรน�ำไปท�ำปุ๋ยอินทรีย์แทนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 

เช่น ทรัพยำกรด้ำนบุคลำกรร่วมกับโรงงำนน�้ำตำล กำรซื้อพลังงำนจำก

โรงไฟฟ้ำของบริษัท ท�ำให้ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน กำรเช่ำถัง

เก็บโมลำส ช่วยลดเงินลงทุนในถังเก็บ กำรซื้อกำกน�้ำตำลที่หน้ำโรงงำน 

ซึ่งจะประหยัดค่ำขนส่งกำกน�้ำตำล เป็นต้น ท�ำให้ทำงบริษัทมีต้นทุนกำร

ผลิตที่ต�่ำกว่ำ
 

 นอกจำกนี้ในกำรที่บริษัทมีวัตถุดิบกำกน�้ำตำลเป็นของตนเอง  ท�ำให้

สำมำรถควบคุมคุณภำพของกำกน�้ำตำลให้เหมำะสมต่อกำรผลิตเอทำนอล

ได้ผ่ำนกำรลดปริมำณสิ่งเจือปนต่ำงๆ และกำรควบคุมอุณหภูมิของถังเก็บ 

กำกน�้ำตำลให้เหมำะสมท�ำให้บริษัทมีประสิทธิภำพกำรผลิตค่อนข้ำงสูง

นโยบำยกำรตลำด

 เอทำนอล เป็นสินค้ำอุตสำหกรรม คือ เป็นวัตถุดิบ ส�ำหรับบริษัท

น�้ำมันไปผสมในน�้ำมันเชื้อเพลิงต่อ ดังนั้น สิ่งที่ลูกค้ำต้องกำร ก็คือเรื่อง 

คุณภำพสินค้ำต้องสม�่ำเสมอ ตรงตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้ กำรที่

สำมำรถจ�ำหน่ำยได้สม�่ำเสมอทุกเดือน ทำงบริษัทได้ค�ำนึงถึงสิ่งเหล่ำนี ้

มำโดยตลอด จะเห็นได้จำกกำรมีระบบควบคุมคุณภำพให้เป็นไปตำม

มำตรฐำน กำรเก็บเอทำนอลส่วนหนึ่งไว้ในถังเก็บ เพ่ือรอจ�ำหน่ำยใน

ช่วงที่บริษัทหยุดผลิต เพ่ือซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำเคร่ืองจักรประจ�ำปี  

เป็นต้น

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญของกระบวนกำรผลิตเอทำนอล

จะเกิดจำกน�้ำเสียจำกกระบวนกำรผลิต ซ่ึงบริษัทน�ำน�้ำเสียของบริษัท

ไปผสมกับกำกหม้อกรองน�ำผ่ำนกระบวนกำรผลิต เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

กลับมำจ�ำหน่ำยให้แก่เกษตรกร

ผลิตภัณฑ์หลัก : ไฟฟ้ำและไอน�้ำ
ไฟฟ้ำและไอน�้ำ : ลักษณะผลิตภัณฑ์

 โครงกำรนี้อยู่ภำยใต้ บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด 

โดยจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำ พร้อมกับไอน�้ำให้โรงงำนน�้ำตำล และโรงงำนอื่นๆ

ในกลุ่ม และมีไฟฟ้ำที่เกินควำมต้องกำรของกลุ่ม สำมำรถจ�ำหน่ำยให้

กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยได้ ปัจจุบันบริษัทมีสำขำรวม 3 

สำขำ โดยสำขำที่หนึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงงำนน�้ำตำลขอนแก่น อ.น�้ำพอง 

จ.ขอนแก่น มีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 30 เมกะวัตต์ โดยจ�ำหน่ำยให้กับ

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 20 เมกะวัตต์ สำขำที่สอง 

ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย อ.บ่อพลอย จ. กำญจนบุรี 

(โครงกำรพลังงำนทดแทนบ่อพลอย) มีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 90 เมกะวัตต์

โดยจ�ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 20  

เมกะวัตต์ และสำขำที่สำมต้ังอยู่ใกล้เคียงโรงงำนน�้ำตำลขอนแก่น 

อ.วังสะพุง จ.เลย (โครงกำรเลย) มีก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 40 เมกะวัตต์  

นอกจำกนี้บริษัทอยู่ระหว่ำงลงทุนขยำยโรงงำนไฟฟ้ำเดิมที่ อ.น�้ำพอง 

จ.ขอนแก่น

ไฟฟ้ำและไอน�้ำ : กำรตลำดและภำวกำรณ์แข่งขัน

 เนื่องจำกธุรกิจนี้เป็นกำรจ่ำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง

ประเทศไทยตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ  ดังนั้นจึงมีผู้รับซื้อที่แน่นอน  จึง

ไม่มีกำรแข่งขันกันทำงกำรตลำด  ส่วนไฟฟ้ำอีกส่วนหนึ่งและไอน�้ำ ทำง

บริษัทได้ขำยให้แก่บริษัทในเครือ เพื่อใช้ส�ำหรับผลิตเอทำนอลและน�้ำตำล 

โดย 100% จะเป็นกำรจ�ำหน่ำยภำยในประเทศ

ตำรำงที่		4	:	ยอดขำย	และรำคำขำยเฉลี่ย	ของไฟฟ้ำ	ใน	3	ปีย้อนหลัง

 2556 2555  2554  

ยอดขำย (MW-hour)  301,136 267,452 172,879  
รำคำขำยเฉลี่ย (THB/MW-hour) 3,416 3,215 2,793  
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ไฟฟ้ำและไอน�้ำ : กำรจัดหำผลิตภัณฑ์และบริกำร
นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบ

 กำรจัดหำวัตถุดิบถือได้ว่ำเป็นส่วนส�ำคัญในกำรประกอบธุรกิจ

ไฟฟ้ำ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงงำนไฟฟ้ำของบริษัทที่ใช้เชื้อเพลิงหลัก คือ 

กำกอ้อย โดยในแต่ละปี ปริมำณอ้อยเข้ำหีบของบริษัทจะไม่แน่นอน  

ดังนั้นในปีที่มีอ้อยเข้ำหีบในปริมำณน้อย ก็จะส่งผลกระทบต่อปริมำณ

เชื้อเพลิงที่จะใช้ในโรงไฟฟ้ำได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรเตรียม

ควำมพร้อมโดยกำรจัดซ้ือเช้ือเพลิงชีวมวลจำกภำยนอกมำรองรับ 

เช่น จัดซื้อกำกอ้อยจำกโรงงำนน�้ำตำลข้ำงเคียง ซ้ือเปลือกยูคำลิปตัส      

เศษไม้ เป็นต้น

นโยบำยกำรผลิต

 (1) กำรมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิต

   บริษัทมุง่เน้นกำรบรหิำรต้นทนุกำรผลติให้ต�ำ่ทีส่ดุ    โดยต้นทนุ 

   ของกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำและไอน�้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุน 

   เชื้อเพลิง และค่ำเส่ือมรำคำ ดังนั้น กำรใช้เช้ือเพลิงอย่ำงม ี

   ประสิทธิภำพจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น นอกจำกนี้ กำรผลิตให้มี           

           Economics of Scale ก็จะเป็นกำรช่วยลดค่ำใช้จ่ำยคงที่ต่อ 

   หน่วยลงมำ  

 (2)  กำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต

   ในกำรที่บริษัทมีเชื้อเพลิงคือ กำกอ้อยเป็นของตนเอง ดังนั้น

   กำรควบคุมคุณภำพของเช้ือเพลิงให้เหมำะสม เพื่อเกิด 

     ประสิทธิภำพกำรใช้เชื้อเพลิงให้ดีที่สุด เช่น กำรควบคุม 

   ควำมชื้นของกำกอ้อย ผ่ำนระบบ Bagasse Dryer หรือกำร 

   สร้ำงหลังคำขึ้นปกคลุมเพื่อบังฝน เป็นต้น

นโยบำยกำรตลำด

 เนื่องจำกกำรขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

เป็นไปตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำระยะยำว โดยมีสูตรกำรค�ำนวณรำคำที่

ตำยตัว ตำมรำคำก๊ำซธรรมชำติ และอัตรำแลกเปลี่ยน  ดังน้ันบริษัท

จึงมีผู้ซื้อที่แน่นอนแต่อย่ำงไรก็ตำม กำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำในช่วงเวลำที่ 

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยมีควำมต้องกำรสูง ก็จะท�ำให้บริษัท

ได้รับรำคำขำยต่อหน่วยที่สูงขึ้นส่วนรำคำขำยที่บริษัทขำยให้บริษัท      

ในเครือบริษัทจะก�ำหนดรำคำให้เท่ำกับรำคำขำยที่บริษัทขำยให้กับ     

กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 โครงกำรดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรศึกษำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  (EIA) 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส�ำหรับโรงงำนที่ขอนแก่นได้รับกำรขี้นทะเบียนกับ 

CDM Executive Board เพื่อรับกำรสนับสนุนให้เป็นโครงกำร CDM 

(ตำมอนุสัญญำเกียวโต โปโตรคอล) ซึ่งจะมีสิทธิในกำรขำย Carbon 

Credit ได้ หำกได้รับกำรรับรองกำรตรวจนับจ�ำนวน Carbon ที่ลดได้

จำก UNFCCC

 



ปัจจัยควำมเสี่ยง

 ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ที่อำจมีผลกระทบ

ต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยส�ำคัญสำมำรถสรุป

ได้ดังนี้

 1. ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำวัตถุดิบ - อ้อย

  กิจกำรบริษัทเป็นโรงงำนผลิตน�้ำตำลทรำย ซึ่งใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ 

และบริษัทได้มีกำรลงทุนในโครงกำรต่อยอดอื่นๆ ที่ ใช้ผลิตภัณฑ์ 

ผลพลอยได้ และของเสียที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตน�้ำตำลมำเป็น

วัตถุดิบเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ดังนั้น ผลประกอบกำรบริษัทจะพึ่งพิงต่อ

ปริมำณอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นทำงเป็นส�ำคัญ

        ควำมผันผวนของปริมำณอ้อยจะเกิดจำกสำเหตุหลัก 2 ประกำร

คือ (1) ปริมำณพื้นที่ในกำรเพำะปลูกอ้อย (จ�ำนวนไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไป

ซึ่งอำจจะเกิดจำกกำรที่เกษตรกรเปลี่ยนไปเพำะปลูกพืชไร่ที่ ให้ผล

ตอบแทนสูงกว่ำ รวมถึงเกิดจำกนโยบำยกำรส่งเสริมของภำครัฐ (2) 

ผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่เพำะปลูก (ตันอ้อยต่อไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึง

ส่วนใหญ่เกิดจำกสภำวะอำกำศที่เปลี่ยนแปลง เช่น ภัยแล้ง และน�้ำท่วม 

อันเนื่องมำจำกสภำวะโลกร้อน  

 ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกปริมำณอ้อยลดลงท�ำให้บริษัทมี

ปริมำณกำรผลิตที่ลดลง ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉพำะในส่วนของต้นทุน

คงที่ต่อหน่วยสูงขึ้น ก�ำไรต่อหน่วยลดลง และสุดท้ำยส่งผลให้ก�ำไรของ 

บริษัทลดลง ยิ่งไปกว่ำน้ันในปีที่มีปริมำณอ้อยต�่ำ จะเกิดภำวะในกำร

แย่งซื้ออ้อยจำกโรงงำนน�้ำตำลบริเวณใกล้เคียงมำกข้ึน ส่งผลให้เพ่ือ

รักษำสัดส่วนปริมำณอ้อยเข้ำหีบไว้ ทำงโรงงำนน�้ำตำลจ�ำเป็นต้องต่อสู้

โดยกำรจ่ำยเงินเพิ่มจำกค่ำอ้อยที่ค�ำนวณตำมระบบแบ่งปันผลประโยชน์

ให้ไปอีก ซึ่งท�ำให้บริษัทมีภำระค่ำใช้จ่ำยในต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น 
    

 แต่อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน�้ำตำลเป็น

อันดับต้นของโลก และเป็นผู้ส่งออกน�้ำตำลหลักที่จ�ำหน่ำยให้กับภูมิภำค

เอเชีย กำรที่ประเทศไทยมีปริมำณอ้อยเข้ำหีบที่ลดน้อยลง ท�ำให้มี

น�้ำตำลที่สำมำรถส่งออกได้ลดน้อยลง ส่งผลต่อกำรปรับตัวของรำคำ

ขำยน�้ำตำลต่ำงประเทศสูงข้ึน ซ่ึงกำรปรับเพิ่มข้ึนของรำคำน�้ำตำล   

ต่ำงประเทศเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยลดผลกระทบจำกปริมำณอ้อย

เข้ำหีบที่ลดลงได้และภำระต้นทุนที่เพิ่มสูงข้ึนได้ นอกจำกนี้บริษัทได้

ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรสร้ำงควำมม่ันคงที่ย่ังยืนของวัตถุดิบอ้อย  

บริษัทได้ให้ควำมช่วยเหลือแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อย ไม่ว่ำจะเป็นเร่ือง 

ของเงินกู้ในกำรลงทุนเพำะปลูก กำรสนับสนุนในส่วนของวัตถุดิบใน

  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   23      
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กำรเพำะปลูก กำรท�ำระบบชลประทำน กำรน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพิ่ม

ผลผลิตและประสิทธิภำพ กำรผลิตกำรลดบทบำทของพ่อค้ำคนกลำง 

ซื้อขำยอ้อย ซึ่งควำมช่วยเหลือทั้งหมดมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงฐำนะให้

ชำวไร่มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

 2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน�้ำตำลตลำดโลก

  ในกำรซื้อขำยน�้ำตำลในตลำดโลกนั้น  น�้ำตำลจัดได้ว่ำเป็นสินค้ำ

หนึ่งที่มีควำมผันผวนทำงด้ำนรำคำสูงเมื่อเทียบกับสินค้ำเกษตรอื่นๆ   

โดยรำคำน�้ำตำลตลำดโลกจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลำยอย่ำง เช่น อุปสงค์ 

อุปทำนของประเทศผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ส่งออก และผู้น�ำเข้ำ รวมถึง

กำรเก็งก�ำไรจำกนักเก็งก�ำไร ซึ่งจะเกี่ยวพันกับสภำพภูมิอำกำศในกำร         

เอื้ออ�ำนวยต่อกำรเพำะปลูกของแต่ละประเทศ นโยบำยกำรส่งเสริม กำร

แทรกแซง กำรส่งออก กำรน�ำเข้ำ ของอุตสำหกรรมน�้ำตำลของภำครัฐ  

โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้ว อีกทั้งปัจจุบันรำคำน�้ำตำลยัง

มีส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กับรำคำน�้ำมันเช้ือเพลิงด้วย เน่ืองจำกอ้อยรวมถึง

กำกน�้ำตำล สำมำรถน�ำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์หรือที่เรียกว่ำเอทำนอล 

ส�ำหรับผสมกับน�้ำมันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ได้ ด้วยปัจจัยดังกล่ำว 

ส่งผลให้รำคำซื้อขำยน�้ำตำลในตลำดโลกค่อนข้ำงผันผวนสูง 

 โดยทั่วไปโรงงำนน�้ำตำลในประเทศไทยผูกพันที่จะต้องจ�ำหน่ำย 

น�้ำตำลให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรภำยในประเทศก่อน จำกนั้นน�้ำตำล 

ที่เหลือโรงงำนจะสำมำรถน�ำน�้ำตำลไปส่งออกได้ โดยแต่ละปีส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำยจะประมำณกำรปริมำณควำมต้องกำร

บริโภคภำยในประเทศที่เรียกว่ำ โควตำ ก และจะจัดสรรโควตำดังกล่ำว

ให้แก่โรงงำนน�้ำตำลแต่ละโรง ตำมสัดส่วนของปริมำณน�้ำตำลที่ผลิตได้

ส่งผลให้สัดส่วนของน�้ำตำลภำยในประเทศ และน�้ำตำลส่งออกของแต่ละ 

โรงงำนจะค่อนข้ำงใกล้เคยีงกนั ซึง่จะอยูร่ะหว่ำง   2 0  :  70   ถงึ   40  :   60   ขึน้อยูก่บั 

ปริมำณอ้อยเข้ำหีบทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นยอดขำยของธุรกิจน�้ำตำลจะม ี

ควำมผนัผวนตำมรำคำน�ำ้ตำลตลำดโลกอยูป่ระมำณ      65  -  75%   อย่ำงไรก็ตำม 

ในแง่ของต้นทุนกำรผลิตน�้ำตำล ค่ำอ้อยซ่ึงเป็นต้นทุนหลักจะเป็นไป

ตำมระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 นั้นหมำยควำมว่ำในกรณีที่รำคำ 

น�้ำตำลปรับตัวลดลง 100 บำท ชำวไร่จะได้รับผลกระทบต่อค่ำอ้อยที่ปรับตัว 

ลดลงร้อยละ 70 ส่วนโรงงำนจะได้รับผลกระทบร้อยละ 30
 

 สืบเนื่องจำกในช่วง 3-4 ปีที่ผ่ำนมำ รำคำน�้ำตำลตลำดโลกมีกำร

ปรับฐำนค่อนข้ำงมำก จำกรำคำซื้อขำยล่วงหน้ำระดับ 10-12 เซ็นต์ต่อ

ปอนด์ ปรับขึ้นมำซื้อขำยในระดับ 15-20 เซ็นต์ต่อปอนด์และมีควำม

ผันผวนของรำคำสูงมำกเช่น ในปี 2553-2554 เคยปรับตัวขึ้นไปสูงสุด 

ที่ระดับมำกกว่ำ 30 เซ็นต์ต่อปอนด์ กำรที่รำคำผันผวนค่อนข้ำงรุนแรง 

เช่นนี้ ถ้ำบริษัทไม่สำมำรถก�ำหนดรำคำขำยให้ได้อย่ำงน้อยเท่ำกับระดับ 

รำคำที่ใช้ส�ำหรับก�ำหนดรำคำอ้อยได้จะส่งผลกระทบค่อนข้ำงรุนแรงต่อ 

ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทได้ ดังนั้นเพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยง

จำกกำรผันผวนของน�้ำตำลตลำดโลก บริษัทได้มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง 

จำกกำรสัญญำ ซื้อขำยน�้ำตำลล่วงหน้ำผ่ำนสถำบันกำรเงิน ซึ่งกำรป้องกัน

ควำมเสี่ยงดังกล่ำว จะท�ำให้บริษัทสำมำรถคงรักษำควำมสำมำรถใน

กำรท�ำก�ำไรไม่ให้ขึ้นอยู่กับควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของรำคำตลำด

โลกมำกเกินไป  อย่ำงไรก็ตำมกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว อำจส่งผล 

ต่อกำรบันทึกบัญชีก�ำไร ขำดทุน จำกกำรป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงมี 

ควำมเสี่ยงในส่วนของปริมำณกำรท�ำสัญญำซื้อขำยน�้ำตำลล่วงหน้ำ 

มำกกว่ำปริมำณน�้ำตำลจริงที่สำมำรถส่งออกได้ ซึ่งเกิดภำวะขำยเกินหรือ 

Oversold ซึ่งอำจก่อให้เกิดผลขำดทุนขึ้นได้ รำยละเอียดสำมำรถดูได้จำก 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี หัวข้อที่ 6.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญ

อื่น : กระบวนกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน�้ำตำล 

ตลำดโลก 

 นอกจำกนี้ในแง่ของบริษัท  จำกเดิมที่ผลประกอบกำรของบริษัท

พ่ึงพิงอยู่กับธุรกิจน�้ำตำลและกำกน�้ำตำลอย่ำงเดียว ท�ำให้ควำมผันผวน

ของรำคำน�้ำตำลตลำดโลก ส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท  

แต่กำรที่บริษัทได้ลงทุนในโครงกำรต่อยอด เช่น โครงกำรโรงงำนผลิต

เอทำนอล โครงกำรโรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และโครงกำรโรงงำนผลิต

กระแสไฟฟ้ำ ท�ำให้ในอนำคตบริษัทคำดว่ำ ผลประกอบกำรของบริษัท

จะพึ่งพิงกับรำคำน�้ำตำลตลำดโลกน้อยลง

 3. ควำมเสี่ยงเรื่องนโยบำยภำครัฐ

  อุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลในประเทศไทยถูกควบคุมและก�ำกับ

ดูแลโดยคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลภำยใต้พระรำชบัญญัติอ้อยและ 

น�้ำตำลทรำย พ.ศ.2527 ซึ่งมีสำระส�ำคัญของกำรควบคุม ในกำรก�ำหนด

กำรจัดสรรช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยน�้ำตำลออกเป็นระบบโควตำ (โควตำ ก 

ส�ำหรับน�้ำตำลภำยในประเทศ และโควตำ ข และ ค ส�ำหรับน�้ำตำลขำย

ต่ำงประเทศ) ควบคุมรำคำจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำยภำยในประเทศ กำร

จัดสรรส่วนแบ่งรำยได้ของระบบระหว่ำงโรงงำนน�้ำตำลและเกษตรกร

ชำวไร่อ้อยภำยใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 และกำรควบคุมกำร 

เข้ำมำท�ำธุรกิจของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ เป็นต้น จะเห็นได้ว่ำนโยบำย 

กฎระเบียบต่ำง ๆ ที่ออกโดยคณะกรรมกำรอ้อยและน�้ำตำลทรำยล้วนมี 

ผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิตและผลประกอบกำรของบริษัท  เช่น  ระบบ 

แบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 จะเป็นที่มำของกำรค�ำนวณรำคำอ้อยที่โรงงำน 

น�้ำตำลจะต้องจ่ำยให้กับชำวไร่  กรณีนโยบำยกำรปรับรำคำขำยน�้ำตำล

ภำยในประเทศ หรือกรณีนโยบำยกำรเปิดเสรีของธุรกิจน�้ำตำล ล้วนส่ง

ผลกระทบต่อผลประกอบกำรของบริษัท

  นอกจำกนี้นโยบำยของภำครัฐในภำพรวม ส่งผลต่อผลประกอบ

ของบริษัท เช่น นโยบำยกำรสนับสนุนพลังงำนทดแทน เอทำนอล ส่งผล

ต่อปริมำณกำรขำยเอทำนอลภำยในประเทศ หรือนโยบำยกำรส่งเสริม

กำรปลูกต้นปำล์ม หรือกำรประกันรำคำมันส�ำปะหลัง จะส่งผลในแง่

ลบต่อบริษัท เนื่องจำกพื้นที่เพำะปลูกอ้อยลดน้อยลง เพรำะเกษตรกร

ชำวไร่หันไปเพำะปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ำ เป็นต้น
 

  บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของนโยบำยภำครัฐในกำร 

ก�ำหนดทิศทำงของอุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำล บริษัทจึงร่วมมือกับ 

3 สมำคมโรงงำนน�้ำตำลและสมำคมของเกษตรกรชำวไร่อ้อย ในกำร

ท�ำควำมเข้ำใจกับภำครัฐให้เห็นควำมส�ำคัญของอุตสำหกรรมอ้อยและ

น�้ำตำล ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมต้นทำง ส�ำหรับอุตสำหกรรมอำหำรและ



  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   25      

อำหำรแปรรูป อีกทั้งปัจจุบันสำมำรถน�ำมำแปรเปลี่ยนเป็นพลังงำนเชื้อเพลิง

ส�ำหรับรถยนต์ (เอทำนอล) และยังสำมำรถน�ำไปต่อยอดผลิตสำรเคมี 

ต่อได้อีก กำรส่งออกน�้ำตำล เป็นกำรน�ำเงินตรำเข้ำประเทศ เกือบทั้งหมด

แทบจะไม่มีต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยใดที่เป็นกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งต่ำงกับ 

อุตสำหกรรมประเภทอื่น อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทุกส่วนของอ้อย

สำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ดังนั้นอ้อยจัดได้ว่ำเป็นพืชเศรษฐกิจ

ที่มีควำมส�ำคัญของประเทศ กำรสื่อสำร กำรชี้แจง กำรท�ำควำมเข้ำใจ 

กับภำครัฐเป็นกำรช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรก�ำหนดนโยบำยของภำค

รัฐในทิศทำงของอุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลได้

 4. ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดหนี้เสียจำกระบบกำรให้สินเชื่อชำวไร่อ้อย  

  (เงินเกี๊ยว)

  ในกำรประกอบกิจกำรโรงงำนน�้ำตำลนั้น  โรงงำนน�้ำตำลจะมีกำร

ปล่อยเงินกู้ หรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ให้กับชำวไร่เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

ในกำรเพำะปลูกอ้อย หรือที่เรียกว่ำ “กำรเกี๊ยวอ้อย” ซึ่งเป็นเสมือนกับ

กำรจองอ้อยส�ำหรับเข้ำหีบในโรงงำน ภำยหลังจำกที่อ้อยโตขึ้นพร้อมตัด  

จะเป็นช่วงเดียวกับช่วงโรงงำนน�้ำตำลเริ่มเปิดหีบอ้อย เกษตรกรชำวไร ่

อ้อยจะตัดอ้อยและส่งอ้อยให้กับโรงงำนและรับเงินค่ำอ้อย โดยมีกำร

หักเงินกู้ยืมหรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ออก ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเกี๊ยวอ้อย 

จะเกิดมำจำก ถ้ำปีใดที่เกิดควำมแห้งแล้งจนท�ำให้ผลผลิตอ้อยลดน้อยลง 

หรือเกิดควำมเสียหำยจำกโรคระบำด หรือเกษตรกรชำวไร่อ้อยไม่ยอม

ส่งอ้อยให้กับโรงงำน หนี้ที่เกิดจำกกำรเกี๊ยวอ้อยจะกลำยเป็นหนี้เสีย ซึ่ง

จะส่งผลกระทบมำที่ผลประกอบกำรของบริษัท ให้บริษัทต้องตั้งส�ำรอง

หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น

  บริษัทได้ค�ำนึงถึงปัจจัยควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงได้มีกำรพัฒนำ

ระบบกำรเกี๊ยวอ้อยที่ดี โดยบริษัทได้น�ำระบบดำวเทียมในกำรส�ำรวจพื้นที่

ปลูกอ้อย (GPS) มำช่วยในกำรลดปัญหำกำรอ้ำงสิทธิควำมเป็นเจ้ำของ

ไร่อ้อย และยังใช้ส�ำหรับกำรวำงแผนกำรจัดหำอ้อย อีกทั้ง บริษัทยังมี 

กำรร้องขอให้เกษตรกรชำวไร่น�ำทรัพย์สินเข้ำมำค�้ำประกันเงินเกี้ยวที่ 

เกษตรกรชำวไร่รับไป ส่งผลให้ปัจจุบัน หนี้เสียของบริษัทค่อนข้ำงต�่ำ 

และหนี้เงินเกี๊ยวส่วนใหญ่ของบริษัทมีทรัพย์สินค�้ำประกันอยู่

 5. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ของบริษัท

  บริษัทมีโครงกำรลงทุนใหม่ทั้งหมด 2 โครงกำรในช่วง 3 ปีที่

ผ่ำนมำ ได้แก่ โครงกำรลงทุนโรงงำนน�้ำตำล และโรงงำนผลิตกระแส

ไฟฟ้ำ ที่จังหวัดเลย และโครงกำรลงทุนขยำยก�ำลังกำรผลิตกระแส

ไฟฟ้ำ และปรับปรุงโรงงำนน�้ำตำล เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อย 

ที่อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

 ควำมเสี่ยงจำกโครงกำรลงทุน เน่ืองจำกโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำร

ก่อสร้ำงโรงงำน และบำงโครงกำรอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นของกำรลงทุน  

ดังนั้น จึงยังไม่สำมำรถบอกได้ว่ำจะประสบควำมส�ำเร็จหรือไม่ ควำมเสี่ยง

ของโครงกำรสำมำรถแยกพิจำรณำโดย

 

 - โครงกำรลงทุนสร้ำงโรงงำนน�้ำตำลและโรงไฟฟ้ำที่จังหวัดเลย

       โครงกำรนี้เป็นโครงกำรลงทุนย้ำยก�ำลังกำรผลิตบำงส่วนของ

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ไปสร้ำงโรงงำนใหม่ พร้อมกับให้

ขยำยใบอนุญำตก�ำลังกำรผลิตเป็น 24,000 ตันอ้อยต่อ วันที่จังหวัดเลย 

มติคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2554 ได้อนุมัติให้บริษัท 

ลงทนุในโครงกำรลงทนุ   โรงงำนน�ำ้ตำลและโรงผลติกระแสไฟฟ้ำทีจั่งหวัด 

เลย ในมูลค่ำ 3,800 ล้ำนบำท โดยโครงกำรประกอบด้วย โรงงำน

น�้ำตำลขนำด 16,000 ตันอ้อยต่อวัน และโรงผลิตกระแสไฟฟ้ำ ขนำด 40  

เมกะวัตต์ และได้ทดลองเดินเครื่องในฤดูกำลหีบอ้อยปี 2555/56 บริษัท 

คำดว่ำจะสำมำรถหีบอ้อยได้อย่ำงเป็นทำงกำรได้ในฤดูกำลหีบอ้อยปี  

2556/57 สืบเนื่องจำกโครงกำรได้ผ่ำนขั้นตอนกำร Test Run ส่วนหนึ่ง

ในฤดูหีบที่ผ่ำนมำ ควำมเสี่ยงเร่ืองควำมพร้อมของเคร่ืองจักรจะมีน้อย 

คงเหลือแต่ควำมเสี่ยงในส่วนของปริมำณอ้อยไม่เพียงพอต่อก�ำลังกำร 

ผลิตที่เพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ดีทำงบริษัทเข้ำไปส่งเสริมชำวไร่อ้อยในพื้นที่เป็น

ระยะเวลำหนึ่งก่อนเริ่มโครงกำร เพื่อรองรับก�ำลังกำรผลิตไว้แล้วส่วนหนึ่ง 

นอกจำกนี้ยังมีควำมเสี่ยงอื่นๆ โดยบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตจำก

หน่วยงำนต่ำง ๆ

     - โครงกำรลงทุนขยำยก�ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และปรับปรุง

โรงงำนน�้ำตำลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อย ที่อ�ำเภอน�้ำพอง 

จังหวัดขอนแก่น

    มติคณะกรรมกำรบริษัท เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2555 ได้

อนุมัติให้บริษัทลงทุนในโครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ 

ขนำด 35 เมกะวัตต์ โดยเพิ่มจำกเดิม 30 เมกะวัตต์ เป็น 65 เมกะวัตต์ 

และปรับปรุงโรงงำนน�้ำตำลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อยได้เพิ่มขึ้น 

8,000 ตันอ้อยต่อวัน จำกเดิมอยู่ที่ 27,000 ตันต่อวัน มูลค่ำเงินลงทุน

ทั้ง 2 โครงกำรประมำณ 3,360 ล้ำนบำท โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จใน

ปี 2557 โดยเป็นโครงกำรที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง จึงอำจมีควำมเสี่ยงใน

กำรจัดหำเงินลงทุน ซึ่งทำงบริษัทลดควำมเสี่ยงโดยส่วนหนึ่งของเงิน

ลงทุนทำงบริษัทน�ำมำจำกเงินทุนและก�ำไรสะสมของ บริษัท น�้ำตำล

ขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย นอกจำกนี้ยังมีควำมเสี่ยง

ในกำรก่อสร้ำงและด�ำเนินโครงกำร เนื่องจำกยังอยู่ระหว่ำงขออนุญำต

หน่วยงำนต่ำงๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำโครงกำร  

 6. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

  เนื่องจำกบริษัทมีกำรส่งออกน�้ำตำลประมำณ ร้อยละ 65 - 75 

ของยอดขำย จึงมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน   

อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรก�ำหนดรำคำอ้อยผ่ำนระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 

70:30 ท�ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนน้อย เนื่องจำก

ต้นทุนค่ำอ้อยของบริษัทผันผวนตำมอัตรำแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน จึง

ท�ำให้รำยได้และต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษัทสัมพันธ์ตำมอัตรำแลก

เปลี่ยนในทิศทำงเดียวกัน (Natural Hedge)
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 7. ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

  จำกกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

  ตระกูลชินธรรมมิตร์และบริษัทของตระกูลชินธรรมมิตร์ได้ถือ

หุ้นในบริษัทมำกกว่ำ ร้อยละ 60 ของจ�ำนวนทุนเรียกช�ำระแล้วทั้งหมด  

ซึ่งสัดส่วนดังกล่ำวท�ำให้กลุ่มตระกูลชินธรรมมิตร์ สำมำรถควบคุมเสียง 

ของที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรแต่งตั้ง

กรรมกำร หรือกำรขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น  ยกเว้นเรื่องที่กฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้

ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงเป็นกำรยำกที่

ผู้ถือหุ้นรำยอื่นสำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล

เรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอได้

 อย่ำงไรก็ตำม เพื่อควำมโปร่งใสของกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อให้

มีระบบที่สำมำรถตรวจสอบได้ บริษัทได้แต่งต้ังกรรมกำรตรวจสอบที่มี

ควำมเป็นอิสระจ�ำนวน 7 ท่ำนเข้ำตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 

ดังนั้นจึงมีกำรถ่วงดุลอ�ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรในระดับที่เหมำะสม 

นอกจำกนี้ บริษัทยังจัดให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่ปฏิบัติงำนเป็นอิสระ

ตำมควำมเหมำะสมและขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่

หลักในกำรดูแลระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน

 7. ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นสืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ    

  และกำรเงินโลก

  ในช่วงที่ผ่ำนมำ วิกฤติสถำบันกำรเงินในสหรัฐอเมริกำและใน

สหภำพยุโรปอันเกิดจำกปัญหำสินเชื่อ ได้ขยำยวงกว้ำงไปสู่ภูมิภำคอื่นๆ 

โดยได้ส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องทำงกำรเงิน และสภำพเศรษฐกิจ  

ทั่วโลก จำกกำรที่ปัญหำดังกล่ำวส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกโดยรวม 

จึงไม่มีหลักประกันใดว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำว และสถำนกำรณ์คล้ำยกัน

นี้ในอนำคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึงปริมำณควำมต้องกำร

น�้ำตำล (Demand) และ/หรือระดับรำคำน�้ำตำลโลก อีกทั้งหำกปัญหำ

สภำพคล่องของสถำบันกำรเงิน ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อแหล่งกู้ยืม และ

ต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัท

  ทั้งนี้ ทำงบริษัทได้ด�ำเนินนโยบำยทำงกำรเงินที่รอบคอบมำ     

โดยตลอด โดยได้คงระดับหนี้สินต่อทุนในระดับที่พอเหมำะ อีกทั้งบริษัท

ยังมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับธนำคำรต่ำงๆ ที่เป็นหุ้นส่วนทำงธุรกิจมำอย่ำง

ยำวนำน ทั้งนี้บริษัทจะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจำก

สถำนกำรณ์ทำงกำรเงินและเศรษฐกิจโลกที่อำจมีในอนำคต และอำจมี

ผลต่อบริษัท

 9. ควำมเสี่ยงจำกโครงกำรลงทุนในประเทศลำว และกัมพูชำ

  โครงกำรในทั้งสองประเทศ เป็นโครงกำรบุกเบิก ริเร่ิม ธุรกิจ

น�้ำตำลในต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทได้รับพื้นที่สัมปทำนจำกภำครัฐ ในกำร

เพำะปลูกอ้อย และได้รับอนุญำตในกำรก่อสร้ำงโรงงำนน�้ำตำล 

อย่ำงไรก็ตำมสืบเนื่องจำกสภำพพื้นดินที่ได้รับสัมปทำนเสื่อมโทรม รวม

ถึง มีปัญหำต่ำง ๆ เช่น ปัญหำกำรจัดกำร กำรขำดเทคโนโลยีในกำร

เพำะปลูกอ้อยในพื้นที่ขนำดใหญ่ กำรขำดโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น ถนน 

ระบบขนส่ง และกำรขำดแคลนก�ำลังคนและบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ 

ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลำในกำรพัฒนำนำนกว่ำที่วำงแผนไว้  ดังนั้น จึงส่ง

ผลต่อ ผลผลิตต่อพื้นที่มีไม่มำกพอที่จะถึงจุดคุ้มทุน ท�ำให้ผลประกอบ

กำรในปี 2556 ทั้งสองโครงกำรยังประสบภำวะขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม 

บริษัทได้เล็งเห็นและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ มำโดยตลอด ตลอดระยะเวลำ 

ที่ผ่ำนมำที่บริษัทเข้ำไปลงทุน โครงกำรได้มีกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำใน

กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีกำรเพำะปลูก กำรจัดกำร กำรควบคุมงบ

ประมำณ มีกำรให้เงินกู้แก่ชำวไร่ คู่ค้ำ เพ่ือขยำยพ้ืนที่กำรเพำะปลูก

กำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มเติม และกำรพัฒนำสภำพดินที่

เสื่อมโทรมอย่ำงต่อเนื่อง จึงส่งผลให้โครงกำรมีกำรพัฒนำขึ้นตำมล�ำดับ  

ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงทิศทำงที่ดีที่โครงกำรจะเร่ิมสร้ำงผลตอบแทนจำก

กำรลงทุนในอนำคต

 นอกจำกนี้ สืบเนื่องจำกเป็นโครงกำรลงทุนต่ำงประเทศ  โครงกำร

จะมีควำมเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวกับ ทำงกำรเมือง ข้อพิพำทกับชุมชน      

กฎระเบียบจำกทำงรำชกำรของประเทศนั้นๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

แก้ไข และควำมไม่ชัดเจนเรื่องกฎเกณฑ์   ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทตระหนัก 

ให้ควำมส�ำคัญ พร้อมที่จะบริหำรจัดกำร แก้ไขให้ทันท่วงที  
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คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักเลขานุการบร�ษัทและกฎหมาย สำนักกรรมการผูจัดการใหญ

ผูตรวจสอบภายใน

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการบร�หาร

สายงาน
ผลิตและเทคนิค

สายงาน
จัดหาวัตถุดิบ

สายงาน
พัฒนาธุรกิจ

สายงาน
บัญช�และการเง�น

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

สายงาน
บร�หารและสำนักงาน

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร

หลักทรัพย์ของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,870 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน 1,870 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท       

มีทุนที่เรียกช�ำระแล้ว 1,704.64 ล้ำนหุ้น คิดเป็น 1,704.64 ล้ำนบำท 

ผู้ถือหุ้น  

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ วันที่ 31 ตุลำคม 2555 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนหุ้น (ไม่รวมหุ้นทุนซื้อคืน) มีดังนี้ 

	 ณ		วันที่	31	ตุลำคม	2555	 ณ		วันที่	31	ตุลำคม	2556

	ล�ำดับที่	 ชื่อ	 จ�ำนวนหุ้น	 สัดส่วน	ล�ำดับที่	 ชื่อ	 จ�ำนวนหุ้น	 สัดส่วน

	 	 	 	 ร้อยละ	 	 	 	 ร้อยละ
 

 1. บริษัท เคเอสแอล ซูกำร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด 520,000,000 33.00  1. บริษัท เคเอสแอล ซูกำร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด 550,000,000 32.92 

 2. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ 42,533,465 2.70  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 47,913,478 2.87 

 3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 42,329,343 2.69  3. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ 44,363,465 2.66

 4. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 36,507,900 2.32  4. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 38,502,900 2.30 

 5. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 36,100,956 2.29  5. นำงสำวดวงดำว  ชินธรรมมิตร์ 37,720.089 2.26 

 6. นำงสำวดวงดำว  ชินธรรมมิตร์ 36,038,790 2.29  6. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 37,595,956 2.25 

 7. นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 34,196,000 2.17 7. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ 36,449,139 2.18 

 8. นำยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 33,819,260 2.15 8. นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 36,038,870 2.16 

 9. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ 31,949,139 2.03  9. นำยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 35,057,870 2.10 

 10. บริษัท ชินกิจ จ�ำกัด 30,910,000 1.96  10. บริษัท ชินกิจ จ�ำกัด 32,901,000 1.97

  รวม 844,384,853 53.59  รวม 896,542,767 53.67

 11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 731,383,230 46.41  11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 774,004,117 46.33

  รวมทุนที่เรียกช�ำระแล้วทั้งสิ้น 1,575,768,083 100.00   รวมทุนที่เรียกช�ำระแล้วทั้งสิ้น 1,670,546,884 100.00 
 

บริษัท ชินกิจ จ�ำกัด เป็นบริษัทของครอบครัวตระกูลชินธรรมมิตร์ ซึ่งส่วนใหญ่ถือหุ้นโดยสมำชิกในครอบครัวตระกูลชินธรรมมิตร์ โดยไม่มีผู้ถือหุ้น

รำยใดถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
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บริษัท เคเอสแอล ซูกำร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,000 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 100 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท     

มีทุนที่เรียกช�ำระแล้ว 100 ล้ำนหุ้น คิดเป็น 1,000 ล้ำนบำท  

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 และวันที่ 31 ตุลำคม 2555 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

	 ณ		วันที่	31	ตุลำคม	2555	 ณ		วันที่	31	ตุลำคม	2556

	ล�ำดับที่	 ชื่อ	 จ�ำนวนหุ้น	 สัดส่วน	ล�ำดับที่	 ชื่อ	 จ�ำนวนหุ้น	 สัดส่วน

	 	 	 	 ร้อยละ	 	 	 	 ร้อยละ
 

 1 นำงนำรีรัตน์  ชินธรรมมิตร์ 12,105,268 12.11 1 นำงนำรีรัตน์  ชินธรรมมิตร์ 12,105,268 12.11

 2 นำงสำวดวงดำว  ชินธรรมมิตร์ 7,847,944 7.85 2 นำงสำวดวงดำว  ชินธรรมมิตร์ 7,847,944 7.85

 3 นำงสำวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 7,764,650 7.76 3 นำงสำวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 7,764,650 7.76

 4 นำยชนะชัย  ชุติมำวรพันธ์ 6,971,788 6.97 4 นำยชนะชัย  ชุติมำวรพันธ์ 6,971,788 6.97

 5 นำยจ�ำรูญ  ชินธรรมมิตร์ 5,370,580 5.37 5 นำยจ�ำรูญ  ชินธรรมมิตร์ 5,370,580 5.37

 6 นำยสมชำย  ชินธรรมมิตร์ 5,169,890 5.17 6 นำยสมชำย  ชินธรรมมิตร์ 5,169,890 5.17

 7 นำยศรัณย์ ชินธรรมมิตร์ 4,246,828 4.25 7 นำยศรัณย์ ชินธรรมมิตร์ 4,246,828 4.25

  8 นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91 8 นำยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91

 9 นำยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91 9 นำยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91 

 10 นำงเยำวนุช เดชวิทักษ์ 2,900,000 2.90 10 นำงเยำวนุช เดชวิทักษ์ 2,900,000 2.90

  นำงสำวเยำวลักษณ์ ชุติมำวรพันธ์ 2,900,000 2.90  นำงสำวเยำวลักษณ์ ชุติมำวรพันธ์ 2,900,000 2.90

  รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 61,088,948 61.09  รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 61,088,948 61.09

 11 รำยอื่นๆ 38,911,052 38.91 11 รำยอื่นๆ 38,911,052 38.91

  รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 100,000,000 100.00  รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 100,000,000 100.00
 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

 บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 

ของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีและส�ำรองตำมกฎหมำยแล้วของงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำร หำกไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มี

ผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ กำร

จ่ำยเงินปันผลให้น�ำปัจจัยต่ำงๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ผลกำร

ด�ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยงำน เป็นต้น 

ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวข้ำงต้นต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้น

และ/หรือควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับกำรจ่ำย

เงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น 

จ�ำกัด (มหำชน) บริษัทจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภำพคล่องรวมถึง

ควำมเหมำะสมและควำมต้องกำรในกำรใช้เงินของแต่ละบริษัทโดยที่

ไม่ได้มีกำรก�ำหนดอัตรำขั้นต�่ำแต่อย่ำงใด

คณะกรรมกำรบริษัท	
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย
1. นำยมนู  เลียวไพโรจน์  ประธำนกรรมกำร
   และกรรมกำรอิสระ
2. นำยจ�ำรูญ  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร 
3. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์ กรรมกำร 
4. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมกำร
5. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ กรรมกำร
6. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล  กรรมกำร
7. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ กรรมกำร          

8. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร
9. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร
10. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร
11. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร
12. นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร
13. นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร
14 นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ์ กรรมกำร
15 นำยประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมกำรอิสระ
16. พล.อ.ต.บุญเพ็ญ  บ�ำเพ็ญบุญ กรรมกำรอิสระ
17 นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมกำรอิสระ
18. นำยกำรุณ กิตติสถำพร กรรมกำรอิสระ 
19. นำยวรภัทร โตธนะเกษม กรรมกำรอิสระ 
20. นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์ กรรมกำรอิสระ 
21. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมกำร/ 
   เลขำนุกำรบริษัท

คณะผู้บริหำร

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 คณะผู้บริหำรระดับสูง ประกอบด้วย ดังนี้

1. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

   และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

2. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์   รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

   อำวุโส สำยงำนบริหำร

   และส�ำนักงำน 

3. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

   อำวุโส สำยงำนผลิตและเทคนิค
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4. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

   อำวุโส สำยงำนบัญชีและกำรเงิน

5. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

   อำวุโส สำยงำนบริหำร

   และส�ำนักงำน  

6. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

   อำวุโส สำยงำนพัฒนำธุรกิจ

7. นำงสำวดวงดำว  ชินธรรมมิตร์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  

   สำยงำนทรัพยำกรบุคคล

8. นำยชลัช         ชินธรรมมิตร์  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  

   สำยงำนจัดหำวัตถุดิบ

9. นำยชนะชัย       ชุติมำวรพันธ์      รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  

   สำยงำนบัญชีและกำรเงิน

10. นำยธีระ  สงวนดีกุล      รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  

   สำยงำนส�ำนักกรรมกำร

   ผู้จัดกำรใหญ่

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่

 1.  เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัท ก�ำหนดภำรกิจ  

   วัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริษัท รวมถึงกำรก�ำกับ 

   ดูแลกำรด�ำเนินงำนโดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร 

   บริษัท

 2.  มีอ�ำนำจจ้ำง แต่งตั้ง โยกย้ำย บุคคลตำมจ�ำนวนที่จ�ำเป็นและ 

   เห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหำรหรือพนักงำนของบริษัทเพ่ือ 

   ปฏิบัติหน้ำที่ทุกต�ำแหน่ง รวมถึงกำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจ 

   หน้ำที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมำะสม และมีอ�ำนำจใน 

   กำรปลดออก ให้ออก ไล่ออก พนักงำนตำมควำมเหมำะสม

 3.  มีอ�ำนำจในกำรก�ำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำ เช่น วงเงินเครดิต  

   ระยะเวลำกำรช�ำระเงนิ กำรท�ำสญัญำซ้ือขำย กำรเปลีย่นแปลง 

   เงื่อนไขกำรค้ำ เป็นต้น

 4.  มีอ�ำนำจกระท�ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคล 

   ภำยนอกในกิจกำรที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

 5.  อนุมัติกำรแต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำน
 

 6.  ด�ำเนินกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนทั่วไปของบริษัท

 ทั้งนี้ อ�ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร

ผู้จัดกำรใหญ่ ต้องอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัท  ดังนั้น กำรอนุมัติรำยกำรของประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ดังกล่ำว จะไม่รวมถึงกำรอนุมัติ

รำยกำรที่ท�ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด

กับบริษัทหรือบริษัทย่อย

ตำรำงที่ 1 สรุปวงเงินอนุมัติของรำยกำรที่ส�ำคัญ

	สรุปวงเงินอนุมัติรำยกำรที่ส�ำคัญตำมคู่มืออ�ำนำจด�ำเนินกำร	 BOD	 EXC	 PSD

1. กำรอนุมัติวงเงินงบประมำณประจ�ำปี มำกกว่ำ 500 ล้ำนบำท ไม่เกิน 500 ล้ำนบำท ไม่เกิน 100 ล้ำนบำท

2. กำรเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมวงเงินงบประมำณ/ เปลี่ยนแปลงมำกกว่ำ เปลี่ยนแปลงระหว่ำง เปลี่ยนแปลงน้อยกว่ำ

 งบลงทุนโครงกำรขนำดใหญ่  ร้อยละ 20 ร้อยละ 10-20 ร้อยละ 10

3. กำรอนุมัติรำยกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน มำกกว่ำ 500 ล้ำนบำท ไม่เกิน 500 ล้ำนบำท ไม่เกิน 100 ล้ำนบำท

 ที่ไม่ได้ของบประมำณ ในวงเงินรวม/ครั้ง

หมายเหตุ: 

 1. อ�านาจในการอนุมัติดังกล่าว อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับ

  หลักทรัพย์และตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 2. BOD: คณะกรรมการบริษัท, EXC: คณะกรรมการบริหาร, PSD: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ตำรำงที่ 2 : สรุปจ�ำนวนครั้งในกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำร
 ที่	 ชื่อ	-	สกุล	 ต�ำแหน่งใน	 คณะกรรมกำร	 คณะกรรมกำร	 คณะกรรมกำร				คณะกรรมกำรสรรหำ	 คณะกรรมกำร	 คณะกรรมกำร

	 	 	 คณะกรรมกำรบริษัท	 บริษัท	 บริหำร	 ตรวจสอบ								 และพิจรำณำ	 บริหำร				 	ก�ำกับดูแลกิจกำร	

	 	 	 	 	 	 	 ค่ำตอบแทน	 ควำมเสี่ยง

	 	 	 	 เข้ำประชุม	รวมครั้ง		เข้ำประชุม			รวมครั้ง		เข้ำประชุม	รวมครั้ง		เข้ำประชุม		รวมครั้ง		เข้ำประชุม	รวมครั้ง		เข้ำประชุม	รวมครั้ง 

 1.  นำยมนู  เลียวไพโรจน์ ประธำนกรรมกำร 5 5 

 2. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร 4 5 11 12 

 3. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์ กรรมกำรบริหำร 5 5 12 12 

 4. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมกำรบริหำร 5 5 12 12 

 5. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร 5 5 12 12 

 6. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมกำรบริหำร/ 5 5 12 12

    เลขำนุกำรบริษัท  

 7. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร 5 5 12 12 

 8. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร/ 5 5 12 12   2 2

    กรรมกำรสรรหำและ

    พิจำรณำค่ำตอบแทน   

 9. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ์ กรรมกำร 5 5 12 12 

 10. นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร 5 5

 11. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร/  5 5 11 12     4 5

    กรรมกำรบริหำร

    ควำมเสี่ยง    

 12. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ กรรมกำรบริหำร 5 5 11 12 

 13. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมกำรบริหำร 5 5 11 12 

 14. นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรอิสระ/ 5 5     2 2

     กรรมกำรสรรหำ

    และพิจำรณำค่ำตอบแทน         

 15. นำยประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมกำรอิสระ/ 5 5     2 2 

    ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

    พิจำรณำค่ำตอบแทน   

 16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ กรรมกำรอิสระ/ 4 5       5 5 - -

    ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

    กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร    

 17. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมกำรอิสระ/  5 5   5 5   5 5

    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

    /กรรมกำร

    บริหำรควำมเสี่ยง   

 18. นำยกำรุณ กิตติสถำพร กรรมกำรอิสระ/ 4 5   4 5 2 2   1 1

    กรรมกำรตรวจสอบ

    กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

    กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร   

 19. นำยวรภัทร โตธนะเกษม  กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 5 5   4 5   5 5 1 1

    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/

    ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร  

 20. นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์ กรรมกำรอิสระ/ 5 5   4 5     1 1

    กรรมกำรตรวจสอบ

    กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร    

 21. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ กรรมกำรบริหำร 5 5 12 12 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

 1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรคณะกรรมกำรบริษัท

  บริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน

กรรมกำรที่ชัดเจน และมีกำรเสนอขออนุมัติจำกผู้ถือหุ้นทุกปี โดย

พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ของควำมโปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้ง 

อยู่ในระดับที่เหมำะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษำกรรมกำรที่มี

คุณภำพตำมที่ต้องกำร พร้อมกันนี้ยังพิจำรณำถึงหน้ำที่รับผิดชอบที่ได้รับ 

เพิ่มขึ้น ส�ำหรับกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้รับต�ำแหน่งในคณะกรรมกำร

ชุดย่อยต่ำงๆ โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

  1) ค่ำตอบแทนประจ�ำ   ซึง่จะจ่ำยให้กบักรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้รหิำร

    เป็นรำยเดือนไม่ว่ำจะมีกำรประชุมหรือไม่ก็ตำม
 

  2)  ค่ำเบี้ยประชุม เป็นค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้กับกรรมกำรที่เข้ำร่วม 

   ประชุมในแต่ละคร้ัง โดยจ่ำยให้เฉพำะกรรมกำรที่เข้ำร่วม 

   ประชุมเท่ำนั้น
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  3) ค่ำตอบแทนตำมผลกำรด�ำเนินงำน เป็นค่ำตอบแทนพิเศษที่
   จ่ำยให้กับกรรมกำรปีละครั้ง โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำร 
   ของบริษัทในแต่ละปี

 2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำร

  ค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำร ในปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่ำง

กำรพิจำรณำเพื่อก�ำหนดเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน

ของกรรมกำรผู้จัดกำร ที่จะพิจำรณำให้เหมำะสมกับผลกำรด�ำเนินงำน 

และขนำดของธุรกิจ รวมทั้งเปรียบเทียบกับอุตสำหกรรมในธุรกิจเดียวกัน 

เพื่อท�ำให้เกิดแรงจูงใจในกำรที่จะพัฒนำบริษัทได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

 3. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท  
  บริษัทได้ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยได้รับอนุมัติจำก    
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2556 โดยก�ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร ซึ่งประกอบด้วย 
       ปีละไม่เกิน 
  1. ค่ำตอบแทน - ประธำนกรรมกำร 540,000 บำท 
   2. ค่ำตอบแทน - ประธำนคณะกรรมกำร 540,000 บำท 
      ตรวจสอบ 

                                      ปีละไม่เกิน 
  3. ค่ำตอบแทน - กรรมกำร 19 คน           8,550,000 บำท
   รำยเดือนๆ ละ 25,000 บำท + โบนัส
  4. ค่ำเบี้ยประชุมส�ำหรับกรรมกำรบริหำรที่เข้ำร่วมประชุม   
         ครั้งละ 500 บำท / คน
  5. ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ
   และพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
   และคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ที่เข้ำประชุมและคณะ 
   กรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ ที่เข้ำประชุม 
 
        ประธำนย่อยชุดต่ำงๆ ครั้งละ 6,000บำท/คน กรรมกำรย่อย  
   ชุดต่ำงๆ ครั้งละ 5,000 บำท/คน   

***หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบริษัทย่อย

        4. ค่ำตอบแทนผู้บริหำร   
   ค่ำตอบแทนผู้บริหำรจะเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่บริษัท
ก�ำหนด โดยจะเชื่อมโยงกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและผลปฏิบัติงำน 
ของแต่ละคน ทั้งนี้ระดับของค่ำตอบแทนผู้บริหำรอยู่ในระดับที่จูงใจและ
รักษำผู้บริหำรที่มีคุณภำพตำมที่บริษัทต้องกำร

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ

 ปี	2556			 ปี	2555

	 ค่ำตอบแทนกรรมกำร	 ค่ำตอบแทนกรรมกำร

	 	 	 ต�ำแหน่งใน	 รำยเดือน	 	 เบี้ย	 รวม	 รำยเดือน	 	 เบี้ย	 รวม

	 ที่	 รำยชื่อคณะกรรมกำร	 คณะกรรมกำรบริษัท	 รวม	 โบนัส	 ประชุม	 (บำท)	 รวม	 โบนัส	 ประชุม	 (บำท)

 1. นำยมนู  เลียวไพโรจน์ ประธำนกรรมกำร  360,000.00   150,000.00  - 510,000.00  360,000.00  120,000.00 -    480,000.00 

  2. นำยจ�ำรูญ  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร 300,000.00  125,000.00   5,500.00  430,500.00   300,000.00  100,000.00   5,000.00  405,000.00 

 3. นำยประภำส  ชุติมำวรพันธ์ กรรมกำรบริหำร      300,000.00   125,000.00   6,000.00  431,000.00  300,000.00  100,000.00  6,000.00 406,000.00 

 4. นำยพรศิลป์  แต้มศิริชัย กรรมกำรบริหำร 300,000.00  125,000.00  6,000.00  431,000.00  300,000.00  100,000.00  6,000.00  406,000.00 

 5. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร 300,000.00  125,000.00  6,000.00  431,000.00  300,000.00  100,000.00  6,000.00  406,000.00 

 6. นำงสำวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร 300,000.00  125,000.00  6,000.00  431,000.00  300,000.00  100,000.00  6,000.00  406,000.00 

 7. นำงสำวดวงดำว  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร/  300,000.00  125,000.00  16,000.00  441,000.00   300,000.00  100,000.00    21,000.00 421,000.00

   กรรมกำรสรรหำ

   และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

 8. นำยธัชพงษ์  ภำกรศิริวงศ์ กรรมกำรบริหำร 300,000.00  125,000.00  6,000.00  431,000.00  300,000.00  100,000.00  6,000.00  406,000.00 

 9. นำยตระกำร  ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมกำรบริหำร/ 300,000.00  125,000.00  6,000.00  431,000.00  300,000.00  100,000.00  5,500.00  405,500.00 

    เลขำนุกำร 

 10. นำยชำตรี  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร 300,000.00  125,000.00  -   425,000.00  300,000.00  100,000.00  -    400,000.00 

    เลขำนุกำร

 11. นำยชลัช  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร/  300,000.00  125,000.00  20,500.00  445,500.00  300,000.00  100,000.00  10,000.00  410,000.00

   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 12. นำยสุขุม  โตกำรัณยเศรษฐ์ กรรมกำรบริหำร 300,000.00  125,000.00  5,500.00  430,500.00  300,000.00  100,000.00  5,500.00  405,500.00 

 13. นำยธวัทชัย  โรจนะโชติกุล กรรมกำรบริหำร 300,000.00  125,000.00  5,500.00  430,500.00  300,000.00  100,000.00  6,000.00  406,000.00 

  14. นำยสมชำติ  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรอิสระ/  300,000.00  125,000.00  10,000.00  435,000.00  300,000.00   100,000.00  11,000.00  411,000.00 

   กรรมกำรสรรหำ

   และพิจำรณำค่ำตอบแทน  

 15. นำยประมูล  วิเชียรสินธุ์  กรรมกำรอิสระ/ประธำน 300,000.00  125,000.00  12,000.00 437,000.00  300,000.00 100,000.00  35,000.00  435,000.00

   กรรมกำรสรรหำและ

   พิจำรณำค่ำตอบแทน  
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                ปี	2556			 	 	 										ปี	2555

	 ค่ำตอบแทนกรรมกำร	 ค่ำตอบแทนกรรมกำร

	 	 	 ต�ำแหน่งใน	 รำยเดือน	 	 เบี้ย	 รวม	 รำยเดือน	 	 เบี้ย	 รวม

	 ที่	 รำยชื่อคณะกรรมกำร	 คณะกรรมกำรบริษัท	 รวม	 โบนัส	 ประชุม	 (บำท)	 รวม	 โบนัส	 ประชุม	 (บำท)

 16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ  บ�ำเพ็ญบุญ กรรมกำรอิสระ/ประธำน 300,000.00  125,000.00  30,000.00  455,000.00  300,000.00  100,000.00  37,000.00  437,000.00 

   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/

   กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 17. นำยสิทธิ  ลีละเกษมฤกษ์ กรรมกำรอิสระ/ประธำน  360,000.00  150,000.00  55,000.00   565,000.00  360,000.00 120,000.00   33,000.00  513,000.00 

   กรรมกำรตรวจสอบ/ 

   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 18. นำยกำรุณ  กิตติสถำพร  กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร 300,000.00  125,000.00   40,000.00   465,000.00    300,000.00   100,000.00   15,000.00   415,000.00 

   สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/

   กรรมกำรตรวจสอบ/

   กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 19.  นำยวรภัทร  โตธนะเกษม กรรมกำรอิสระ/ 300,000.00    125,000.00  51,000.00   476,000.00  300,000.00   100,000.00  10,000.00   410,000.00

   กรรมกำรตรวจสอบ/

   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /

   ประธำนกรรมกำร

   ก�ำกับดูแลกิจกำร

 20. นำงสำวนงลักษณ์  พินัยนิติศำสตร์ กรรมกำรอิสระ/ 300,000.00   125,000.00  25,000.00  450,000.00   300,000.00   100,000.00  15,000.00   415,000.00  

   กรรมกำรตรวจสอบ/

   กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 21. นำงอินทิรำ   สุขะนินทร์ กรรมกำรบริหำร  300,000.00  125,000.00  6,000.00  431,000.00  300,000.00  100,000.00  6,000.00   406,000.00 

   รวม  6,420,000.00 2,675,000.00 318,000.00  9,413,000.00  6,420,000.00  2,140,000.00  245,000.00  8,805,000.00 
 

    หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทย่อย

 2. ค่ำตอบแทนผู้บริหำรในปีที่ผ่ำนมำ

  ค่ำตอบแทนผู้บริหำรรวมจ�ำนวน 10 คน (ตำมรำยชื่อคณะผู้บริหำร

ระดับสูง) มีค่ำตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือนและโบนัส รวมเป็นเงิน  

39.50 ล้ำนบำท
  

  ค่ำตอบแทนอื่น 

  -ไม่มี-

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร

 บริษัทได้จัดให้มีนโยบำย ด้ำนกำรฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกร
บคุคลขององค์กรในทกุระดบั   มกีำรจดัเข้ำฝึกอบรมและพฒันำทัง้ภำยใน 
และภำยนอกบริษัท ซึ่งบริษัทส่งกรรมกำรและผู้บริหำรเข้ำร่วมอบรม 
หลักสูตรต่ำงๆ กับหลำยสถำบัน อำทิเช่น  หลักสูตร   Chairman,  หลักสูตร 
Director   Accreditation    Program   (DAP), หลกัสตูร   Director   Certification          
Program (DCP) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) หลักสูตรพื้นฐำนที่จ�ำเป็นส�ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบหลักสูตร 
ต่ำงๆ ที่เป็นควำมรู้ใหม่ๆ ที่จัดขึ้นโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสถำบันวิชำชีพต่ำงๆ ปี 2556 กรรมกำรอิสระเข้ำรับกำรอบรม   
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) และ Anti-Corruption 
for Executive Program (ACEP) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
 

 พร้อมกันนี้ กรณีที่บริษัทมีกรรมกำรเข้ำใหม่ บริษัทก�ำหนดเป็น
นโยบำยที่จะต้องมีกำรอบรมและปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมกำรใหม่ เพื่อเป็น 
กำรให้ข้อมูลพ้ืนฐำนของบริษัทที่จ�ำเป็นและมีประโยชน์ต่อกำรท�ำหน้ำที่
กรรมกำรของบริษัท นอกจำกนี้ กรณีที่บริษัทมีกำรขยำยกำรด�ำเนินธุรกิจ
และโครงกำรลงทุนต่ำงๆ ของบริษัท  บริษัทเชิญกรรมกำรของบริษัท
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเข้ำเยี่ยมชมและตรวจสอบควำมคืบหน้ำของ 
โครงกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น 
ได้อย่ำงมั่นใจ 

แผนกำรสืบทอดงำน

 คณะกรรมกำรบริษัทเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำหนดแผน 

สืบทอดงำน  กรณีที่กรรมกำรผู้จัดกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงไม่สำมำรถ

ปฏิบัติหน้ำที่ในต�ำแหน่ง เพื่อเป็นกำรเตรียมพร้อมให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ   

บริษัทมีกำรเตรียมทรัพยำกรบุคคลของบริษัทให้สำมำรถรับผิดชอบ

ทดแทนกันได้ โดยมีกำรโยกย้ำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนตำมควำม

เหมำะสม เพื่อสร้ำงโอกำสให้ผู้บริหำรระดับสูงในแต่ละสำยงำน ได้มีโอกำส 

เรียนรู้งำนที่หลำกหลำย สำมำรถทดแทนกันได้ตลอดเวลำ พร้อมกันนี้ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน  ด�ำเนินกำรศึกษำหำข้อมูลและติดต่อกับบริษัทและสถำบัน

ที่มีควำมเป็นมืออำชีพมำให้ค�ำปรึกษำในกำรด�ำเนินโครงกำรแผนกำร

สืบทอดงำนให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป
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กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

 บริษัทมีนโยบำยห้ำมกรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในที่มีสำระ 

ส�ำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของ

ตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีวิธีกำร

ดูแลผู้บริหำรในกำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตน 

หรือผู้อื่น ดังนี้ 

 1. ด�ำเนินกำรแจ้งให้ผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ เข้ำใจถึงภำระหน้ำที่ในกำร

  รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตร

  ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปล่ียนแปลง 

  กำรถือหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 และบทก�ำหนดโทษตำมมำตรำ

  275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์    

        พ.ศ. 2535

 2. ด�ำเนินกำรส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหำรทรำบว่ำ ผู้บริหำรที ่

  รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส�ำคัญ ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำร 

  เปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ ควรหลีกเล่ียงหรืองดกำรซื้อขำย 

  หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน (ยกเว้นในกรณี 

  จ�ำเป็น) และห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระส�ำคัญนั้น 

  ต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนั้น จะเปิดเผย    

    ต่อสำธำรณชน
 

 3. ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ กรรมกำรบริษัท

  และผู้บริหำรระดับสูงจะต้องแจ้งให้แก่คณะกรรมกำรทรำบ                  

    ในวำระ เรื่อง รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์

 4. ข้อมูลภำยในหรือเอกสำรที่มีสำระส�ำคัญของบริษัท ทั้งใน     

  รูปแบบเอกสำรและ Soft File จะถูกเก็บรักษำไว้ในที่รัดกุมและ 

  จ�ำกัดให้รับรู้ได้เฉพำะผู้บริหำรระดับสูงตำมควำมจ�ำเป็นเท่ำนั้น  

  โดยเฉพำะข้อมูลภำยในที่เป็นควำมลับ ในกรณีที่จ�ำเป็นต้อง 

  เปิดเผยต่อพนักงำนบริษัท บริษัทจะให้พนักงำนทรำบถึงข้อจ�ำกัด

  ในกำรน�ำข้อมูลไปใช้อย่ำงถูกต้อง ในกรณีที่พนักงำนน�ำข้อมูลที่

  เป็นควำมลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก จะถือว่ำเป็น  

  ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

 5. กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน จะด�ำเนินกำรสุ่มตรวจกรณีที่มี 

  กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ รวมถึง กำรตรวจสอบผ่ำนระบบ

  สำรสนเทศของบริษัทและข่ำวสำรจำกภำยนอก

บุคลำกร  

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลำกรของบริษัทมีดังนี้

	 งบรวม	 งบเฉพำะกิจกำร

 2556 2555 2556 2555

จ�ำนวนพนักงำนถัวเฉลี่ย (คน)

 - ช่วงฤดูกำรผลิต 6,133 4,982  1,960 1,419  

 - ช่วงปกติ 4,121 3,360 1,564  1,202  

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน (ล้ำนบำท) 1,352.06 1,180.39 365.51  318.38  
 

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนที่มีนัยส�ำคัญอันมีผลกระทบทำงด้ำนลบต่อบริษัท

นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน

  บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับทรัพยำกรบุคคลขององค์กรมำโดยตลอด 

และมีกำรก�ำหนดนโยบำยเรื่องกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำทรัพยำกร

บุคคลอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ เพื่อให้พนักงำนมีศักยภำพและ

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและมีควำมเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน 

ในสำยงำนของตน โดยก�ำหนดเป้ำหมำยให้บุคลำกรทุกคนเข้ำรับกำร

อบรม ให้สอดคล้องกับทิศทำงและกลยุทธ์ของบริษัท มีกำรจัดอบรม

ทั้งในบริษัทโดยเชิญวิทยำกรมำบรรยำยและฝึกอบรมพนักงำนในเรื่อง

ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรท�ำงำนรวมทั้งเรื่องจริยธรรม และให้พนักงำนเข้ำ

ร่วมอบรมและสัมมนำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้กับบริษัทอื่นๆ ภำยนอกบริษัท

ด้วย นอกจำกนี้ บริษัทมีกำรวำงแผนกำรอบรม  และสนับสนุนในเรื่อง 

งบประมำณอย่ำงสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีกำรสื่อสำรเพ่ือ

ถ่ำยทอดและบริหำรควำมรู้ (Knowledge Management) ร่วมกัน

ระหว่ำงพนักงำนในองค์กร 
  

 นอกจำกนี้ บริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีของพนักงำน

และบุคลำกร มีกำรพัฒนำพนักงำนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำม 

ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมในที่ท�ำงำน โดยมีกำรจัดอบรม 

เกี่ยวกับเรื่องควำมปลอดภัยและกำรปฎิบัติตนในโรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
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นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 บริษัทมีนโยบำยก�ำกับดูแลกิจกำรครอบคลุม เรื่องสิทธิของผู้ถือ

หุ้น เรื่องกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน เรื่องบทบำทของผู้มี

ส่วนได้เสีย เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส และเรื่องบทบำท

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ซึ่งรวมถึงโครงสร้ำง คุณสมบัติและ

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย ซึ่ง 

ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร นอกจำกนี้ยังรวมถึง กำรประชุม กำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย

 1. นำยมนู เลียวไพโรจน์ ประธำนกรรมกำร

    และกรรมกำรอิสระ

 2. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร 

 3. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์ กรรมกำร 

 4. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมกำร

 5. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ กรรมกำร

 6. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมกำร

 7. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ กรรมกำร          

 8. นำงสำวดวงดำว  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร

 9. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร

 10. นำงสำวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร

 11. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร

 12. นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร

 13. นำยสมชำติ  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร

 14. นำยธัชพงษ์  ภำกรศิริวงศ์ กรรมกำร

 15. นำยประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมกำรอิสระ

 16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ  กรรมกำรอิสระ

 17. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมกำรอิสระ

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 18. นำยกำรุณ กิตติสถำพร กรรมกำรอิสระ 

 19. นำยวรภัทร โตธนะเกษม กรรมกำรอิสระ 

 20. นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์ กรรมกำรอิสระ 

 21. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมกำร/ 

    เลขำนุกำรบริษัท

 กรรมกำรของบริษัทจ�ำนวน 21 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมกำร    

ที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 9 คน ในจ�ำนวนนี้มีกรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 7 คน 

คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ด�ำเนินกำรจัดกำรและก�ำกับดูแลกิจกำร 

ของบริษัทฯ ตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์

และข้อบังคับของบริษัทฯ และปฎิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์

สุจริตและระมัดระวัง

 คณะกรรมกำรบริษัทมำจำกกำรแต่งต้ังของผู้ถือหุ้น โดยคณะ

กรรมกำรบริษัทแต่งต้ังเลขำนุกำรบริษัท เพ่ือท�ำหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำ

และช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริษัทให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบข้อ

บังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อท�ำหน้ำที่เกี่ยวกับ กำรประชุมของคณะ

กรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้กำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำรเป็นไปตำมบรรษัทภิบำลที่ดี

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร

 1. บริหำรกิจกำรบริษัทให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น  

  โดยมีกำรปฎิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง ปฎิบัติหน้ำที่ 

  ด้วยควำมซือ่สตัย์สจุรติ   ปฎบิตัติำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั  

  และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่ำง 

  ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

 2. ก�ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพัน

  บริษัท

 3. ก�ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 

  และกำรก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำม 

  นโยบำยกลยุทธ์และทิศทำงที่ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  และประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 

  และกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

 4. พิจำรณำตัดสินใจในเร่ืองที่มีสำระส�ำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบ 

  ประมำณ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อ�ำนำจกำรบริหำร และ 

  รำยกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

 5. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและก�ำหนดค่ำตอบแทนของฝ่ำย 

  บริหำร

 6. รับผิดชอบต่อผลประกอบกำรและกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
และกรรมการผูจัดการใหญ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

สายงาน
ผลิตและเทคนิค
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 7. จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชี                      

  ที่เชื่อถือได้รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนกำรประเมินควำมเหมำะสม  

  ของกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในกำรบริหำรจัดกำร  

  ควำมเสี่ยง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรติดตำมประเมินผล

 8. ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนได ้

  ส่วนเสียกับบริษัท

 9. ก�ำกับดูแลกิจกำรให้มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีจริยธรรม

 10. ก�ำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภำยในของบริษัทในเรื่องต่ำง ๆ
 

 11. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรจัด 

  ท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบ 

  บัญชีในรำยงำนประจ�ำปี และครอบคลุมเรื่องส�ำคัญอื่นๆ ตำม 

  นโยบำยข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของ 

  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 12. คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมกำรย่อยอื่นใด 

  ให้ด�ำเนินกิจกำรของบริษัท ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร  

  หรืออำจมอบอ�ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ�ำนำจ และ/หรือ 

  ภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำร 

  อำจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�ำนำจนั้นๆ ได้

 13. ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำร

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วย

 1. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธำนกรรมกำร 

    บริหำร

 2. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์ กรรมกำรบริหำร

 3. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมกำรบริหำร

 4. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ กรรมกำรบริหำร

 5. นำยธวัทชัย ลโรจนะโชติกุล กรรมกำรบริหำร

 6. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร

 7. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร

 8. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์   กรรมกำรบริหำร

 9. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำร

 10. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมกำรบริหำร

 11. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ กรรมกำรบริหำร 

 12. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ์ กรรมกำรบริหำร

 โดยประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเป ็นผู ้ เลือกเลขำนุกำร        

คณะกรรมกำรบริหำร

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร

 1. ก�ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  

  หลัก ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทที่ก�ำหนดให้สอดคล้องและ 

  สนับสนุนต่อสภำพเศรษฐกิจและกำรแข่งขัน ที่ได้ก�ำหนดและ 

  แถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ

 2. ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และอ�ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ        

  ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ

 3. ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและก�ำหนดนโยบำยด้ำนก�ำลังคน โดย  

  ครอบคลุมถึงภำพรวมในกำรคัดเลือก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง  

  กำรสร้ำงผู้บรหิำรทดแทน   รวมถึงกำรประเมินผลและหลกัเกณฑ์ 

  กำรพิจำรณำก�ำหนดผลตอบแทนของพนักงำนทุกระดับ 

 4. ตรวจสอบ ติดตำมนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ 

   ของบริษัทที่ก�ำหนดให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เอื้อต่อสภำพ 

  กำรด�ำเนินธุรกิจ

 5. ตรวจสอบติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทที่ก�ำหนดให้เป็น 

  ไปตำมแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้

 6. พิจำรณำโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของบริษัทที่ก�ำหนดภำยใต้   

   คู่มืออ�ำนำจกำรด�ำเนินกำร ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจในกำรอนุมัติ 

  โครงกำรต่ำงๆ 

 7. ด�ำเนินกำรจัดท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงิน    

  ในกำรเปิดบัญชี  กู้ยืม จ�ำน�ำ จ�ำนอง ค�้ำประกันและกำรอื่น รวมถึง

   กำรซื้อขำยและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตำมวัตถุประสงค์ 

  เพ่ือประโยชน์ในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทภำยใต้อ�ำนำจ 

  วงเงินที่ได้ก�ำหนดไว้

 8. ติดตำมผลกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

  ของแต่ละสำยงำน 

 9. ด�ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยในแต่ละครั้ง

 ทั้งนี้ กำรมอบอ�ำนำจดังกล่ำวข้ำงต้นให้แก่คณะกรรมกำรบริหำร

นั้น อยู่ภำยใต้กฎหมำยและหลักเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

และในกรณีที่กำรด�ำเนินกำรใดที่มีหรืออำจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้

เสียของกรรมกำรบริหำรคนใด หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำม

ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมกำรบริหำรน�ำเสนอเรื่อง

ดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ

ต่อไป โดยกรรมกำรบริหำรผู้นั้นและบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง จะไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมในเรื่องดังกล่ำว
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย 

 1. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์  ประธำนกรรม

      กำรตรวจสอบ

 2. นำยวรภัทร โตธนะเกษม กรรมกำรตรวจสอบ 

 3. นำยกำรุณ กิตติสถำพร  กรรมกำรตรวจสอบ

 4. นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์ กรรมกำรตรวจสอบ

 โดยหัวหน้ำส�ำนักตรวจสอบภำยใน ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะ

กรรมกำรตรวจสอบโดยต�ำแหน่ง

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและ 

  เปิดเผยอย่ำงเพียงพอ

 2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) 

  และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมี 

  ประสิทธิผล

 3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ 

  ตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำย 

  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4. พจิำรณำ   คดัเลอืก   เสนอแต่งตัง้และเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี  

  ของบริษัท

 5. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรำยกำรที่ 

  เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

  ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน

 6. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและ 

  คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบำย 

  กำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทบทวนกำร 

  ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของผู้บริหำร ทบทวน ร่วมกับ 

   ผูบ้รหิำรของบรษิัทในรำยงำนส�ำคญัๆ  ทีต้้่องเสนอต่อสำธำรณชน 

  ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด ได้แก่่ บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของ 

  ฝ่ำยบริหำร 

 7. จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้้ใน 

  รำยงำนประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดย 

  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำง  

  น้อยดังต่อไปนี้

  7.1 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได ้

    ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท

  7.2 เกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของ 

    บริษัท

  7.3 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ 

    และตลำดหลักทรัพย์ ์แห่งประเทศไทยข้อก�ำหนดของ 

    ตลำดหลักทรัพย์หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  7.4 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

  7.5 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง             

             ผลประโยชน์

  7.6 จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำ 

    ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

  7.7 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

    ได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร

  7.8 รำยงำนอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ  

    ภำยใต้้ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบ 

    หมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

 8. รำยงำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่ท�ำอย่่ำงเป็นประจ�ำ เพื่อคณะกรรมกำร

  บริษัทจะได้ทรำบถึงกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ    

  ดังต่อไปนี้

  8.1 รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ    ซึง่ระบคุวำม 

     เห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในเรื่องต่ำงๆ ไว้ อย่ำง 

    ชัดเจน

  8.2 รำยงำนเกี่ยวกับควำมเห็นต่อรำยงำนทำงกำรเงิน  กำรตรวจ 

    สอบภำยใน และกระบวนกำรตรวจสอบภำยใน

  8.3 รำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษัทควรทรำบ

 9. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือ 

   มีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึ่งอำจมีผล  

  กระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน 

  ของบรษิัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

  บริษัทเพื่อด�ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไข ภำยในเวลำที่คณะกรรมกำร 

  ตรวจสอบเห็นสมควร

  9.1 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

  9.2 ข้้อสงสัย หรือสันนิษฐำนว่่ำอำจมีกำรทุจริต หรือมีสิ่งผิด 

    ปกติหรือมีควำมบกพร่องส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน

  9.3 ข้อสงสัยว่ำอำจมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย ์

    และตลำดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง 

    ประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 

  หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

  ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผล  

  กำรด�ำเนินงำนและได้มีกำรหำรือร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัท

  และผู้บริหำรแล้วว่ำต้องด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้้ไขเมื่อครบก�ำหนด

  เวลำที่ก�ำหนดไว้ร่วมกันหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำร 



  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   37      

  เพิกเฉยต่อกำรด�ำเนินกำรแก้ไขดังกล่ำว โดยไม่มีเหตุผล   

  อันสมควรกรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งที่พบ 

  ดังกล่ำวต่อส�ำนักงำนก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือ

  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

 10. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำกรรมกำร   

  ผู้จัดกำร หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 

  ได้กระท�ำควำมผิดตำมที่กฎหมำยระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริง 

  เกี่ยวกับพฤติกำรณ์ดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของ 

  บริษัทรับทรำบ และเพื่อด�ำเนินกำรตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้ำ  

  และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  

  เบื้องต้นให้แก่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ 

  ตลำดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทรำบภำยในสำมสิบวันนับ 

  แต่วันที่ได้รับแจ้งจำกผู้สอบบัญชี พฤติกำรณ์อันควรสงสัยที่ต้อง 

  แจ้งดังกล่ำว และวิธีกำรเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกำรณ์

  นั้น ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศ 

  ก�ำหนด

 11. ให้มีอ�ำนำจเชิญกรรมกำร ผู้บริหำร หัวหน้ำหน่วยงำน หรือ 

  พนักงำนของบริษัทหำรือ หรือตอบค�ำถำมของคณะกรรมกำร 

  ตรวจสอบ

 12. พิจำรณำทบทวนขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และ 

  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น 

  ประจ�ำทุกปี กำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก�ำหนดให ้ 

  ประชุมอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง กำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลำ 2 ปี

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ : คุณสมบัติจะเป็นไปตำมเกณฑ์ของตลำด 

หลักทรัพย์ฯปัจจุบันคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทเป็นกรรมกำร

อสิระทัง้หมด     ซึง่เป็นผูมี้ควำมรูค้วำมสำมำรถในด้ำนกำรเงินระบบควบคมุ 

และตรวจสอบภำยใน   โดยนำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธำนกรรมกำร 

ตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ท�ำงำนด้ำนบัญชีและกำรเงิน  

เป็นอย่ำงดี รวมทั้งเข้ำใจและมีควำมรู้ในธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมี

ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท ในปี 2556 คณะ

กรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม 5 ครั้ง มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติ

หน้ำที่อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำนกำรท�ำหน้ำที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ   

 ค่ำตอบแทน ประกอบด้วย

   1. นำยประมูล วิเชียรสินธุ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำ

    และพิจำรณำค่ำตอบแทน

   2. นำยกำรุณ กิตติสถำพร กรรมกำรสรรหำ

    และพิจำรณำค่ำตอบแทน

   3. นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์        กรรมกำรสรรหำ

    และพิจำรณำค่ำตอบแทน

   4. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรสรรหำ

    และพิจำรณำค่ำตอบแทน

 โดยประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  เป็น

ผู้เลือกเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

 1. ก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ วิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรและ

  พิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสมส�ำหรับกรรมกำรบริษัท 

  ให้สอดคล้องกับควำมรับผิดชอบ และผลกำรด�ำเนินงำนของ 

  บริษัทและของกรรมกำรแต่ละคน ทั้งนี้ต้องให้อยู่ในระดับที่ 

  ปฏิบัติอยู ่ในอุตสำหกรรม และเป็นไปตำมนโยบำยที่คณะ 

  กรรมกำรบริษัทก�ำหนด   

 2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อด�ำรง 

  ต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท รวมถึง กรรมกำรในคณะกรรมกำร 

  ชุดย่อยต่ำงๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ

 3. ทบทวนโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัท

   รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นควรมีกำรเปลี่ยนแปลงต่อ 

  คณะกรรมกำรบริษัท 
 

 4. ก�ำหนดแนวทำงในกำรประเมินผลปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร 

  บริษัท เป็นประจ�ำทุกปี โดยค�ำนึงถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และ 

  ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น

 5. ก�ำกับดูแลให ้มีกำรเป ิดเผยรำยงำนกำรด�ำเนินงำนของ       

  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนไว้ในรำยงำน 

  ประจ�ำปีของบริษัท

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

 ก�ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง โดยกรรมกำร 

 สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลำ 2 ปี

 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน : บริษัทก�ำหนด

ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรสรรหำ      

เป็นคณะกรรมกำรชุดเดียวกัน โดยประธำนเป็นกรรมกำรอิสระ และ 

กรรมกำรส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งใน

คณะกรรมกำร จะมีคุณสมบัติที่หลำกหลำย เช่น ควำมรู้ทำงด้ำนกำร

ปกครอง กฎหมำย และ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ในปี 2556 คณะ

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีกำรประชุม 2 ครั้ง มีกำร

รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำนกำรท�ำ

หน้ำที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำ

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 ประกอบด้วย

   1. พลต�ำรวจเอกบุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ ประธำนกรรมกำร

    บริหำรควำมเสี่ยง

   2. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

   3. นำยวรภัทร  โตธนะเกษม กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

   4. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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 โดยหัวหน้ำส�ำนักบริหำรควำมเสี่ยง ท�ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยต�ำแหน่ง

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 

 1. ก�ำหนดนโยบำย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรของบริษัท เพ่ือ

  พิจำรณำในเรื่องของกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม ซึ่งต้อง 

  ครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท เช่น ควำมเสี่ยงจำก 

  ตลำด ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง ควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดกำร  

  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อช่ือเสียง 

  ของกิจกำร เป็นต้น

 3. วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย 

  สำมำรถประเมินติดตำมและดูแลปริมำณควำมเสี่ยงของบริษัท 

  ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม

 4. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำม 

  เสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำรปฏิบัต ิ

  ตำมนโยบำยที่ก�ำหนด

 5. ให้ข ้อเสนอแนะในสิ่งที่ต ้องด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขต่อ     

  คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ 

  ที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด

  กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ก�ำหนดให้มี 

  กำรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมกำรบริหำร 

  ควำมเสี่ยง ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลำ 2 ปี

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง : คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด

ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีกรรมกำรส่วนใหญ่เป็นกรรมกำร

อิสระ และประธำนเป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งใน 

คณะกรรมกำร จะมีคุณสมบัติที่หลำกหลำย เช่น ควำมรู้ทำงด้ำนบัญชี 

และกำรเงิน ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร กำรลงทุน และควำมรู้เกี่ยวกับ

ธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี ในปี 2556 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

มีกำรประชุม 5 คร้ัง มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงสม�่ำเสมอ 

รวมถึงกำรรำยงำนกำรท�ำหน้ำที่ในรอบปีที่ผ่ำนมำ

คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2556 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

 ประกอบด้วย

 1. นำยวรภัทร โตธนะเกษม ประธำนกรรมกำร

    ก�ำกับดูแลกิจกำร

 2. พลต�ำรวจเอกบุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ กรรมกำรอิสระ

 3. นำยกำรุณ  กิตติสถำพร กรรมกำรอิสระ 

 4. นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์  กรรมกำรอิสระ

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 1. เสนอแนวปฏิบัติด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรต่อคณะกรรมกำร 

  บริษัท

 2. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับกำรก�ำกับ

  ดูแลกิจกำร

 3. ดูแลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร เพื่อให้เป็น 

  ไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 4. ทบทวนแนวทำงหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทโดย 

  เปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสำกลปฏิบัติและเสนอแนะต่อ 

  คณะกรรมกำรบริษัท

 5. มอบนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทให้คณะท�ำงำน 

  ก�ำกับดูแลกิจกำร

 กำรประชุมของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ก�ำหนดให้มีกำร 

 ประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร  

 ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลำ 2 ปี

 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร : มีกำรจัดตั้งเมื่อเดือนมิถุนำยน 

2556 โดยเป็นกรรมกำรอิสระทั้งหมด ซ่ึงประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนกำรก�ำกับดูแล กำรบริหำรจัดกำร และ

กำรลงทุน ในปี 2556 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรมีกำรประชุม 1 ครั้ง 

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 1. โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำร

จ�ำนวน 21 คน โดยเป็นกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 7 คน หนึ่งในกรรมกำร

อิสระเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมกำร  

ผู ้จัดกำรทั้งนี้คณะกรรมกำรจะเป็นผู ้ที่มีควำมหลำกหลำยในควำมรู ้

ควำมสำมำรถ   เช่น ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนบัญชี กำรเงิน  กฎหมำย 

กำรปกครอง เทคโนโลยกีำรผลติ บคุคล  จดัซือ้  กำรตลำด  อสงัหำรมิทรพัย์ 

ตรวจสอบภำยใน เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น รำยละเอียดของประวัติ 

คุณวุฒิ ประสบกำรณ์ กำรถือหุ้น แสดงในข้อมูลเอกสำร 56-1
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ตำรำงแสดงประเภทของกรรมกำร

 ประเภทของกรรมกำร 

	 ที่	 รำยชื่อ	-	สกุล	 ตัวแทนผู้ถือหุ้น	 กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร	 กรรมกำรอิสระ	 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร

 1. นำยมนู เลียวไพโรจน์  / /

 2. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ /   /

 3. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์ /   /

 4. นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย /   /

 5. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ /   /

 6. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ /   /

 7. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ /   /

 8. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ /   /

 9. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ /   /

 10. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ์ /   /

 11. นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์ / /

 12. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ /   /

 13. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ /   /

 14. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล /   /

 15. นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์ / /

 16. นำยประมูล วิเชียรสินธุ์  / /

 17. พลต�ำรวจเอกบุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ  / /

 18. นำยสิทธิ สีละเกษมฤกษ์  / /

 19. นำยกำรุณ กิตติสถำพร  / /

 20. นำยวรภัทร   โตธนะเกษม  / /

 21. นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์  / /

  รวม  14 9 7 12

 2. ตำมข้อบังคับของบริษัท กำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้

กรรมกำรจ�ำนวนหนึ่งในสำมออกจำกต�ำแหน่ง ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรแบ่ง

เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสำม ดังนั้น 

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรจะอยู่ประมำณ 3 ปี โดยในกรณีที่

คณะกรรมกำรครบวำระ หำกยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่ให้

คณะกรรมกำรชุดเดิมยังคงท�ำหน้ำที่ต่อจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งคณะ

กรรมกำรชุดใหม่เข้ำมำแทน 

 3. คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย ซึ่งได้แก่  

คณะกรรมกำรตรวจสอบคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  และคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

โดยไมีกำรก�ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ อีกทั้งเพื่อควำมโปร่งใสและ

เป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ กรรมกำรส่วนใหญ่ในคณะกรรมกำรชุดย่อย

เป็นกรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นกรรมกำร

อิสระ นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรท�ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยมีควำม

เป็นอิสระอย่ำงแท้จริง ประธำนคณะกรรมกำร จะไม่เป็นประธำนหรือ

สมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อย ทั้งนี้ คณะกรรมกำรชุดย่อยมีวำระ  2 ปี

ในกรณีที่คณะกรรมกำรครบวำระหำก ยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร 

ชุดใหม่ให้คณะกรรมกำรชุดเดิมยังคงท�ำหน้ำที่ต่อจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรชุดใหม่เข้ำมำแทน และในกรณีที่กรรมกำรหมดวำระใน

คณะกรรมกำรบริษัท และไม่ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรบริษัทอีกจะท�ำให้วำระของกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย 

หมดวำระลงตำม ทั้งนี้หำกมีกรรมกำรเพิ่มใหม่ระหว่ำงปีในกรรมกำร 

ชุดย่อย ให้กรรมกำรนั้นมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำกับวำระของคณะ

กรรมกำรชุดย่อยเดิม

 4. คณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรที่  

บริษัทอื่นของกรรมกำรตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ว่ำกรรมกำร

บริษัทจะประกอบกิจกำร หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือ

หุ้นส่วนไม่จ�ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของ

บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ�ำกัดอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพ

อย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะ 

แจ้งให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมีมตแิต่งต้ัง     โดยนโยบำยดงักล่ำว  

ทำงคณะกรรมกำรได้ก�ำหนดให้ใช้กับผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทด้วย  

 5. บริษัทได้ก�ำหนด วิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจ

และงบประมำณของบริษัท ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำร 

ให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจและงบประมำณที่ก�ำหนดไว้  รวมทั้งจัดให้มีระบบ
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กำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลโดยปัจจุบัน วิสัยทัศน์ของบริษัทได้เปลี่ยน

จำกผูป้ระกอบกำรโรงงำนน�ำ้ตำล   มำเป็นผูผ้ลติพลงังำนทดแทนทีเ่ป็นมติร 

กับสิ่งแวดล้อม  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงำนทดแทน 

แก่สรรพสิ่ง เช่น น�้ำตำลเป็นพลังงำนทดแทนส�ำหรับมนุษย์ เอทำนอล 

เป็นพลังงำนส�ำหรับรถยนต์ ปุ๋ยอินทรีย์ให้พลังงำนส�ำหรับพืช และกระแส

ไฟฟ้ำเป็นพลงังำนในเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ    โดยบรษิัทได้มกีำรก�ำหนดแผนกลยทุธ์ 

ระยะสั้นและระยะยำวในกำรพัฒนำโครงกำรและมีกำรลงทุนอย่ำง     

ต่อเนื่องพร้อมกับกำรส่งเสริมและพัฒนำสังคมโดยเป็นผู้ประกอบกำรที่

มีจรรยำบรรณตำมวิสัยทัศน์ที่วำงไว้

 6. คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมเห็นชอบต่อนโยบำยกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำรของบริษัทที่ว่ำ “บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อธรรมมำภิบำลที่ดี 

เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น พนักงำนและลูกค้ำ รวมทั้งควำมเป็น 

ประโยชน์ทำงเศรษฐกจิต่อบรษิัทในระยะยำว      โดยเน้นถงึระบบกำรควบคมุ 

กำรตรวจสอบภำยใน   กำรบรหิำรควำมเสีย่ง   และกำรก�ำกบัดแูลฝ่ำยบรหิำร 

ให้ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยใต้ข้อก�ำหนดของ 

กฎหมำยและจริยธรรมทำงธุรกิจ” และมีกำรสื่อสำรส่งเสริมให้บุคลำกร

เข้ำใจและปฏิบัติตำม โดยในแต่ละปีมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติและ 

ทบทวนนโยบำย

 7. คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมเห็นชอบในคู่มือจรรยำบรรณ

และข้อพึงปฏิบัติที่เป็นลำยลักษณ์อักษรแก่กรรมกำรและพนักงำน เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ ซ่ึงครอบคลุมหัวข้อต่ำงๆ ที่ส�ำคัญ เช่น ควำม

ซื่อสัตย์ คุณธรรม ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรปฏิบัติตำม

ข้อกฎหมำยต่ำงๆ รวมทั้งยังได้มีบทก�ำหนดโทษทำงวินัยอีกด้วย โดย

ในแต่ละปีส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท ส�ำนักตรวจสอบภำยใน และสำยงำน

ทรัพยำกรบุคคล จะมีแนวทำงในกำรประเมิน เพื่อน�ำมำปรับปรุงแก้ไข

ในองค์กร 

 8. กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรได้ดูแล 

อย่ำงรอบคอบเมื่อเกิดรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในหัวข้อที่เป็น

รำยกำรระหว่ำงกัน ตำมข้อก�ำหนด และวิธีกำรของตลำดหลักทรัพย์ใน

เรื่องที่เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน นอกจำกนี้ยังมีกำรก�ำหนดไม่ให้ผู้

มีส่วนได้เสียในรำยกำรที่จะท�ำไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ และมีกำร

เปิดเผยข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนในรำยงำนประจ�ำปีและแบบ 56-1 
 

 9. กำรบริหำรงำนและระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีมีประสิทธิผล 
เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งมี
ข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่ำงถูกต้อง รวมทั้งกำรใช้ทรัพยำกรของบริษัทเป็นไปอย่ำงประหยัด
และมีประสิทธิภำพ ตลอดจนมีกำรดูแลป้องกันระวังรักษำทรัพย์สินของ
บริษัท โดยบริษัทมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพื่อท�ำหน้ำที่วิเครำะห์ 
ตรวจสอบ ประเมินผลให้ค�ำปรึกษำและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุน
กำรด�ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ของบริษัท และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ

เพื่อท�ำหน้ำที่สอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal 

Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสม

และมีประสิทธิผล หน่วยงำนดังกล่ำวมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติ

หน้ำที่ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรทบทวนควำมเหมำะ

สมและควำมเพียงพอของระบบปีละ 1 คร้ัง และคณะกรรมกำรตรวจ

สอบมีกำรให้ควำมเห็นเร่ืองควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในไว้ใน

รำยงำนประจ�ำปี

 10. กำรบริหำรควำมเสี่ยง อยู่ในควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยงในกำรจัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงครอบคลุม

ทั้งองค์กร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรวำงระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

โดยจะมีกำรทบทวนควำมเพียงพอของระบบและประสิทธิผลของกำร

จัดกำรอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง รวมถึงกำรจัดให้มีสัญญำณเตือนภัยล่วง

หน้ำและรำยกำรผิดปกติ

 11. กำรประชุมคณะกรรมกำร บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมคณะ 

กรรมกำรและมีกำรแจ้งให้กรรมกำรทรำบล่วงหน้ำโดยท�ำเป็นตำรำง

ประจ�ำปี ซ่ึงก�ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 4 คร้ัง (ในทุกๆ 3 

เดือน) และมีกำรประชุมอีกหนึ่งคร้ัง ภำยใน 1 เดือนก่อนวันประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวต่อกำร

ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมคณะ

กรรมกำรบริหำร ซึ่งท�ำหน้ำที่ตัดสินใจตำมอ�ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบ

หมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยทุกคร้ังที่มีกำรประชุมกรรมกำร

บริษัท  คณะกรรมกำรบริหำรได้มีกำรน�ำสิ่งที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ กลับมำ

แจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ เพ่ือให้คณะกรรมกำรสำมำรถก�ำกับ 

ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำร  กรรมกำร

ผู้จัดกำร และเลขำนุกำรบริษัท ร่วมกันพิจำรณำกำรเลือกเรื่องเข้ำวำระ

กำรประชุมคณะกรรมกำร โดยดูให้แน่ใจว่ำเรื่องที่ส�ำคัญได้น�ำเข้ำรวมไว้

แล้ว  และกรรมกำรแต่ละคนมีควำมเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระ

กำรประชุม

 ส�ำนักเลขำนุกำรบริษัท มีกำรจัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุม

ให้แก่กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน ซึ่งเอกสำรดังกล่ำว 

ได้ให้ข้อมูลและรำยละเอียดอย่ำงพอเพียงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

อย่ำงไรก็ตำม ในเรื่องที่ไม่สำมำรถเปิดเผยเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือ

เปิดเผยล่วงหน้ำแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมกำรบริษัท

สำมำรถน�ำเรื่องมำอภิปรำยในที่ประชุมได้

 ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนกรรมกำรจัดสรรเวลำไว้อย่ำง

เพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำย

ปัญหำส�ำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจำกนี้ ประธำนกรรมกำร

ส่งเสริมให้มีกำรใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ กรรมกำรให้ควำมสนใจกับทุกวำระ

ที่น�ำเข้ำสู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำร นอกจำกนี้ กำร

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรเชิญผู้บริหำรระดับสูงในแต่ละฝ่ำย

เข้ำร่วมประชุม เพื่อน�ำเสนอข้อมูล ปัญหำและชี้แจงรำยละเอียด เพ่ือ

ประกอบกำรตัดสินใจ   ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกรรมกำร 
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และผู้บริหำรระดับสูง ทั้งยังเป็นกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศที่จ�ำเป็น

เพิ่มเติมผ่ำนกำรสอบถำมผู้บริหำรระดับสูง อีกทั้งในบำงประเด็นที่มี

ข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมกำรบริษัทสำมำรถติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้

ผ่ำนเลขำนุกำรของบริษัท

 รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท จะประกอบด้วย

สำระส�ำคัญ เช่น วันเวลำเริ่ม เวลำสิ้นสุดประชุม รำยชื่อกรรมกำรที่เข้ำ

ประชุมและขำดประชุม สรุปสำระส�ำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็น

กำรอภิปรำยและข้อสังเกต มติคณะกรรมกำรและควำมเห็นของกรรมกำร

ที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้จดรำยงำน และชื่อผู้รับรองรำยงำน บริษัทได้มี

กำรจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นรูปเล่ม 

สำมำรถสืบค้นง่ำย แต่แก้ไขไม่ได้ มีกำรบันทึกและเปิดเผยจ�ำนวนครั้ง

กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำร เนื่องจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทจะจัดขึ้นทุกไตรมำส แต่กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทจะจัดขึ้นทุกเดือน จึงมีกำร

รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรน�ำเสนอให้คณะกรรมกำร

บริษัททรำบด้วย

 ในปี 2556 คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประเมินผลปฏิบัติงำนของ

ตนเอง โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีกำร 

ประเมนิเป็นหมูค่ณะและรำยบคุคล โดยภำยหลงัจำกได้รบัผลกำรประเมนิ 

คณะกรรมกำรพิจำรณำผลและหำแนวทำงกำรปรับปรุง

กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำร 

 1. ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน    ได้ก�ำหนด 

  นิยำมของกรรมกำรอิสระดังนี้ (1) ถือหุ้นไม่เกิน   0.5%  ของจ�ำนวน 

  หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (2) ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 

  รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ   

  รวมถึง ที่ปรึกษำตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย ที่ปรึกษำ 

  ด้ำนอื่นๆ หรือ เป็นผู้มีอ�ำนำจควบคุมในบริษัท บริษัทในเครือ 

   บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งโดยไม่ต้องมีผล 

  ประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่ำว เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 

   2 ปี  (3) ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ 

  หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่ำทำงตรงทำงอ้อม (4) ไม่เป็นญำติสนิทหรือ 

  มีควำมสัมพันธ์อื่นใดที่อำจท�ำให้ขำดควำมเป็นอิสระกับผู้บริหำร  

  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ซึ่งนิยำมดังกล่ำว ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะ 

  กรรมกำรบริษัท  โดยหลักเกณฑ์เข้มงวดกว่ำข้อก�ำหนดทั่วไป

 2. ในรอบระยะเวลำบัญชีที่ผ่ำนมำกรรมกำรอิสระไม่มีควำมสัมพันธ์ 

  ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ กับบริษัท

 3. กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนจ�ำนวน 4 คน ซึ่ง 3 คนเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท  

โดยเริ่มก�ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำร

เพื่อน�ำเสนอรำยชื่อให้กรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเลือกกรรมกำร มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่ำ

คุณสมบัติตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับ 

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ กำรเลือกตั้ง

กรรมกำรจะด�ำเนินตำมข้อบังคับของบริษัทซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

 1. คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 4 คน  

  ท้ังนี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวน กรรมกำรทั้งหมดนั้น

  ต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรของบริษัทจะต้อง 

  เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

 2. กำรเลือกต้ังกรรมกำรโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียง 

  ข้ำงมำกและให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้

  (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

  (ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 

    เป็นกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ทั้งนี้ ในกำรออกเสียงลง 

    คะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับ

    คะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นไม่เกินจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่

    ตำม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่ำวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก ่

    บคุคลใดบคุคลหนึง่มำกหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได้    โดยบคุคลซึง่ 

    ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

    เป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะมี ในกรณีที่บุคคล 

    ซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน

    เกินจ�ำนวนที่จะมี ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

 3. ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรจ�ำนวนหนึ่ง 

  ในสำมออกจำกต�ำแหน่ง ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ 

  ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 

  หนึ่งในสำม

กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 1. เพื่อให้เป็นไปตำมกลไกในกำรก�ำกับดูแลที่ท�ำให้สำมำรถควบคุม

  ดูแลกำรจัดกำรและรับผิดชอบกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย 

  และบริษัทร่วมและดูแลรักษำผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท     

  คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไป 

  เป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 

   โดยเป็นไปตำมระเบียบปฎิบัติของบริษัทซึ่งได้รับมติเห็นชอบ 

  จำกที่ประชุมกรรมกำรบริษัท  
 

 2. ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัท 

  ร่วมดังกล่ำว จะมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำยส�ำคัญต่อกำร 

  ด�ำเนินธุรกิจ เช่น กำรลงทุนในโครงกำรอื่นๆ
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กำรใช้ข้อมูลภำยใน

 ตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท ซึ่งประกำศให้ทรำบ 

ทั่วกันว่ำ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับต้อง ไม่ใช้ข้อมูล

ภำยใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีสำระส�ำคัญและยัง 

ไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นกรรมกำร

ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภำพในกำรลงทุนซื้อขำย

หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผล

ประโยชน์ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน จะงดกำรซื้อขำยหลักทรัพย์

ของกลุ่มบริษัท ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงิน

ให้แก่สำธำรณชน

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี

 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย มีค่ำสอบ 

บัญชี และค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม ในปี 2556 เป็น

จ�ำนวนเงิน  6,990,000 บำท และมีค่ำบริกำรอื่น เป็นจ�ำนวนเงิน  200,000 บำท  
 

กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเรื่องอื่นๆ

 คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และเข้ำใจ

บทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น 

ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทปฏิบัติตำมข้อพึงปฏิบัติส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน   

ที่เป็นไปตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส�ำหรับสิทธิ

ของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยมีรำยละเอียด

ดังนี้ 

 1. บริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นมำโดยตลอด 

  ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยสิทธิในควำมเป็น 

  เจ้ำของผ่ำนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรและสิทธิอื่นที่ควรมี  

  นอกจำกนี้บริษัทดูแลผู้ถือหุ้นมำกกว่ำสิทธิตำมกฎหมำย เช่น กำร 

  ให้ข้อมูล ข่ำวสำร ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทกำรจัดส่งข่ำวสำร      

  ที่ส�ำคัญทำงจดหมำยให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น 

  แจ้งควำมจ�ำนงในกำรเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของบริษัท 
   

 2. บริษัทมีกำรให้ข้อมูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม  

  ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ 

  ประชุมแก่ผู ้ถือหุ ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยได้ส่งหนังสือเชิญ   

     ประชุมและเอกสำรประกอบให้ผู ้ถือหุ ้นได้พิจำรณำเป็นกำร   

  ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน อีกทั้งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

  ประจ�ำปี 2555 บริษัทมีกำรเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ใน 

  เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูล 

   ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสำร

  3. ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลต่ำงๆ ของบริษัทได้ที่ www. 

  kslsugar.com ซึ่งจะมีข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลของบริษัทต่ำงๆ  

  รวมถึงข้อมูลของกำรประชุมซึ่งจะอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้น

  และผู้ที่สนใจศึกษำสำรสนเทศของบริษัทได้ อีกทั้งยังสำมำรถ 

  สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่ำนทำง Email: ir@kslgroup.com

 4. บริษัทมีนโยบำยที่จะอ�ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น

  ได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ อย่ำงเช่น กำรแยกปิดสมุด 

  ทะเบยีนพกักำรโอนหุน้เป็น       2    ครัง้โดยก�ำหนดกำรปิดสมดุทะเบยีน

  พักกำรโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ 

  ผู ้ถือหุ ้นพิจำรณำและมีมติอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี 

  ก่อนที่จะมีกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นเพื่อสิทธิในกำร 

  รับเงินปันผลอีกครั้ง  เพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำร 

  เลือกที่จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่ กำรก�ำหนดสถำนที่ใน 

  กำรจัดกำรประชุมให้สะดวกต่อผู้ถือหุ้น ซ่ึงบริษัทเลือกจัดกำร 

  ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นที่โรงแรมซึ่งอยู่ในใจกลำงกรุงเทพฯ และ 

  อยู่บริเวณใกล้เคียงกับส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัท กำรประกำศ 

  ผ่ำนทำงหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งเรื่องกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบ    

  กำรให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียนเข้ำประชุมล่วงหน้ำก่อนกำร 

  ประชมุประมำณ     1   ชัว่โมง  และในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สำมำรถเข้ำร่วม 

  ประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือมอบฉันทะ 

  ให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำร่วมประชุมและลงมติแทนได้

  5. บริษัทจัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีครั้งที่ 1/ 2556 

   เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2556 มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซัก 

  ถำมข้อสงสัยต่ำงๆ จำกกรรมกำรบริษัท รวมถึงคณะกรรมกำร 

  ย่อยต่ำงๆ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยที่จะไม่มีกำรลิดรอนสิทธิของ 

  ผู้ถือหุ้นในกำรรับรู้สำรสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มีกำรแจก 

  เอกสำรที่มีข้อมูลส�ำคัญเพ่ิมเติมอย่ำงกะทันหัน ไม่เพิ่มวำระ 

  กำรประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญ ไม่จ�ำกัดสิทธิในกำร 

  เข้ำประชุมของผู้ถือหุ้นที่มำสำย เป็นต้น

 6. นอกจำกนี้ บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอเรื่องเพื่อ 

  บรรจุเป็นวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ พร้อมกับก�ำหนด 

  หลักเกณฑ์และวิธีกำร กล่ำวคือ เป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำย 

  รำยที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวำระกำรประชุม นับรวมกันได้ไม ่

  น้อยกว่ำร้อยละห้ำ ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

  บริษัท มีรำยละเอียดของข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ มีเกณฑ์ 

  กำรพิจำรณำบรรจุวำระ / ไม่บรรจุวำระที่ชัดเจน มีช่องทำงรับ 

  เรื่องและช่วงเวลำที่เปิดรับเรื่อง ซึ่งภำยหลังที่รับเรื่อง ที่ประชุม

  คณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกลั่นกรองและจะแจ้งผลกำร 

  พิจำรณำพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท  

  โดยรำยละเอียดดังกล่ำว สำมำรถดูผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท  

  ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวำระกำรประชุมเป็นกำรเพิ่มเติม นอกจำกนี้  

  บริษัทยังเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�ำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระกำร 

  ประชุมถึงคณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมผ่ำนทำง 

  เว็บไซต์อีกด้วย

 7. ผู ้ถือหุ ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็น 

  กรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ เช่น ช่อง 

  ทำงรับเรื่องผ่ำนไปรษณีย์ลงทะเบียนมำที่สำยงำนเลขำนุกำร 

  บริษัท ช่วงเวลำที่เปิดแบบฟอร์มข้อมูลบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอ 



  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   43      

  ชื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร กำรแสดงควำมยินยอมของผู้ที ่

  ได้รับกำรเสนอชื่อ โดยรำยละเอียดดังกล่ำว สำมำรถดูผ่ำนทำง 

  เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งภำยหลังที่รับเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมกำร

  บรษิัท จะพจิำรณำกลัน่กรองตำมกระบวนกำรต่อไป    อย่ำงไรกต็ำม  

  ที่ผ่ำนมำไม่มีกำรเสนอชื่อแต่อย่ำงใด

 8. บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำ 

  ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลจะเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจัดส่ง 

  ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสำร ส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสำร 

  ประกอบมีกำรจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อย 

  กว่ำ 14 วัน
  

 9. ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำ 

  ร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบ รวมถึงกำรเสนอรำยช่ือกรรมกำร 

  อิสระ ได้แก่ นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์และนำยประมูล วิเชียรสินธุ์ 

  เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น นอกจำกนี้ ยังจัดเตรียมแบบ 

  มอบฉันทะซึ่งเป็นแบบมำตรฐำนสำมำรถระบุควำมเห็นในกำรลง 

  คะแนนเสียงได้

 10. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 มีวำระกำร 

  แต่งตั้งกรรมกำร วำระกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรวำระ 

  กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี  

  วำระกำรจ่ำยเงินปันผล

 11. ในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 ประธำนกรรมกำรได้ 

  แจ้งกฎเกณฑ์ส�ำหรับกำรประชุมและวิธีกำรออกเสียงลงมติให้ 

  ผู้ถือหุ้นทรำบ และมีกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิด 

  เห็นและซักถำมได้ ส่วนในวำระแต่งตั้งกรรมกำร คณะกรรมกำร

  ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมกำรเป็นรำยคน มีกำรใช้บัตร

  ลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นกรอกในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับวำระ และมี 

  กำรถ่ำยวีดิทัศน์ บันทึกภำพและเสียงกำรประชุม

 12. รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 มีกำรแสดง 

  รำยชื่อกรรมกำรที่เข้ำ/ ไม่เข้ำร่วมประชุม ซึ่งมีกรรมกำรเข้ำร่วม

  ประชุมครบ มีค�ำชี้แจงที่เป็นสำระส�ำคัญ มีค�ำถำมและค�ำตอบ 

  หรือข้อคิดเห็นโดยสรุป วิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน และใน 

  กรณีที่ไม่เห็นด้วย จะมีมติที่ประชุมที่เป็นคะแนนที่เห็นด้วยไม่  

  เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งทำงบริษัทได้เผยแพร่รำยงำนกำร 

  ประชุม ผ่ำนทำงเว็บไซต์ ภำยใน 14 วัน

 13. บริษัทมีมำตรกำรป้องกันกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใช้ 

  ข้อมูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทำงมิชอบ  

  (แสดงรำยละเอียดในหัวข้อ เรื่องกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน) 
 

 14. บริษัทก�ำหนดเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทว่ำกรรมกำรบริษัทจะ

  ประกอบกิจกำร หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือ 

  หุ้นส่วนไม่จ�ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดหรือเป็นกรรมกำร

  ของบริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ�ำกัดอื่นที่ประกอบกิจกำร 

อันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่ได้ 

เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ังและกรรมกำร 

ต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำหำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือ

โดยอ้อมในสัญญำใดๆ ที่บริษัทท�ำขึ้นในระหว่ำงรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือ

หุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่ำงรอบปีบัญชีในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

โดยบริษัทส่งเสริมให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมกำร     

ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมกำร ผ่ำนวำระกำรประชุมของ

คณะกรรมกำรบริษัท  นอกจำกนี้ กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสีย

หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระดังกล่ำว 

บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

 นอกจำกกำรค�ำนึงถึงกำรรักษำผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว 

ยังมีกลุ่มต่ำงๆ ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท  ที่ช่วยสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 

และควำมยั่งยืนของกิจกำร เช่น กลุ่มลูกค้ำ พนักงำนของบริษัท คู่ค้ำ 

เจ้ำหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ในอดีตที่ผ่ำนมำ บริษัทด�ำเนินนโยบำย

ต่ำง ๆ  ในกำรสร้ำงจริยธรรมกำรด�ำเนินธุรกิจมำโดยตลอด เช่น 
 

 สิทธิของผู้ถือหุ้น : ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น

และกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน”

 สิทธิของพนักงำน : นอกจำกสิทธิตำมกฎหมำยไม่ว่ำจะเป็น    

พระรำชบัญญัติแรงงำนและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วบริษัทได้ให้ควำม 

ส�ำคัญต่อพนักงำนของบริษัททุกระดับช้ัน ไม่มีกำรแบ่งแยกเชื้อชำติ 

ศำสนำ ไม่ว่ำเพศหญิงหรือชำย โดยพนักงำนทุกคนต่ำงมีสิทธิเท่ำเทียมกัน 

และได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเสมอภำค และมีสิทธิได้รับสวัสดิกำรตำม

ต�ำแหน่งหน้ำที่ที่พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ และในกำรพิจำรณำปรับ

ต�ำแหน่งหรือเงินเดือนของพนักงำนบริษัทได้ด�ำเนินกำรในรูปของคณะ

กรรมกำรซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิำรจำกฝ่ำยต่ำงๆ    เพือ่ให้เกดิควำมโปร่งใส 

และเป็นธรรม นอกจำกนี้ บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมกำรเสริมสร้ำงควำมรู้

ผ่ำนกำรอบรมภำยใน และภำยนอกบริษัท  เพ่ือรองรับกำรเติบโตของ 

บริษัทในอนำคต อีกทั้งบริษัทยังมีกำรจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพื่อ

สร้ำงหลักประกันให้แก่พนักงำนภำยในบริษัท มีกำรประกำศ นโยบำย 

มรท.8001-2546 มำตรฐำนแรงงำนไทย ด้ำนสิทธิมนุษยชน และควำม

รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับได้ใบรับรอง มรท.8001-2546 ระดับ

สมบูรณ์ขั้นสูงสุด จำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวง

แรงงำน 

 สทิธขิองลกูค้ำ     :    นอกจำกสิทธขิองลกูค้ำตำมสัญญำที่ได้ท�ำข้อตกลง 

กันแล้ว บริษัทยังค�ำนึงถึงควำมพึงพอใจของลูกค้ำด้วย โดยบริษัทสร้ำง

ระบบติดตำมและประเมินผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เป็นระยะผ่ำน

ระบบ ISO 9001: 2008 GMP และ HACCP และ ใบรับรอง HALALโดย

มุ่งหมำยที่จะเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในระยะยำว    

 สิทธิของคู่ค้ำ  : ควำมสัมพันธ์ของคู่ค้ำบริษัท ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป 

ของกำรเขำ้ไปร่วมลงทุนในกิจกำรร่วมกันบริษัทค�ำนึงถึงสิทธิตำมกฎหมำย

และสิทธิตำมสัญญำร่วมทุนมำโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต ควำมเท่ำ

เทียมกัน และสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จำกเงินที่ลงทุน    
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 สิทธิของเจ้ำหนี้ : มีกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหน้ีตำมเงื่อนไขหรือข้อตกลง

ทำงกำรค้ำ สร้ำงควำมไว้วำงใจให้กับเจ้ำหนี้ผ่ำนกำรบริหำรงำนอย่ำงม ี

จรรยำบรรณ และอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร เพื่อสร้ำง

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนะทำงกำรเงินของบริษัท

 สิทธิของชุมชนและสิ่งแวดล้อม : บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและ   

สิง่แวดล้อมมำโดยตลอดไม่ว่ำจะเป็นกำรปฎบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง

และกิจกรรมต่ำงๆ อำทิเช่น กฎหมำยสิ่งแวดล้อมให้ควำมร่วมมือต่อ 

ภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ช่วยพัฒนำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ให้กำร 

สนับสนุนทำงด้ำนกำรเงิน และสนับสนุนกิจกรรมทำงสังคมเพื่อสร้ำง 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจและพัฒนำชุมชนให้ยั่งยืน อำทิเช่น สนับสนุนและ 

ปรับปรุงหมู่บ้ำนตัวอย่ำงเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดกำญจนบุรี  สนับสนุน 

ทุนกำรศึกษำให้กับโรงเรียนเทคนิควิชำชีพสะหวันนะเขต สปป.ลำว 

บรจิำคเงนิให้กองทนุน�ำ้ประปำหมูบ้่ำนในอ�ำเภอน�ำ้พอง   จงัหวดัขอนแก่น 

สนับสนุนพันธุ์กล้ำไม้และปลูกป่ำกับโรงเรียนและชุมชนที่อ�ำเภอน�้ำพอง 

จงัหวดัขอนแก่น      โครงกำรมวลชนสมัพนัธ์โดยน�ำทมีแพทย์เข้ำตรวจสขุภำพ 

ชุนชนรอบโรงงำนจังหวัดกำญจนบุรี กำรมอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนำ 

ชุมชนและโรงเรียนให้กับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย นอกจำกนี้ 

โรงงำนน�้ำตำลขอนแก่นได้รับหนังสือรับรองโรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว 

ระดับ 2 ในโครงกำรอบรมอุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry) จัด

โดยส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด 
 

 ส�ำหรับโครงกำรที่อำจสร้ำงผลกระทบให้กับชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม  

คณะกรรมกำรมีนโยบำยที่จะสอบถำมควำมคิดเห็น และลดผลกระทบที่

จะเกดิต่อชุมชนและสิง่แวดลอ้มบรเิวณโดยรอบ   รวมถึงบรษิัทได้ก�ำหนด 

หลักเกณฑ์ที่จะต้องมีกำรศึกษำปัจจัยด้ำนส่ิงแวดล้อมและสังคมและ 

กระบวนกำรลดผลกระทบพร้อมไปกับกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของ 

โครงกำรดังเช่น โครงกำรโรงงำนน�้ำตำลและโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำ

ที่จังหวัดเลย ซึ่งบริษัทได้มีกำรท�ำประชำพิจำรณ์ และวิเครำะห์ผลกระทบ

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 นอกจำกที่บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังที่ได้

กล่ำวมำแล้วนั้น บริษัทยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือกำร 

แจ้งเบำะแสต่ำงๆ ที่ท�ำให้บริษัทสำมำรถพัฒนำ หรือปรับปรุง แก้ไข 

กำรด�ำเนนิงำนของบรษิัท       โดยบรษิัทจดัช่องทำงให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสำมำรถ 

ติดต่อกับบริษัทได้ ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์ที่ไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง

เกิดขึ้นและผู้มีส่วนได้เสียต้องกำรที่จะให้แก้ไขหรือขอควำมชัดเจน หรือ

ผูม้ส่ีวนได้เสยีต้องกำรทีจ่ะให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆ    ผูม้ส่ีวนได้เสยีสำมำรถท�ำ

ได้โดยผ่ำนกรรมกำรตรวจสอบของบริษัททำง  Email :  ia@kslgroup.com 

หรือทำงโทรสำรไปยังส�ำนักงำนตรวจสอบภำยในที่หมำยเลข 02-642- 

6092 ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทยังไม่ได้รับแจ้งเบำะแสกำรกระท�ำควำมผิด

แต่อย่ำงใด

 

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

 บริษัทได้ค�ำนึงถึงกำรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ 

โปร่งใส กำรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย เท่ำเทียมกัน และควำมน่ำเชื่อถือ  โดย

บริษัทได้ด�ำเนินกำร 

 1. เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)  

  และรำยงำนประจ�ำปี ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ 

  ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของบริษัท www.kslsugar.com นอกจำกนี้ 

  ในเว็บไซต์ของบริษัท ยังมีกำรน�ำเสนอข่ำวต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

  บริษัท และอุตสำหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจ

 2. ในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมิได้ถูกส�ำนักงำน ก.ล.ต. หรือตลำด 

  หลักทรัพย์ฯ ด�ำเนินกำรเนื่องมำจำกกำรเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไป 

  ตำมข้อก�ำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้มีกำรประเมินประสิทธิภำพของ 

  กระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนกำรสอบถำมควำมคิดเห็นจำก 

  บุคคลภำยนอก

 3. บริษัทเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมทั้งในส่วนของหน้ำที่ของคณะ 

  กรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบ 

  แทนกรรมกำรและผู้บริหำร นโยบำยกำรก�ำกับดูแลโดยสรุป  

  นโยบำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และกำรปฏิบัติตำม 

  นโยบำยที่ก�ำหนดจรรยำบรรณธุรกิจ โดยสรุปประวัติกำรอบรม 

  กรรมกำร   

 4. จัดให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำน 

  ทำงกำรเงินแสดงควบคู่ไปกับรำยงำนของผู้สอบบัญชีในรำยงำน 

  ประจ�ำปี ซึ่งมีเนื้อหำรับรองกำรปฏิบัติตำมหลักกำรบัญชี และ 

  มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นจริง 

  ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีโดยรำยงำนดังกล่ำวลงนำมโดยประธำน 

  กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร

 5. ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วยข้อมูลองค์กร โครงสร้ำง

  กำรถือหุ้น โครงสร้ำงคณะกรรมกำร วิสัยทัศน์ / ภำรกิจ ธุรกิจ 

  และผลิตภัณฑ์ นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและผลกำรปฏิบัติ 

  ตำมนโยบำยที่ก�ำหนด จรรยำบรรณธุรกิจ ข้อมูลนักลงทุน  

  นโยบำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม รำยงำนประจ�ำปี งบ 

  กำรเงิน และข่ำวสำรที่บริษัทเผยแพร่ โดยมีทั้งภำษำไทยและ 

  ภำษำอังกฤษ 

 6. บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศ 

  แก่ผู้ลงทุนเพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับทรำบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส  

  และทั่วถึง   บริษัทจึงจัดทีมงำนเพื่อรับผิดชอบติดต่อประสำนงำน 

  กับผู ้ลงทุนและผู ้ถือหุ ้น โดยสำมำรถติดต่อได้ที่ Email:    

   ir@kslgroup.com หรือติดต่อที่



  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   45      

  1. นำยมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์ 

   หมำยเลขโทรศัพท์ 02-642-6230 ต่อ 279

 Email: meechai@kslgroup.com

  2. นำยดนุภพ แสงชูวงศ์ 

   หมำยเลขโทรศัพท์ 02-642-6230 ต่อ 272  

   Email: danuphop@kslgroup.com 

 เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทได้ดีขึ้นและสำมำรถน�ำไป

ถ่ำยทอดต่อนกัลงทนุท่ีสนใจได้    บรษิัทจงึจดัท�ำแผนงำนนักลงทนุสมัพนัธ์ 

ประจ�ำปี โดยมีกำรประชุมนักวิเครำะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมำส 

ณ ห้องประชุมของบริษัท นอกจำกนี้ บริษัทจัดให้มีกำรประชุมชี้แจง      

ผลกำรด�ำเนินงำนที่ตลำดหลักทรัพย์เพื่อเปิดโอกำสให้นักลงทุนรำยย่อย

ได้รับข้อมูลของบริษัทรวมถึงสอบถำมผลกำรด�ำเนินงำนและควำม 

ก้ำวหน้ำของโครงกำรต่ำงๆ ได้

 ส�ำหรับนักลงทุนต่ำงประเทศ บริษัทประสำนงำนร่วมกับบริษัท

หลักทรัพย์และบริษัทวิเครำะห์หลักทรัพย์ในกำรจัดท�ำแผน เพื่อร่วม  

เดินทำงในกำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และควำมก้ำวหน้ำ

ของโครงกำรของบริษัท โดยในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทเข้ำร่วมประชุมชี้แจง

ผลกำรด�ำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำที่ยุโรปและเอเชีย ร่วมกับบริษัท

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย์

อื่นๆ ยิ่งไปกว่ำนั้น บริษัทเปิดโอกำสให้นักลงทุนทั้งในประเทศ และ  

ต่ำงประเทศ สำมำรถเข้ำพบเพ่ือขอข้อมูลรำยละเอียดและเยี่ยมชม

กิจกำรของบริษัท ซ่ึงสำมำรถท�ำตำรำงนัดหมำยล่วงหน้ำ ผ่ำนทีมงำน

นักลงทุนสัมพันธ์
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รำยละเอียดเกี่ยวกับ	กรรมกำร	ผู้บริหำร	
ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	และเลขำนุกำรบริษัท		

รำยละเอียดเกี่ยวกับ	กรรมกำร	ผู้บริหำร	ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	และเลขำนุกำรบริษัท		

	 ชื่อ-สกุล/	ต�ำแหน่ง		 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ	 สัดส่วน	 ประวัติกำรท�ำงำน	5	ปี	ย้อนหลัง	-	ปัจจุบัน

	 กำรถือหุ้น	 ต�ำแหน่ง	 ชื่อหน่วยงำน	/	บริษัท			  

 ในบริษัท	(%)  

1. นำยมนู เลียวไพโรจน์   - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บัณฑิต  - - ประธำนกรรมกำรบริษัท - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 70 ปี)  (เกียรตินิยมดี) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์     บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

 - ประธำนกรรมกำรบริษัท - ปริญญำโท M.Sc. (Econ.),   - ประธำนกรรมกำร - บริษัท ทีเอ็มซี จ�ำกัด (มหำชน)

    University of Kentucky, USA     - บริษัท เออำร์ไอพี จ�ำกัด (มหำชน)

   - ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์     - บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

    มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์     - บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหำชน)

   - วุฒิบัตร กำรพัฒนำอุตสำหกรรม   - กรรมกำรตรวจสอบ - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน)

    ศูนย์อบรมนำโงยำ ประเทศญี่ปุ่น      (ตลำดหลักทรัพย์สิงค์โปร์)

   - ปริญญำบัตร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร      

    วปอ. รุ่นที่ 34

   - หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001

   - หลักสูตร Director Certification Program

    (DCP) รุ่นที่ 30 / 2003

   - หลักสูตร Director Accreditation Program 

    (DAP) 2003 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

    บริษัทไทย (IOD)  

2. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์  - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ (เกียรตินิยม)  2.773 - ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 63 ปี)  คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี   และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

 - ประธำนกรรมกำรบริหำร  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  - ประธำนกรรมกำร - บริษัท  แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด

 - ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร - หลักสูตร Director Accreditation Program     - บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด

  และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จำกสมำคมส่งเสริม    - บริษัท รำชำเซรำมิค จ�ำกัด

    สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)    - บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด

   - หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004      - บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ�ำกัด

    จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร    - บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด

    บริษัทไทย (IOD)     - บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด  

        - บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด

        - บริษัท น�้ำตำลเกำะกง จ�ำกัด

        - บริษัท รำชำโซล่ำร์ แมททีเรียล จ�ำกัด

      - กรรมกำร - บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกัด

        - บริษัท ไทยชูกำร์ มิลเลอร์ จ�ำกัด

        - บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด

         - กลุ่มอุตสำหกรรมน�้ำตำล 

         สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

        - บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด

        - สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย

         - สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

3. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์ - มัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยสำมัญ 0.792 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 75 ปี)  โรงเรียนประจ�ำจังหวัดชลบุรี   ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

 - กรรมกำรบริษัท - หลักสูตร Director Accreditation Program   - กรรมกำร - บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด

  และกรรมกำรบริหำร  (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จำกสมำคมส่งเสริม  - ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฯ - บริษัท ไทยชูกำร์เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)

 - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   และกรรมกำรผู้จัดกำร  และบริษัทย่อย

  อำวุโส - สำยงำนบริหำร    - กรรมกำรผู้จัดกำร - บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกัด

  และส�ำนักงำน    - ประธำนกรรมกำรบริหำร - บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน)
       



  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   47      

	 ชื่อ-สกุล/	ต�ำแหน่ง		 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ	 สัดส่วน	 ประวัติกำรท�ำงำน	5	ปี	ย้อนหลัง	-	ปัจจุบัน

	 กำรถือหุ้น	 ต�ำแหน่ง	 ชื่อหน่วยงำน	/	บริษัท			  

 ในบริษัท	(%)  

4. นำยพรศิลป์  แต้มศิริชัย - ปริญญำตรี โครงสร้ำงโยธำ  1.335 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 69 ปี)  คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

  - กรรมกำรบริษัท - Master of Science, Engineering  - ประธำนกรรมกำร - บริษัท เกำะกงกำรเกษตร จ�ำกัด

  และกรรมกำรบริหำร  North Dakota State University, USA.  - กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด

 - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - Master of Business Administration, The    - บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด

  อำวุโส - สำยงำนผลิต  University of Southern Queensland, Australia  - กรรมกำร - บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด

  และเทคนิค - หลักสูตร Director Accreditation Program     - บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด

    (DAP) รุ่นที่ 18/2004 จำกสมำคมส่งเสริม    - บริษัท น�้ำตำลเกำะกง จ�ำกัด

    สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)    - บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ�ำกัด (มหำชน)

   - หลักสูตร Director Certification Program 

    (DCP) รุ่นที่ 50/2004

5. นำยสมชำย  ชินธรรมมิตร ์ - อนุปริญญำ คอมพิวเตอร์ 2.527 - กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 61 ปี)  สถำบัน Computer College, Germany   ผู้จัดกำรใหญ่  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท 

 - กรรมกำรบริษัท - Mini MBA มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  - กรรมกำร - บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด

  และกรรมกำรบริหำร - หลักสูตร Director Accreditation Program       - บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด

 - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จำกสมำคมส่งเสริม    - บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด

    สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)    - บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด

        - บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

        - บริษัท ไทยชูกำร์เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)

         และบริษัทย่อย

6. นำงสำวดวงแข  ชินธรรมมิตร ์- Diploma from KATINKA School, England 2.205 - กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 57 ปี) - หลักสูตร MMP รุ่น 3 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย    ผู้จัดกำรใหญ่  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

 - กรรมกำรบริษัท - หลักสูตร Director Accreditation Program   - กรรมกำร  - บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ�ำกัด (มหำชน)

  และกรรมกำรบริหำร  (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จำกสมำคมส่งเสริม    

 - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

7. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร ์- Master of Science, Agricultural Economics,  2.213 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 55 ปี)  University of Saskatchewan, Canada   ผู้จัดกำรใหญ่  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท 

 - กรรมกำรบริษัท - Bachelor of Science, Computer Information   - กรรมกำร - บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด

  และกรรมกำรบริหำร  System, Western Michigan University, USA.    - บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกัด 

 - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ คณะเศรษฐศำสตร ์    - บริษัท เคเอสแอล  แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด

  สำยงำนทรัพยำกรบุคคล  และบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์    - บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

 - กรรมกำรสรรหำ - หลักสูตร Director Accreditation Program     - บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ�ำกัด (มหำชน)

  และพิจำรณำค่ำตอบแทน  (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จำกสมำคมส่งเสริม    

    สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

   - หลักสูตร Director Certification Program

    (DCP) รุ่น 71/2006

8. นำยธัชพงษ์  ภำกรศิริวงศ ์ - วุฒิบัตรกำรเงินเพื่อกำรบริหำร 0.004 - กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 65 ปี)  คณะพำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี      บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

 - กรรมกำรบริษัท  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  - กรรมกำร - บริษัท เกำะกงกำรเกษตร จ�ำกัด

  และกรรมกำรบริหำร - หลักสูตร Director Accreditation Program     - บริษัท เคเอสแอล ซูกำร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด

    (DAP) รุ่นที่ 21/2004 จำกสมำคมส่งเสริม  - ผู้จัดกำรทั่วไป - บริษัท น�้ำตำลเกำะกง จ�ำกัด

    สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
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	 ชื่อ-สกุล/	ต�ำแหน่ง		 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ	 สัดส่วน	 ประวัติกำรท�ำงำน	5	ปี	ย้อนหลัง	-	ปัจจุบัน

	 กำรถือหุ้น	 ต�ำแหน่ง	 ชื่อหน่วยงำน	/	บริษัท			  

 ในบริษัท	(%)  

9. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ - ประกำศนียบัตร พำณิชยกำร สำขำบัญชี 0.414 - กรรมกำรบริษัท - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

 (อำยุ 73 ปี) - หลักสูตร Director Accreditation Program   และกรรมกำรบริหำร  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

 - กรรมกำรบริษัท  (DAP) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร  - กรรมกำร - บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด

  และกรรมกำรบริหำร  รุ่นที่ 17/2004 บริษัทไทย (IOD)     - บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด

 - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่     - บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด

 - เลขำนุกำรบริษัท      - บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด

        - บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

        - บริษัท เคเอสแอล ซูกำร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด

      - กรรมกำรบริหำร - บริษัท รำชำเซรำมิค จ�ำกัด

10. นำยชำตรี  ชินธรรมมิตร ์ - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บริหำรธุรกิจ 1.277 - กรรมกำรบริษัท - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

  (อำยุ 40 ปี)  มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย     บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

  - กรรมกำรบริษัท - Master of Science, Computer Science,   - รองกรรมกำรผู้จัดกำร - - บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

    Bellevue University, USA.   สำยงำนพัฒนำระบบธุรกิจ

   - หลักสูตร Director Accreditation Program 

    (DAP) รุ่นที่ 21/2004 จำกสมำคมส่งเสริม

    สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

   - หลักสูตร ประกำศนียบัตร Successful 

    Formulation & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010 

    สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

   - หลักสูตร TLCA Executive Development 

    Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008 

    สมำคมจดทะเบียนไทย (TLCA) 

11. นำยชลัช   ชินธรรมมิตร ์ - ปริญญำตรี ด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร 1.460 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

  (อำยุ 45 ปี)  คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ   ผู้จัดกำรใหญ่  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

  - กรรมกำรบริษัท  - ปริญญำโท ด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร  - กรรมกำร - บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด

   และกรรมกำรบริหำร  คณะบริหำรธุรกิจ Mercer University, USA.    - บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด

  -  รองกรรม  - หลักสูตร Director Accreditation Program     - บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

     กำรผู้จัดกำรใหญ่ -  (DAP) รุ่นที่ 21/2004 จำกสมำคมส่งเสริม    - บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด

     สำยงำนพัฒนำธุรกิจและ  สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)    - บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด

   สำยงำนจัดหำวัคถุดิบ - หลักสูตรวิทยำลัยตลำดทุน รุ่นที่ 10    - บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกัด

   - กรรมกำร      - คณะกรรมกำรน�้ำตำลทรำย ภำยใต้คณะกรรมกำร

   บริหำรควำมเสี่ยง       ตำม พ.ร.บ.อ้อยและน�้ำตำล ปี2527

          สมำคมกำรค้ำผู้ผลิตน�้ำตำลและชีวพลังงำนไทย

         - บริษัท ไทยชูกำร์มิลเลอร์ จ�ำกัด

         - บริษัท ไทยชูกำร์เทอร์มิเนิ้ล  จ�ำกัด (มหำชน)

          และบริษัทย่อย

         - บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน)

       - กรรมกำรผู้จัดกำร - บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด

       - รองเลขำธิกำร - สมำคมกำรค้ำผู้ผลิตน�้ำตำลและชีวพลังงำนไทย
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12. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ ์ - ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  1.570 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

  (อำยุ 66 ปี)  สำขำอำชีวะ คณะพำณิชย์ - กำรบัญชี    ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

  - กรรมกำรบริษัท  โรงเรียนกิตติพำณิชย์  - รองประธำนกรรมกำร - บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด 

   และกรรมกำรบริหำร - หลักสูตร Director Accreditation Program     - บริษัท รำชำปอร์ซเลน จ�ำกัด  

  - รองกรรมกำร  (DAP) รุ่นที่ 18/2004 จำกสมำคมส่งเสริม    - บริษัท รำชำเซรำมิค จ�ำกัด

   ผู้จัดกำรใหญอ่ำวุโส  สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  - กรรมกำรบริหำร - บริษัท รำชำโปรดักส์ จ�ำกัด

   สำยงำนบัญชีและกำรเงิน      - บริษัท รำชำโซล่ำ แมททีเรียล จ�ำกัด

         - บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด

        - บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด

      - กรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลเกำะกง จ�ำกัด จ�ำกัด

        - บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

        - บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ�ำกัด

      - กรรมกำรผู้จัดกำร - บริษัท จันทบุรี สตำร์ท จ�ำกัด

        - บริษัท จันทบุรี สตำร์ท แอนด์ พำวเวอร์ จ�ำกัด

      - กรรมกำร - บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด

       และรองกรรมกำรผู้จัดกำร

13. นำยธวัทชัย  โรจนะโชติกุล - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ   1.639 - กรรมกำรและรองกรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

  (อำยุ 60 ปี)  Auckland Technical Institute,    ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส  บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

  - กรรมกำรบริษัท  New Zealand     -กรรมกำร - บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด

   และกรรมกำรบริหำร - หลักสูตร Director Accreditation Program    - บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

  - รองกรรมกำร  (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จำกสมำคมส่งเสริม    - บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด 

   ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส  สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)     - บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด

   สำยงำนบริหำร      - บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด

   และส�ำนักงำน      - บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ�ำกัด

        - บริษัท รำชำเซรำมิค จ�ำกัด

      - กรรมกำร  - บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด

       และรองกรรมกำรผู้จัดกำร

14. นำยสมชำติ  ชินธรรมมิตร์ - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ คณะเครื่องกล 0.509 - กรรมกำรอิสระ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

  (อำยุ 55 ปี)  สถำบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้ำธนบุรี     บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

  - กรรมกำรบริษัท - ปริญญำโท กำรตลำด คณะบริหำรธุรกิจ  - กรรมกำรอิสระ - บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน

  - กรรมกำรสรรหำและ  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์      (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

   พิจำรณำค่ำตอบแทน - ปริญญำโท กำรตลำด คณะบริหำรธุรกิจ     

    จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย     

   - หลักสูตร Director Accreditation Program 

    (DAP) รุ่นที่ 17/2004 จำกสมำคมส่งเสริม

    สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

   - หลักสูตร Director Certification Program

    (DCP) รุ่นที่ 55/2005 

   - หลักสูตร Audit Committee Program 

    (ACP) รุ่นที่ 8/2005
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	 ชื่อ-สกุล/	ต�ำแหน่ง		 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ	 สัดส่วน	 ประวัติกำรท�ำงำน	5	ปี	ย้อนหลัง	-	ปัจจุบัน

	 กำรถือหุ้น	 ต�ำแหน่ง	 ชื่อหน่วยงำน	/	บริษัท			  

 ในบริษัท	(%)  

15. นำยประมูล  วิเชียรสินธุ์ - ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต - - กรรมกำรอิสระและ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

  (อำยุ 83 ปี)  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  - ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกฎหมำย - กรุงเทพมหำนคร

  - กรรมกำรอิสระ - หลักสูตรนักบริหำรชั้นสูง รุ่นที่ 54  - ที่ปรึกษำประธำน  - ศำลรัฐธรรมนูญ

  - ประธำนกรรมกำรสรรหำ  สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (NIDA)  - อนุกรรมกำร  - ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมผู้ทุจริต

   และพิจำรณำค่ำตอบแทน - หลักสูตร Director Accreditation Program     และประพฤติมิชอบฯ

     (DAP) รุ่นที่ 11/2004 จำกสมำคมส่งเสริม   

    สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)   

   - หลักสูตร Audit Committee Program      

    (ACP) รุ่นที่ 10/2005 จำกสมำคมส่งเสริม 

    สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

   - หลักสูตร Improving the quality of financial 

    reporting (GFR) จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน

    กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 4/2006 

16.  พล.ต.อ.บญุเพญ็ บ�ำเพญ็บญุ - ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต - - กรรมกำรอิสระ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

  (อำยุ 69 ปี)  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  - รองผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ - ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 

  - กรรมกำรอิสระ - ปริญญำตรี รัฐประศำสนศำสตร์  - กรรมกำรข้ำรำชกำรต�ำรวจ (ก.ตร.)

  - ประธำนคณะกรรมกำร  โรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ  - กรรมกำรกฤษฎีกำ - ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ   

   บริหำรควำมเสี่ยง - ปริญญำบัตร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร  

  - กรรมกำรก�ำกับ  (วปอ. รุ่น 37)

   ดูแลกิจกำร            - ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ 

     สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

   - หลักสูตร Director Accreditation Program 

    (DAP) รุ่นที่ 11/2004 จำกสมำคมส่งเสริม 

    สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

17.  นำยสิทธิ  ลีละเกษมฤกษ์ - ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี คณะพำณิชยศำสตร ์ - - กรรมกำรอิสระ   - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

  (อำยุ 60 ปี)  และกำรบัญชีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  - ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร  - บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)

  - กรรมกำรอิสระ - หลักสูตร Director Accreditation Program   สำยสนับสนุน

  - กรรมกำร (DAP) รุ่นที่ 11/2004 จำกสมำคมส่งเสริม  - รองประธำนกรรมกำร 

   บริหำรควำมเสี่ยง สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  - กรรมกำรสรรหำ

  - ประธำนคณะกรรมกำร     และพิจำรณำค่ำตอบแทน

   ตรวจสอบ    - กรรมกำร - บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จ�ำกัด

         - บริษัท รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด

        - บริษัท บ้ำนสุขสบำย จ�ำกัด

        - บริษัท เอ็น เค. เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จ�ำกัด

        - บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้   

         แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด

18.  นำงอินทิรำ  สุขะนินทร์ - อนุปริญญำ สำขำเลขำนุกำร   0.566 - กรรมกำรบริษัทและ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

  (อำยุ 67 ปี)  Melbourne, Australia   รองกรรมกำรผุ้จัดกำรใหญ่อำวุโส บริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

  - กรรมกำรบริษัท - หลักสูตร Director Accreditation Program   - กรรมกำร - บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด

   และกรรมกำรบริหำร  (DAP) รุ่นที่ 50/2006 สมำคมส่งเสริม    - บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด

  - รองกรรมกำร  สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)    - บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ�ำกัด (มหำชน)

   ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส -       - บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด

   สำยงำนพัฒนำธุรกิจ      - บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด

      - ผู้จัดกำรทั่วไป - บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด
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	 ชื่อ-สกุล/	ต�ำแหน่ง		 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ	 สัดส่วน	 ประวัติกำรท�ำงำน	5	ปี	ย้อนหลัง	-	ปัจจุบัน

	 กำรถือหุ้น	 ต�ำแหน่ง	 ชื่อหน่วยงำน	/	บริษัท			  

 ในบริษัท	(%)  

19. นำยกำรุณ  กิตติสถำพร - ปริญญำตรี BCA, New Zealand.   - - กรรมกำรอิสระ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

  (อำยุ 65 ปี)  (ทุน Colombo Plan)  - กรรมกำรอิสระและ - ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)

  - กรรมกำรอิสระ - ปริญญำโท MA (กำรค้ำระหว่ำงประเทศ),   ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ

  - กรรมกำรตรวจสอบ  Syracuse Univ. USA. (ทุน USAID)  - กรรมกำรอิสระและกรรมกำร - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน)

  - กรรมกำรสรรหำและ - ประกำศนียบัตร GATT Commercial Policy       สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

   พิจำรณำค่ำตอบแทน  Course, Geneva  - กรรมกำรตรวจสอบ - บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ�ำกัด (มหำชน) 

   - กรรมกำรก�ำกับ - ปรอ.รุ่นที่ 8 (วปรอ.388)  - กรรมกำร  - ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

   ดูแลกิจกำร - หลักสูตร Director Certification     - คณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำร 

     Programme (DCP)      ประกอบธุรกิจประกันภัย

    - หลักสูตร Role of the Compensation Committee  - ประธำนกรรมกำรบริหำร - ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ

    - หลักสูตร Financial Statements for Directors          

    - Monitoring the Internal Audit Function (MIA)   

20. นำยวรภัทร โตธนะเกษม - ปริญญำตรี นิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์ - - กรรมกำรอิสระ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

  (อำยุ 64 ปี) - ปริญญำตรีเศรษฐศำสตร์ (เกียรตินิยมดีมำก)   - ประธำนกรรมกำร  - บริษัท ปริญสิริ จ�ำกัด (มหำชน)

  - กรรมกำรอิสระ  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์   และกรรมกำรอิสระ

     - กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง - ปริญญำโทเศรษฐศำสตร์  - ที่ปรึกษำบริหำร - บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน)

  - กรรมกำรตรวจสอบ  University of Illinois Urbana - Champaign   - กรรมกำร - บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 

  - ประธำนคณะกรรมกำร  สหรัฐอเมริกำ  - กรรมกำรและเลขำนุกำร - มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำองค์กรภำครัฐ 

   ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี - ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ      (สพร.) 

     Kellogg School of Management     

        Northwestern University Evanston Illinois 

     สหรัฐอเมริกำ

    - ปริญญำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ 

     University of Illinois Urbana - Champaign 

     สหรัฐอเมริกำ

21. นำงสำว นงลักษณ์ - ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์/ไฟฟ้ำ  -  - กรรมกำรอิสระ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

  พินัยนิติศำสตร ์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  - กรรมกำร  - ธนำคำรออมสิน

   (อำยุ 54 ปี) - ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์/ไฟฟ้ำ       - บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหำชน)

  - กรรมกำรอิสระ  มหำวิทยำลัยมิสซูรี่,สหรัฐอเมริกำ     - บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จ�ำกัด (มหำชน) 

  - กรรมกำรตรวจสอบ - ปริญญำเอก วิศวกรรมศำสตร์/ไฟฟ้ำ    - รองประธำนกรรมกำร  - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด 

     จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ - ธนำคำรออมสิน

    - หลักสูตร Director Accreditation Program  - กรรมกำรบริหำร  - บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหำชน)  

     (DAP) รุ่นที่ 4 และหลักสูตร Director     

     Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71   

     จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร

     บริษัทไทย (IOD)

    - หลักสูตรส�ำหรับผู้บริหำร

     Harvard University, สหรัฐอเมริกำ

    - หลักสูตรส�ำหรับผู้บริหำร

     Standford Executive Program 2013
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	 ชื่อ-สกุล/	ต�ำแหน่ง		 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ	 สัดส่วน	 ประวัติกำรท�ำงำน	5	ปี	ย้อนหลัง	-	ปัจจุบัน
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 ในบริษัท	(%)  

22 . นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ - CFA Charterholder, Association for 2.603  - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ - บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)

  (อำยุ 41 ปี)  Investment Management and Research (AIMR)   สำยงำนบัญชีและกำรเงิน   และบริษัทย่อย สำยธุรกิจน�้ำตำล 3 บริษัท

  - รองกรรมกำร - Director Accreditation Program    - กรรมกำร  - บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด 

   ผู้จัดกำรใหญ่ -   (DAP รุ่นที่ 37/2005)      - บริษัท น�้ำตำลเกำะกง จ�ำกัด

   สำยงำนบัญชีและกำรเงิน - ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์/ไฟฟ้ำ      - บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขต จ�ำกัด

     จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย    - บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด

    - ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร์     - บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกัด

     จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย   - กรรมกำรบริหำร - บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)

    - ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ  - กรรมกำรสรรหำ     

     และปริญญำโท สำขำวิศวะอุตสำหกำร   และพิจำรณำค่ำตอบแทน 

     University of Tennessee, Knoxville, USA.  - กรรมกำรบริหำร - บริษัท ที เอส คลังสินค้ำ จ�ำกัด

    - ปริญญำโท ศิลปศำสตร์ สำขำกฎหมำยธุรกิจ    - บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ำกัด

     จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย    - บริษัท ที เอส อุตสำหกรรมน�้ำมัน จ�ำกัด

          - บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ำกัด

         - บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน)
         

หมายเหตุ :  บริษัทย่อย สายธุรกิจน�้าตาล 3 บริษัท ได้แก่ 

 - บริษัท น�้าตาลท่ามะกา จ�ากัด 

 - บริษัท โรงงานน�้าตาลนิวกรุงไทย จ�ากัด

 - บริษัท น�้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ากัด
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รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร
ของบริษัทย่อย	และบริษัทร่วม

ณ	วันที่	31	ตุลำคม	2556

	 ต�ำแหน่ง

	 ชื่อ	-	นำมสกุล	 บริษัท	น�้ำตำลขอนแก่น	จ�ำกัด	(มหำชน)	 บริษัทย่อยและบริษัทร่วม	

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

1. นำยมนู  เลียวไพโรจน์ ประธำนกรรมกำร   

2. นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรฯ              

3. นำยประภำส   ชุติมำวรพันธ์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร         

4. นำยพรศิลป์  แต้มศิริชัย กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร             

5. นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร              

6. นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร            

7. นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร           

8. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร           

9. นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร          

10. นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร   

11. นำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร/กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน   

12. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร   

13. นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร            

14. นำยชำตรี  ชินธรรมมิตร์ กรรมกำร   

15. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมกำรบริหำร/เลขำนุกำรบริษัท           

16. นำยประมูล วิเชียรสินธุ์ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรสรรหำ

   และพิจำรณำค่ำตอบแทน

17. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ�ำเพ็ญบุญ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/

   กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

18. นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/

   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

19. นำยกำรุณ กิตติสถำพร กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/

   กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

20. นำยวรภัทร   โตธนะเกษม กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำร

   บริหำรควำมเสี่ยง/ประธำนกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

21. นำงสำวนงลักษณ์ พินัยนิติศำสตร์ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/

   กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

22. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่            

23. นำยธีระ สงวนดีกุล รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่              

24. นำยวิรัช ชุนฟ้ง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่            

25. นำยณรงค์ จิตร์น้อมรัตน์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่            

26. นำยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรภำคบริษัทย่อย             

27. นำยธีระพงษ์ นำคะศักดิ์เสวี ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยขำย/กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัทย่อย            
 
**หมายเหตุ : 

1) เครื่องหมาย ต�าแหน่ง 

    ประธานกรรมการ   กรรมการ    กรรมการบริหาร

2) รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 1. บริษัท น�้าตาลท่ามะกา จ�ากัด

 2. บริษัท โรงงานน�้าตาลนิวกรุงไทย จ�ากัด

 3. บริษัท น�้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ากัด

 4. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน)

 5. บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ากัด

 6. บริษัท โรงไฟฟ้าน�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด

 7. บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ากัด

 8. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จ�ากัด

 9. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ากัด

 10. บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ากัด

 11. บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์เทรดดิ้ง จ�ากัด

 12. บริษัท น�้าตาลสะหวันนะเขต จ�ากัด

 13. บริษัท เกาะกงการเกษตร จ�ากัด

 14. บริษัท น�้าตาลเกาะกง จ�ากัด
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 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยด�ำเนินธุรกิจ

ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corperate  Social Responsibility : CSR)

ด้วยควำมตระหนักและให้ควำมส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรด�ำเนิน

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

อย่ำงต่อเนื่อง โดยยึดหลักกำรด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี

จริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 

เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงำน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจกำรอยู่  ลูกค้ำ คู่ค้ำ 

และหน่วยงำนภำครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชำติ

 ทำงบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนำธุรกิจน�้ำตำลและธุรกิจต่อเน่ืองอื่นๆ 

โดยควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด

กฎหมำย หรือข้อก�ำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสำกลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

พัฒนำสร้ำงรำกฐำนของควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดย

มีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม รำยละเอียดดังนี้

 1. กำรก�ำกับดูแลองค์กร : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของ 

  โรงงำนผลิตน�้ำตำลในประเทศไทย ด้วยกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ

  ให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ เพิ่ม 

  มูลค่ำและส่งเสริมกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กร รวมถึง 

  กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรที่ดีอันเป็นสำกลและเป็น 

  ประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและด�ำรงรักษำ 

  ควำมเป็นเลศิในคณุธรรมอนัเป็นคณุค่ำพืน้ฐำนขององค์กรชัน้น�ำ

 2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับสิทธ ิ

  มนุษยชนขั้นพื้นฐำน เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพต่อสิทธิและเสรีภำพ  

  ด้วยกำรไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมควำมเสมอภำค ไม่แบ่งแยกเพศ 

  และชนชั้น ไม่ใช้แรงงำนเด็ก และต่อต้ำนกำรคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

 3. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม : บริษัทฯ มีกำรก�ำกับดูแล 

  ให้ค่ำจ้ำงอยู่ในระดับที่เหมำะอุตสำหกรรมของไทย กำรปรับปรุง 

  เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง และกำรจัดระเบียบองค์กรนั้น                 

       จะด�ำเนินกำรอย่ำงรับผิดชอบโดยอยู่ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำย 

  ไทยรวมทั้งปฏิบัติตำมกฎหมำย 

ควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม



  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   55      

 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรฯ เพื่อให้พนักงำนมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรงำนด้ำนสวัสดิกำรเป็นส่ือกลำงให้ควำมช่วยเหลือใน 
เรื่องสวัสดิกำรต่ำงๆ แก่พนักงำน และดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิต
กำรท�ำงำนที่ดี สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งยัง
มีกำรจัดตั้งกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ เพื่อสร้ำงหลักประกันให้พนักงำน 
นอกจำกนี้ ในปี 2556 บริษัทฯ ยังได้ใบรังรอง มรท. 8001-2546 
มำตรฐำนแรงงำนไทย ระดับสมบูรณ์ข้ันสูงสุด จำกกรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำนฯ

 บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลเรื่องควำมปลอดภัยและ      

สุขอนำมัยในกำรท�ำงำนโดยมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย

อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มโรงงำน เพื่อด�ำเนินงำนเกี่ยวกับ

ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยที่ดีแก่พนักงำน โดยจัดให้มีกำรตรวจสอบ

ควำมปลอดภัยของสถำนที่ท�ำงำนสม�่ำเสมอ ติดตั้งระบบสัญญำณเตือนภัย

ภำยในอำคำร ติดตั้งถังดับเพลิงประตูหนีไฟตลอดจนจัดให้มีกำรฝึกซ้อม

ดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ�ำทุกปี และในส่วนของ

โรงงำน ยึดหลักปฏิบัติเดียวกัน โดยเน้นข้อบังคับเกี่ยวข้องกับอำชีวอนำมัย 

และควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนที่

มีควำมปลอดภัยส�ำหรับพนักงำน ผู้รับเหมำ และผู้มำเยี่ยมชมโรงงำน 

โดยมีมำตรกำรควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจำกอุบัติเหตุ และอันตรำยที่

อำจเกิดขึ้นได้ รวมท้ังมีกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำพนักงำน

รักษำควำมปลอดภัยของกลุ่มโรงงำนทั้งหมด เพื่อสร้ำงควำมเช่ือม่ันให้

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

 4. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม 

  ที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด โดยปฏิบัติตำม 

  กฎหมำยและมำตรฐำนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ จัดระบบ 

  ภำยในเพื่อขจัดปัญหำสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีระบบและประสิทธิภำพ  

  พร้อมกำรตรวจสอบ ตรวจวัดด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรด�ำเนิน 

  กิจกำร เพื่อน�ำไปพิจำรณำปรับปรุงและพัฒนำให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป  

  เช่น โรงงำนน�้ำตำล จะมีฝุ่นจำกกำรเผำไหม้ของหม้อไอน�้ำ  

  บริษัทฯ จึงมีมำตรกำรในจัดกำรโดยใช้เทคโนโลยี เช่น กรณี 

  ฝุ่นกำกอ้อย หรือฝุ่นจำกกำรเผำไหม้ภำยในโรงงำน ทำงบริษัทฯ  

  ใช้เทคโนโลยีระบบบ�ำบัดอำกำศแบบเปียก (Wet Scrubber)    

  เป็นต้น     ส่วนโรงงำนเอทำนอล    จะมีน�ำ้เสยีที่ได้จำกกระบวนกำรผลติ  

  จึงได้มีกำรน�ำไปผสมกับกำกหม้อกรองจำกโรงงำนน�้ำตำลผ่ำน 

  กระบวนกำรกลำยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ สร้ำงประโยชน์ให้ชำวไร่ได ้

  ต่อไป เป็นต้น

 กรณีที่มีโครงกำรใหม่เกิดขึ้น ซึ่งอำจส่งผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม

ต่อชุมชน ทำงบริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่จะต้องมีกำรศึกษำปัจจัย

ด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม และกระบวนกำรลดผลกระทบพร้อมศึกษำ

ควำมเป็นไปได้ของโครงกำร โดยบริษัทฯ ได้มีกำรท�ำ   Environmental 

Impact Assessment : EIA  คือ กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งในทำงบวกและทำงลบ จำกกำรพัฒนำโครงกำรที่ส�ำคัญ เพื่อก�ำหนด

มำตรกำรป้องกัน และแก้ไขปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

 5. กำรด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นธรรม :  บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำร 

  ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในกำรปฏิบัติ 

  ตำมกฎหมำย เคำรพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มี 

  ควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง

 6. ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และผู้จัดหำ : บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรผลิต 

  ที่มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัยสูงสุด เพื่อควำมพอใจสูงสุดของ 

  ลูกค้ำ มีควำมจริงใจต่อกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำ รวม 

  ทั้งพยำยำมในกำรแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้น          

  จำกกำรผลิต และ/หรือกำรบริกำร ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มี 

  ควำมคำดหวังที่จะได้รับสินค้ำ และบริกำรในลักษณะเดียวกันนี้ 

  จำกบริษัทผู้จัดหำสินค้ำโดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์ที่ 

  ยั่งยืนกับลูกค้ำและผู้จัดหำ

 7. กำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน : บริษัทฯ จะพิจำรณำ 

  ควำมต้องกำรของชุมชน ส่งเสริมบุคคลำกรเพ่ือเป็นหุ้นส่วนกับ 

  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นบริเวณโดยรอบสถำนประกอบกำร 

  เพื่อกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ วัฒนธรรม สังคม และมีส่วนใน 

  กำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริม 

  และสนับสนุนให้พนักงำนมีส่วนร่วมท�ำงำนอำสำสมัคร และ 

  กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

 นอกจำกนี้ นโยบำยหลักของผู้บริหำรในกำรพัฒนำชุมชนนั้นคือ   

กำรเผยแพร่ศำสตร์พระรำชำ โดยกำรน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

สู่ชุมชน ผ่ำนกำรฝึกอบรมแบบปฏิบัติจริงกับชำวไร่ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป 

โดยให้เห็นถึงประโยชน์ของกำรน�ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไป

ปรับใช้กับกำรด�ำเนินชีวิต ซึ่งบริษัทฯ ได้มีกำรจัดตั้งศูนย์กสิกรรม

ธรรมชำติ เค.เอส.แอล.ริเวอร์แคว จ.กำญจนบุรี เป็นหนึ่งในเครือข่ำย 

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชำติ มีหน้ำที่ในกำรเผยแพร่หลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงให้กับผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของบริษัทฯ ที่ให้ควำมสนใจและน�ำควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำชุมชน

ต่อไป

 กำรพัฒนำและต่อยอดควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่องเช่นนี้  

ส่งผลให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)  

เติบโตอย่ำงม่ันคง เพ่ือสร้ำงผลตอบแทน คุณภำพที่ดีของสินค้ำ และ

กำรบริกำรที่ดีให้กับลูกค้ำ นักลงทุน คู่ค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

ควบคู่กับกำรพัฒนำดูแลพนักงำนและสังคม ให้ได้รับโอกำสที่ดีใน   

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืนต่อไป
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กิจกรรม

กลุ่มเคเอสแอล	ปี	2556	

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงำนและหมู่บ้ำนตัวอย่ำงเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเคเอสแอล

วันที่ 30 มีนำคม พ.ศ.  2556 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) พำผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 80 คนเข้ำเยี่ยมชมโรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย 

อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อเข้ำชมโครงกำรพลังงำนทดแทนกลุ่มบ่อพลอย (Boploy Bio Refinery Complex)  

และชมกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยศึกษำดูงำนหมู่บ้ำนตัวอย่ำงเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ใหญ่บ้ำน ต�ำบลหลุมรัง  

อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี ซ่ึงมีกำรปรับพื้นที่เพื่อท�ำฐำนเรียนรู้แบบพึ่งตนเองตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   

ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง 

เคเอสแอล	สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้กับโรงเรียนเทคนิควิชำชีพสะหวันนะเขด	สปป.ลำว

วันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้

ลงนำมในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนเทคนิควิชำชีพสะหวันนะเขด จังหวัดสะหวันนะเขด สปป.ลำว ในการสนับสนุน 

ทุนการศึกษาปีละ 50,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี และให้ส่งนักศึกษำที่ได้รับทุน ร่วมฝึกงำนกับโรงงำนน�้ำตำลสะหวันนะเขด สปป.ลำว
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เคเอสแอล	สนับสนุนกองทุน
โครงกำรระบบน�ำ้ประปำหมูบ้่ำนหนองบวับำน 
จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น 

จ�ำกัด  (มหำชน) อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น มอบเงิน 

70,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนกองทุน โครงการระบบ

น�้าประปาหมู่บ้าน บ้ำนหนองบัวบำน อ�ำเภอน�้ำพอง 

จังหวัดขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โรงงำนผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ของบริษัทและประสบปัญหำภัยแล้งซ�้ำซำก 

และไม่มีระบบน�้ำประปำเป็นของหมู่บ้ำน  โดยมีชำวบ้ำน 

ร่วมเป็นสักขีพยำนในกำรรับมอบ 

กำรรับรอง	“โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขียว	
ระดับ	2”	จำกกระทรวงอุตสำหกรรม
วันที่ 28 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)  

อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้รับกำรรับรอง “โรงงานอุตสาหกรรม

สีเขียวระดับ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Industry)” จำกกระทรวง

อุตสำหกรรม ในกำรด�ำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บริเวณชุมชนรอบโรงงำน

เคเอสแอล	ร่วมงำน	“อุตสำหกรรมกับธรรมำภิบำล
สิ่งแวดล้อม	ประจ�ำปี	2556”	จังหวัดกำญจนบุรี

วันที่ 23 สิงหำคม พ.ศ. 2556  บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.น�้ำตำลขอนแก่น ได้ร่วมโครงกำร 

“อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม ประจ�าปี 2556” จัดโดยส�ำนักอุตสำหกรรมจังหวัดกำญจนบุรี โดยบริษัทฯได้ร่วม      

จัดนิทรรศกำรเผยแพร่ข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมของกลุ่มโรงงำนฯ และประชำสัมพันธ์กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่

ด�ำเนินอย่ำงต่อเนื่องกับชุมชนรอบโรงงำนและบริเวณใกล้เคียง
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เคเอสแอล	มอบเครื่องสีข้ำวให้กับ

วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย	มศว.	จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม พ.ศ.2556 บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี     

จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.น�้ำตำลขอนแก่น  ในฐำนะ

ภำคเอกชน ในส่วนองค์กรเบญจภำคี จังหวัดสระแก้ว ได้มอบ 

เคร่ืองสีข้าวขนาดกลาง ก�าลังการผลิต 200 กิโลกรัมต่อ 

ชั่วโมง มูลค่ำ 299,600 บำท ให้กับโรงสีข้ำวพระรำชำทำน  

บ้ำนคลองทรำย ซึ่งตั้ งอยู ่  ณ วิทยำลัยโพธิวิชชำลัย 

มหำวิทยำลัยศรีนคริทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้บริกำร

ประชำชนในพื้นที่อ�ำเภอวัฒนำนคร รวมทั้งเป็นฐำนกำรเรียน

รู้ให้กับนิสิตของวิทยำลัยฯ ต่อไป

เคเอสแอล		ร่วมกิจกรรมเดิน	-	วิ่ง	กำรกุศล	TMB/ING	Park	Run	2013

เมื่อวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ.2556 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) ได้ร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล TMB Park Run 2013

จัดโดย ธนำคำรทหำรไทย จ�ำกัด (มหำชน) และกลุ่มพันธมิตร ซึ่งทำงผู้บริหำรและพนักงำนของกลุ่มเคเอสแอล ได้ร่วมกิจกรรม

ในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งได้น�ำน�้ำดื่มสมุนไพร “กำญจนิกำร์” ผลิตโดยศูนย์กสิกรรมธรรมชำติเคเอสแอล ริเวอร์แคว จ.กำญจนบุรี  

ไปร่วมแจกให้กับผู้เข้ำร่วมงำนในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยบัตรทั้งหมดมอบเป็นทุนกำรศึกษำให้กับเด็กก�ำพร้ำจำก 

เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกำสทำงกำรศึกษำต่อไป

เคเอสแอล	จัดโครงกำรชุมชนสัมพันธ์	

กับชุมชนรอบโรงงำน

เมื่อวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2556 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) อ.วังสะพุง จ.เลย  ได้จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ 

(CSR-WSP) เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่ำงๆ บริเวณชุมชนรอบโรงงำนรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งทำง 

บริษัทฯ จะน�ำข้อเสนอแนะดังกล่ำวมำพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งน้ีเพื่อเป็นกำร    

สำนสัมพันธ์อันดีระหว่ำงโรงงำนกับชุมชน
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กำรควบคุมภำยใน
และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
 

 บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรธุรกิจโดยมีระบบกำร

ควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถรักษำไว้ได้ซึ่งผล

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงำน และผู้มีส่วนร่วมต่ำงๆ กับธุรกิจของ

บริษัท เนื่องจำกระบบควบคุมภำยในที่เริ่มต้นจำกใช้หลักกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี โดยระมัดระวังต่อควำมเสี่ยงทำงธุรกิจ และกำรด�ำเนินกำร 

จะช่วยเกื้อหนุนต่อประสิทธิผล และประสิทธิภำพของธุรกิจทั้งในด้ำน

กำรเงิน และกำรด�ำเนินกำร เพื่อให้มั่นใจได้ถึงกำรบรรลุเป้ำประสงค์ที่

องค์กรก�ำหนด

 ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 24 

ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรฯ ได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบ

ควบคุมภำยในจำกรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้มีกำร

พิจำรณำในที่ประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2556 กำร

พิจำรณำใช้ผลตำมแบบประเมินที่ส�ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และ

ประกำศใช้เมื่อเดือนสิงหำคม 2556 ตำมกรอบแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำร

ควบคุมภำยในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของ

ระบบควบคุมภำยใน 5 ด้ำน คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมิน

ควำมเสี่ยงกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน

 ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำมที่มี

กำรขยำยควำมเป็นหลักกำรย่อยๆ อีก 17 หลักกำรจำกผลกำรพิจำรณำ 

คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ ระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทอยู่ใน

เกณฑ์เพียงพอโดยเฉพำะในเรื่องกำรท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวรวมทั้งกำร

ติดตำม ควบคุม ดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยเพื่อป้องกันกำรที่

กรรมกำร หรือผู้บริหำรน�ำทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยไปใช้

โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ�ำนำจ

 ส�ำหรับกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของระบบควบคุม

ภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แต่งตั้งนำยศิวะรักษ์ พินิจำรมณ์ 

เป็นหัวหน้ำส�ำนักตรวจสอบภำยในโดยมีคุณสมบัติตำมข้อมูลและ

ประวัติในเอกสำรแนบ 3 แสดงไว้ในแบบ 56 - 1 นำยศิวะรักษ์ฯ ได้ให้ 

นโยบำยกำรตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนของสมำคมผู้ตรวจสอบ 

ภำยในสำกล หรือ The Institute of Internal Auditor ซึ่งมีวัตถุประสงค์

ในกำรสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในเชิงของกำรด�ำเนิน

ธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล มีรำยงำนทั้งภำยในและ

ภำยนอกที่ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งปฏิบัติตำมกฎระเบียบและกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด

 ตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบ

มีอ�ำนำจในกำรให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ถอดถอน และ

โยกย้ำยหัวหน้ำส�ำนักตรวจสอบภำยใน ในที่ประชุมคณะกรรมกำร

ตรวจสอบครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำร

ตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของหัวหน้ำส�ำนักตรวจสอบภำยใน 

และมีควำมเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวต่อไปได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นผู้ก�ำหนดนโยบำย 

และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ฝ่ำยจัดกำรน�ำไปปฏิบัติ ฝ่ำยจัดกำร

เป็นผู้รับผิดชอบในกำรก�ำหนดและออกแบบระบบงำน รวมทั้งกำรระบ ุ

ปัจจัยเสี่ยง ซึ่งกำรวำงแผนกำรด�ำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงำนโดยค�ำนึงถึง 

ปัจจัยเสี่ยงด้วยนี้ ช่วยให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถออกแบบระบบที่มีจุด

ควบคุมเพื่อควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดย

รำยละเอียดปัจจัยควำมเสี่ยงได้มีกำรระบุไว้แล้ว

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงครั้งที่ 3/2556 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้อนุมัติคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่

จัดท�ำโดยที่ปรึกษำที่มีควำมช�ำนำญในระดับสำกลและเสนอให้ตั้งคณะ

ท�ำงำนรวมทั้งหน่วยงำนเพื่อรับผิดชอบในกำรพัฒนำกำรบริหำรควำมให้ 

สอดคล้องกับกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและส่วนงำนต่ำงๆ

 บริษัทฯยังได้รับกำรสนับสนุนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในเร่ืองกำรพัฒนำกำรก�ำกับดูแลที่ดี โดยให้บริษัท TRIS สอบทำนกำร

ควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร

ก�ำกับดูแลที่ดี ในช่วงเวลำตั้งแต่เดือนสิงหำคม ถึงเดือนกันยำยน 2556 

ผลกำรสอบทำนพบว่ำ บริษัทได้มีกำรพัฒนำในระดับที่ดีมำก
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รำยกำรระหว่ำงกันที่เปิดเผยในส่วนน้ีเป็นรำยกำรระหว่ำงกันในระหว่ำงปี 2556 และ 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม ของแต่ละปี ประกอบด้วย 

รำยกำรระหว่ำงบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ดังต่อไปนี้

ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	สิ้นสุดวันที่	31	ตุลำคม	2556

บริษัทย่อย

	 บริษัทที่มีรำยกำรระหว่ำงกัน	 ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นในบริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด ในอัตรำส่วนร้อยละ 90.21 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย ของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมกำรบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 9.79 ซึ่งน้อยกว่ำร้อยละ 10
และกำกน�้ำตำล ดังนั้น รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อยไม่ถือว่ำเป็นรำยกำรที่ต้องเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นในบริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด ในอัตรำส่วนร้อยละ 95.78 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อำจมี
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย ควำมขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมกำรบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 4.22 ซึ่งน้อยกว่ำ 
และกำกน�้ำตำล ร้อยละ 10 ดังนั้น รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อยไม่ถือว่ำเป็นรำยกำรที่ต้องเปิดเผยในรำยกำร
  ระหว่ำงกัน

บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นในบริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด ในอัตรำส่วนร้อยละ 98.61 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อำจมีควำม 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย ขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมกำรบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.39 ซึ่งน้อยกว่ำร้อยละ 10
และกำกน�้ำตำล ดังนั้น รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่ำเป็นรำยกำรที่ต้องเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40.77 บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 55.70  ทั้งนี้  
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทั้ง มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมกำรบริษัท ถือหุ้นอยู่ 
จัดสรรที่ดินเพื่อกำรเกษตรและเป็นศูนย์ฝึกอบรม ร้อยละ 3.53 ซึ่งน้อยกว่ำร้อยละ 10 ดังนั้น รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อย
และสัมมนำ และอำคำรส�ำนักงำนให้เช่ำ ไม่ถือว่ำเป็นรำยกำรที่ต้องเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 23.82 ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 38.36

ประกอบธุรกิจท่ำเทียบเรือและคลังสินค้ำ และมีกรรมกำรร่วมกันคือ นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์ นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์

รวมทั้งธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และนำยชลัช ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด  เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 33.87 บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 23.11
ประกอบธุรกิจตัวแทนในกำรส่งออกน�้ำตำลทรำย บริษัท โรงน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 16.04 และบริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด   
  ถือหุ้นร้อยละ 9.60 ทั้งนี้มีกรรมกำรร่วมกันคือ นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล 
  นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ และนำยชลัช ชินธรรมมิตร์

บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด บริษัทถือหุ้นใน บริษัทน�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด ในอัตรำส่วนร้อยละ 98.49 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และกรรมกำรของบริษัทถือหุ้น ในบริษัทย่อย ดังนั้นรำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อย

และกำกน�้ำตำล และด�ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร  ไม่ถือว่ำเป็นรำยกำรที่ต้องเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน 

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. บริษัทถือหุ้นใน Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ในอัตรำส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย และกรรมกำรของบริษัทถือหุ้น ในบริษัทย่อย ดังนั้น รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อย
และกำกน�้ำตำล  ไม่ถือว่ำเป็นรำยกำรที่ต้องเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน

Koh Kong Plantation Co., Ltd. บริษัทถือหุ้นทำงอ้อมใน Koh Kong Plantation Co., Ltd. ในอัตรำส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่
ประกอบธุรกิจเพำะปลูกอ้อย  และกรรมกำรของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อย
  ไม่ถือว่ำเป็นรำยกำรที่ต้องเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัทร่วม

 บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท แชมเปี้ยนฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด	 เป็นบริษัทร่วม	โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ	32.50	ผู้ถือหุ้นใหญ่	และกรรมการซึ่งถือเป็นบุคคลที่อาจมี

ประกอบธุรกิจผลิตกรดกลูตามิค	ผงชูรส		 ความขัดแย้ง	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	18.00	ผู้ถือหุ้นใหญ่อื่น	ได้แก่	กลุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวัน

(ปัจจุบันบริษัทมิได้มีธุรกรรม	แต่เสมือนบริษัทโฮลดิ้ง		 และมีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ	นายจ�ารูญ	ชินธรรมมิตร์	นายสุขุม	โตการัณยเศรษฐ์

เข้าไปถือหุ้นในบริษัท	จันทบุรีสตาร์ท	จ�ากัด		 และนายธวัทชัย	โรจนะโชติกุล

ซึ่งผลิตแป้งมัน)

รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัทที่มีรำยกำรระหว่ำงกัน	 ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัท รำชำเซรำมิค จ�ำกัดถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด
เป็นผู้สนับสนุนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ ถือหุ้นร้อยละ 50 ทั้งนี้ มีกรรมกำรร่วมกับบริษัทคือ นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์ 
และสำรสนเทศให้แก่บริษัทและบริษัทในกลุ่ม

บริษัท รำชำเซรำมิค จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51.31 และมีกรรมกำรร่วมกับบริษัทคือ 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำย นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์  นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล
ผลิตภัณฑ์เซรำมิค นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ และนำยชลัช ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 47.10 และมีกรรมกำรร่วมกับบริษัทคือ  
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยผงชูรส นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ นำยสุขุม โตกำรัณยเศรษฐ์ นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล
  และนำยสมชำย ชินธรรมมิตร์

บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 78.50 และมีกรรมกำรร่วมกับบริษัทคือ
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์ นำยจ�ำรูญ ชินธรรมมิตร์ นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์  
  นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ และนำยประภำส ชุติมำวรพันธ์

บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 93.01 ไม่มีกรรมกำรร่วมกัน
ประกอบธุรกิจผลิตสินค้ำแปรรูป

บริษัท อมำโก้ จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ไม่มีกรรมกำรร่วมกัน
ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ำยยำก�ำจัดศัตรูพืช

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ�ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกับบริษัทคือ นำยพรศิลป์ แต้มศิริชัย และนำยกำรุณ กิตติสถำพร
ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ำยวัตถุดิบ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ส�ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรม 

1.	 รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกัน

   1.1 รำยกำรซื้อ-ขำยสินค้ำและบริกำรตำมปกติของธุรกิจ รวมถึงปริมำณรำยกำรคงค้ำง 

   (ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555)

	ผู้ซื้อ	/	ผู้รับบริกำร	 ผู้ขำย	/	ผู้ ให้บริกำร	 ลักษณะรำยกำร	 มูลค่ำของรำยกำร	 ควำมจ�ำเป็นและ

	 	 	 /เงื่อนไขที่ส�ำคัญ	 (พันบำท)	 ควำมสมเหตุสมผล

	 	 31	ต.ค.	56	 31	ต.ค.	55

บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) - ขำยกำกน�้ำตำลทรำย 28,690 - บริษัท และบริษัทย่อยขำยกำกน�้ำตำลให้บริษัท รำชำชูรส

       เพื่อน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต ซึ่งกำรขำยสินค้ำดังกล่ำว

   - ยอดคงค้ำงเงินรับ 1,369 - เป็นไปตำมธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท รำคำที่คิดระหว่ำงกัน

    ล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ    เป็นรำคำตลำดซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตำมกำรค้ำปกติทั่วไป

  บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด - ขำยน�้ำตำลทรำย 29 -

  บริษัท เคเอสแอล อะโกร - ขำยน�้ำตำลทรำย 246 -  

    แอนด์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด   

  Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. - ขำยน�้ำตำลทรำย - 3,710 

    และกำกน�้ำตำล

บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) - ค่ำสินค้ำอื่นๆ เช่น 127 64 บริษัทขำยสินค้ำอื่นๆ ได้แก่ พัสดุ อะไหล่ ให้แก่

    ค่ำพัสดุ อะไหล่   บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จ�ำกัด เพื่อน�ำไปใช้ในกำรผลิต

   - ลูกหนี้กำรค้ำ ได้แก่  27 26 โดยรำคำที่ขำยเป็นไปตำมรำคำต้นทุน

    ค่ำขำยน�้ำตำล   รวมกับค่ำบริหำรจัดกำร

   - ลูกหนี้อื่น ได้แก่  14  11

    ค่ำพัสดุ อะไหล่ 

   - รำยได้รับล่วงหน้ำ 19 -  

   - เงินประกันกำรเช่ำอำคำร 90
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ผู้ซื้อ	/	ผู้รับบริกำร	 ผู้ขำย	/	ผู้ ให้บริกำร	 ลักษณะรำยกำร	 มูลค่ำของรำยกำร	 ควำมจ�ำเป็นและ

	 	 	 /เงื่อนไขที่ส�ำคัญ	 (พันบำท)	 ควำมสมเหตุสมผล

	 	 31	ต.ค.	56	 31	ต.ค.	55

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด  - ค่ำเคมีภัณฑ์ และค่ำน�้ำดื่ม 237 80 กลุ่มบริษัทซื้อสินค้ำเคมีภัณฑ์ ได้แก่ โซดำไฟ และ

   - เจ้ำหนี้อื่น ได้แก่  12 43 กรดเกลือ จำกบริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด เพื่อใช้ส�ำหรับ

    ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด   ล้ำงเครื่องจักรภำยในโรงงำนน�้ำตำล โดยบริษัทได้มีกำร

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด   - ค่ำเคมีภัณฑ์ และค่ำน�้ำดื่ม 488  450 เปรียบเทียบรำคำขำยกับคู่ค้ำรำยอื่น ผลปรำกฏว่ำรำคำขำย

   - เจ้ำหนี้อื่น ได้แก่  2 - ของบริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด ถูกกว่ำ เนื่องจำกเคมีภัณฑ์เป็น

   - ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด   ผลพลอยได้จำกกำรผลิตของบริษัท รำชำชูรส จ�ำกัด

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด   - ค่ำเคมีภัณฑ์ 58 426

   - และค่ำน�้ำดื่ม    

บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด  - ค่ำเคมีภัณฑ์ และค่ำน�้ำดื่ม 20 13

   - เจ้ำหนี้กำรค้ำ - 3

   - เจ้ำหนี้อื่น ได้แก่ 8 -

    ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต -  ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 3,288 3,708 ตำมพรบ.อ้อยและน�้ำตำล กำรส่งออกน�้ำตำลต้องท�ำผ่ำน

  เทรดดิ้ง จ�ำกัด     บริษัทที่ กอน.อนุญำตเท่ำนั้น กลุ่มบริษัทและบริษัท

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด  - ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 2,464 1,063 ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด จึงได้ตั้งบริษัท เค เอส แอล

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด  -  ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 4,261 3,481 เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด ขึ้นมำ เพื่อเป็นตัวแทนจัดกำร

       สินค้ำและด�ำเนินกำรเรื่องเอกสำรกำรส่งออกเท่ำนั้น 

บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด  - ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 297 337 โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด คิดค่ำ

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  - ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 830 502 บริกำรกับบริษัทในกลุ่มตำมปริมำณสินค้ำ ซึ่งเป็นไปตำม

บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขต จ�ำกัด  -  ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 301 355 รำคำทุน รวมค่ำบริหำรจัดกำร

บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด  -  ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 741 -  

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล - ค่ำฝำกสินค้ำและ 40,675 18,813 บริษัทมีควำมจ�ำเป็นที่ต้องใช้ท่ำเทียบเรือและ

  จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  ขนถ่ำยน�้ำตำล   บริกำรขนถ่ำยน�้ำตำลเพื่อส่งออกให้กลุ่มโรงงำนน�้ำตำล

    เพื่อส่งออก   บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด ก�ำหนดค่ำบริกำร

   - เจ้ำหนี้อื่น 1,840 - ฝำกสินค้ำและค่ำขนถ่ำยน�้ำตำลเพื่อส่งออก

   - ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 138 - จำกปริมำณสินค้ำและระยะเวลำกำรฝำก ซึ่งเป็นไป

       ตำมรำคำตลำดและมีเงื่อนไขเป็นไปตำมกำรค้ำปกติทั่วไป

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด  - ค่ำฝำกสินค้ำและ 12,922 10,201

    ขนถ่ำยน�้ำตำล

    เพื่อส่งออก

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด  - ค่ำฝำกสินค้ำและ  31,976 23,311

    ขนถ่ำยน�้ำตำล

    เพื่อส่งออก

บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด  - ค่ำฝำกสินค้ำและ 6,445 5,684

    ขนถ่ำยน�้ำตำล

    เพื่อส่งออก

   - ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 61 -

 บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท เค.เอส.แอล.  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 5,226 5,300 บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น

  ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด - ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 210 - ศูนย์บริกำรคอมพิวเตอร์ให้บริกำรภำยในกลุ่มบริษัท

   - เจ้ำหนี้อื่น - 4 บริษัทมีกำรก�ำหนดรำคำค่ำบริกำรระหว่ำงกันโดยค�ำนวณ

       จำกต้นทุนเงินลงทุนและกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 

       เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ�ำกัด และน�ำตัวเลขที่ได้มำ

       จัดสรรเพื่อคิดค่ำบริกำรตำมปริมำณกำรใช้งำนจริงของ

       แต่ละบริษัท

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 1,692 2,198

   - ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 58 -

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 3,731 3,015  

   - ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 142 -



  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   63      

ผู้ซื้อ	/	ผู้รับบริกำร	 ผู้ขำย	/	ผู้ ให้บริกำร	 ลักษณะรำยกำร	 มูลค่ำของรำยกำร	 ควำมจ�ำเป็นและ

	 	 	 /เงื่อนไขที่ส�ำคัญ	 (พันบำท)	 ควำมสมเหตุสมผล

	 	 31	ต.ค.	56	 31	ต.ค.	55

บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 1,372 1,201

   - ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 54 -

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 57 17

บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 179 95

บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขต จ�ำกัด  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 444 490

   - เจ้ำหนี้อื่น - 37

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 471 481

Koh Kong Plantation Co., Ltd.  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์ 135 185

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด (มหำชน)  บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ�ำกัด (มหำชน) - ค่ำเคมีภัณฑ์และ 7,328 7,654 บริษัทซื้อเคมีภัณฑ์และอะไหล่เครื่องจักรจำกบริษัท

    อะไหล่เครื่องจักร    สหมิตรเครื่องกล จ�ำกัด (มหำชน) เพื่อใช้ในกำรผลิตน�้ำตำล

   - เจ้ำหนี้อื่น ได้แก่  126 259 บริษัทได้มีกำรเปรียบเทียบรำคำขำยกับคู่ค้ำรำยอื่น

    ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด   ผลปรำกฏว่ำรำคำขำยของ บริษัท สหมิตรเครื่องกล

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด  - ค่ำเคมีภัณฑ์และ 1,546 - จ�ำกัด (มหำชน) ถูกกว่ำ

    อะไหล่เครื่องจักร 

   - เจ้ำหนี้อื่น ได้แก่  1,406 -

    ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด

บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด   - ค่ำเคมีภัณฑ์และ 24 28

    อะไหล่เครื่องจักร 

   

 1.2 ค่ำเช่ำพื้นที่ (ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555) 

	 ผู้ ให้เช่ำ	 ผู้เช่ำ	 ลักษณะรำยกำรที่ส�ำคัญ	 มูลค่ำของรำยกำร	 ควำมจ�ำเป็นและ

	 	 	 	 31	ต.ค.	56		31	ต.ค.	55	 ควำมสมเหตุสมผล

บริษัท น�้ำตำลขอนแก่น บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ�ำกัด  เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน 202.84 ตำรำงเมตร  619 612   บริษัทให้พื้นที่เช่ำแก่บริษัทในกลุ่มเป็นระยะเวลำนำนแล้ว

 จ�ำกัด (มหำชน)  และที่จอดรถ ตำรำงเมตรละ 250   เนื่องจำกต้องกำรให้บริษัทในกลุ่มตั้งส�ำนักงำน

   และ 200 บำท ตำมล�ำดับ    ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในกำรบริหำรจัดกำร

   ต่อสัญญำทุก 1 ปี      โดยคิดค่ำเช่ำตำมรำคำตลำดและมีเงื่อนไขเป็นไปตำม

   (01/09/56 - 31/08/57)   กำรค้ำปกติทั่วไป ณ.วันที่เริ่มท�ำสัญญำเช่ำครั้งแรก

  บริษัท รำชำเซรำมิค จ�ำกัด เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน 495.54 ตำรำงเมตร 1,440 1,440 โดยเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรเช่ำพื้นที่และทรัพย์สิน

   และที่จอดรถ ตำรำงเมตรละ 242 บำท   ได้ก�ำหนดให้เป็นไปตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน โดยค�ำนึง

   ต่อสัญญำทุก 1 ปี     ถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ

   (01/01/56 - 31/12/57)

  บริษัท เค.เอส.แอล.  เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน 202.84 ตำรำงเมตร 609 372

  ไอทีเซ็นเตอร์ จ�ำกัด และที่จอดรถ ตำรำงเมตรละ 200 บำท

   ต่อสัญญำทุก1 ปี  

   (01/03/56 - 28/02/57)

  บริษัท อมำโก้ จ�ำกัด เช่ำที่ดิน 536 ตำรำงเมตร  23 20

   รำคำ 1,650 บำท ต่อเดือน อำยุสัญญำ 

   20 ปี (01/02/47-31/01/67) 

   รำคำปรับขึ้น 10 % ทุกๆ 3 ปี 

  บริษัท เค เค วู้ด  เช่ำที่ดิน 1,728 ตำรำงวำ 90 90

     อินดัสตรี จ�ำกัด รำคำ 90,200 และ 82,000 บำทต่อปี 

   ตำมล�ำดับ ต่อสัญญำทุก 3 ปี 

   (15/01/54-14/01/57) 

   รำคำปรับขึ้น 10 % ทุกๆ 3 ปี
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	 ผู้ ให้เช่ำ	 ผู้เช่ำ	 ลักษณะรำยกำรที่ส�ำคัญ	 มูลค่ำของรำยกำร	 ควำมจ�ำเป็นและ

	 	 	 	 31	ต.ค.	56		31	ต.ค.	55	 ควำมสมเหตุสมผล

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด บริษัท เค.เอส.แอล  เช่ำพื้นที่ส�ำนักงำน พร้อมเฟอนิเจอร์  108 108 บริษัทให้พื้นที่เช่ำแก่บริษัทในกลุ่มเป็นระยะเวลำนำนแล้ว

  เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด 30.00 ตำรำงเมตร ตำรำงเมตรละ   เนื่องจำกต้องกำรให้บริษัทในกลุ่มตั้งส�ำนักงำน

   300 บำท ต่อสัญญำ ทุก1 ปี   ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในกำรบริหำรจัดกำร 

   (01/09/56-31/08/57)    โดยคิดค่ำเช่ำตำมรำคำตลำด และมีเงื่อนไขเป็นไปตำม

       กำรค้ำปกติทั่วไป ณ วันที่เริ่มท�ำสัญญำเช่ำครั้งแรก 

      โดยเงื่อนไขต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำรเช่ำพื้นที่และทรัพย์สินได้

      ก�ำหนดให้เป็นไปตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกันโดยค�ำนึงถึง

      ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญของบริษัทเป็นส�ำคัญ

บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด ค่ำเช่ำที่ดิน  270 ไร่ รำคำไร่ละ 163 168 บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด เช่ำที่ดินของบริษัท

   500 บำท ต่อสัญญำทุก 3 ปี    แชมเปี้ยนฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด เพื่อใช้เป็นแปลง

   (04/08/56 - 03/08/59)   ทดลองปลูก และวิจัยพันธุ์อ้อย ซึ่งค่ำเช่ำเป็นไปตำม

      รำคำที่ตกลงร่วมกัน

 

 1.3 เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหว่ำงบริษัท บริษัทย่อยจำกบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

  (ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2556 และ 2555)         
         

                                  หน่วย : พันบาท

	 ส�ำหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ตุลำคม	2556

	 ผู้กู้	 ผู้ ให้กู้	 ยอดยกมำ		 กู้เพิ่ม	 ช�ำระคืน	 ยอดคงเหลือ		ดอกเบี้ยจ่ำย	 ควำมจ�ำเป็นและ
   1	พ.ย.	55	 ระหว่ำงงวด	ระหว่ำงงวด	31	ต.ค	56	 	 ควำมสมเหตุสมผล

บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด บริษัท เค.เอส.แอล.  - 657,020 (657,020) - 3,138 บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด ได้รับ

  เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด      กำรสนับสนุนทำงกำรเงินผ่ำนบริษัท เค เอส แอล

        เอ็กซ์ปอร์ต ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตำมระเบียบ

        ข้อบังคับของรำชกำรในเรื่องกำรส่งออกน�้ำตำล

        โดยบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตท�ำหน้ำที่เป็น

        บริษัทตัวกลำง (ผู้กู้) ในกำรขอวงเงินสินเชื่อเพื่อ

        ธุรกรรมกำรส่งออกกับทำงธนำคำร และปล่อยกู้ต่อ

        ให้แก่โรงงำนบริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด

        โดยบริษัทประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด จะวำงค�้ำ

        ประกันเงินกู้กับธนำคำรด้วยน�้ำตำลที่จะส่งออก

        และน�ำตั๋วสัญญำใช้เงินมำวำงเพื่อเป็นหลักประกัน

        ที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด

        ทั้งนี้หลักประกันดังกล่ำวครอบคลุมวงเงินสินเชิ่อ

        และไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรค�้ำประกัน

        วงสินเชื่อระหว่ำงกัน 

          

          หน่วย : พันบาท

	 ส�ำหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ตุลำคม	2555

	 ผู้กู้	 ผู้ ให้กู้	 ยอดยกมำ		 กู้เพิ่ม	 ช�ำระคืน	 ยอดคงเหลือ		ดอกเบี้ยจ่ำย	 ควำมจ�ำเป็นและ
   1	พ.ย.	54	 ระหว่ำงงวด	ระหว่ำงงวด	31	ต.ค	55	 	 ควำมสมเหตุสมผล

บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด บริษัท เค.เอส.แอล.  - 959,090 (959,090) - 4,394 บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด ได้รับ

  เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด      กำรสนับสนุนทำงกำรเงินผ่ำนบริษัท เค.เอส.แอล.

        เอ็กซ์ปอร์ต ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตำมระเบียบ

        ข้อบังคับของรำชกำรในเรื่องกำรส่งออกน�้ำตำล

        โดยบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตท�ำหน้ำที่เป็น

        บริษัทตัวกลำง (ผู้กู้) ในกำรขอวงเงินสินเชื่อเพื่อ

        ธุรกรรมกำรส่งออกกับทำงธนำคำร และปล่อยกู้ต่อ

        ให้แก่โรงงำนบริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด

        โดยบริษัทประจวบอุตสำหกรรม จ�ำกัด จะวำงค�้ำ

        ประกันเงินกู้กับธนำคำรด้วยน�้ำตำลที่จะส่งออก

        และน�ำตั๋วสัญญำใช้เงินมำวำงเพื่อเป็นหลักประกัน

        ที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ�ำกัด

        ทั้งนี้หลักประกันดังกล่ำวครอบคลุมวงเงินสินเชิ่อ

        และไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรค�้ำประกัน

        วงสินเชื่อระหว่ำงกัน 

  



  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   65      

นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีมติเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน 

 ดังนี้

 กรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทใน

ช่วงที่ผ่ำนมำ และได้ให้ควำมเห็นว่ำ เป็นรำยกำรที่มีควำมจ�ำเป็นและ

สมเหตุสมผลในกำรท�ำรำยกำร ซึ่งรำยกำรที่เป็นรำยกำรค้ำตำมปกติ

ของกำรด�ำเนินธุรกิจนั้น บริษัทได้ก�ำหนดรำคำตำมรำคำตลำด 
 

 นโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

 1. รำยกำรค้ำตำมปกติของกำรด�ำเนินธุรกิจ เช่น กำรใช้ท่ำเรือ

และคลังสินค้ำของบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) และ

กำรซื้อขำยน�้ำตำลระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย รำยกำรดังกล่ำวจะยัง

คงมีอยู่ในอนำคต ซึ่งบริษัทจะด�ำเนินกำรโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ

บริษัทเป็นส�ำคัญ และรำคำที่คิดต้องเป็นไปตำมรำคำตลำด 

 2. รำยกำรเช่ำพื้นที่และทรัพย์สิน จะเป็นไปตำมรำคำตลำด และ

เป็นรำคำค่ำเช่ำที่เท่ำกับกำรให้บุคคลอื่นเช่ำ

 3. รำยกำรซื้อขำยทรัพย์สินและเงินลงทุน รำยกำรซื้อขำย

ทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัท เป็นรำยกำรเพิ่มทุนเพื่อรักษำสัดส่วน

กำรถือหุ ้นและกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจปัจจุบันที่มีอยู ่และธุรกิจใน

อนำคต   ซึ่งนโยบำยที่ซื้อขำยทรัพย์สินระหว่ำงกัน  และกำรซื้อขำยเงิน

ลงทุนระหว่ำงกัน จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ และจะ

กระท�ำเท่ำที่จ�ำเป็นและเหมำะสม 

 4. รำยกำรกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง กำรกู้ยืมเงินกับ

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง บริษัทจะกระท�ำเท่ำที่จ�ำเป็นและเหมำะสม  

โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�ำคัญ

 5. รำยกำรพิเศษอื่นๆ เป็นรำยกำรอื่นๆ นอกเหนือจำกข้อ 1-4

 รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดข้ึนกับบุคคลที่

อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออำจมีควำม

ขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดในอนำคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมกำร

ตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสม

ของรำยกำรนั้น ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช�ำนำญใน

กำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชำญ

อิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำร

ระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร

หรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี

 ทั้งนี้รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตนั้น คณะกรรมกำร

บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง 

ประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผย

ข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน  และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน

ที่ส�ำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย นอกจำกนี้ บริษัทจะเปิดเผย

รำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำก

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (56-1) 

ในปีต่อๆ ไป

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นที่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งถือหุ้น

เกินกว่ำร้อยละ	10
 จำกโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบัน ที่
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมบำงบริษัทยังมีกำรถือหุ้นโดยบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งเกินกว่ำร้อยละ 10 นั้นมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

 1.  บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) มีบุคคลที ่
   อำจมีควำมขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จ�ำนวนร้อยละ 38.36  
   โครงสร้ำงกำรถือหุ้นนี้เกิดขึ้นมำนำนแล้ว โดยที่ นำยประภำส  
   ชุติมำวรพันธ์และครอบครัว ได้เข้ำไปถือหุ้นบริษัทไทยชูกำร์  
   เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน) เป็นลักษณะกำรลงทุนส่วนตัว  
   และไม่ได้ถือแทนบริษัท ส่วนบริษัท น�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด  
   (มหำชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด  
   (มหำชน) จ�ำนวนร้อยละ  23.82 และไม่มีนโยบำยที่จะลงทุนเพิ่ม 
     ดังนั้น จึงไม่สำมำรถที่จะปรับโครงสร้ำงได้และมิได้ให้ 
   กรรมกำรของบริษัทขำยหุ้นนั้นให้กับบริษัท (ทั้งนี้กำรที่ 
   กรรมกำรของบริษัทซื้อหุ้นในบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล  
   จ�ำกัด (มหำชน) เป็นกำรลงทุนส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท)  
   นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรไม่มีแรงจูงใจที่จะกระท�ำ 
   กำรใดๆ เพ่ือถ่ำยเทผลประโยชน์ไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง  
   เนื่องจำกผู้ถือหุ้นและกรรมกำรส่วนใหญ่ของบริษัทถือหุ้นใน 
   สัดส่วนมำกกว่ำบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)  
   นอกจำกนี้ในบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ลจ�ำกัด (มหำชน)  
   ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ยังมีกรรมกำร 
   อีกหลำยท่ำนที่มำจำกบริษัทน�้ำตำลอื่นๆ ดังนั้น จึงมีกำรคำน 
   อ�ำนำจกันภำยในอยู่แล้วในทั้ง 2 บริษัท ท�ำให้กำรท�ำรำยกำร 
   ระหว่ำงบริษัทและบริษัทไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล  จ�ำกัด   (มหำชน) 
   เป็นไปตำมรำคำและกลไลทำงกำรตลำด ซึ่งจะก่อให้เกิดผล 
   ประโยชน์สูงสุดกับทั้ง 2 บริษัท

 2.  บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ�ำกัด มีบุคคลที่อำจมีควำม 
   ขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จ�ำนวนร้อยละ 18.00 ผู้ถือหุ้นใหญ่
   อื่น ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจชำวไต้หวัน ทั้งนี้ บริษัท แชมเปี้ยน 
   เฟอร์เมนเตช่ัน จ�ำกัด เดิมมิได้มีธุรกรรมอะไรยกเว้นมีที่ดิน 
   ให้เช่ำ ต่อมำในปลำยปี 2547 บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น  
   จ�ำกัด ได้เข้ำลงทุนในธุรกิจแป้งมันซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง 
   กับธุรกิจน�้ำตำล โดยลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนให้รูปเงินปันผล  
   ในอนำคต 

 จะเห็นได้ว่ำโครงสร้ำงกำรถือหุ ้นของบริษัทและบริษัทย่อยใน
ปัจจุบันที่บำงบริษัทยังมีกำรถือหุ้นโดยบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเกิน
กว่ำร้อยละ 10 นั้น เป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันบริษัท
พยำยำมที่จะปรับโครงสร้ำงให้มีควำมขัดแย้งกันน้อยที่สุด ทั้งนี้ บริษัท
มีนโยบำยเกี่ยวกับกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนำคต 
โดยบริษัทจะเข้ำลงทุนโดยตรงด้วยตัวเองและไม่ให้บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งเข้ำถือหุ ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่ำที่ก�ำหนดเว้น
แต่จะกระท�ำเท่ำที่จ�ำเป็นและเหมำะสมและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทเป็นส�ำคัญ  นอกจำกนี้ บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งจะไม่เข้ำถือหุ้น
หรือลงทุนในธุรกิจที่จะท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งกับทำงบริษัท หรือธุรกิจที่
มีลักษณะเป็นกำรแข่งขันกับบริษัท
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ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

 รอบบัญชีของบริษัทเริ่มวันที่ 1 พฤศจิกำยน และสิ้นสุดวันที่ 31 

ตุลำคม ของทุกปี

 1. รำยงำนของผู้สอบบัญชี

  1) ผู้สอบบัญชี

   ปี 2554 นำงสำววิมลพร บุณยัษเฐียร 

    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4067

    บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
   

   ปี 2555 นำงสำววิมลพร บุณยัษเฐียร 

    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4067

    บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด 

   ปี 2556 นำงสำววิมลพร บุณยัษเฐียร 

    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4067

    บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
  

  2) สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ                       

   3 ปีที่ผ่ำนมำ

   ปี 2554 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็น 

    โดยไม่มีเงื่อนไข 

    โดยอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตควำมรับผิดชอบ 

    ในกำรตรวจสอบ  ซึ่งผู้ตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบ 

    งบกำรเงินของบริษัทย่อยสำมแห่งในต่ำงประเทศ 

    และหกแห่งในประเทศ ซึ่งได้รวมอยู่ในงบกำรเงินรวม 

    ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2554 นี้ งบกำรเงิน 

    ของบริษัทย่อยดังกล่ำวแสดงยอดสินทรัพย์รวม ณ  

    วันที่ 31 ตุลำคม 2554 จ�ำนวน 7,077.21 ล้ำนบำท  

    คิดเป็นร้อยละ 26.95 ของสินทรัพย์รวม ยอดรำยได้

    รวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2554 จ�ำนวน  

    2,985.73 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 18.16 ของรำยได้

    รวม และมีก�ำไรสุทธิรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

    ตุลำคม 2554 จ�ำนวน 14.31 ล้ำนบำท คิดเป็น 

    ร้อยละ 0.70 ของก�ำไรสุทธิรวม งบกำรเงินของ 

    บริษัทย่อยดังกล่ำวได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น

     กำรเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    กับจ�ำนวนเงินของรำยกำรต่ำงๆ ของบริษัทย่อย 

    ดังกล่ำวในงบกำรเงินรวม ถือตำมรำยงำนของ      

    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่น ดังกล่ำวได้ตรวจสอบโดย

    ผู้สอบบัญชีอื่น กำรเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชี 

    ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจ�ำนวนเงินของรำยกำรต่ำงๆ 

    ของบริษัทย่อยดังกล่ำวในงบกำรเงินรวม ถือตำม 

    รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่น
      

   ปี 2555 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็น 

    โดยไม่มีเงื่อนไข

    โดยอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตควำมรับผิดชอบ

    ในกำรตรวจสอบ ซ่ึงผู้ตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบ  

    งบกำรเงินของบริษัทย่อยสำมแห่งในต่ำงประเทศ 

    และหกแห่งในประเทศ    ซึง่ได้รวมอยู่ในงบกำรเงนิรวม 

    ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2555 นี้ งบกำรเงิน

    ของบริษัทย่อยดังกล่ำวแสดงยอดสินทรัพย์รวม  

    ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2555 จ�ำนวน 7,321.04 ล้ำนบำท  

    คิดเป็นร้อยละ 24.72 ของสินทรัพย์รวม ยอดรำยได้ 

    รวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2555 จ�ำนวน  

    3,737.93 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16.83 ของรำยได้ 

    รวม และมีขำดทุนสุทธิรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  

    ตุลำคม 2555 จ�ำนวน 322.03 ล้ำนบำท คิดเป็น 

    ร้อยละ 13.02 ของก�ำไรสุทธิรวม งบกำรเงินของ 

    บริษัทย่อยดังกล่ำวได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น 

     กำรเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง

    กับจ�ำนวนเงินของรำยกำรต่ำงๆ ของบริษัทย่อย   

    ดังกล่ำวในงบกำรเงินรวม ถือตำมรำยงำนของ    

    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตอื่น

   ปี 2556 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็น 

    โดยไม่มีเงื่อนไข
 

 2. สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย และหลักเกณฑ์ในกำรท�ำงบ 

 กำรเงินรวม

  (รำยละเอียดของงบกำรเงินทั้งหมดนี้สำมำรถศึกษำได้จำก    

  งบกำรเงินแนบท้ำย)

  งบกำรเงินปี 2554 งบกำรเงินปี 2555 และงบกำรเงินปี 2556 

ประกอบด้วยบริษัทย่อยจ�ำนวนทั้งสิ้น 14 แห่ง (ไม่รวมบริษัทย่อยของ

บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)) 
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ลดลงร้อยละ 14 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 182 ล้ำนบำท ค่ำธรรมเนียม

กองทุน 1,033 ล้ำนบำท ท�ำให้บริษัทมีก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและ

ภำษีเงินได้ 2,464 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 35
 

  ในปี 2556 บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงิน 672 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

21 และภำระภำษีเงินได้นิติบุคคล 144 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 80 หัก 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งขำดทุน 13 ล้ำนบำท ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิในส่วนของ

บริษัท ลดลงร้อยละ 29 จำกปีที่ผ่ำนมำที่ 2,354 ล้ำนบำท ลดลงเป็น 

1,661 ล้ำนบำทในปี 2556

 3. งบก�ำไรขำดทุน

  ในภำพรวม ปี 2556 บริษัทมีรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนรวมทั้งสิ้น 

18,941 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 15 โดยรำยได้จะมำจำก

รำยได้จำกกำรขำย 18,586 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำรบริกำร 355 

ล้ำนบำท บริษัทมีต้นทุนรวมทั้งสิ้น 14,961 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ

ร้อยละ 9 และมีรำยได้อื่น ๆ 777 ล้ำนบำท รวมบริษัทมีก�ำไรก่อนหักค่ำ

ใช้จ่ำยทั้งสิ้น 4,756 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
   

  ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

474 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 12 และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 603 ล้ำนบำท

	 ตำรำงที่	1	:	แสดงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัททำงตรงและทำงอ้อม

 อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น

 2554 2555 2556

บริษัท น�้ำตำลท่ำมะกำ จ�ำกัด 90.21 90.21 90.21
บริษัท โรงงำนน�้ำตำลนิวกรุงไทย จ�ำกัด 95.78 95.78 95.78
บริษัท น�้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ�ำกัด 98.61 98.61 98.61
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ�ำกัด 80.31 80.31 91.02
บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จ�ำกัด 79.55 79.55 79.55
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ�ำกัด 100.00 100.00 100.00
บริษัท โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด 100.00 100.00 100.00
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ�ำกัด 100.00 100.00 100.00
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์เทรดดิ้ง จ�ำกัด 100.00 100.00 100.00
บริษัท น�้ำตำลสะหวันนะเขด จ�ำกัด 98.49 98.49 98.49
Koh Kong Plantation Co.,Ltd.* 70.00 70.00 80.00
Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.  70.00 70.00 80.00
Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00 100.00 100.00
บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ำกัด (มหำชน)** 23.82 23.82 23.82

หมายเหตุ
*  ถือทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.
**  อย่างไรก็ตาม ในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งทรัพย์ ชื่อย่อ TSTE มีบริษัทย่อยของ
 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน) อีก 5 บริษัท ได้แก่ 
 - บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ�ากัด  ท�าธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 23.11% 
 - บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน�้ามัน จ�ากัด ท�าธุรกิจซื้อ-ขาย ให้เช่า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงกลั่นน�้ามันปาล์ม อัตราการถือหุ้น
  รวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 28.48%
 - บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) ท�าธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตแป้งสาลี อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 16.59% 
  เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ชื่อย่อ TMILL
 - บริษัท ที เอส คลังสินค้า จ�ากัด ท�าธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินค้า อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 19.30%
 - บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ�ากัด ท�าธุรกิจให้บริการขนส่ง บริการรักษาความปลอดภัย และโรงงานผลิตถุงกระสอบพลาสติก  
  อัตราการถือหุ้นรวมทั้งทางตรงและทางอ้อม 30.58%
 รายละเอียดสามารถดูได้จากข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ�ากัด (มหาชน) (TSTE) และ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) (TMILL)
***  ชื่อเดิม บริษัท เคเอสแอล เคมี จ�ากัด
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	 ตำรำงที่	2	:	แสดงงบก�ำไรขำดทุนของบริษัท	และบริษัทย่อยเปรียบเทียบ	3	ปีย้อนหลัง
 
			งบก�ำไนขำดทุนโดยสรุป	(ล้ำนบำท)	 2556	 2555	 %		 2554

   กำรเปลี่ยนแปลง

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 18,941.16 22,212.30 -15% 16,459.80 

ต้นทุนจำกกำรด�ำเนินงำน (14,961.29) (16,478.72) -9% (11,596.39)

 ก�ำไรขั้นต้น 3,979.87 5,733.58 -31% 4,863.41 

รำยได้อื่นๆ 776.52 492.65 58% 312.64

 ก�ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำย 4,756.39 6,226.22 -24% 5,176.05 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (473.73) (535.38) -12% (340.98) 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (603.30) (701.05) -14% (604.96) 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร (181.91) (162.74) 12% (143.20) 

ค่ำธรรมเนียมกองทุน (1,033.10) (1,064.19) -3% (812.83) 

ขำดทุนจำกสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ    (16.77)

  รวมค่ำใช้จ่ำย (2,292.04) (2,463.37) -7% (1,918.73)

  ก�ำไรก่อนหักต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 2,464.35 3,762.85 -35% 3,257.31 

ต้นทุนทำงกำรเงิน (671.95) (556.32) 21% (465.25) 

ส่วนแบ่งก�ำไรบริษัทร่วม (0.17) (8.29) -98% (9.17) 

ภำษีเงินได้ (144.14) (725.53) -80% (750.69) 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอื่นๆ 13.30 (118.45) -111% (142.31)

  ก�ำไรสุทธิ 1,661.39 2,354.26 -29% 1,889.89

  ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 1.00 1.50 -33% 1.22 

  อัตรำก�ำไรขั้นต้น 21.01% 25.81%  29.55% 

  อัตรำก�ำไรสุทธิ 8.77% 10.60%  11.48%
  

 เมื่อพิจำรณำในส่วนของโครงสร้ำงรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน

ทั้งสิ้น 18,941 ล้ำนบำท บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยน�้ำตำลและกำก

น�้ำตำล 12,521 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 66 ของรำยได้ทั้งหมด รำย

ได้จำกกำรขำยเอทำนอลและเบนซิน 2,344 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 12 

ของรำยได้ทั้งหมด รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ ที่ซ่ึงโรงไฟฟ้ำของบริษัท

จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ตำมสัญญำซื้อ

ขำยไฟฟ้ำ จ�ำนวน 1,029 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5 รำยได้จำกกำรขำย

แป้งสำลี น�้ำมันปำล์ม และกระสอบ 2,142 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 11 

รำยได้ที่เหลือจะเป็นรำยได้จำกกำรขำยปุ๋ย รำยได้จำกงำนบริกำรและ

รำยได้อื่นๆ 
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	 ตำรำงที่	3	:	โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัท	3	ปีย้อนหลัง
 

				โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน	(ล้ำนบำท)	 2556	 2555	 %		 2554
   กำรเปลี่ยนแปลง

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน     
 รำยได้จำกกำรขำยน�้ำตำล 12,408.06 66% 15,493.86 70% -20% 12,336.47 75% 
 รำยได้จำกกำรขำยกำกน�้ำตำล 30.58 0% 146.11 1% -79% 312.05 2% 
 รำยได้อื่นๆ จำกกำรขำยน�้ำตำล 82.55 0% 186.90 1% -56% 125.32 1% 
 รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 1,028.61 5% 859.88 4% 20% 482.80 3% 
 รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลและเบนซิน 2,343.70 12% 1,818.17 8%  29%  684.69 4% 
  รำยได้จำกกำรขำยปุ๋ย 11.30 0% 3.47 0% 225% 2.84 0% 
 รำยได้จำกกำรขำยข้ำวสำลี น�้ำมัน กระสอบ 2,142.03 11% 2,760.81 12% -22% 1,971.79 12% 
 รำยได้จำกงำนบริกำร 354.83 2% 336.00 2% 6% 176.98 1% 
 รำยได้อื่นๆ จำกกำรด�ำเนินงำน 539.80 3% 607.10 3% -11% 366.86 2% 
  รวม 18,941.16 100% 22,212.30 100% -15%  16,459.80 100%
รำยได้อื่นๆ        
   รำยได้ค่ำเช่ำ 52.60 7% 53.51 11% -2% 45.42 15%
 รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ (Non-Firm) 35.40 5% 41.98 9% -16% 43.83 14%
 ก�ำไรจำกขำยสินทรัพย์และเงินลงทุน 17.95 2% 33.13 7% -46% 15.14 5%
 ก�ำไรจำกตรำสำรอนุพันธ์  245.88 32% 120.88 25% 103% - 0%
 ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 182.90 24% 27.50 6% 565% 31.63 10%
 รำยได้อื่นๆ  214.78 31% 215.65 44% 12% 176.61 56%
  รวม 776.52 100% 492.65 100% 58% 312.64 100%

 4. งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 

	 	 ตำรำงที่	4	:	สรุปงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	เปรียบเทียบ	3	ปีย้อนหลัง

			งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป	(ล้ำนบำท)	 2556	 2555	 %		 2554

   กำรเปลี่ยนแปลง

 เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 212.24 289.73 -27%  280.95

 ลูกหนี้กำรค้ำ 880.91 835.63 5% 767.15

 ลูกหนี้ชำวไร่ 894.91 755.18 19% 622.57

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชำวไร่ 827.43 747.69 11% 716.28

 ลูกหนี้ค่ำอ้อยและค่ำตอบแทนกำรผลิต - 39.04 -100% 88.87

 สินค้ำคงเหลือ 3,647.46 3,492.97 4% 3,267.21

 ต้นทุนกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 479.51 569.98 -16% 724.49

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 25,137.52 21,424.19 17% 16,081.62

 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด�ำเนินงำน 279.12 289.49 -4% 399.27

รวมสินทรัพย์ 36,016.90 29,617.09 22% 23,820.35

 หนี้สินหมุนเวียน 13,466.37 12,322.86 9% 8,595.36

 หนี้สินไม่หมุนเวียน 8,400.58 5,262.10 60% 6,010.49

รวมหนี้สิน 21,866.95 17,584.96 24% 14,605.85

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,149.95 12,032.13 18% 9,214.50

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น 7.55 6.54  4.95

อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน 1.55 1.46  1.59

อัตรำส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน 1.34 1.17  1.31
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โครงกำรลงทุนซื้ออำคำรลิเบอร์ตี้สแควร์ที่สีลม สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นดังกล่ำว 

บริษัทมีกำรใช้วงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน และกำรออกตรำสำรหนี ้

ส่งผลให้หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จำก 17,585 ล้ำนบำท ในปี 2555

เป็น 21,867 ล้ำนบำท จึงส่งผลให้อัตรำหนี้สินต่อทุนเพ่ิมขึ้นจำก 1.46 

เท่ำในปี 2555 เป็น 1.55 เท่ำ และอัตรำหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อทุน

เพิ่มขึ้นจำก 1.17 เท่ำในปี 2555 เป็น 1.34 เท่ำ

 5. งบกระแสเงินสด

	 	 ตำรำงที่	5	:	แสดงงบกระแสเงินสดของบริษัท	เปรียบเทียบ	3	ปีย้อนหลัง
  
			งบกระแสเงินสดโดยสรุป	(ล้ำนบำท)	 2556	 2555	 %		 2554
   กำรเปลี่ยนแปลง

ก�ำไร + ค่ำเสื่อม + รำยกำร Non cash 3,370 4,781 -30% 4,045
เปลี่ยนแปลงใน Working Capital (1,604) (1,070)  (2,007)
 กระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน 1,766 3,711 -52% 2,038
ลงทุนในที่ดิน อำคำร เครื่องจักร  (สุทธิ)  (4,242) (4,249) 0% (1,387)
 กระแสเงินสดจำกกำรลงทุน (6,294) (4,415) 43% (1,787)
 กระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน 4,431 709 525% (164)
เงินสดเปลี่ยนแปลง (91) 9  78
เงินสดปลำยงวด 199 289  281
EBIT   2,464 3,763   -35%  3,257 
Depreciation 950  833   14%  645 
EBITDA 3,414  4,596   -26%  3,903

  ในปี     2556   บรษิัทมสีนิทรพัย์รวม    36,017 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ร้อยละ 

22 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ 29,617 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนเนื่องจำกกำร

ลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน ซ่ึงประกอบด้วยกำรลงทุน

ส่วนหนึ่ง จำกโครงกำรสร้ำงโรงงำนน�้ำตำลและโรงไฟฟ้ำที่จังหวัดเลย 

โครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และปรับปรุงโรงงำนน�้ำตำล

เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อย ที่อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  

  ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับกระแสเงินสดจำก

กิจกรรมกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน

ด�ำเนินงำนเข้ำมำทั้งสิ้น 3,370 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2555 ร้อยละ 30 

เนื่องจำกผลประกอบกำรที่ลดลง ในธุรกิจน�้ำตำล ส่งผลให้ในปี 2556 

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกำรด�ำเนินงำน 1,766 ล้ำนบำท 

ลดลงจำกปี 2555 ร้อยละ 52
  

  ในส่วนกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทุน บริษัทและบริษัท

ย่อย มีกำรจ่ำยเงินจำกกิจกรรมกำรลงทุน (สุทธิ) ทั้งหมด 6,294 ล้ำนบำท 

โดย 4,242 ล้ำนบำท เป็นกำรลงทุนในที่ดิน อำคำร เครื่องจักร (สุทธิ) 

ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจำกกำรลงทุนในโครงกำรสร้ำงโรงงำนน�้ำตำลและโรง

ไฟฟ้ำที่จังหวัดเลย โครงกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และ

ปรับปรุงโรงงำนน�้ำตำลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อย ที่อ�ำเภอ

น�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และโครงกำรลงทุนซ้ืออำคำรลิเบอร์ตี้สแควร์   

ที่สีลม
 

  ในกิจกรรมกำรจัดหำเงิน บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับเงินสด

สุทธิมำทั้งหมด 4,431 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกกำรกู้เงินระยะสั้น และกำร

ใช้วงเงินสินเชื่อระยะยำวในโครงกำรต่ำงๆ
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 6. อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

  ตำรำงที่	6	:	แสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน	เปรียบเทียบ	3	ปีย้อนหลัง
 
					อัตรำส่วนทำงกำรเงิน	(ล้ำนบำท)	 2556	 2555	 2554

Short Term liquidity ratios    
    Current Ratio 0.47 0.49 0.66  
 Acid Test Ratio 0.19 0.19 0.26  
    Collection period 23 19 22  
 Days of Inventory 87 75 80  
Capital Structure and Solvency ratios    
 D/E Ratio 1.55 1.46 1.59  
    IBD/E Ratio 1.34 1.17 1.31  
 LTD to equity 0.57 0.42 0.65  
 Times interest earned 4.67 7.76 8.00  
Return on Investment ratios    
 ROA 7% 13% 14%  
 ROE 12% 20% 21%  
Operating performance ratios    
 Gross Profit Ratio 21% 26% 30%  
 Operating Profits to Sales 13% 17% 20%  
 Pretax Profit to sales 9% 14% 17%  
 Net Income to Sales 9% 11% 11%  
Asset Utilization ratios    
 Sales to cash 77.6 77.9 68.0  
 Sales to accounts receivables 15.4 18.9 16.7  
 Sales to inventory 5.3 6.6 6.4  
 Sales to fixed assets 0.8 1.2 1.1  
 Sales to total assets 0.6 0.8 0.7  
Market Measures    
 Book Value per Share 7.98 6.54 4.95  
 Earning Per Share 1.00  1.50 1.22  

 จะเห็นได้ว่ำจำกปี 2556 อัตรำส่วนทำงกำรเงิน ในส่วนของ Liquidity  

ที่เป็นส่วนของ Current Ratio และ Acid Test Ratio ลดลงและอยู่ใน

ระดับค่อนข้ำงต�่ำ สืบเนื่องจำกบริษัทอยู่ระหว่ำงเบิกใช้เงินกู้ระยะยำว 

ซึ่งทำงบริษัทได้บริหำรเงินโดยใช้วงเงินสินเชื่อระยะสั้นมำหมุนเวียนใน

กำรลงทุนโครงกำรก่อน จำกนั้นเมื่อถึงก�ำหนดระยะเวลำตำมสัญญำ

เงินกู้ระยะยำว ทำงบริษัทจึงเปลี่ยนมำใช้วงเงินสินเชื่อระยะยำวแทน 

กำรกระท�ำดังกล่ำวเป็นกำรบริหำรเงินเพื่อลดภำระดอกเบี้ยเงินกู้ลง แต่

ท�ำให้อัตรำส่วนทำงกำรเงินในส่วนของ Current Ratio และ Acid Test 

Ratio ลดลงเช่นกัน
 

 ส�ำหรับอัตรำส่วนที่เกี่ยวกับหนี้สินจะเห็นได้ว่ำทั้ง D/E Ratio, 

IBD/E Ratio และ LTD to equity เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจำกกำรใช้เงินกู้ใน

โครงกำรลงทุน 

 ในส่วนของควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรจะเห็นได้ว่ำ ROA และ 

ROE ปรับตัวลดลง สืบเนื่องจำกปริมำณขำย และรำคำขำยน�้ำตำลเฉลี่ย

ปี 2556 ของบริษัทที่ปรับตัวลดลง กอปรกับกำรเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ 

จำกโครงกำรที่ยังไม่ได้เริ่มด�ำเนินงำน 
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กำรวิเครำะห์	และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

 ในปี 2556 บริษัทมีผลก�ำไรสุทธิ 1,661 ล้ำนบำท และเมื่อเทียบกับ

ผลประกอบกำรของปีที่ผ่ำนมำที่มีผลก�ำไรสุทธิ 2,354 ล้ำนบำท บริษัท

มีผลก�ำไรสุทธิลดลง 693 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 29 

 โดยสำเหตุหลักที่ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2556 ลดลงเม่ือเทียบกับ

ผลประกอบกำรปี 2555 มำจำกผลประกอบกำรของธุรกิจน�้ำตำลใน

ประเทศที่ลดลง เนื่องจำก  (1) รำคำขำยน�้ำตำลต่ำงประเทศปรับตัวลดลง 

โดยในปี 2556 รำคำขำยน�้ำตำลทรำยดิบส่งออกเฉล่ียอยู่ที่ 14,546 

บำทต่อตัน ลดลงร้อยละ 19 จำกรำคำในปี 2555 ที่ 18,051 บำทต่อตัน   

รำคำขำยน�้ำตำลทรำยขำวส่งออกในปี 2556 เฉลี่ยอยู่ที่ 17,678 บำทต่อตัน 

ลดลงร้อยละ 16 จำกรำคำในปี 2555 ที่ 21,000 บำทต่อตัน (2) 

ประสิทธิภำพกำรผลิตที่ลดลง สืบเนื่องจำกเครื่องจักรเสีย ช่วงต้นหีบ 

และสภำพอำกำศที่ไม่เย็น ท�ำให้มีปริมำณน�้ำตำลในอ้อยต�่ำ ส่งผลให้ 

ผลผลิตน�้ำตำลต่อตันอ้อยเข้ำหีบ ลดลงเหลือ 95 กิโลกรัมต่อตันอ้อย 

จำกเดิมโดยเฉลี่ยในปี 2555 อยู่ที่ 102 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ท�ำให้ต้นทุน

น�้ำตำลโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ส่งผลให้ในภำพรวมก�ำไร

ของธุรกิจน�้ำตำลในประเทศลดลงจำก 1,662 ล้ำนบำทในปี 2555 เหลือ 

142 ล้ำนบำทในปี 2556

 อย่ำงไรก็ดี ในส่วนธุรกิจไฟฟ้ำ และธุรกิจเอทำนอล มีผลประกอบกำร

ที่ดีขึ้น เนื่องจำก

 บริษัทมีปริมำณขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 

13 จำก 267,452 MW-hr ใน ปี 2555 เป็น 301,136 MW-hr ในปี 

2556 ส่วนหนึ่งเกิดจำกปริมำณอ้อยที่กลุ่มบริษัทหีบได้เพิ่มขึ้น และรำคำ

ขำยไฟฟ้ำมีกำรปรับเพิ่มขึ้นจำกปี 2555 ที่ 3.215 บำทต่อ MW-hr เป็น 

3.416 บำทต่อ MW-hr ในปี 2556 ส่งผลให้บริษัทมีก�ำไรจำกธุรกิจ

ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นจำก 611 ล้ำนบำทในปี 2555 เป็น 966 ล้ำนบำทในปี 2556

 บริษัทมีปริมำณขำยเอทำนอล เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จำก 88.49 ล้ำนลิตร 

ในปี 2555 เป็น 104.65 ล้ำนลิตร ในปี 2556 นอกจำกนี้รำคำขำยเฉลี่ย 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับ ปี 2555 ส่งผลให้ในภำพรวมธุรกิจเอทำนอล 

ของบริษัทมีผลประกอบกำร เพิ่มขึ้นจำก 316 ล้ำนบำท ใน ปี 2555 เป็น 

603 ล้ำนบำท ใน ปี 2556 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 91
 

 ในส่วนของค่ำใช้จ ่ำยในกำรขำยและบริหำรจะประกอบด้วย        

3 ส่วนหลัก คือ 

 1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยลดลง ร้อยละ 24 เนื่องมำจำกยอดขำย 

  น�้ำตำลจำก 792,816 ตันในปี 2555 เหลือ 720,318 ตันในปี 2556

 2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ลดลงร้อยละ 14 สืบเนื่องมำจำกปีก่อน 

  มีกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยของเครื่องจักรโรงงำนไฟฟ้ำที่ได้รับควำม 

  เสียหำย
 

 3. ค่ำธรรมเนียมกองทุน เป็นเงินน�ำส่งเข้ำกองทุนอ้อยและน�้ำตำล 

  ทรำย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงเสถียรภำพให้กับอุตสำหกรรม 

  อ้อยและน�้ำตำลทรำย เงินน�ำส่งดังกล่ำวจะประกอบด้วย 2 ส่วน 

  คือ ส่วนที่หนึ่งคือเงินจำกกำรปรับรำคำน�้ำตำลภำยในประเทศ  

  5 บำทต่อกิโลกรัม ซึ่งเริ่มปรับเมื่อกลำงปี 2551 และส่วนที่สอง 

  คือ ส่วนต่ำงจำกกำรปรับรำคำน�้ำตำล จำกกำรที่แต่เดิมรำคำ 

  ควบคุมเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแต่ปัจจุบันรำคำควบคุม 

  เป็นรำคำที่ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม มติคณะรัฐมนตรีจึงให้น�ำส่วน

  ต่ำงที่เพ่ิมขึ้น ส่งเข้ำไปให้กับกองทุนอ้อยและน�้ำตำลทรำย 

  ค่ำธรรมเนียมกองทุนดังกล่ำวจะอิงกับยอดขำยน�้ำตำลภำยใน 

  ประเทศ ซึ่งในปี 2556 ค่ำธรรมเนียมกองทุนลดลง เนื่องจำก 

  ปริมำณขำยน�้ำตำลภำยในประเทศ ลดลงจำก 197,975 ตันใน 

  ปี 2555 เหลือ 192,331 ตันในปี 2556

 4. ในส่วนของต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น  

  ภำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจำกกำรลงทุนในโครงกำรต่ำง ที่มีกำร 

  ใช้วงเงินกู้มำกขึ้น ท�ำให้ต้นทุนกำรเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21  

  ส่วนภำษีที่ลดลง เนื่องจำกผลประกอบกำรส่วนใหญ่ในปีนี้มำ 

  จำกธุรกิจที่ได้รับลดหย่อนภำษีโดย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

  ส่งเสริมกำรลงทุน

 ด้วยเหตุผลดังกล่ำว จึงส่งผลให้ภำพรวม ปี 2556 ก�ำไรสุทธิของ

บริษัทลดลง ร้อยละ 29 จำก 2,354 ล้ำนบำท เป็น 1,661 ล้ำนบำท เมื่อ

เทียบกับปี 2555  

 สืบเนื่องจำกบริษัทและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน แต่

ค่อนข้ำงหลำกหลำยในรำยอุตสำหกรรม ซึ่งควำมสำมำรถในกำรท�ำ

ก�ำไรในแต่ละธุรกิจ และแนวโน้มของแต่ละธุรกิจแตกต่ำงกัน ดังนั้น

เพื่อให้ง่ำยต่อกำรวิเครำะห์ และเข้ำใจผลประกอบกำรในแต่ละธุรกิจ 

ทำงบริษัทได้จัดท�ำกำรเปรียบเทียบผลก�ำไรที่ส่งผลต่องบก�ำไรขำดทุน   

รวมในรำยธุรกิจขึ้น ดังแสดงในตำรำงที่ 1



  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   73      

ตำรำงที่	1	:	เปรียบเทียบผลก�ำไรรำยธุรกิจที่ส่งผลต่องบก�ำไรขำดทุนรวมของบริษัท	

			ก�ำไรรำยธุรกิจ	 2556 2555 2554

						(ล้ำนบำท)   

ธุรกิจน�้ำตำล 84 5% 1,376 58% 1,551 82%
 ด�ำเนินงำนในประเทศ 142  1,662  1,619 
 ด�ำเนินงำนต่ำงประเทศ (58)  (286)   (68)
ธุรกิจไฟฟ้ำและเอทำนอล 1,569 94% 928 39% 307 16%
 ธุรกิจไฟฟ้ำ 966  611   256 
 ธุรกิจเอทำนอล 603    316  51
ธุรกิจสนับสนุน (10) -1% 60 3% 42 2%
ธุรกิจอื่นๆ 18  1%  (10) 0% (11) -1%
 รวม 1,661  100%  2,354 100% 1,890 100%

ตำรำงที่	2	:	ยอดขำยน�้ำตำล	เอทำนอล	(ไม่รวมเบนซิน)	และไฟฟ้ำ

			ยอดขำยและรำคำขำย	 2556	 2555	 	 2554

	 ปริมำณ		 รำคำเฉลี่ย	 จ�ำนวนเงิน	 ปริมำณ		 รำคำเฉลี่ย	 จ�ำนวนเงิน	 ปริมำณ		 รำคำเฉลี่ย	 จ�ำนวนเงิน

	 (หน่วย)	 (บำท/ตัน)	 (ล้ำนบำท)	 (หน่วย)	 (บำท/ตัน)	 (ล้ำนบำท)	 (หน่วย)	 (บำท/ตัน)	 (ล้ำนบำท)
 

น�้ำตำล 720,318 17,226 12,408 792,816 19,543 15,494 617,013 19,994 12,336 

เอทำนอล (1,000 ลิตร) 104,651 22.25 2,328 88,494 20.47 1,812 29,383 23.11 679 

ไฟฟ้ำ 301,136 3,416 1,029 267,452 3,215 860 172,879 2,793 483 

หมำยเหตุ : น�้ำตำล หน่วย : ตัน  รำคำ : บำทต่อตัน  เอทำนอล  หน่วย : 1,000 ลิตร  รำคำ : บำทต่อลิตร  ไฟฟ้ำ  หน่วย : MW-hr  รำคำ : บำทต่อ MW-hr

 ส�ำหรับแนวโน้มของธุรกิจในปี 2557 นั้น บริษัทคำดว่ำ ผลกำร

ด�ำเนินงำนในธุรกิจน�้ำตำลจะดีขึ้น สืบเนื่องจำก (1) ปริมำณน�้ำตำลขำย

เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจำกโครงกำรลงทุนโรงงำนน�้ำตำลใหม่ โครงกำรปรับปรุง 

ประสิทธิภำพกำรผลิต ที่บริษัทได้ลงทุนไว้ในช่วงที่ผ่ำนมำ เริ่มด�ำเนินกำร

โดยบริษัทคำดว่ำจะมีปริมำณอ้อยเข้ำหีบมำกขึ้น อีกทั้งผลผลิตน�้ำตำล

ต่อตันอ้อยที่ดีขึ้น สืบเนื่องจำกกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต และ 

สภำพอำกำศที่เอื้ออ�ำนวย ในช่วงปลำยปี 2556 ส่งผลให้อ้อยมีค่ำควำม

หวำนที่ดีขึ้น (2) จำกกำรที่บริษัทคำดว่ำมีอ้อยเข้ำหีบเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้

บริษัทมีวัตถุดิบกำกอ้อย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำได้เพิ่มขึ้น และมีวัตถุดิบ 

กำกน�้ำตำล เพื่อผลิตเอทำนอลได้เต็มก�ำลังกำรผลิต (3) บริษัทคำดว่ำ 

รำคำขำยเอทำนอลในปี 2557 โดยเฉล่ียทั้งปี จะมีกำรปรับตัวสูงขึ้น 

เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยในปี 2556 สืบเนื่องจำกแนวโน้มของอุตสำหรรมมี

ควำมต้องกำรเอทำนอลเพ่ือน�ำไปผสมเป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์เพิ่ม 

มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำมผลกระทบทำงด้ำนลบของบริษัท ในปี 2557 สืบ

เนื่องจำกเป็นอีกปีที่ตลำดน�้ำตำลมีปริมำณผลิตมำกกว่ำกำรบริโภค 

โดยคำดว่ำจะมีส่วนเกินดุลประมำณ 4.4 ล้ำนตัน (ลดลงจำกปีที่ผ่ำน

มำ ส่วนเกินดุลที่ 8.4 ล้ำนตัน) ดังนั้นส่งผลให้รำคำน�้ำตำลต่ำงประเทศ

มีกำรปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำมกำรปรับตัว 

ลดลงของน�้ำตำล ส่วนหนึ่งได้ถูกชดเชยจำกค่ำเงินบำทที่อ่อนตัวลง  

เมื่อเทียบ USD อีกทั้งภำยใต้ระบบกำรแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 

กำรที่รำคำน�้ำตำลส่งออกลดลง จะส่งผลให้ค่ำอ้อยลดลงตำม ซึ่งท�ำให้

ต้นทุนกำรผลิตของบริษัทลดลง



74    รายงานประจ�าปี 2556

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) 

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	น�้าตาลขอนแก่น	จ�ากัด

(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	น�้าตาล

ขอนแก่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งประกอบด้วย	งบแสดงฐานะการเงินรวม	

และเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	งบก�าไรขาดทุนรวมและ

เฉพาะกิจการ	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ	งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ	และงบกระแส

เงินสดรวม	และเฉพาะกิจการ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุ

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงิน

เหล่านี้	 โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อ

ให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว

จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี	ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้าน 

จรรยาบรรณ	 รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้			 

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐาน

การสอบบัญชีเก่ียวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	

วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	ซึ่งรวมถึง 

การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	

ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควร

ของกจิการ				เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์				แต่ 

ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ 

ควบคุมภายในของกิจการ	การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม 

ของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ 

การทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	 รวมทั้งการประเมินการน�าเสนอ 

งบการเงินโดยรวม

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ				

และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้

แสดงฐานะการเงินของบริษัท	 น�้าตาลขอนแก่น	 จ�ากัด	 (มหาชน)						

และบริษัทย่อย	และของบริษัท	น�้าตาลขอนแก่น	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	

31	ตุลาคม	2556	และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

 

วิมลพร  บุณยัษเฐียร 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร 
วันที่	24	ธันวาคม	2556	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	 	 	 	 	 	

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย       

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
       

 

หน่วย : บาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ ณ วันที่  ณ วันที่     ณ วันที่    ณ วันที่   

  31 ตุลาคม  31 ตุลาคม 31 ตุลาคม  31 ตุลาคม

  2556 2555 2556 2555

   สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 5.2	 198,721,123	 289,455,141	 40,941,629	 21,505,761	

	 เงินลงทุนชั่วคราว			 	 13,522,159		 274,141	 -	 -

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		 6.1	และ	7		 1,266,030,729				1,197,958,666	 1,647,727,669	 736,340,230	

	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	 6.1	และ	8		 1,026,575,302	 		909,372,863	 	3,959,770,700	 	1,485,603,600	

	 สินค้าคงเหลือ		 9		 3,647,456,838	 		3,492,965,533				1,657,754,813	 		807,855,418	

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 6.1	 		211,376,475	 	144,167,184	 52,426,892	 		24,462,538	

	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 6,363,682,626		 6,034,193,528	 	7,358,621,703	 		3,075,767,547	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 10	 36,803,106	 	37,299,021	 	73,800,000	 		73,800,000	

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย		 10	 -	 -	 6,156,310,816		 5,695,233,766	

	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น	 	 	23,857,268	 			16,824,859		 			6,555,310		 6,574,122	

	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว		 11	 439,689,052		 398,950,457	 		12,609,000	 	14,736,400	

	 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี		 12		 479,508,828	 		569,984,304	 		39,713,894	 		59,431,222	

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		 13		 2,938,735,250	 		625,709,639	 	414,304,188	 		285,162,889	

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 14	 25,137,516,333		21,424,187,363	 	6,739,722,111	 		4,277,149,946	

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน			 	 25,103,116	 	17,405,190	 		8,485,247	 		4,290,749	

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 15	 		572,005,197	 			492,536,120	 	44,851,926	 		42,683,875	

	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 29,653,218,150	 23,582,896,953	 	13,496,352,492		10,459,062,969	

รวมสินทรัพย์		 	 36,016,900,776			29,617,090,481	 	20,854,974,195		13,534,830,516	
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	 	 	 	 	 	

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย       

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
       

 

หน่วย : บาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ ณ วันที่  ณ วันที่    ณ วันที่   ณ วันที่   

  31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

  2556 2555 2556 2555

   หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 16	 9,392,451,245				5,896,934,719	 	5,637,887,974	 	595,172,337	

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 6.1	และ	17	 	2,284,425,380			2,798,532,011	 	1,046,322,983		 953,618,232	

	 ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ

	 	 ภายในหนึ่งปี	 18	 -		 1,999,490,841	 	-	 1,999,490,841	

	 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระ

	 	 ภายในหนึ่งปี	 19	 		1,613,853,330	 		1,125,418,400	 		735,833,330		 	201,800,000	

	 เงินกู้ยืมระยะสั้น	 6.1	 -	 -	 1,286,300,000			1,441,500,000	

	 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย			 	 40,123,780		 349,066,018	 -	 199,548,060	

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 6.1	 		135,516,287	 		153,415,413		 13,364,723	 	12,563,306	

	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 13,466,370,022		12,322,857,402	 		8,719,709,010			5,403,692,776	

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

	 หุ้นกู้ระยะยาว		 18	 	2,497,644,320	 	1,498,092,581	 	2,497,644,320	 	1,498,092,581	

	 เงินกู้ยืมระยะยาว		 19		 5,498,694,759	 	3,502,481,200	 	2,591,333,320	 			909,000,000	

	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 20	 179,828,142		 175,547,579	 	73,459,009	 			69,673,895	

	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 6.1	 	224,414,242	 		85,979,710	 	92,739,932	 				75,050,043	

	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน				 		 			8,400,581,463	 	5,262,101,070					5,255,176,581	 2,551,816,519	

รวมหนี้สิน					 	 		21,866,951,485				17,584,958,472						13,974,885,591					7,955,509,295	
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	 	 	 	 	 	

บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย       

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556
       

 

หน่วย : บาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ ณ วันที่  ณ วันที่    ณ วันที่   ณ วันที่   

  31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม

  2556 2555 2556 2555

   หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น	 	 21

	 ทุนจดทะเบียน

	 	 หุ้นสามัญ		1,870,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท		 1,870,000,000		 1,870,000,000	 	1,870,000,000	 	1,870,000,000	

	 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

	 	 หุ้นสามัญ	1,704,646,884	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	

	 	 	 ช�าระครบแล้ว		 	 1,704,646,884				 	 1,704,646,884	

	 	 หุ้นสามัญ	1,575,768,083	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท

	 	 	 ช�าระครบแล้ว	 	 	 1,575,768,083	 		 1,575,768,083	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 	 2,946,439,199		 	1,786,529,990			 2,946,439,199		 1,786,529,990	

ก�าไรสะสม

	 จัดสรรแล้ว

	 	 ทุนส�ารองตามกฎหมาย	 22	 187,000,000			 	187,000,000		 187,000,000		 187,000,000	

	 	 ส�ารองเพื่อหุ้นทุนซื้อคืน	 21.2	 433,153,677	 	-	 	433,153,677		 -

	 ยังไม่ได้จัดสรร		 	 5,909,477,793	 		5,492,937,235	 		1,382,570,071	 	1,500,645,137	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 1,354,573,175				1,236,807,992				 659,432,450				 529,378,011		

	 	 	 	 	 12,535,290,728			10,279,043,300	 		7,313,242,281		 5,579,321,221	

หัก		หุ้นทุนซื้อคืน	(34,100,000	หุ้น)	 21.2	 	(433,153,677)	 -	 (433,153,677)	 -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่			 	 12,102,137,051			10,279,043,300		 6,880,088,604		 5,579,321,221	

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม		 	 2,047,812,240	 		1,753,088,709	 	-	 -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 14,149,949,291	 	12,032,132,009	 	6,880,088,604		 5,579,321,221	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 36,016,900,776		29,617,090,481		 20,854,974,195		13,534,830,516	
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งบก�าไรขาดทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	 	 	 	 	 	

บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย       

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556
       

 

หน่วย : บาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

รายได้จากการขายและการให้บริการ	 6.2

	 รายได้จากการขาย		 	 18,586,337,658	 21,876,303,933		 5,991,391,205		 	7,529,473,341	

	 รายได้จากการให้บริการ		 	 354,826,424			 335,996,755	 			30,739,274	 	-

	 	 รวมรายได้		 	 18,941,164,082			22,212,300,688			 6,022,130,479	 		7,529,473,341	

ต้นทุนขายและการให้บริการ	 6.2

	 ต้นทุนขาย		 	 (14,765,487,482)		(16,318,659,684)	(5,265,658,043)	 (5,652,544,000)

	 ต้นทุนการให้บริการ	 	 (195,806,299)	 (160,063,810)	 (20,364,556)	 -

	 	 รวมต้นทุน	 	 (14,961,293,781)		(16,478,723,494)	(5,286,022,599)	(5,652,544,000)

	 ก�าไรขั้นต้น	 	 	3,979,870,301				5,733,577,194	 		736,107,880		 	1,876,929,341	

	 รายได้อื่น			 6.2	 	776,518,235			 492,645,660	 		1,562,695,885	 			630,088,346	

	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	 6.2	 (1,506,826,771)	(1,599,574,519)	 (541,576,341)	 (714,614,550)

	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 6.2	 (603,303,938)	 (701,052,272)	 (208,161,178)	 (189,236,779)

	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 23	 (181,910,382)	 (162,742,902)	 (42,947,345)	 (36,833,337)

	 ต้นทุนทางการเงิน	 6.2	 (671,946,423)	 (556,321,158)	 (372,147,873)	 (245,484,660)

	 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	 		 (170,915)	 (8,292,720)	 -	 -

	 ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 1,792,230,107		 3,198,239,283		 1,133,971,028	 	1,320,848,361	

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 24	 (144,136,922)	 (725,527,995)	 (7,194,658)	 (309,685,761)

 ก�าไรส�าหรับปี 	 	 1,648,093,185				2,472,711,288			 1,126,776,370	 		1,011,162,600

 การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน)

	 	 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		 	 1,661,391,994			2,354,264,138	 	1,126,776,370	 		1,011,162,600	

	 	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 (13,298,809)	 118,447,150		 -	 -

	 	 	 	 	 1,648,093,185			2,472,711,288		 1,126,776,370		 1,011,162,600	

 ก�าไรต่อหุ้น	 27

	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       บาท	 			1.001				 1.498				 0.679	 			0.644	

	 ก�าไรต่อหุ้นปรับลด       บาท	 1.001	 			1.469	 		0.679	 	0.631	

	 จ�านวนหุ้นสามัญขั้นพื้นฐาน        หุ้น	 1,660,017,393			1,571,195,835	 	1,660,017,393	 	1,571,195,835	

	 จ�านวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด	        หุ้น			 1,660,017,393	 	1,602,214,623				1,660,017,393	 	1,602,214,623
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	 	 	 	 	 	

บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย       

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556
       

 

หน่วย : บาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

ก�าไรส�าหรับปี 	 	 1,648,093,185				2,472,711,288		 1,126,776,370	 1,011,162,600	

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น : 

	 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน						 	26,039,076	 			4,975,892	 	-	 -

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย			 	 (660)	 505,000	 	-	 -

	 ก�าไรจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่				 	 						3,408,390				1,106,820,832										3,408,390					213,240,942	

	 ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย		 		(61,606,153)	 -	 -	 -

	 ก�าไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการ

	 	 ผลประโยชน์พนักงาน	 	 -	 10,404,258		 -					 	4,996,585	

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  1,615,933,838				3,595,417,270	 			1,130,184,760			1,229,400,127	

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

	 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 	 1,621,479,427	 		3,300,126,391	 		1,130,184,760			1,229,400,127	

	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม		 	 		(5,545,589)				 295,290,879	 	-	 -

	 	 	 	 	 1,615,933,838	 	3,595,417,270	 		1,130,184,760		 1,229,400,127	

  



80    รายงานประจ�าปี 2556

ห
น
่ว
ย
 : 

บ
าท

 
ส
่ว
น
ขอ

งผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น
บ
ริษ

ัท
ให

ญ
่ 

ส
่ว
น
ได

้เส
ีย
 

รว
ม

 
ห
ม
าย

เห
ต
ุ 

ท
ุน
ท
ี่อ
อ
ก
 

ส
่ว
น
เก

ิน
 

ก
�าไ

รส
ะส

ม
 

อ
งค

์ป
ระ

ก
อ
บ
อ
ื่น
ขอ

งส
่ว
น
ขอ

งผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น
 

รว
ม
 

ท
ี่ไม

่ม
ี 

ส
่ว
น
ขอ

ง 

 
 

แล
ะช

�าร
ะ 

ม
ูล
ค
่าห

ุ้น
 

จัด
ส
รร

แล
้ว
 

ย
ังไ

ม
่ได

้ 
ก
�าไ

ร 
(ข

าด
ท
ุน
) 
เบ

็ด
เส

ร็จ
อ
ื่น
 

ผ
ล
ขา

ด
ท
ุน
 

ผ
ล
ขา

ด
ท
ุน
 

รว
ม
 

ส
่ว
น
ขอ

ง 
อ
�าน

าจ
 

ผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น

 
 

แล
้ว
 

ส
าม

ัญ
 

ท
ุน
ส
�าร

อ
ง 

จัด
ส
รร

 
ผ

ล
ต
่าง

ขอ
ง 

ผ
ล
ก
�าไ

ร 
ผ

ล
ก
�าไ

ร 
จา

ก
ก
าร

ป
รับ

 
จา

ก
ก
าร

 
อ
งค

์ป
ระ

ก
อ
บ
 

ผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น
 

ค
ว
บ
ค
ุม

 
 

 
 

ต
าม

ก
ฏ
ห
ม
าย

 
 

อ
ัต
รา

แล
ก
 

(ข
าด

ท
ุน
) 

(ข
าด

ท
ุน
) 

โค
รง

ส
ร้า

ง 
เป

ล
ี่ย
น
แป

ล
ง 

อ
ื่น
ขอ

งส
่ว
น
 

บ
ริษ

ัท
ให

ญ
่

 
 

 
 

 
 

เป
ล
ี่ย
น
จา

ก
ก
าร

 
จา

ก
ก
าร

 
จา

ก
ก
าร

 
ภ
าย

ใน
ก
ิจก

าร
 

ส
ัด
ส
่ว
น
ก
าร

 
ขอ

งผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น

 
 

 
 

 
 

แป
ล
งค

่า 
ว
ัด
ม
ูล
ค
่า 

ต
ีรา

ค
า 

ภ
าย

ใต
้ก
าร

 
ถ
ือ
ห
ุ้น
ใน

 
 

 
 

 
 

งบ
ก
าร

เง
ิน
 

เง
ิน
ล
งท

ุน
 

ส
ิน
ท
รัพ

ย
์ 

ค
ว
บ
ค
ุม
 

บ
ริษ

ัท
ย
่อ
ย

 
 

 
 

 
 

 
เผ

ื่อ
ขา

ย
 

 
เด

ีย
ว
ก
ัน

	
	

	
	

	
	

	
เผ
ื่อ
ขา
ย
	

	
เด
ีย
ว
ก
ัน

ส�า
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ต
ุลา

คม
 2
55

5 

ยอ
ดย

กม
าต

้นป
ี	ณ

	ว
ันท

ี่	1
	พ

ฤศ
จิก

าย
น	
25

54
		
	

	
1,
55
1,
06
5,
17
5	
		
		1
,5
64
,2
03
,8
18
	

	1
87
,0
00
,0
00
		
	3
,9
15
,0
29
,0
48
	

(6
6,
32
9,
28
6)
	

(5
03
,1
60
)	

		
	6
57
,1
92
,7
39
		
(2
64
,0
43
,1
32
)	

(2
5,
20
5,
31
8)
		

30
1,
11
1,
84
3	
	7

,5
18
,4
09
,8
84
			
	1
,5
17
,4
10
,5
57
		
		9

,0
35
,8
20
,4
41

	

กา
รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ใน

ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้นส

�าห
รับ

ปี

	
-	
เพ
ิ่มท

ุนห
ุ้นส

าม
ัญ
	

21
	

		
	2
4,
70
2,
90
8	
		
		
22
2,
32
6,
17
2	

	-
	

-	
-	

-	
-	

-	
-	

-	
24
7,
02
9,
08
0	

	-
	

	2
47
,0
29
,0
80

	

	
-	
เพ
ิ่มข

ึ้นใ
นส

่วน
ได
้เส
ียท

ี่ไม
่มีอ

�าน
าจ
คว

บค
ุม	

	
	

-	
-	

-	
	-
	

-	
-	

-	
-	

-	
-	

-	
		
1,
46
0,
86
8	
		

1,
46
0,
86
8	

	
-	
จ่า
ยเ
งิน

ปัน
ผล

	
22
	

-	
-	

-	
(7
86
,5
22
,0
55
)	

-	
-	

-	
-	

-	
-	

(7
86
,5
22
,0
55
)	

(6
1,
07
3,
59
5)
	

(8
47
,5
95
,6
50
)

	
-	
ส่ว

นท
ี่โอ
นไ
ปก

�าไ
ร	
(ข
าด

ทุน
)	
เน
ื่อง

จา
กก

าร
ขา

ยส
ินท

รัพ
ย	์

	
-	

-	
-	

29
6,
71
6	

-	
-	

	(2
96
,7
16
)	

-	
-	

(2
96
,7
16
)	

-	
-	

-	

	
-	
ก�า

ไร
เบ
็ดเ
สร

็จร
วม

ส�า
หร

ับป
	ี

	
-	

-	
-	

2,
36
4,
13
3,
52
6	

		
		
	3
,4
85
,6
05
	

12
0,
29
1	

		9
32
,3
86
,9
69
	

	-
	

-	
		

93
5,
99
2,
86
5	

	3
,3
00
,1
26
,3
91
		
		
	2
95
,2
90
,8
79
		
		
			3
,5
95
,4
17
,2
70

 

ยอ
ดค

งเ
หล

ือป
ลา

ยป
ี ณ

 ว
ันท

ี่ 3
1 

ตุล
าค

ม 
25

55
  
  
  
  

 
	1
,5
75
,7
68
,0
83
			
		1

,7
86
,5
29
,9
90
		
		
	1
87
,0
00
,0
00
	
5,
49
2,
93
7,
23
5	

	(6
2,
84
3,
68
1)
	

(3
82
,8
69
)	
			
	1
,5
89
,2
82
,9
92
		
(2
64
,0
43
,1
32
)	

(2
5,
20
5,
31
8)
			
	1
,2
36
,8
07
,9
92
	1

0,
27
9,
04
3,
30
0		
			
1,
75
3,
08
8,
70
9	
		1

2,
03
2,
13
2,
00
9

งบ
แส

ด
งก

าร
เป

ล
ี่ย
น
แป

ล
งส

่ว
น
ขอ

งผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น
รว

ม

บ
ริษ

ัท
 น

�้าต
าล

ขอ
น
แก

่น
 จ

�าก
ัด
 (
ม
ห
าช

น
) 
แล

ะบ
ริษ

ัท
ย
่อ
ย
  

ส
�าห

รับ
ป
ีส
ิ้น
ส
ุด
ว
ัน
ท
ี่ 3

1 
ต
ุล
าค

ม
 2

55
6 

 



  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   81      

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง
ินเ
ป็น

ส่ว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

าร
เง
ินน

ี้	
	

	
	

	
	

	

งบ
แส

ด
งก

าร
เป

ล
ี่ย
น
แป

ล
งส

่ว
น
ขอ

งผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น
รว

ม
 (
ต
่อ
)

บ
ริษ

ัท
 น

�้าต
าล

ขอ
น
แก

่น
 จ

�าก
ัด
 (
ม
ห
าช

น
) 
แล

ะบ
ริษ

ัท
ย
่อ
ย
  

ส
�าห

รับ
ป
ีส
ิ้น
ส
ุด
ว
ัน
ท
ี่ 3

1 
ต
ุล
าค

ม
 2

55
6 

 
ห
น
่ว
ย
 : 

บ
าท

 
 

 
 

 
 

  
  
  ส่

วน
ขอ

งผ
ูถ้
อื
ห
ุน้
บ
รษิ

ทั
ให

ญ่
 

 
 

 
 

 
 

ส่
วน

ได้
เสี

ย
 

รว
ม

 
ห
ม
าย

เห
ต
 ุ

ท
นุ
ท
ีอ่
อ
ก
 

ส่
วน

เก
นิ
   
  
  
  
  
  
  
  
  
ก
�าไ
รส

ะส
ม
 

 
 

  อ
งค์

ป
ระ

ก
อ
บ
อ
ืน่
ขอ

งส่
วน

ขอ
งผู้

ถ
อื
หุ้
น
  

 
หุ้
น
ทุ
น
 

รว
ม
 

ที่
ไม่

มี
 

ส่
วน

ขอ
ง 

 
 

แล
ะช

�าร
ะ 

ม
ลู
ค่
าห

ุน้
   
  
  
  
  
  
จดั

ส
รร

แล้
ว 

ย
งัไ

ม่
ได้

 
  ก

�าไ
ร 

(ข
าด

ท
นุ
) เ

บ
ด็
เส

รจ็
อ
ืน่
 

ผ
ล
ขา

ด
ทุ
น
 

ผ
ล
ขา

ด
ทุ
น
 

รว
ม
 

ซื้อ
คื
น
 

ส่
วน

ขอ
ง 

อ
�าน

าจ
 

ผู้
ถ
อื
หุ้
น

 
 

แล้
ว 

ส
าม

ญั
 

ท
นุ
ส
�าร

อ
ง 

 
ส
�าร

อ
ง 

จดั
ส
รร

 
  
ผ
ล
ต่
าง

ขอ
ง 

ผ
ล
ก
�าไ
ร 

ผ
ล
ก
�าไ
ร 

จา
ก
ก
าร

ป
รบั

 
จา

ก
ก
าร

 
อ
งค์

ป
ระ

ก
อ
บ
 

 
ผู้
ถ
อื
หุ้
น
 

ค
วบ

คุ
ม

 
 

 
 

ต
าม

ก
ฏ
ห
ม
าย

 
เพ

ือ่
 

  
  
อ
ตั
รา

แล
ก
 

(ข
าด

ท
นุ
) 

(ข
าด

ทุ
น
) 

โค
รง

ส
ร้า

ง 
เป

ลี่
ย
น
แป

ล
ง 

อ
ืน่
ขอ

งส่
วน

 
 

บ
รษิ

ทั
ให

ญ่

 
 

 
 

 
ห
ุน้
ท
นุ
 

  
เป

ล
ีย่
น
จา

ก
 

จา
ก
ก
าร

 
จา

ก
ก
าร

 
ภ
าย

ใน
ก
จิก

าร
 สั

ด
ส่
วน

ก
าร

 ข
อ
งผู้

ถ
อื
หุ้
น

 
 

 
 

 
ซือ้

ค
นื
 

 
 ก

าร
แป

ล
งค่

า 
วดั

ม
ลู
ค่
า 

ต
รีา

ค
า 

ภ
าย

ใต้
ก
าร

 
ถ
อื
หุ้
น
ใน

 
 

 
 

 
 

 
 ง

บ
ก
าร

เง
นิ
 

เง
นิ
ล
งท

นุ
 

ส
นิ
ท
รพั

ย์
 

ค
วบ

คุ
ม
 

บ
รษิ

ทั
ย่
อ
ย

 
 

 
 

 
 

 
  
เผ

ือ่
ขา

ย
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 เดี

ย
วก

นั

ส�า
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ต
ุลา

คม
 2
55

6 

ยอ
ดย

กม
าต

้นป
ี	ณ

	ว
ันท

ี่	1
	พ

ฤศ
จิก

าย
น	
25

55
 

  
1,
57
5,
76
8,
08
3	

	1
,7
86
,5
29
,9
90
	

	1
87
,0
00
,0
00
	

	-	
		5

,4
92
,9
37
,2
35
	

(6
2,
84
3,
68
1)
	

(3
82
,8
69
)	

1,
58
9,
28
2,
99
2	
	(2

64
,0
43
,1
32
)	

(2
5,
20
5,
31
8)
	1
,2
36
,8
07
,9
92
	

-	
10
,2
79
,0
43
,3
00
		1

,7
53
,0
88
,7
09
		1
2,
03
2,
13
2,
00
9	

กา
รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ใน

ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้นส

�าห
รับ

ปี

	
-	
เพ
ิ่มท

ุนห
ุ้นส

าม
ัญ

 
21
	

12
8,
87
8,
80
1	
	1

,1
59
,9
09
,2
09
	

		
	-	

	
		
		
		-

		
		

		
		-

		
	

		
		
	-	

		
		
	

		-
		

		
		
		-

		
		
		-

		
	

		
		
	-	

		
		
		-

		
	

		
		
	-	

			1
,2
88
,7
88
,0
10
	

		
	-	

			1
,2
88
,7
88
,0
10
	

 
-	
หุ้น

ทุน
ซื้อ

คืน
	 
  
 

 
-	

	-	
		
		
	-	

		
		
		
		
	-	

		
		
		
	-	

		
		
		
		-

	
		
		
		
		
	-	

		
		
		
		
	-	

		
		
		
		
		
		
	-	

		
		
		
		-

	
		
		
		
		
	-	

	(4
33
,1
53
,6
77
)	
	(4

33
,1
53
,6
77
)	

-	
		
	(4
33
,1
53
,6
77
)

	
-	
ส�า

รอ
งห

ุ้นท
ุนซ

ื้อค
ืน 

 
		
	-	

		
	

		-
		
		

		
	-	

			
		4

33
,1
53
,6
77
		(
43
3,
15
3,
67
7)
		

		-
		
		
		
		
		
		
		
		-

		
		
	

		
		
	-	

		
		

		-
		
	

		
	-	

	
		
		
		
	-	

	
		
		-

		
		
		
		

-	
		
		

		
	-	

		
	

		
		-

					

	
-	
เพ
ิ่มข

ึ้นใ
นส

่วน
ได
้เส
ียท

ี่ไม
่มีอ

�าน
าจ
คว

บค
ุม 

 
 

	-	
		
		

		-
		
		
		

-	
		
		

		-
		
		
	

		-
		
		
		

		
	-	
		
		
		

-	
		
		
	

		-
		
		
		
	

		-
		
		
		

-	
		
		

	-	
		
		
		
	-	
	

	-	
			
	3
15
,06

2,6
88
			
		
	3
15
,06

2,6
88
	

	
-	
จ่า
ยเ
งิน

ปัน
ผล

	
22
	

-	
		
		
		
		-
		
	

		
	-	
		

		
	-	
	
(8
11
,69

7,7
59
)	

	-	
		
	

		-
		
	

		
		-
		
	

		
		
		-
		
		

		
		
	-	
		
		

		
		-
		
		
		

		
		
	-	
		
			(
81
1,6

97
,75

9)
		
		(7
3,4

78
,82

8)
			
(8
85
,17

6,5
87
)

 
-	
โอ
นก

�าไ
รจ

าก
กา

รต
ีรา
คา

สิน
ทร

ัพย
์ 

 
		-
		

		
		
	-	
		
		
	

-	
		
		
		
		
		
		-
		

		
		
		
		-
		

		
		
		
		-
		

		
		
		-
		
			
	1
57
,67

7,7
50
		

-	
		
	

		
	-	
			
		1

57
,67

7,7
50
		

-	
		
			
	1
57
,67

7,7
50
			
		
		5

8,6
85
,26

0	
		
		2
16
,36

3,0
10
	

	
-	
ก�า

ไร
	(ข

าด
ทุน

)	
เบ
็ดเ
สร

็จร
วม

ส�า
หร

ับป
	ี

	
	-	

-	
-	
	

		-
			
	1
,66

1,3
91
,99

4	
	

18
,28

5,3
53
		

	(1
57
)		

3,4
08
,39

0	
	

-	
(6
1,6

06
,15

3)
			
		
	(3
9,9

12
,56

7)
		

-		
		
		1

,62
1,4

79
,42

7		
		
	(5
,54

5,5
89
)		
	1,6

15
,93

3,8
38
	

ยอ
ดค

งเ
หล

ือป
ลา

ยป
ี ณ

 ว
ันท

ี่ 3
1 

ตุล
าค

ม 
25

56
 

 
1,
70
4,
64
6,
88
4	
		2

,9
46
,4
39
,1
99
		

18
7,
00
0,
00
0	
	4

33
,1
53
,6
77
		
5,
90
9,
47
7,
79
3	

	(4
4,
55
8,
32
8)
	

(3
83
,0
26
)	

1,
75
0,
36
9,
13
2	
	(2
64
,0
43
,1
32
)	

(8
6,
81
1,
47
1)
	
1,
35
4,
57
3,
17
5		
(4
33
,1
53
,6
77
)		
		1

2,
10
2,
13
7,
05
1	
2,
04
7,
81
2,
24
0	
14
,1
49
,9
49
,2
91



82    รายงานประจ�าปี 2556

งบ
แส

ด
งก

าร
เป

ล
ี่ย
น
แป

ล
งส

่ว
น
ขอ

งผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น
เฉ

พ
าะ

ก
ิจ
ก
าร

ห
น
่ว
ย
 : 

บ
าท

 
ห
ม
าย

เห
ต
ุ 

ท
ุน
ท
ี่อ
อ
ก
 

ส
่ว
น
เก

ิน
 

ก
�าไ

รส
ะส

ม
 

อ
งค

์ป
ระ

ก
อ
บ
อ
ื่น
ขอ

งส
่ว
น
ขอ

งผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น
 

รว
ม

 
แล

ะช
�าร

ะแ
ล
้ว
 

ม
ูล
ค
่าห

ุ้น
 

จัด
ส
รร

แล
้ว
 

ย
ังไ

ม
่ได

้ 
ก
�าไ

ร(
 ข

าด
ท
ุน
) 
เบ

็ด
เส

ร็จ
อ
ื่น
 

รว
ม
 

ส
่ว
น
ขอ

ง

 
 

ส
าม

ัญ
 

ท
ุน
ส
�าร

อ
ง 

จัด
ส
รร

 
 ผ

ล
ก
�าไ

ร 
 

อ
งค

์ป
ระ

ก
อ
บ
อ
ื่น
 

ผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น

 
 

 
ต
าม

ก
ฏ
ห
ม
าย

 
 

(ข
าด

ท
ุน
) 

 
ขอ

งส
่ว
น
ขอ

ง

 
 

 
 

 
จา

ก
ก
าร

ต
ีรา

ค
า 
 

ผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น

 
 

 
 

 
ส
ิน
ท
รัพ

ย
์ 

 

 
 

 
 

ส�า
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ต
ุลา

คม
 2
55

5

ยอ
ดค

งเ
หล

ือต
้นป

ี	ณ
	ว
ันท

ี่	1
	พ

ฤศ
จิก

าย
น	
25

54
		

	
1,
55

1,
06

5,
17

5	
		
1,
56

4,
20

3,
81

8	
	1
87

,0
00

,0
00

		
1,
27

0,
71

1,
29

1	
		
31

6,
43

3,
78

5	
	

31
6,
43

3,
78

5	
4,
88

9,
41

4,
06

9	

กา
รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ใน

ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้นส

�าห
รับ

ปี

	
-	
เพ
ิ่มท

ุนห
ุ้นส

าม
ัญ
	

21
	

		
	2
4,
70

2,
90

8	
	2
22

,3
26

,1
72

	
	-
	

-	
-	

-	
	

24
7,
02

9,
08

0	

	
-	
จ่า
ยเ
งิน

ปัน
ผล

	
22

	
-	

-	
-	

(7
86

,5
22

,0
55

)	
-	

-	
(7
86

,5
22

,0
55

)

	
-	
ส่ว

นท
ี่โอ
นไ
ปก

�าไ
ร	
(ข
าด

ทุน
)	
เน
ื่อง

จา
กก

าร
ขา

ยส
ินท

รัพ
ย์	

	
-	

-	
-	

29
6,
71

6	
	

(2
96

,7
16

)	
(2
96

,7
16

)	
-

	
-	
ก�า

ไร
เบ
็ดเ
สร

็จร
วม

ส�า
หร

ับป
ี	

	
-	

-	
-	
	1
,0
16

,1
59

,1
85

		
	

21
3,
24

0,
94

2	
	

21
3,
24

0,
94

2	
	1
,2
29

,4
00

,1
27

	

ยอ
ดค

งเ
หล

ือป
ลา

ยป
ี ณ

 ว
ันท

ี่ 3
1 

ตุล
าค

ม 
25

55
	

	
1,
57

5,
76

8,
08

3	
1,
78

6,
52

9,
99

0	
18

7,
00

0,
00

0	
		
1,
50

0,
64

5,
13

7	
		
52

9,
37

8,
01

1	
	5
29

,3
78

,0
11

		
5,
57

9,
32

1,
22

1	

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

บ
ริษ

ัท
 น

�้าต
าล

ขอ
น
แก

่น
 จ

�าก
ัด
 (
ม
ห
าช

น
) 
แล

ะบ
ริษ

ัท
ย
่อ
ย
  

ส
�าห

รับ
ป
ีส
ิ้น
ส
ุด
ว
ัน
ท
ี่ 3

1 
ต
ุล
าค

ม
 2

55
6

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง
ินเ
ป็น

ส่ว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

าร
เง
ินน

ี้	
	

	
	

	
	

	



  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   83      

งบ
แส

ด
งก

าร
เป

ล
ี่ย
น
แป

ล
งส

่ว
น
ขอ

งผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น
เฉ

พ
าะ

ก
ิจ
ก
าร

 (
ต
่อ
)

บ
ริษ

ัท
 น

�้าต
าล

ขอ
น
แก

่น
 จ

�าก
ัด
 (
ม
ห
าช

น
) 
แล

ะบ
ริษ

ัท
ย
่อ
ย
  

ส
�าห

รับ
ป
ีส
ิ้น
ส
ุด
ว
ัน
ท
ี่ 3

1 
ต
ุล
าค

ม
 2

55
6

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง
ินเ
ป็น

ส่ว
นห

นึ่ง
ขอ

งง
บก

าร
เง
ินน

ี้	
	

	
	

	
	

	

ห
น
่ว
ย
 : 

บ
าท

 
ห
ม
าย

เห
ต
ุ 

ท
ุน
ท
ี่อ
อ
ก
 

ส
่ว
น
เก

ิน
 

 
 ก

�าไ
รส

ะส
ม
 

 
 

อ
งค

์ป
ระ

ก
อ
บ
อ
ื่น
ขอ

งส
่ว
น
ขอ

งผ
ู้ถ
ือ
ห
ุ้น
 

ห
ุ้น
ท
ุน
 

รว
ม

 
 

แล
ะช

�าร
ะแ
ล
้ว
 

ม
ูล
ค
่าห

ุ้น
   

  
  
  
  
  
  
  
จัด

ส
รร

แล
้ว
 

 
 

ย
ังไ

ม
่ได

้ 
ก
�าไ

ร(
 ข

าด
ท
ุน
) 
 

รว
ม
 

ซื้อ
ค
ืน
  

ส
่ว
น
ขอ

ง

 
 

 
ส
าม

ัญ
 

ท
ุน
ส
�าร

อ
ง 

ส
�าร

อ
งเ

พ
ื่อ
 

 
จัด

ส
รร

 
เบ

็ด
เส

ร็จ
อ
ื่น
 

อ
งค์

ป
ระ

ก
อ
บ
อ
ืน่
 

  
ผ

ู้ถ
ือ
ห
ุ้น

 
 

 
 

ต
าม

ก
ฏ
ห
ม
าย

 
ห
ุ้น
ท
ุน
ซื้อ

ค
ืน
 

 
 

ผ
ล
ก
�าไ
ร 

(ข
าด

ท
นุ
) 

ขอ
งส่

วน
ขอ

ง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

จา
ก
ก
าร

ต
ีรา

ค
า 

ผ
ูถ้
อื
ห
ุน้
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ส
ิน
ท
รัพ

ย
์ 

 

ส�า
หร

ับป
ีสิ้น

สุด
วัน

ที่ 
31

 ต
ุลา

คม
 2
55

6 
 

ยอ
ดค

งเ
หล

ือต
้นป

ี	ณ
	ว
ันท

ี่	1
	พ

ฤศ
จิก

าย
น	
25

55
		

	
1,
57

5,
76

8,
08

3	
		
	1,
78

6,
52

9,
99

0	
	1
87

,0
00

,0
00

		
		

-		
		
1,
50

0,
64

5,
13

7	
		
52

9,
37

8,
01

1	
	5
29

,3
78

,0
11

	
		
	-
		
		
		
		
		
	5,5

79
,32

1,2
21

กา
รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ใน

ส่ว
นข

อง
ผู้ถ

ือห
ุ้นส

�าห
รับ

ปี

	
-	
เพ
ิ่มท

ุนห
ุ้นส

าม
ัญ
	

21
		
	

12
8,
87

8,
80

1		
	1
,1
59

,9
09

,2
09

	
	-
	

		
		
		
	-
	

		
		
		
		
	-
	

-	
		
	

		
		
		
	-
		
		
		

		
-	
		
		
		
	1
,2
88

,7
88

,0
10

	

	
-	
หุ้น

ทุน
ซื้อ

คืน
		

	
-	
		

		
		
		
-	
		
		

		
		
-	
		
		
		
		

	-
		
		

		
		
-	
		
		

		
	-
		
		
		

		
	-
			
	(4

33
,1
53
,6
77
)	
		
(4
33
,1
53
,6
77
)

	
-	
ส�า

รอ
งเ
พื่อ

หุ้น
ทุน

ซื้อ
คืน

		
	

	
	-
		

		
	-
		

		
		
		
	-
			
43

3,
15

3,
67

7	
	
(4
33

,1
53

,6
77

)	
	-
		

		
		
		
-	
		

		
		
		
-	
	

		
		
		
	-
						
	

	
-	
จ่า
ยเ
งิน

ปัน
ผล

	
22

	
-	

		
		
		
	-
	

		
		
		
		
-	

		
		
		
		
-	
		
	(
81

1,
69

7,
75

9)
	

-	
		

		
		
	-
		

-	
			
		
		
(8
11

,6
97

,7
59

)

	
-	
โอ
นก

�าไ
รจ

าก
กา

รต
ีรา
คา

สิน
ทร

ัพย
์		
	

	
-	
	

		
		
		
	-
		
		

		
		
	-
		

		
		
		
-	
		
	

		
		
-	
		
			
12

6,
64

6,
04

9	
	

12
6,
64

6,
04

9	
	

	-
			
		
		
		
	1
26

,6
46

,0
49

	

	
-	
ก�า

ไร
เบ
็ดเ
สร

็จร
วม

ส�า
หร

ับป
ี		
	

	
-	
		

		
		
		
-	
		
		

		
		
	-
		
		

		
		
	-
		

1,
12

6,
77

6,
37

0	
		
	

3,
40

8,
39

0	
	

		
	3
,4
08

,3
90

		
		
-	
			
		
		
1,
13

0,
18

4,
76

0	

ยอ
ดค

งเ
หล

ือป
ลา

ยป
ี ณ

 ว
ันท

ี่ 3
1 

ตุล
าค

ม 
25

56
	

	
1,
70
4,
64
6,
88
4	
			
2,
94
6,
43
9,
19
9	
	

18
7,
00
0,
00
0	
		4

33
,1
53
,6
77
		

1,
38
2,
57
0,
07
1	

	6
59
,4
32
,4
50
	

		
65
9,
43
2,
45
0	
			
(4
33
,1
53
,6
77
)		
	6
,8
80
,0
88
,6
04



84    รายงานประจ�าปี 2556

งบกระแสเงินสด 

บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย        

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 
              

         

หน่วย : บาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2556 2555 2556 2555
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		 	 1,792,230,107					3,198,239,283					1,133,971,028	 				1,320,848,361	

ปรับปรุงด้วย	:

	 รายได้เงินปันผล	 	 	(325,000)	 (227,500)	 	(1,179,680,779)		 (401,362,625)

	 หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้ชาวไร่

	 	 และลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย			 		 		24,988,954		 8,957,963		 	7,962,857			 	11,785,018	

	 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนบริษัทร่วม		 	 		170,915	 		8,292,720		 						-	 							-					

	 ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจ�าหน่าย				 	 59,031	 140,805			 	18,812		 18,255	

	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน			 	 11,665,878	 	15,160,577	 				5,571,421		 5,486,977	

	 ขาดทุนจากอ้อยเสียหายและปรับลดมูลค่าต้นทุนการเพาะปลูกอ้อย		 		25,580,755		 107,073,112	 			-				 					-					

	 ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	(โอนกลับ)	 	 	(79,002,649)			 94,919,301	 	(23,609,290)		 		17,712,526	

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 	 949,842,833								833,294,666			 	246,708,524		 		210,188,754	

		 ก�าไรจากการขายและตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์		 	 	(16,444,740)	 	(35,588,709)		 (427,624)	 (24,033,113)

	 ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(โอนกลับ)	 	 327,993		 	9,123,410	 				-								(1,548,620)

	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย			 	 (21,137,905)	 		-								(21,137,905)	 -					

	 (ก�าไร)	ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	 	 	22,257,183	 			(9,098,624)	 3,076,348	 	2,310,294	

	 ดอกเบี้ยจ่าย	 	 657,592,194	 	548,735,481	 	370,176,306			 243,115,680	

	 ต้นทุนทางการเงิน	 	 	1,971,566		 		2,300,473			 	1,971,566		 		2,300,473	

	 	 	 	 	 3,369,777,115	 4,781,322,958		 	544,601,264	 	1,386,821,980	

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 	 (128,366,639)	 (98,611,927)	 (141,856,117)	 172,396,275	

	 สินค้าคงเหลือ		 	 	(75,488,654)	 (185,142,651)	 (826,290,106)	 247,095,921	

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				 	 9,866,995	 (11,659,387)	 20,867,441	 	(12,080,559)

	 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี	 	 114,477,844		 121,368,130	 			21,964,507	 	(15,383,513)

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 		(67,492,034)		 	(58,317,976)	 (797,346)	 	15,280,824	

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		 	 	(384,145,606)							552,884,612								192,449,389	 		(77,561,274)

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		 	 18,646,011	 				(35,319,828)		 801,417		 	(10,312,957)

	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน			 	 	(7,385,315)				 (7,886,670)									(1,786,307)	 					(1,534,163)

	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 	 101,889,396			 72,958,285										17,689,889									64,554,464	

	 เงินสดรับจากกิจกรรมด�าเนินงาน		 	 2,951,779,113					5,131,595,546							(172,355,969)				1,769,276,998	

	 จ่ายดอกเบี้ย		 	 	(699,563,659)	 	(569,022,616)						(375,505,218)	 (252,048,227)

	 จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้			 			 	(486,177,205)				 (851,799,529)	 (239,394,465)						(375,829,496)

	 	 เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน	 	 1,766,038,249					3,710,773,401		 (787,255,652)		 1,141,399,275	

 

         

         

     

         

         



  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   85      

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย        

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 
              

         

หน่วย : บาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2556 2555 2556 2555
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

	 เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	 	 (13,000,587)	 -	 -	 -

	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มขึ้น	 	 (161,727,193)	 (117,491,642)	 (2,450,199,700)	 	(348,090,064)

	 เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 (18,718,094)	 -			 (479,795,145)	 (9,231,700)

	 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 39,855,999	 	-	 39,855,999	 	-

	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	 	 (9,503,680)	 (5,354,664)	 -	 -

	 เงินสดรับจากการไถ่ถอนและขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น					 		 2,164,149			 	5,740,000		 -	 -

	 เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทอื่น	 	 325,000			 	227,500	 	124,555,970		 225,605,157	

	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		 	 (1,929,524,160)			 (102,298,345)	 -	 -

	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		 		 	41,114,000		 -		 	400,000	 	-

	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 	 (4,242,137,237)	 	(4,249,096,696)	 (2,468,145,374)	 (2,208,989,109)

	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 	 6,419,026		 59,528,062		 373,831	 		35,164,851	

	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		 	 (9,980,381)	 (9,033,280)	 	(5,205,328)			 (3,417,430)

	 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน	 	 (4,690,368)	 (18,934,163)	 -	 -

	 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน	 	 5,728,620		 21,228,940		 -	 -

	 	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 	 (6,293,674,906)	 (4,415,484,288)		 (5,238,159,747)	 (2,308,958,295)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	 	 3,512,440,162					3,070,358,034		 		5,027,817,663				 598,161,643	

	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ	 	 -	 -	 122,448,807			 459,000,000	

	 เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์		 	 (777,903,749)	 (982,964,153)		 (363,807,759)	 (35,440,502)

	 เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว	 	 		998,089,332		 	1,497,305,000		 998,089,332		 1,497,305,000	

	 เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว	 	 (2,000,000,000)	 	(1,780,000,000)	 (2,000,000,000)	 	(1,780,000,000)

	 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว		 	 3,967,000,000	 	1,576,200,000	 	2,572,000,000	 	1,112,300,000	

	 เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	 	 	(1,492,962,511)		 (2,072,618,400)		 (355,633,350)	 	(165,500,000)

	 เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	 	 1,288,788,010		 247,029,080			 1,288,788,010		 247,029,080	

	 เงินสดจ่ายค่าหุ้นทุนซื้อคืน	 	 	(433,153,677)	 -		 (433,153,677)	 -

 เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 253,456,515	 1,460,869	 	-	 -

	 เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		 	 (811,697,759)						(786,522,055)					(811,697,759)					(786,522,055)

	 เงินสดจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 	(73,478,827)	 (61,073,595)	 -	 -

	 	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		 	 4,430,577,496	 		709,174,780					6,044,851,267			 		1,146,333,166	

ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ			 6,325,143	 	4,065,281	 	-	 -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ		 	 	(90,734,018)		 8,529,174		 19,435,868								(21,225,854)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี		 	 289,455,141		 280,925,967		 	21,505,761	 	42,731,615	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี	 	 198,721,123								289,455,141		 40,941,629	 			21,505,761

 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	 	 	 	 	 	
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บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย         

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ข้อมูลทั่วไปและการด�าเนินงานของบริษัท

	 บริษัท	น�้าตาลขอนแก่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัท”)	จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ากัด	ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	

ตามทะเบียนเลขท่ี	1163/2519	 เมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2519	และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด	 เม่ือวันที่	18	 มีนาคม	2547	ทะเบียน		

บมจ.	เลขที่	0107547000214	และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	7	มีนาคม	2548	โดยมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

เลขที่	503	อาคาร	เค.เอส.แอล.	ทาวเวอร์	ชั้น	9	ถนนศรีอยุธยา	แขวงถนนพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	และมีโรงงาน	(ส�านักงาน

สาขา)	5	แห่ง	ดังนี้

	 	 สาขาที่	1	เลขที่	43	หมู่	10	ต�าบลน�้าพอง	อ�าเภอน�้าพอง	จังหวัดขอนแก่น	

	 	 สาขาที่	2	เลขที่	255	หมู่	4	ต�าบลหนองหญ้าปล้อง	อ�าเภอวังสะพุง	จังหวัดเลย

	 	 สาขาที่	3	เลขที่	99	หมู่	6	ต�าบลหลุมรัง	อ�าเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี

	 	 สาขาที่	4	เลขที่	14/1	หมู่	10	ถนนแสงชูโต	ต�าบลท่ามะกา	อ�าเภอท่ามะกา		จังหวัดกาญจนบุรี	

	 	 สาขาที่	5	เลขที่	24	หมู่	1	ถนนบ้านหนองบัว	ต�าบลหมอนนาง	อ�าเภอพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี	 

 บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทราย	และกากน�้าตาล	และจัดจ�าหน่ายอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองให้แก่บริษัทย่อย 

ผู้รับเหมาช่วงและชาวไร่ซึ่งมีธุรกรรมกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและบริษัทย่อยด�าเนินธุรกิจหลักตามหมายเหตุข้อ	2.2

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ได้แก่	บริษัท	เคเอสแอล	ซูการ์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยถือหุ้นร้อยละ	32.26	ของทุนที่ออก

	 และช�าระแล้ว

2. เกณฑ์การจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

	 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยจัดท�าบัญชีเป็นเงินบาท	และจัดท�างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

 งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทเพื่อจัดท�างบการเงินรวม	(ดูหมายเหตุข้อ	3.22) 

 2.1		 งบการเงินของบริษัทได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2552)	เรื่อง	“การน�าเสนองบการเงิน”	และตามข้อบังคับ

	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ลงวันที่	22	มกราคม	2544	เรื่องการจัดท�าและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงิน 

 และผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน	พ.ศ.	2544	โดยรูปแบบการน�าเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระส�าคัญจากประกาศ

	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่	28	กันยายน	2554	เรื่องก�าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน	พ.ศ.	2554	 

  งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม	ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

 2.2	 งบการเงินรวมนี้จัดท�าขึ้นโดยรวมรายการบัญชีของบริษัท	และบริษัทย่อย	(“กลุ่มบริษัท”)	โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดรายการค้า 

	 และยอดคงเหลือที่มีสาระส�าคัญระหว่างกันแล้ว	โครงสร้างของกลุ่มบริษัท	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	มีดังนี้



  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   87      

 
 ชื่อบริษัท อัตราของการถือหุ้น จัดตั้งขึ้น ประเภทกิจการ
 2556 2555 ในประเทศ 
 ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อม

	 บริษัท	ไทยชูการ์	เทอร์มิเนิ้ล	จ�ากัด	(มหาชน)*	 23.82	 23.82	 ไทย	 ให้บริการขนถ่ายและขนส่งสินค้าเกษตรกรรม

	 	 	 	 	 บางประเภท	ให้เช่าคลังสินค้า	ค้าที่ดิน	จัดสรรที่ดิน	

	 	 	 	 	 และท�าการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นบนที่ดิน		

	 	 	 	 	 เพื่อจ�าหน่ายและให้เช่า

	 บริษัท	โรงงานน�้าตาลนิวกรุงไทย	จ�ากัด	 95.78	 95.78	 ไทย	 ผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายและกากน�้าตาล

	 บริษัท	น�้าตาลท่ามะกา	จ�ากัด	 90.21	 90.21	 ไทย	 ผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายและกากน�้าตาล

	 บริษัท	น�้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี	จ�ากัด	 98.61	 98.61	 ไทย	 ผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายและกากน�้าตาล

	 บริษัท	เคเอสแอล	เรียลเอสเทต	จ�ากัด	 91.02	 80.31	 ไทย	 จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและการเกษตร	

	 	 	 	 	 ท�ากิจการรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อน	และเป็นศูนย์	 	

	 	 	 	 	 ฝึกอบรมสัมมนา	และอาคารส�านักงานให้เช่า

	 บริษัท	เค.	เอส.	แอล.	เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง	จ�ากัด	 79.55	 79.55	 ไทย	 ส่งออกน�้าตาลทราย	โดยเป็นตัวแทนในการส่งออก

	 บริษัท	เคเอสแอล	แมททีเรียล	ซัพพลายส์	จ�ากัด	 100.00	 100.00	 ไทย	 น�าเข้าและจ�าหน่ายเคมีภัณฑ์

					(เดิมชื่อ	บริษัท	เคเอสแอล	เคมี	จ�ากัด)

	 บริษัท	โรงไฟฟ้าน�้าตาลขอนแก่น	จ�ากัด	 100.00	 100.00	 ไทย	 ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า

	 บริษัท	ขอนแก่นแอลกอฮอล์	จ�ากัด	 100.00	 100.00	 ไทย	 ผลติและจ�าหน่ายแอลกอฮอล์หรอืเชือ้เพลงิจากผลผลติ

	 	 	 	 	 การเกษตรและปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์

	 บริษัท	เคเอสแอล.อะโกร	แอนด์	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	 100.00	 100.00	 ไทย	 ซื้อมาขายไปน�้าตาลทรายในประเทศ	และด�าเนิน

	 	 	 	 	 กิจการทางการเกษตร

	 บริษัท	น�้าตาลสะหวันนะเขด	จ�ากัด	 98.49	 98.49	 ลาว	 ด�าเนินกิจการทางการเกษตร	ผลิตและจ�าหน่าย

	 	 	 	 	 น�้าตาลทรายและกากน�้าตาล

	 Koh	Kong	Sugar	Industry	Co.,	Ltd.	 80.00	 70.00	 กัมพูชา	 ผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายและกากน�้าตาล

	 Wynn	In	Trading	Co.,	Ltd.	 100.00	 100.00	 มอริเชียส	 ซื้อมาขายไปและบริการให้ค�าปรึกษา

 *บริษัทมีส่วนร่วมในอ�านาจการควบคุม	ดังนั้นจึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย	ตามค�านิยามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี	

 ชื่อบริษัท อัตราของการถือหุ้น อัตราของการถือหุ้น จัดตั้งขึ้น ประเภทกิจการ

  ทางอ้อม ทางตรงและทางอ้อม ในประเทศ

 2556 2555 2556 2555

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่านบริษัท	ไทยชูการ์	เทอร์มิเนิ้ล	จ�ากัด	(มหาชน)

	 บริษัท	ที	เอส	จี	แอสเซ็ท	จ�ากัด*	 19.00	 19.00	 23.11	 23.11	 ไทย	 ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

	 บริษัท	ที	เอส	อุตสาหกรรมน�้ามัน	จ�ากัด*	 27.86	 34.83	 28.48	 35.44	 ไทย	 ธุรกิจซื้อ-ขาย	ให้เช่า	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	

	 	 	 	 	 	 	 และประกอบธุรกิจโรงกลั่นน�้ามันปาล์ม

	 บริษัท	ที	เอส	ฟลาวมิลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	*	 16.52	 23.54	 16.59	 23.63	 ไทย	 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแป้งข้าวสาลี	และให้เช่า

	 	 	 	 	 	 	 อสังหาริมทรัพย์

	 บริษัท	ที	เอส	คลังสินค้า	จ�ากัด*	 15.28	 15.28	 19.30	 19.30	 ไทย	 ธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินค้า

 บริษัท	ที	เอส	ขนส่งและโลจิสติกส์	จ�ากัด*	 20.46	 20.46	 30.58	 30.58	 ไทย	 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายกระสอบพลาสติก	เส้นใย

	 	 	 	 	 	 	 พลาสติก	และผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก	

       รวมทั้งซื้อและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก  

       ให้บริการขนส่ง	บริการรักษาความปลอดภัย

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน	Wynn	In	Trading	Co.,	Ltd.

	 Koh	Kong	Plantation	Company	Limited	 80.00	 70.00	 80.00	 70.00	 กัมพูชา	 ด�าเนินกิจการทางการเกษตร

 *บริษัทมีส่วนร่วมในอ�านาจการควบคุม	ดังนั้นจึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย	ตามค�านิยามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี	
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	 	 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท	(รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม)	ยกเว้นบริษัทย่อย	10	แห่ง	ซึ่งรอบ	

	 ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	มีดังนี้

	 	 	 -	 บริษัท	น�้าตาลท่ามะกา	จ�ากัด	 	 -	 บริษัท	โรงงานน�้าตาลนิวกรุงไทย	จ�ากัด

	 	 	 -	 บริษัท	น�้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี	จ�ากัด	 	 -	 บริษัท	เคเอสแอล.	อะโกร	แอนด์	เทรดดิ้ง	จ�ากัด

	 	 	 -	 บริษัท	ไทยชูการ์	เทอร์มิเนิ้ล	จ�ากัด	(มหาชน)	 	 -	 บริษัท	ที	เอส	จี	แอสเซ็ท	จ�ากัด

	 	 	 -	 บริษัท	ที	เอส	อุตสาหกรรมน�้ามัน	จ�ากัด	 	 -	 บริษัท	ที	เอส	ฟลาวมิลล์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 -	 บริษัท	ที	เอส	คลังสินค้า	จ�ากัด	 	 -	 บริษัท	ที	เอส	ขนส่งและโลจิสติกส์	จ�ากัด 

	 งบการเงินรวมจัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกัน	ส�าหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์บัญชีที่คล้ายคลึงกัน	

	 ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญของบริษัทและบริษัทย่อย	ตลอดจนยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัท	และ

ทุนเรือนหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

2.3	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม

ในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2556	เป็นต้นไป	ดังต่อไปนี้ 

            วันที่มีผลบังคับใช้

 มาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555)	 การน�าเสนองบการเงิน	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	12	 	 	 	 ภาษีเงินได้		 	 	 	 	 1	มกราคม	2556

	 ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2555)	 สัญญาเช่า		 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	20		 	 	 	 การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย	 1	มกราคม	2556

	 	 	 	 	 	 			ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน	 	 1	มกราคม	2556

	 	 	 	 	 	 			เงินตราต่างประเทศ

	 ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2555)	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2555)	 งบการเงินระหว่างกาล	 	 	 	 1	มกราคม	2557 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2555)	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2555)	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก	1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	8	 	 	 	 ส่วนงานด�าเนินงาน	 	 	 	 	 1	มกราคม	2556

 การตีความมาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	10	 	 	 	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	-	กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง	 1	มกราคม	2556

		 	 	 	 	 	 			อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนินงาน

	 ฉบับที่	15	 	 	 	 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าด�าเนินงาน	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	21	 	 	 	 ภาษีเงินได้	-	การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิด	 1	มกราคม	2556

		 	 	 	 		 	 			ค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

	 ฉบับที่	25	 	 	 	 ภาษีเงินได้	-	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ	 1	มกราคม	2556

	 	 	 	 	 	 			หรือของผู้ถือหุ้น

	 ฉบับที่	27	 	 	 	 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมาย	 1	มกราคม	2557

	 	 	 	 	 	 			ตามสัญญาเช่า

	 ฉบับที่	29	 	 	 	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	32	 	 	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์	 	 	 1	มกราคม	2557
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            วันที่มีผลบังคับใช้

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับที่	1	 	 	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอนการบูรณะ	 	 1	มกราคม	2557

	 	 		 	 	 			และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

	 ฉบับที่	4	 	 	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	5	 	 	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน	การบูรณะและ	 	 1	มกราคม	2557

	 	 	 	 	 			การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

	 ฉบับที่	7	 	 	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	29		 	 1	มกราคม	2557

	 			 	 	 	 			เรื่อง	การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

	 ฉบับที่	10	 	 	 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	12	 	 	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	13	 	 	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	17	 	 	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	18	 	 	 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ผู้บริหารของบริษัทจะน�ามาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	ฉบับที่เก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยมาถือปฏิบัติในการจัดท�างบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	และงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้	นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัทยังได้ประเมินผลกระทบและคาดว่าการน�า

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีผลบังคับใช้ในวันที่	1	มกราคม	2556	มาถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบ

การเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในงวดที่เร่ิมถือปฏิบัติ	ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	12	

เรื่อง	 “ภาษีเงินได้”	 ซ่ึงผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เร่ิมใช้มาตรฐานดังกล่าว	

นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีผลบังคับใช้ในวันที่	1	มกราคม	

2557	ทั้งหมดต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

 3.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายความรวมถึง	เงินสด	เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	กระแสรายวันและประจ�าไม่เกิน		

	 3	เดือน	และเงินลงทุนระยะสั้นซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน	ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน

	 3.2	 ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้ชาวไร่	และลูกหนี้อื่น

  ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้ชาวไร่	และลูกหนี้อื่นแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหนี้ 

  และการคาดการณ์เกี่ยวกับการรับช�าระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละราย	ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

 3.3	 สินค้าคงเหลือ

	 	 สินค้าคงเหลือ	แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	และปรับด้วยค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและค่าเผื่อ 

	 การลดมูลค่าของสินค้าเคลื่อนไหวช้าหรือล้าสมัย	โดยราคาทุนมีวิธีการค�านวณ	ดังนี้

	 	 -	 วัตถุดิบทางตรง	และสินค้าส�าเร็จรูปที่ซื้อมาขายไป	ค�านวณตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

	 	 -	 วัตถุดิบทางอ้อม	และวัสดุโรงงานค�านวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว

	 	 -	 สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าส�าเร็จรูป	-	น�้าตาลทรายและกากน�้าตาล	ค�านวณจากต้นทุนการผลิตถัวเฉลี่ยในแต่ละปีการผลิต	 

	 	 ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

	 	 -	 สินค้าส�าเร็จรูป	-	ปุ๋ยอินทรีย์	ค�านวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

	 	 -	 สินค้าระหว่างผลิต	-	ปุ๋ยอินทรีย์	ค�านวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามวิธีเฉพาะเจาะจง	

	 	 -	 สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าส�าเร็จรูป	-	แอลกอฮอล์	แป้งสาลี	และกระสอบค�านวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

	 	 -	 สินค้าระหว่างผลิตและสินค้าส�าเร็จรูป	-	น�้ามันปาล์มค�านวณด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก

	 	 -	 อะไหล่เพื่อการซ่อมแซมค�านวณตามวีธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว
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  กากอ้อยและผลพลอยได้อื่นที่เกิดขึ้นจากการผลิตน�้าตาลทราย	แป้งสาลีและน�้ามันปาล์มไม่ได้มีการจัดสรรต้นทุนการผลิตร่วมที่เกิดขึ้น 

 จากกระบวนการผลิตให้	ดังนั้นรายได้จากการขายผลพลอยได้ดังกล่าวจะแสดงเป็นรายการหักจากต้นทุนผลิตในแต่ละฤดูการผลิต

 3.4		 ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	ราคาทุนค�านวณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

 ซึ่งประกอบด้วย	มูลค่าที่ดิน	ค่าถมที่ดิน	ค่าก่อสร้าง	ค่าพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	และค่าใช้จ่ายโดยตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและพร้อม 

 ที่จะขาย 

 3.5	 เงินลงทุน

  3.5.1		 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 ในงบการเงินรวมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียและในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธ	ี 

	 	 	 ราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าและจะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบก�าไรขาดทุนเมื่อจ�าหน่ายเงิน 

	 	 	 ลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า

	 	 3.5.2		 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	ในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าและจะบันทึกรับรู้ 

	 	 	 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในงบก�าไรขาดทุนเมื่อจ�าหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า

  3.5.3		 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการของตลาด	ซึ่งบันทึกเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย	เป็นเงินลงทุนที่ไม่ระบุ 

	 	 	 ช่วงเวลาที่จะถือไว้ซึ่งอาจขายเมื่อต้องการเสริมสภาพคล่องและแสดงรวมอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 เว้นแต่ผู้บริหารจะ 

	 	 	 แสดงเจตจ�านงเพื่อถือหลักทรัพย์ไว้น้อยกว่า	12	 เดือนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	หรือผู้บริหารต้องการขายเพื่อ 

   เพิ่มเงินทุนในการประกอบกิจการซึ่งจะจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน	ผู้บริหารก�าหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมส�าหรับ

	 	 	 เงินลงทุน	ณ	 เวลาที่ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นปกติอย่างสม�่าเสมอ	 โดยเงินลงทุนนี้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม			 

	 	 	 ซึ่งค�านวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย	ณ	วันสิ้นงวดบัญชี	โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าในงบก�าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ 

	 	 	 และจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเมื่อมีการจ�าหน่ายเงินลงทุนหรือเงินลงทุนเกิดการด้อยค่า

	 	 3.5.4		 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดแยกประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวตามอายุคงเหลือ	 แสดงมูลค่า 

	 	 	 ตามวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายและหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	 ส่วนเกิน/ส่วนต�่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้จะถูกตัดบัญช	ี		 

	 	 	 ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	ซึ่งจ�านวนที่ตัดจ�าหน่ายนี้รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุน 

	 	 3.5.5		 เงินลงทุนทั่วไปเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	 แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิด้วยค่าเผื่อ		 

	 	 	 การด้อยค่า	(ถ้ามี)	และจะบันทึกรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนทั่วไปในงบก�าไรขาดทุนเมื่อจ�าหน่ายเงินลงทุนหรือเงิน 

	 	 	 ลงทุนเกิดการด้อยค่า

	 3.6	 ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี

  ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี	เป็นต้นทุนสะสมจากการเพาะปลูกอ้อย	ประกอบไปด้วย	ต้นทุนการซื้อพันธุ์อ้อย	ต้นทุนอ้อยที่เก็บเกี่ยว

	 	 เพื่อขยายพันธุ์	ค่าปุ๋ย	ค่าแรงงาน	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องโดยตรง	ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อ 

	 การด้อยค่า	ส่วนอ้อยที่เก็บเกี่ยวเพื่อโอนเป็นต้นทุนของวัตถุดิบในการผลิตและต้นทุนของสินค้าที่ขาย	ณ	วันที่เก็บเกี่ยว	วัดมูลค่าโดย 

	 ใช้มูลค่ายุติธรรมหักประมาณการค่าใช้จ่าย	ณ	จุดขาย	ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของอ้อยจะพิจารณาจากราคาที่บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่า

	 	 จะรับซื้อจากชาวไร่อ้อยในแต่ละพื้นที่

	 3.7	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 ประกอบด้วย	 ที่ดิน	 ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารและโกดังเพื่อให้เช่า	 ที่ดินวัดมุลค่าด้วยราคาทุน			 

	 ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารและโกดังเพื่อให้เช่า	 วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม	และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย	์ 

	 (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารและโกดังเพื่อให้เช่าค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ 

	 สินทรัพย์เท่ากับ		5	-	20	ปี

	 3.8	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

  ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)	ราคาที่ตีใหม่หมายถึง	มูลค่ายุติธรรมซึ่งก�าหนดจากราคาตลาด 

 ณ	วันที่มีการตีราคาใหม่	อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)  

  การตีราคาใหม่ด�าเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระ	ซึ่งมีนโยบายที่จะให้ผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราว  

 เพ่ือมิให้ราคาตามบัญชี	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ	 ส่วนที่เพิ่มขึ้นของราคา					 
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	 ที่ประเมินใหม่จะถูกบันทึกตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้บัญชีผลก�าไรจากการตีราคาสินทรัพย์	 ส�าหรับส่วนที่ลดลงของราคา 

	 ที่ประเมินใหม่จากราคาทุนจะถือเป็นรายการขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลงในงบก�าไรขาดทุน	

  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ	(ยกเว้นเครื่องจักรของบริษัท 

 และบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลและกากน�้าตาล)	ดังนี้  

		 	 	 ส่วนปรับปรุงที่ดิน	 	 	 	 	 5	-	61	 ปี

	 	 	 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	 	 	 	 2	-	58	 ปี

	 	 	 เครื่องจักรและอุปกรณ์	 	 	 	 3	-	43	 ปี

	 	 	 ยานพาหนะและเครื่องมือกลทุ่นแรง	 	 	 4	-	20	 ปี

	 	 	 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน	 	 	 3	-	20	 ปี

  เครื่องจักรของบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายและกากน�้าตาลค�านวณค่าเสื่อมราคาตามจ�านวนชั่วโมง 

	 การผลิตของเครื่องจักรโดยคิดเทียบเป็นประมาณ	5	-	50	ฤดูการผลิต	โดยใช้ข้อมูลจากก�าลังการผลิตของเครื่องจักรซึ่งประมาณจาก 

	 วิศวกรของกลุ่มบริษัท 

  ค่าเสื่อมราคาที่ค�านวณได้ข้างต้นได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ 

	 ระหว่างก่อสร้าง

  ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินที่กู้ยืมมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในโครงการระหว่างก่อสร้าง	และอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	ได้น�าไปรวมเป็นราคาทุน 

 ของงานระหว่างก่อสร้างดังกล่าวจนกว่าจะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์

	 3.9	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	และค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

  ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์	ทั้งนี้	อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 

	 ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ระหว่าง	3	-	5	ปี

	 	 ค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในต่างประเทศใช้อัตราที่กฎหมายในแต่ละท้องถิ่นก�าหนด

	 	 ผลขาดทุนที่จากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่นเมื่อเกิดรายการ

 3.10	 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน

	 	 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน	บันทึกมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	และค่าเผื่อการด้อยค่า

 3.11	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ณ	วันที่รายงาน	บริษัทและบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ด้อยค่า 

 ลงหรือไม่	หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า	บริษัทและบริษัทย่อยจะท�าการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์	และหากพบว่า 

 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	บริษัทและบริษัทย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับ 

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก�าไรขาดทุน	(มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์  

	 หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า)

	 3.12	 หุ้นกู้

  หุ้นกู้	บันทึกมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนโดยค�านวณจากมูลค่ายุติธรรมของเงินที่ได้รับ	ซึ่งประกอบด้วย	เงินกู้ที่ได้รับสุทธิด้วยต้นทุนทางตรง 

 ในการออกหุ้นกู้	ได้แก่	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าแต่งตั้งผู้แทนออกหุ้นกู้	และค่าที่ปรึกษาในการออกหุ้นกู้	ซึ่งตัดจ่ายด้วยวิธีเส้นตรง

  ซึ่งไม่แตกต่างจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอย่างมีนัยส�าคัญ	 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกบันทึกตามงวดต่างๆ	ตลอดอายุหุ้นกู้ตามยอดคงเหลือ 

 ของหุ้นกู้ในแต่ละงวด	ส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอื่นแสดงมูลค่าราคาทุนซึ่งบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเกิดหนี้สินเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับปี

	 3.13	 ประมาณการหนี้สิน

  บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ 

	 จากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต	ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง 

	 เศรษฐกิจเพื่อจ่ายช�าระภาระผูกพันและจ�านวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ	 หากคาดว่าจะได้รับคืนรายจ่าย					 

	 ที่จ่ายช�าระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน	บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายจ่ายที่ได้รับคืนเป็นสินทรัพยแ์ยก 
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 ต่างหาก	แต่ต้องไม่เกินจ�านวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง	และแสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในงบก�าไรขาดทุน

	 โดยแสดงสุทธิจากจ�านวนรายจ่ายที่จะได้รับคืนที่รับรู้ไว้

	 3.14	 ผลประโยชน์พนักงาน

	 	 3.14.1	 เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

    บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานของบริษัทที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนโดยพนักงานจ่าย 

   สะสมเป็นรายเดือนตามอัตราร้อยละของเงินเดือนประจ�า	 และบริษัทจ่ายสมทบเป็นรายเดือนตามอัตราเงินเดือนประจ�า 

	 	 	 ของพนักงาน	บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนดังกล่าว	ตามกฎเกณฑ์และข้อก�าหนดตามพระราชบัญญัติ 

	 	 	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530

	 	 	 	 เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

	 	 3.14.2	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

	 	 	 	 บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 

   แรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	 โดยค�านวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานดังกล่าว 

   จากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว	้ 

	 	 	 (Projected	Unit	Credit	Method)	ซึ่งเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่า 

   จะต้องจ่ายในอนาคตโดยค�านวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	อันได้แก่	เงินเดือนพนักงาน	อัตราการ

	 	 	 	 ลาออก	อัตราการตาย	อายุงานและปัจจัยอื่นๆ	ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใช้ในการค�านวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิง 

	 	 	 จากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล	ผลก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู้	 

	 	 	 ในรายการก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการ	 ท้ังนี้	 ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ 

	 	 	 พนักงานจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุน	เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน	

	 3.15	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	51	ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ

  สูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้	บริษัทต้องน�าค่าหุ้นส่วนเกินนี้	ตั้งเป็นทุนส�ารอง	(“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ”)	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญนี้ 

	 จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

	 3.16	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 3.16.1	 ผลขาดทุนจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน	 เป็นผลต่างระหว่างราคาสุทธิตามบัญชีของ		 

	 	 	 เงินลงทุนที่ได้รับมากับต้นทุนการซื้อเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างภายในกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน	ซึ่ง 

	 	 	 การลงทุนดังกล่าวเป็นการรวมกิจการที่มีผู้ถือหุ้นเดิมและผู้บริหารชุดเดียวกัน	 โดยผลขาดทุนดังกล่าวได้แสดงในงบแสดง 

	 	 	 ฐานะการเงินภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นและตัดจ�าหน่ายเมื่อมีการขายเงินลงทุน

	 	 3.16.2	 ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	 เป็นผลต่างระหว่างเงินลงทุนตามสัดส่วนของบริษัทย่อยที่ 

	 	 	 เปลี่ยนแปลงกับมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย	ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย	 โดยผลขาดทุน 

	 	 	 ดังกล่าวได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้นและตัดจ�าหน่ายเมื่อมีการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยนั้น

	 3.17	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	หมายถึง	มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มี

	 	 อ�านาจควบคุมหรือส่วนได้เสียที่ไม่ได้เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมแยกแสดงรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น

  ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและรายการก�าไร		(ขาดทุน)		สุทธิของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมแยกแสดงในงบก�าไรขาดทุนรวม	

 3.18	 การรับรู้รายได้

	 	 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ	แสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า	มีนโยบายดังนี้

  3.18.1	 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยส�าคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว	 

   และจะไม่รับรู้รายได้หากบริษัทยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น	 หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยส�าคัญใน 
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   การได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านั้น	 หรือไม่อาจวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้					 

	 	 	 อย่างน่าเชื่อถือหรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะต้องรับคืนสินค้า

	 	 3.18.2	 รายได้จากการให้บริการซึ่งระยะเวลาการให้บริการสั้นรับรู้เมื่อมีการให้บริการแล้วเสร็จ

  3.18.3	 รายได้ค่าเช่ารับรู้รายได้ตามระยะเวลาที่ให้เช่า

  3.18.4	 รายได้จากการขายที่ดินรับรู้เป็นรายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับผู้ซื้อแล้ว 

	 	 3.18.5	 รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินรับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงก�าหนดช�าระตามวิธีอัตราก�าไรขั้นต้น	ในกรณีที่เงินค่างวด 

   ที่ถึงก�าหนดช�าระเก็บได้สูงกว่าอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ	บริษัทจะรับรู้เป็นรายได้เท่าอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ	และจะหยุด

	 	 	 	 การรับรู้เป็นรายได้ทันทีเมื่อผู้ซื้อขาดการช�าระเกินกว่า	3	งวดติดต่อกัน  

	 	 	 	 เงินค่างวดส่วนที่เก็บได้เกินกว่าอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จจะบันทึกเป็นเงินรับล่วงหน้าจากผู้ซื้อและแสดงเป็นหนี้สินอื่น 

	 	 	 ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 	 3.18.6	 รายได้ขายไฟฟ้าและไอน�้ารับรู้เมื่อส่งมอบและลูกค้ายอมรับการส่งมอบนั้น

	 	 3.18.7	 ดอกเบี้ยรับและส่วนลดรับจากการซื้อลดตั๋วเงินรับรับรู้รายได้ตามงวดระยะเวลา

	 	 3.18.8	 เงินปันผลรับรู้รายได้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล

	 	 3.18.9	 รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง	(Accrual	Basis)

	 3.19	 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

	 	 ค่าใช้จ่ายมีนโยบายดังนี้

	 	 3.19.1	 ต้นทุนขายบ้านพร้อมที่ดิน	ค�านวณโดยแบ่งสรรต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(โดยค�านึงถึงต้นทุน 

   ที่เกิดขึ้นจริง)	ให้กับบ้านพร้อมที่ดินที่ขายได้ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย	แล้วจึงรับรู้เป็นต้นทุนขายในงบก�าไรขาดทุนตามสัดส่วนของ 

   การรับรู้รายได้

	 	 3.19.2	 ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง	(Accrual	Basis)

	 3.20	 สัญญาเช่า

	 	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน

	 	 สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าบันทึกเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน	 

	 ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

	 	 สัญญาเช่าการเงิน

  สัญญาเช่าอุปกรณ์ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์	ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น 

 สัญญาเช่าการเงิน	สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่าย	ฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงิน

  ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	ส่วนดอกเบี้ยที่เกี่ยวกับการเช่าค�านวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะ

  เวลาของสัญญาและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน	บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินตามอายุ

	 	 การใช้งานโดยประมาณของอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรง

	 3.21	 ต้นทุนทางการเงิน

  ต้นทุนทางการเงิน	ได้แก่	ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท�านองเดียวกันบันทึกในงบก�าไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น	ยกเว้น

  ในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา	ก่อสร้าง	หรือการผลิตสินทรัพย์

	 	 ดังกล่าวก่อนที่จะน�ามาใช้เองหรือเพื่อขาย	

	 3.22	 รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ

	 	 รายการที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ	บันทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน	ณ	 วันที่เกิดรายการ	ยอดคงเหลือ 

	 ของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ณ	 วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	 แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตรา		 

	 แลกเปลี่ยน	ณ	วันนั้น	ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวทั้งที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริงแสดงรวมไว้เป็นรายได้หรือ 

	 ค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนส�าหรับปี
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	 	 การแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศเป็นเงินบาทเพื่อท�างบการเงินรวมใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

	 	 	 ก.	 สินทรัพย์และหนี้สิน	แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 	 	 ข.	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ

	 	 	 ค.	 รายได้และค่าใช้จ่าย	แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างปี

	 	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการแปลงค่างบการเงินที่ใช้เงินตราต่างประเทศ	แสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น

	 3.23	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทและบริษัทย่อย	หมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย	หรือถูก 

	 ควบคุมโดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทและบริษัทย่อย 

 นอกจากนี้	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

	 และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับบริษัท	 ผู้บริหารที่ส�าคัญ	กรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอ�านาจในการ 

 วางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย	ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอ�านาจชักจูง 

 หรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว	 และกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญไม่ว่า			 

	 โดยทางตรงหรือทางอ้อม

	 3.24	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

	 	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	บันทึกตามจ�านวนที่จ่ายและที่ได้ตั้งค้างจ่ายไว้ส�าหรับปี

	 3.25	 ก�าไรต่อหุ้น

	 	 ก�าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ถือโดย 

	 บุคคลภายนอกในระหว่างปีสุทธิจากหุ้นทุนซื้อคืน	 และก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณจากจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่รวม 

	 สมมติฐานว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้ถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด

	 3.26	 ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน

	 	 ข้อมูลจ�าแนกตามส่วนงาน	 เปิดเผยแยกตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท	 โดยส่วนงานธุรกิจเป็นส่วนธุรกิจที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือ				 

 ให้บริการที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนซึ่งแตกต่างไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ให้ของส่วนธุรกิจอื่น

 3.27	 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

	 	 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ลูกหนี้ 

 การค้าและลูกหนี้อื่น	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	เงินลงทุน	เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม	นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	และเกณฑ์การวัดมูลค่า 

 ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว

	 	 ตราสารอนุพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มบริษัทลงทุนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาสินค้า		 

	 โดยก�าหนดอัตราแลกเปลี่ยนหรือราคาสินค้าในอนาคตที่สินทรัพย์หรือหนี้สินที่เก่ียวข้องจะได้รับหรือจ่ายช�าระ	 ก�าไรหรือขาดทุนจาก 

	 การลงทุนในตราสารอนุพันธ์จะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงตามอายุ

 3.28	 การใช้ประมาณการทางบัญชี

  ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย  

 ต้องอาศัยดุลยพินิจในการก�าหนดนโยบายการบัญชี	การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดง 

 จ�านวนสินทรัพย์	หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	ณ	วันที่ในงบการเงิน	รวมทั้งการแสดงรายได้

	 	 และค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลารายงาน	ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหาร	ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์	ณ	 

	 ขณะนั้น	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการดังกล่าว	

4.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 ในไตรมาสที่สามของงวดบัญชีปี	2556	บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับวิธีการค�านวณต้นทุนของวัตถุดิบทางอ้อม 

วัสดุโรงงาน	และอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมจากวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน	 เป็นวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักแบบถัวเฉลี่ยเคลื่อนไหว	 เนื่องจากผู้บริหาร

ของบริษัทเห็นว่าวิธีการค�านวณดังกล่าวเหมาะสมกับสถานการณ์และการด�าเนินงานในปัจจุบันของบริษัทและบริษัทย่อยมากกว่า	นอกจากนี ้

ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระส�าคัญต่อข้อมูลทางการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ	ดังนั้น	บริษัทจึงไม่ได้ปรับปรุงย้อนหลังผลกระทบต่องบการเงินของงวดบัญชีก่อนๆ
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5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 5.1	 รายการที่ไม่เป็นตัวเงินที่มีสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

 ประเภทรายการ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555

รายการก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเผื่อขาย	 (1)	 505	 -	 -

ผลก�าไรจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ	 3,408	 (502,371)	 3,408	 (351,528)

โอนค่าเสื่อมราคาเป็นต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี	 45,365	 73,660	 2,247	 3,257

ซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้จ่ายช�าระ	 677,677	 1,451,203	 233,037	 339,859

ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์	 43,969	 8,836	 10,139	 1,810

โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 22,347	 	-	 -	 -

โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 66,000	 -	 -	 -

โอนที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	และ

 สินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ด�าเนินงาน	 282,906	 142,810	 -	 89,854

โอนสินทรัพย์ที่ยังไม่ใช้ด�าเนินงานเป็นที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และ

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 -	 125,792	 -	 98,282

จัดประเภทเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนชั่วคราว	 247	 253	 -	 -

โอนหนี้สินหมุนเวียนเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	 36,545	 -	 -	 -

หักกลบรายการลูกหนี้อื่น	-	ค่าตอบแทนการผลิตและจ�าหน่าย

	 น�้าตาลทรายกับค่ารักษาเสถียรภาพค้างจ่ายส�านักงาน

	 กองทุนอ้อยและน�้าตาลทราย	 -	 45,973	 -	 24,345

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการรับช�าระเงินให้กู้ยืมแก่

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 -	 -	 -	 458,462

ปรับผลก�าไรจากการตีราคาสินทรัพย์เนื่องจากการเปลี่ยนนโยบายการบัญช	ี -	 2,206,120	 -	 175,932

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลงจากการหักกลบกับเงินปันผลรับ	 -	 -	 277,649	 -

	 5.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	ประกอบด้วย

             หน่วย : พันบาท

 ประเภทรายการ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

เงินสด		 	 	 	 3,328	 3,995	 1,354	 2,364

เงินฝากธนาคารแบบกระแสรายวัน	 52,064	 38,037	 28,041	 3,095

เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์	 143,329	 234,423	 11,547	 16,047

เงินฝากประจ�าอายุไม่เกิน	3	เดือน	 -	 13,000	 -	 -

	 รวม	 	 	 	 198,721	 289,455	 40,942	 21,506

 

6. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการบัญชีที่เกิดข้ึนกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	หรือมีกรรมการร่วมกัน	ยอด 

คงเหลือและรายการระหว่างกันที่ส�าคัญระหว่างบริษัทและกับบริษัทย่อย	กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้
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	 6.1	 ยอดคงเหลือที่ส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	ประกอบด้วย

             หน่วย : ล้านบาท

 ประเภทรายการ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	

	 บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 183.66	 61.77

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 4.99	 2.38	 0.04	 0.04	

	 	 รวม	 	 	 	 4.99	 2.38	 183.70	 61.81

เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ	(รวมอยู่ในลูกหนี้อื่น)

	 บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 1,169.75	 392.27

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

	 บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 3,798.98	 1,313.50

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	 บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 12.08	 4.93

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 0.49	 4.01	 0.21	 -

	 	 รวม	 	 	 	 0.49	 4.01	 12.29	 4.93

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 บริษัทย่อย	 	 	 -	 	-	 55.52	 14.38

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 1.60	 2.40	 0.16	 0.01

	 	 รวม	 	 	 	 1.60	 2.40	 55.68	 14.39

ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	(รวมอยู่ในเจ้าหนี้อื่น)	

	 บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 3.34	 1.32

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 0.05	 0.01	 0.04	 -

	 	 รวม	 	 	 	 0.05	 0.01	 3.38	 1.32

เงินกู้ยืมระยะสั้น

	 บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 1,286.30	 1,441.50

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	

	 บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 0.16	 -

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 2.29	 4.00	 2.29	 -

	 	 รวม	 	 	 	 2.29	 4.00	 2.45	 -

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	อื่นๆ

	 บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 0.55	 0.62

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 -	 0.84	 -	 0.84

	 	 รวม	 	 	 	 -	 0.84	 0.55	 1.46

 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	เป็นเงินให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 

คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	1.75	-	3.17	ต่อปี	และร้อยละ	3.15	-	3.75	ต่อปี	ตามล�าดับ	

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	

คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	3.00	-	4.65	ต่อปี	และร้อยละ	3.18	ต่อปี	ตามล�าดับ
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	 6.2	 รายการค้าที่ส�าคัญระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

 ประเภทรายการ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

รายได้จากการขายและการให้บริการ

	 บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 2,090.06	 2,190.94

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 59.93	 57.83	 28.60	 -

	 	 รวม	 	 	 	 59.93	 57.83	 2,118.66	 2,190.94

ต้นทุนขายและการให้บริการ

	 บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 1,556.16	 931.55

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 12.83	 5.51	 7.39	 -

	 	 รวม	 	 	 	 12.83	 5.51	 1,563.55	 931.55

รายได้อื่น

	 บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 1,299.18	 580.91

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 2.91	 26.25	 2.91	 1.23

	 	 รวม	 	 	 	 2.91		 26.25	 1,302.09	 582.14

ค่าใช้จ่ายในการขาย

	 บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 43.96	 39.50

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 -	 45.71	 -	 -

	 	 รวม	 	 	 	 -	 45.71	 43.96	 39.50

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	 บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 4.02	 1.70

	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 	 17.87	 15.02	 5.40	 5.38

	 นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		 10.17	 7.02	 8.87	 5.81

	 	 รวม	 	 	 	 28.04	 22.04	 18.29	 12.89

ต้นทุนทางการเงิน

	 บริษัทย่อย	 	 	 -	 -	 23.22	 28.86

 นโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกัน

	 -	 การซื้อ-ขายและยืม-คืนน�้าตาลทรายดิบระหว่างกันในกลุ่มบริษัท	ก�าหนดราคาจากราคาตลาดโลกที่ท�าการซื้อขายระหว่างกันครั้งแรกในปี

	 -	 กรณีสัญญาซ้ือขายน�้าตาลทรายท่ีจัดท�าในนามของกลุ่มบริษัท	ซึ่งได้จัดสรรปริมาณการขายในแต่ละบริษัทแล้ว	หากบริษัทใดในกลุ่มมี 

	 น�้าตาลทรายไม่พอขาย	จะซื้อสินค้าจากบริษัทในกลุ่มด้วยราคาเดียวกันกับสัญญาซื้อขายน�้าตาลทรายดังกล่าว

	 -	 สินค้าอื่นๆ	(นอกเหนือจากน�้าตาลทราย)	ที่ซื้อ-ขายระหว่างกันใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันซึ่งสูงกว่าราคาทุน

	 -	 ราคาซื้อ-ขายสินทรัพย์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน	ซึ่งสูงกว่าราคาทุน

	 -	 รายได้จากการขายวัสดุสิ้นเปลืองเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน	ซึ่งสูงกว่าราคาทุน

	 -	 รายได้จากการให้เช่าที่ดินแก่บริษัทย่อยเป็นไปตามสัญญาเช่า	ซึ่งมีอายุ	30	ปี	นับแต่วันที่	25	มกราคม	2548	ถึงวันที่	24	มกราคม	2578	 

	 อัตราค่าเช่าปีละ	0.11	ล้านบาท	และเพิ่มขึ้นร้อยละ	10	ทุกๆ	3	ปี	เมื่อครบก�าหนดสัญญา	กรรมสิทธิ์ในบรรดาสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่ได้ 

	 ก่อสร้างในที่ดินที่เช่าจะตกเป็นของผู้ให้เช่า

	 -	 รายได้จากการให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีอายุสัญญาเช่า	1-3	ปี	ซึ่งเป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกัน

	 -	 รายได้ค่าบริการ	รายได้อื่น	และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	เป็นไปตามราคาปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

	 -	 ค่าฝากสินค้าคิดตามปริมาณสินค้าและระยะเวลาการฝากซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด

	 -	 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนกันจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

	 -	 ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการค�้าประกันวงเงินสินเชื่อระหว่างกัน
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	 6.3	 ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	นอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ประกอบด้วย

 รายชื่อบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องโดย
 
บริษัท	เค.เอส.แอล.	ไอที	เซ็นเตอร์	จ�ากัด	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท	ราชาเซรามิค	จ�ากัด	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท	อ่อนนุชก่อสร้าง	จ�ากัด	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท	สหมิตรเครื่องกล	จ�ากัด	(มหาชน)	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท	พาราไฮเท็ค	จ�ากัด	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน/ผู้บริหารร่วมกัน
บริษัท	เค.เค.วู้ด	อินดัสตรี	จ�ากัด	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
บริษัท	อมาโก้	จ�ากัด	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน
บริษัท	ราชาชูรส	จ�ากัด	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	
บริษัท	น�้าตาลราชบุรี	จ�ากัด	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 ผู้บริหารร่วมกันในบริษัทย่อย
บริษัท	อุตสาหกรรมมิตรเกษตร	จ�ากัด	 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 ผู้บริหารร่วมกันในบริษัทย่อย
นิติบุคคลอาคารชุด	เค	เอส	แอล	ทาวเวอร์		 นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	 เจ้าของร่วมในอาคารชุด

	 	 กิจการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นทั้งหมดเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

	 	 บริษัท	ประจวบอุตสาหกรรม	จ�ากัด	ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของกลุ่มบริษัท	แต่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการของ 
 บริษัท	ประจวบอุตสาหกรรม	จ�ากัด	บางท่านเป็นกรรมการในบริษัท	ไทยชูการ์	เทอร์มิเนิ้ล	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	เค.เอส.แอล.  
	 เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	น�้าตาลขอนแก่น	จ�ากัด	(มหาชน)

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  

	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้า		 	 	 	880,909	 835,629	 248,528	 122,649
ลูกหนี้ชาวไร่			 	 	 256,083	 194,554	 169,854	 134,871
ลูกหนี้อื่น	-	ค่าตอบแทนการผลิตและจ�าหน่าย
	 น�้าตาลทราย	 	 	 -	 39,041	 -	 36,607
ลูกหนี้อื่น	 	 	 	 13,397	 33,501	 27,304	 28,491
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	 	 22,990	 25,833	 6,476	 7,229
เงินทดรองจ่าย	 	 	 53,402	 27,454	 8,048	 6,396
เงินปันผลจากบริษัทย่อยค้างรับ	 -	 -	 1,169,748	 392,272
รายได้ค้างรับ		 	 	 39,250	 41,947	 17,770	 7,825
	 รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		 1,266,031	 1,197,959	 1,647,728	 736,340

 

	 7.1	 ลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 4,711	 4,928	 158,607	 57,810
กิจการอื่น	 	 	 	 898,652	 838,853	 89,921	 64,839
รวม	 	 	 	 	 903,363	 843,781	 248,528	 122,649
หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (22,454)	 (8,152)	 -	 -
	 		รวมลูกหนี้การค้า		 	 880,909	 835,629	 248,528	 122,649
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	 การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	มีดังนี้

	 	 7.1.1	 ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หน่วย : พันบาท

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้าในประเทศ
	 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 	 3,394	 3,666	 158,607	 57,810
	 เกินก�าหนดช�าระไม่เกิน	3	เดือน	 1,317	 1,262	 -	 -
					รวม	 	 	 	 4,711	 4,928	 158,607	 57,810

 โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า	ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย	มีระยะเวลาตั้งแต่	7	วันถึง	365	วัน

	 	 7.1.2	 ลูกหนี้การค้า	-	กิจการอื่น
หน่วย : พันบาท

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายและกากน�้าตาล
	 ลูกหนี้การค้าในประเทศ	
	 	 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 215,147	 232,957	 73,382	 62,974
	 	 เกินก�าหนดช�าระไม่เกิน	3	เดือน	 3,585	 1,565	 638	 -
	 	 เกินก�าหนดช�าระมากกว่า	3	เดือนแต่ไม่เกิน	6	เดือน	 -	 31	 -	 -
	 	 เกินก�าหนดช�าระมากกว่า	6	เดือนแต่ไม่เกิน	12	เดือน	 -	 88	 -	 -
	 	 เกินก�าหนดช�าระมากกว่า	12	เดือน	 395	 1,482	 -	 -
	 	 	 รวม	 	 	 219,127	 236,123	 74,020	 62,974
	 ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ
	 	 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 61,452	 30,775	 15,901	 1,865
	 	 	 รวม	 	 	 61,452	 30,775	 15,901	 1,865

	 รวมธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายและกากน�้าตาล	 280,579	 266,898	 89,921	 64,839
ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแอลกอฮอล์และไฟฟ้า
	 ลูกหนี้การค้าในประเทศ	
	 	 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 295,165	 235,357	 -	 -
	 รวมธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายแอลกอฮอล์และไฟฟ้า	 295,165	 235,357	 -	 -

ธุรกิจอื่น
	 ลูกหนี้การค้าในประเทศ
	 	 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 157,352	 202,988	 -	 -
	 	 เกินก�าหนดช�าระไม่เกิน	3	เดือน	 114,272	 126,028	 -	 -
	 	 เกินก�าหนดช�าระมากกว่า	3	เดือนแต่ไม่เกิน	6	เดือน	 31,509	 1,626	 -	 -
	 	 เกินก�าหนดช�าระมากกว่า	6	เดือนแต่ไม่เกิน	12	เดือน	 12,025	 39	 -	 -
	 	 เกินก�าหนดช�าระมากกว่า	12	เดือน	 7,750	 5,691	 -	 -
	 	 	 รวม	 	 	 322,908	 336,372	 -	 -

ลูกหนี้การค้าต่างประเทศ
	 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 	 -	 226	 -	 -		

	 รวม	 	 	 -	 226	 -	 -
	 รวมธุรกิจอื่น	 	 	 322,908	 336,598	 -	 -
	 	 	 รวมทั้งสิ้น	 	 898,652	 838,853	 89,921	 64,839
หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (22,454)	 (8,152)	 -	 -
	 		รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการอื่น	 876,198	 830,701	 89,921	 64,839

  โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยมีระยะเวลาตั้งแต่	5	วันถึง	90	วัน
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	 7.2		 ลูกหนี้ชาวไร่	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555  2556 2555

ลูกหนี้ค่าอ้อย

	 ฤดูการผลิตก่อนปี	2552/2553	 41,733	 44,518	 77	 77

	 ฤดูการผลิตปี	2552/2553	 4,253	 4,278	 3,116	 3,131

	 ฤดูการผลิตปี	2553/2554	 11,230	 13,042	 2,278	 2,380

	 ฤดูการผลิตปี	2554/2555	 41,386	 52,480	 4,169	 7,169

	 ฤดูการผลิตปี	2555/2556	 46,952	 -	 12,295	 -

	 		 	 รวมลูกหนี้ค่าอ้อย		 145,554	 114,318	 21,935	 12,757

เงินทดรองจ่าย

	 ฤดูการผลิตปี	2555/2556	 -	 112,598	 -	 110,427

	 ฤดูการผลิตปี	2556/2557	 152,781	 14,777	 145,375	 14,777

	 ฤดูการผลิตปี	2557/2558	 12,651	 -	 12,652	 -

	 	 	 รวมเงินทดรองจ่ายค่าอ้อย	 165,432	 127,375	 158,027	 125,204

	 ลูกหนี้ค่าน�้ามัน	ค่าปุ๋ยและบริการอื่น	 7,077	 7,727	 5,920	 4,975

	 	 	 รวม	 	 	 318,063	 249,420	 185,882	 142,936

 หัก			ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (61,980)	 (54,866)	 (16,028)	 (8,065)

	 	 	 รวมลูกหนี้ชาวไร่			 256,083	 194,554	 169,854	 134,871

	 7.3	 ลูกหนี้อื่น	-	ค่าตอบแทนการผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทราย	

	 	 เมื่อวันที่	4	 กุมภาพันธ์	2554	 ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทรายได้ออกหนังสือที่	 อก	0609/484	 แจ้งมติที่ประชุม					 

	 คณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทรายครั้งที่	1/2554	 เม่ือวันที่	12	 มกราคม	2554	 ที่เห็นชอบให้กองทุนอ้อยและน�้าตาลทรายหัก				 

	 กลบหนี้ค่ารักษาเสถียรภาพค้างจ่ายฤดูการผลิตปี	2550/2551	ปี	2551/2552	และปี	2552/2553	กับเงินชดเชยส่วนต่างผลตอบแทน 

	 การผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทราย	 โดยหนี้ส่วนที่คงค้างให้กองทุนอ้อยและน�้าตาลทรายเรียกเก็บเงินรักษาเสถียรภาพจาก												 

	 การค�านวณราคาอ้อยฤดูการผลิตปี	2553/2554	ต่อมาเมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2555	คณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมครั้งที่	 

 13/2555	ได้มีมติเห็นชอบให้กองทุนอ้อยและน�้าตาลทรายหักกลบหนี้	ค่ารักษาเสถียรภาพค้างจ่ายฤดูกาลผลิตปี	2553/2554	โดยหนี้ส่วน

  ที่คงค้างให้กองทุนอ้อยและน�้าตาลทรายจ่ายคืนให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยต่อไป	ดังนั้น	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555	ลูกหนี้อื่น	-	ค่าตอบแทน 

 การผลิตและจ�าหน่ายน�้าตาลทรายส่วนที่คงค้างในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน	39.04	ล้านบาท	และ	36.61	ล้านบาท  

	 ตามล�าดับ	เป็นส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี	ซึ่งส่วนที่คงค้างดังกล่าวได้รับช�าระแล้วทั้งจ�านวนภายในปี	2556

8. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	ประกอบด้วย

             หน่วย : พันบาท

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

         2556        2555      2556  2555 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 -	 3,798,976	 1,313,500

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่	 827,434	 747,693	 123,324	 137,919

ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี	 199,141	 161,680	 37,471	 34,185

	 	 		รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	 1,026,575	 909,373	 3,959,771	 	1,485,604

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่	 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 เป็นการให้กู้ยืมในรูปเช็คลงวันที่ล่วงหน้า	 ซ่ึงชาวไร่ได้น�ามา		

ขายลดให้กับบริษัทและบริษัทย่อย	โดยคิดดอกเบี้ยอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์
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9. สินค้าคงเหลือ 

	 สินค้าคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

         2556        2555      2556  2555 

น�้าตาลทรายและกากน�้าตาล	 1,911,702	 1,463,509	 1,013,698	 634,426

แอลกอฮอล์และปุ๋ยอินทรีย์		 429,158	 271,546	 -	 	-

แป้งสาลี	 	 	 	 288,091	 452,160	 -	 -

กระสอบ	 	 	 	 18,402	 18,115	 -	 -

น�้ามันปาล์ม	 	 	 	 124,254	 538,494	 -	 -

กากอ้อย	 	 	 	 58,719	 176,886	 -	 -

วัสดุโรงงาน	 	 	 	 350,556	 265,073	 252,295	 46,515

อะไหล่เพื่อการซ่อมแซม	 	 557,437	 474,375	 394,252	 153,013	

	 	 	 	 	 	 3,738,319	 3,660,158	 1,660,245	 833,954

หัก		ค่าเผื่อสินค้าและวัสดุโรงงานเสื่อมสภาพ	 (6,129)	 (3,179)	 (2,490)	 (2,490)

	 		ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	 (84,733)	 (164,013)	 -	 (23,609)

รวมสินค้าคงเหลือ			 	 3,647,457	 3,492,966	 1,657,755	 807,855

	 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

         2556        2555      2556  2555 
 

ยอดยกมาต้นปี		 	 	 (164,013)	 (69,093)	 (23,609)	 (5,897)

บวก	 เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 	 (86,745)	 (164,013)	 (2,012)	 (23,609)

หัก		 โอนกลับระหว่างปี	 	 166,025	 69,093	 25,621	 5,897

ยอดคงเหลือปลายปี		 	 (84,733)	 (164,013)	 -	 (23,609)

 

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	ต้นทุนของสินค้าที่บันทึกเป็นต้นทุนขายในงบการเงินรวมมีจ�านวน	14,689.39	ล้านบาท	

และ	16,139.93	ล้านบาท	ตามล�าดับ	และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน	5,265.66	ล้านบาท	และ	5,628.93	ล้านบาท	ตามล�าดับ

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	ประกอบด้วย

 งบการเงินรวม
หน่วย : พันบาท

 ชื่อบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555
 ทุนที่ช�าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน
   ร้อยละ ร้อยละ วิธีราคาทุน   วิธี เงินปันผล  วิธีราคาทุน   วิธี เงินปันผล
      ส่วนได้เสีย   ส่วนได้เสีย
 2556  2555  2556  2555  

บริษัทร่วม                 

บริษัท	แชมเปี้ยนฟอร์เมนเตชั่น	จ�ากัด	 200,000		 200,000	 32.50		 32.50		 73,800			 36,803			 325	 73,800	 37,299	 228

	 รวม						 	 	 	 	 73,800	 36,803	 325			 73,800			 37,299	 228
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พันบาท

 ชื่อบริษัท เงินลงทุนวิธีราคาทุน เงินปันผล
 ทุนที่ช�าระแล้ว สัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ ณ วันที่ ส�าหรับปี ส�าหรับปี
   ร้อยละ ร้อยละ 31 ตุลาคม 31 ตุลาคม สิ้นสุด สิ้นสุด 
       31 ตุลาคม 31 ตุลาคม
   2556 2555  2556 2555  2556 2555 2556 2555

		บริษัทร่วม													
บริษัท	แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น	จ�ากัด		 200,000			 200,000			 32.50			 32.50		 73,800			 73,800			 	325			 228		
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม						 	 	 	 	 73,800			 73,800			 325			 228															

บริษัทย่อย													
บริษัท	ไทยชูการ์	เทอร์มิเนิ้ล	จ�ากัด	(มหาชน)		 145,200		 132,000		 23.82		 23.82		 81,967			 81,967			 7,545			 7,545		
บริษัท	โรงงานน�้าตาลนิวกรุงไทย	จ�ากัด		 1,000,000		1,000,000		 95.78	 95.78		 834,394			 834,394			 -			 -
		บริษัท	น�้าตาลท่ามะกา	จ�ากัด	 600,000		 600,000		 90.21		 90.21		 523,337			 523,337			 324,772			 324,772
		บริษัท	น�้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี	จ�ากัด		 500,000		 500,000	 98.61		 98.61	 569,284			 569,284			 -			 -
		บริษัท	เคเอสแอล	เรียลเอสเทต	จ�ากัด		 840,000		 140,000			 91.02	 	80.31			 319,134					 89,134				 -				 -		
บริษัท	เค.เอส.แอล.	เอ็กซ์ปอร์ต	เทรดดิ้ง	จ�ากัด		 20,000		 20,000		 33.88		 33.88	 6,775			 6,775	 2,033			 1,220		
บริษัท	เคเอสแอล	แมททีเรียล	ซัพพลายส์	จ�ากัด															
	 (เดิมชื่อบริษัท	เคเอสแอล	เคมี	จ�ากัด)		 10,000		 10,000		 100.00		 100.00		 9,119			 9,119			 -			 -		
บริษัท	โรงไฟฟ้าน�้าตาลขอนแก่น	จ�ากัด		 800,000			 800,000		 100.00			 	100.00			 799,972			 799,972	 	479,983					 -
บริษัท	ขอนแก่นแอลกอฮอล์	จ�ากัด		 610,000		 610,000		 100.00		 100.00		 609,986			 609,986			 304,993			 -		
บริษัท	เคเอสแอล.	อะโกร	แอนด์	เทรดดิ้ง	จ�ากัด		 300,000			 280,000		 100.00		 100.00		 300,000			 280,000			 60,000			 67,500		
บริษัท	น�้าตาลสะหวันนะเขด	จ�ากัด*	 684,757		 684,757		 98.49			 98.49		 674,178			 674,178			 -						 -
Koh	Kong	Sugar	Industry	Co.,	Ltd.*		 1,167,660		 798,900		 80.00		 70.00			 932,589			 563,829				 -			 -		
Wynn	In	Trading	Co.,	Ltd.		 487,497		 368,957		 100.00		 100.00		 487,497			 368,957			 -				 -
		บริษัท	ที	เอส	จี	แอสเซ็ท	จ�ากัด		 50,000		 50,000	 4.11		 4.11		 2,061			 2,061	 -			 -		
บริษัท	ที	เอส	อุตสาหกรรมน�้ามัน	จ�ากัด		 500,000		 400,000		 0.62	 	0.62		 3,089			 2,472			 -			 -		
บริษัท	ที	เอส	ฟลาวมิลล์	จ�ากัด	(มหาชน)		 285,000		 200,000	 0.07		 0.10		 196			 196			 29			 98		
บริษัท	ที	เอส	คลังสินค้า	จ�ากัด		 12,500		 12,500		 4.02		 4.02		 509			 509			 -	 -		
บริษัท	ที	เอส	ขนส่ง	และโลจิสติกส์	จ�ากัด	 80,000		 80,000		 10.12		 10.12		 8,108				 8,108			 -			 -							
	 รวม						 	 	 	 	 6,162,195			 5,424,278			 1,179,355				 401,135			
บวก	เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	-	Koh	Kong	Sugar	Industry	Co.,	Ltd.	 	 	 	 				-			 276,840			 -			 -					
	 รวม						 	 	 	 	 6,162,195			 5,701,118			 1,179,355			 401,135
		หัก		ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	 	 	 	 							 (5,884)	 (5,884)			 -			 -							
	 รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย							 	 	 	 	 6,156,311	 5,695,234			 1,179,355			 401,135
		รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม							 	 	 	 	 6,230,111			 5,769,034			 1,179,680			 401,363
  

*	 เป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ	ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น	ซึ่งรวมถึง	Koh	Kong	Plantation	Company	Limited	ซึ่งบริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่าน	 
 Wynn	In	Trading	Co.,	Ltd.	ในสัดส่วนร้อยละ	80		และร้อยละ	70		ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	ตามล�าดับ	โดย	Koh	Kong	Plantation	Company  
	 Limited	มีข้อก�าหนด	ให้เลิกกิจการหากมีผลขาดทุนเกินกว่าร้อยละ	75	ของทุนจดทะเบียน	และไม่สามารถแก้ไขการขาดทุนดังกล่าวได้ภายใน	1	ปี	
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รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555

ยอดยกมาต้นปี	 5,769,034	 5,306,640
ลงทุนเพิ่ม
	 บริษัท	ที	เอส	ฟลาวมิลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	 18,718	 -
	 บริษัท	เคเอสแอล	เรียลเอสเทต	จ�ากัด	 230,000	 -
	 Wynn	In	Trading	Co.,	Ltd.	 118,540	 184,320
	 บริษัท	เคเอสแอล.อะโกร	แอนด์	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	 20,000	 -
	 Koh	Kong	Sugar	Industry	Co.,	Ltd.	 91,920	 276,840
	 บริษัท	ที	เอส	อุตสาหกรรมน�้ามัน	จ�ากัด	 617	 1,234
ขายเงินลงทุน
	 บริษัท	ที	เอส	ฟลาวมิลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	 (18,718)	 -
ยอดคงเหลือปลายปี	 6,230,111	 5,769,034

	 เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2555	บริษัท	ที	 เอส	ฟลาวมิลล์	 จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนต่อสาธารณะผ่าน		 
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	จ�านวน	85	ล้านหุ้น	โดยมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ	1	บาท	โดยบริษัทได้ซื้อหุ้นจ�านวน	6.04	ล้านหุ้น	มูลค่าเสนอขายหุ้นละ 
3.10	บาท	เป็นจ�านวนรวม	18.72	ล้านบาท	และท�าการขายไปทั้งจ�านวนในวันที่	28	พฤศจิกายน	2555

	 เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2556	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2556	ครั้งที่	1/2556	ของบริษัท	เคเอสแอล	เรียลเอสเทต	จ�ากัด	มีมติให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน	7	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท	เป็นจ�านวน	700	ล้านบาท	บริษัทย่อยดังกล่าวด�าเนินการจดทะเบียน
เพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่	11	มีนาคม	2556	และได้รับค่าหุ้นเต็มจ�านวนแล้วเมื่อวันที่	18	มีนาคม	2556

	 เมื่อวันที่	14	มีนาคม	2556	Wynn	In	Trading	Co.,	Ltd.	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศมีการเพิ่มทุนจ�านวน	4	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	
ดอลลาร์สหรัฐ	เป็นจ�านวนเงิน	4	ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 เมื่อวันที่	16	กันยายน	2556	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2556	ของบริษัท	เคเอสแอล	อะโกร	แอนด์	เทรดดิ้ง	จ�ากัด	มีมติให้เรียก
ช�าระค่าหุ้นส่วนที่เหลือ	จ�านวน	10	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	2	บาท	เป็นจ�านวน	20	ล้านบาท	ซึ่งได้รับช�าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2556

 ในงวดบัญชีปี	2555	 เงินลงทุนเพิ่มใน	Wynn	In	Trading	Co.,	Ltd.	 เพื่อการลงทุนในหุ้นของ	Koh	Kong	Plantation	Company	Limited			
(บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน	Wynn	In	Trading	Co.,	Ltd.)	ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของ	Koh	Kong	Plantation	Company	
Limted	เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2555	ให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	20	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	เป็น	26	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	นอกจากนี้เงินลงทุน
ใน	Koh	Kong	Sugar	Industry	Co.,	Ltd.	(บริษัทย่อย)	 เป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของ	Koh	Kong	
Sugar	Industry	Co.,	Ltd.	เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2555	ให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	24	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	เป็น	33	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	
ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วเมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2556

11. เงินให้กู้ยืมระยะยาว

	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย	 661,789	 576,807	 58,961	 57,803

หัก		ส่วนที่ถึงก�าหนดรับช�าระภายในหนึ่งปี	

	 (แสดงรวมอยู่ในเงินให้กู้ยืมระยะสั้น)	 (199,141)	 (161,680)	 (37,471)	 (34,185)

รวม	 	 	 	 	 462,648	 415,127	 21,490	 23,618

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (22,959)	 (16,177)	 (8,881)	 (8,882)

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว	 	 439,689	 398,950	 12,609	 14,736
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	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยในงบการเงินรวม	และงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมเงินให้กู้ยืมแก่

กิจการอื่นห้าแห่งจ�านวน	30.71	ล้านบาท	และ	32.45	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 เพ่ือซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรไปเพาะปลูกให้กับบริษัทย่อย			

ในต่างประเทศแห่งหนึ่งของบริษัท	สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวมีอายุ	3	-	4	ปี	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	MLR+1.00	ต่อปี	ก�าหนดให้จ่ายช�าระคืนเงิน

ต้นพร้อมดอกเบ้ียเป็นรายปี	 โดยบริษัทมีกรรมสิทธิ์ในเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่ผู้กู้ซื้อ	และบริษัทสามารถขายคืนเคร่ืองจักรให้กับผู้ขายได้

หากผู้กู้ผิดนัดช�าระหนี้

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	 ลูกหน้ีเงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยส่วนที่เหลือเป็นเงินของบริษัทย่อยให้ชาวไร่กู้ยืมเพ่ือซื้อที่ดินเพื่อการ

เพาะปลูกอ้อย	และซ้ือเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตรของบริษัทย่อย	 โดยท�าสัญญากู้ระยะเวลาต้ังแต่	1	-	8	ปี	 ขึ้นไป				

คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	5.875	-	8.50	ต่อปี	และร้อยละ	5.00	-	8.50	ต่อปี	ตามล�าดับ	ซึ่งส่วนใหญ่ชาวไร่ใช้ที่ดินและยานพาหนะเป็น	

หลักทรัพย์ค�้าประกัน

12. ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 

	 รายการเคลื่อนไหวของต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

ราคาตามบัญชีต้นปี	-	สุทธิ	 569,984	 724,489	 59,431	 40,790

ต้นทุนจ่ายเพิ่มระหว่างปี

	 -	ต้นทุนการปลูกอ้อย	 258,218	 339,627	 36,909	 59,480

	 -	โอนจากค่าเสื่อมราคา	 45,656	 73,977	 2,247	 3,257

ต้นทุนสะสมของอ้อยที่เพาะปลูก	 873,858	 1,138,093	 98,587	 103,527

	 -	ต้นทุนตัดจ่ายอ้อยระหว่างปี	 (355,895)	 (455,400)	 (58,873)	 (44,096)

	 -	ตัดจ�าหน่าย	 	 (17,092)	 (5,214)	 -	 	-

ราคาตามบัญชีปลายปี	 	 500,871	 677,479	 39,714	 59,431

ขาดทุนจากการด้อยค่า	 		 (1,641)	 (269)	 -	 -

ขาดทุนจากอ้อยเสียหาย	 	 (23,939)	 (107,656)	 -	 -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 4,218	 430	 -	 -

ราคาตามบัญชีปลายปี	-	สุทธิ	 479,509	 569,984	 39,714	 59,431

 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชีในราคาทุนหักต้นทุนตัดจ่ายและค่าเผื่อการด้อยค่า	เนื่องจากอายุการปลูกอ้อย

มีระยะเวลาประมาณ	10	-	13	เดือน	และมูลค่ายุติธรรมของอ้อยมีความผันผวนตามสภาวะอากาศของพื้นที่ที่เพาะปลูกซึ่งมีผลต่อปริมาณและ

	 คุณภาพผลผลิตอ้อย

 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอตัดบัญชีส่วนหนึ่งจ�านวนเงิน	415.78	ล้านบาท	และจ�านวนเงิน	485.87	ล้านบาท

		 ตามล�าดับ	เป็นของบริษัทย่อยสองแห่ง	ซึ่งเพาะปลูกบนที่ดินเช่า	ดังนี้

	 -	 บริษัทย่อยแห่งที่	1	 จ�านวน	148.25	ล้านบาท	และ	156.45	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 เพาะปลูกบนที่ดินเช่าจากรัฐบาลของสาธารณรัฐ 

	 ประชาธิปไตยประชาชนลาวตามหมายเหตุข้อ	30.1

	 -	 บริษัทย่อยแห่งที่	2	จ�านวน	267.53	ล้านบาท	และ	329.42	ล้านบาท	ตามล�าดับ	เพาะปลูกบนที่ดินเช่าจากรัฐบาลของประเทศกัมพูชา 

	 ตามหมายเหตุข้อ	30.2
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
	 รายการเคลื่อนไหวของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	มีดังนี้

หน่วย: พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
     ที่ดิน ส่วน อาคาร สินทรัพย์ รวม ที่ดิน อาคาร รวม  
      ปรับปรุง และโกดัง ระหว่าง   และโกดัง  
      ที่ดิน  ก่อสร้าง  

ราคาทุน:
																		 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2555			 414,800			 -			 583,321	 		12,372				 1,010,493		 123,978	 	380,839		 		504,817	
	 	ปรับปรุง	 		 	 	 (243)			 -	 		-	 		-	 		(243)		 	-	 		-	 		-
	 		โอนเข้า		 	 	 	 333,696			 9,650	 		217,616	 		-	 		560,962	 		126,646		 	16,683	 		143,329
	 		โอนออก	 	 	 	 	(81,645)			 (2,760)			 (119,518)			 (12,081)			 (216,004)		 	-	 		-	 		-		
	 ซื้อเพิ่ม	 	 	 	 	667,369		 	-	 		1,250,041	 		12,357	 		1,929,767	 		-	 		-	 		-
			 จ�าหน่าย		 	 	 	 (29,214)			 -		 -	 		-	 		(29,214)		 	(332)	 		-	 		(332)
			 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556		 1,304,763			 6,890			 1,931,460	 		12,648	 		3,255,761	 		250,292	 		397,522	 		647,814																			
ค่าเสื่อมราคาสะสม:
																		 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2555		 -	 		-	 	(382,536)	 		-	 		(382,536)	 		-	 		(219,206)	 		(219,206)		
	 โอนเข้า		 	 	 	 -	 		(3,788)	 		(35,803)	 		-	 		(39,591)	 		-	 		(10,432)	 		(10,432)		
	 โอนออก		 	 	 	 -	 		-	 		133,029	 		-	 		133,029	 		-	 		-	 		-		
	 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 	 	-	 		(28)	 		(25,325)	 		-	 		(25,353)	 		-	 		(3,872)	 		(3,872)		
	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556			 -	 		(3,816)	 		(310,635)	 		-	 		(314,451)	 		-	 		(233,510)	 		(233,510)																			
ค่าเผื่อการด้อยค่า:                 
	 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2555		 (2,247)	 		-	 		-	 		-	 (2,247)		 	(448)	 		-	 		(448)		
	 ลดลง		 	 	 	 448	 		-	 		200	 	-	 		648		 	448	 		-	 		448
			 เพิ่มขึ้น	 	 	 	 	(56)			 -			 (920)			 -	 		(976)	 		-	 		-	 		-		
	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556		 	(1,855)	 		-			 (720)			 -			 (2,575)			 -			 -			 -		
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:
																		 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556			 1,302,908			 3,074			 1,620,105			 	12,648			 2,938,735			 250,292			 164,012			 414,304		
มูลค่ายุติธรรม:                 
	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556			 1,617,837	 		3,074				 1,840,264			 -			 3,461,175		 		382,794	 		484,470	 			867,264		

หน่วย: พันบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
       ที่ดิน อาคาร สินทรัพย์ รวม ที่ดิน อาคาร รวม  
       และโกดัง ระหว่าง   และโกดัง  
        ก่อสร้าง  

  ราคาทุน:               
	 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2554	 	 	59,211	 		633,389	 		-	 		692,600	 		-	 		358,845	 		358,845		
	 โอนเข้า		 	 	 	 	 296,180	 		21,994			 -	 318,174			 123,978			 21,994	 	145,972		
	 โอนออก	 	 	 	 	 	(30,518)	 		(72,062)	 		-	 		(102,580)	 		-	 		-	 		-
	 		ซื้อเพิ่ม		 	 	 	 	 89,927	 		-	 		12,372			 102,299			 -	 		-	 		-		
	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555			 	 414,800			 583,321	 		12,372	 		1,010,493			 123,978	 		380,839	 		504,817
                 ค่าเสื่อมราคาสะสม:
																 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2554		 	 -			 (414,606)			 -	 		(414,606)			 -			 (215,368)			 (215,368)		
	 ปรับปรุง	 	 	 	 	 	-	 		38,054			 -			 38,054	 		-	 		-	 		-		
	 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี		 	 	 -	 		(5,984)	 		-	 		(5,984)	 		-	 		(3,838)			 (3,838)		
	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555			 	 -	 		(382,536)		 	-	 		(382,536)	 		-	 		(219,206)			 (219,206)																	
ค่าเผื่อการด้อยค่า:               
	 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2554	 	 	(282)	 		-	 		-	 		(282)	 		-	 		-	 		-		
	 เพิ่มขึ้น	 	 	 	 	 	(1,965)	 		-	 		-	 (1,965)	 		(448)	 		-	 		(448)
	 		ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555			 	 (2,247)				 -			 -	 	(2,247)	 		(448)	 		-			 (448)		
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:               
	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555			 	 412,553		 		200,785				 12,372		 625,710				 123,530			 161,633			 285,163		
มูลค่ายุติธรรม:															
	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555		 	 	942,307	 		610,041			 -			 1,552,348			 383,126			 484,470			 867,596
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	 มูลค่ายุติธรรมค�านวณจากราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	 โดยใช้วิธีต้นทุนทดแทนในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อหามูลค่าคงเหลือและอายุการใช้งานคงเหลือสุทธ ิ

ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ซึ่งรับรู้ในงบก�าไร

ขาดทุนตามงบการเงินรวมจ�านวน	120.79	ล้านบาท	และ	90.90	ล้านบาท	ตามล�าดับ	และตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน	44.13	ล้านบาท 

และ	42.61	ล้านบาท	ตามล�าดับ

 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้น�าสินทรัพย์ที่ให้เช่าที่มีราคาตามบัญชีตามงบการเงินรวม	จ�านวน	296.92	ล้านบาท 

และ	101.74	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ไปค�้าประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์สองแห่ง

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

	 รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	มีดังนี้

 2556
หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม

 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์ รวม
  ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ และ และ ระหว่าง
    อุปกรณ์ เครื่องมือกล เครื่องใช้ ก่อสร้าง
     ทุ่นแรง ส�านักงาน

ราคาทุน:

	 																	ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2555	 860,054			 1,020,940			 4,775,718			 14,032,460			 1,013,802			 218,965			 4,645,744			 26,567,683

	 ปรับปรุงและจัดประเภท		 (73,433)	 		41,925			 (26,551)	 		(398,541)			 321,152			 (2,355)	 		9,809	 		(127,994)		

	 ซื้อเพิ่ม		 27,599			 3,370			 12,801	 		148,006			 395,354			 45,241			 4,303,124	 		4,935,495  

	 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย 	-	 	-	 		(2,301)	 		(24,114)	 		(10,858)			 (3,391)	 		-			 (40,664)		

	 โอนเข้า	(โอนออก)	 	810	 		21,338	 		358,418			 834,702	 		20,248			 6,215	 		(1,241,731)	 -

	 		ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 	-			 6,222	 		6,252	 		16,016	 		2,815	 		171	 		18	 		31,494		

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	 815,030	 		1,093,795	 		5,124,337	 		14,608,529	 		1,742,513	 		264,846			 7,716,964	 		31,366,014

                   ค่าเสื่อมราคาสะสม:                 

	 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2555	 	-			 (245,508)	 		(915,693)	 		(5,247,265)	 		(656,939)	 		(153,588)	 		-	 		(7,218,993)

	 		ปรับปรุงและจัดประเภท	 	-	 		(22,013)	 		(101,468)	 		176,352	 		(147,885)	 		3,259	 		-	 		(91,755)		

	 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 -	 (33,985)	 	(115,919)	 		(714,424)	 		(75,748)	 		(26,945)	 		-	 		(967,021)		

	 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย 	-	 		-	 		1,334			 20,740	 		9,696	 		3,212	 		-	 		34,982		

	 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 	-	 		(1,518)	 		(732)	 		(1,549)	 		(1,467)	 		(123)	 		-	 		(5,389)		

 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556		 -	 		(303,024)	 		(1,132,478)	 		(5,766,146)	 		(872,343)	 		(174,185)	 		-	 		(8,248,176)

                   ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม:                 

	 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2555		 2,104,981	 	-	 		-	 		-	 		-	 		-	 		-	 		2,104,981

	 		ปรับปรุงและจัดประเภท		 (71,009)			 -	 	-	 		-	 		-	 		-	 		-			 (71,009)		

	 เพิ่มขึ้น		 8,227			 -			 -	 		-	 		-	 		-	 		-	 		8,227		

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556		 	2,042,199			 -	 -	 		-	 		-	 		-	 		-			 2,042,199

                   ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์:                 

	 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2555		 (13,028)	 		(720)	 		(9,282)	 		(6,454)	 		-	 		-	 		-	 		(29,484)		

	 ปรับปรุงและจัดประเภท		 7,083			 720	 		(6,352)	 		3,817	 		-	 		-	 		-	 		5,268		

	 โอนเข้า		 	-	 		-	 		-	 		1,695	 		-	 		-	 		-			 1,695		

 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	 	(5,945)			 -		 	(15,634)	 		(942)	 		-	 		-	 		-	 		(22,521)                   

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :                 

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	 2,851,284	 		790,771	 		3,976,225	 8,841,441	 870,170	 90,661			 7,716,964			 25,137,516
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 2555
หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม

 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์ รวม
  ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ และ และ ระหว่าง
    อุปกรณ์ เครื่องมือกล เครื่องใช้ ก่อสร้าง
     ทุ่นแรง ส�านักงาน

ราคาทุน : 

	 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2554	 927,705	 958,131	 4,326,626	 12,077,994	 973,486	 189,172	 2,056,773	 21,509,887

	 ปรับปรุงและจัดประเภท	 (176,967)	 -	 174,793	 (39,765)	 (85,114)	 (38)	 (50,384)	 (177,475)

	 ซื้อเพิ่ม	 113,697	 12,138	 5,486	 148,311	 141,025	 23,853	 4,916,960	 5,361,470

	 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย	 (4,381)	 -	 (4,214)	 (96,451)	 (21,605)	 (1,610)	 -	 (128,261)

	 โอนเข้า	(โอนออก)	 -	 50,264	 272,633	 1,941,325	 5,829	 7,577	 (2,277,628)	 -

	 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 -	 407	 394	 1,046	 181	 11	 23	 2,062

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555	 860,054	 1,020,940	 4,775,718	 14,032,460	 1,013,802	 218,965	 4,645,744	 26,567,683

ค่าเสื่อมราคาสะสม :

	 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2554	 -	 (204,033)	 (704,083)	 (4,684,346)	 (668,493)	 (134,151)	 -	 (6,395,106)

	 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 -	 (41,396)	 (111,296)	 (663,773)	 (63,145)	 (20,846)	 -	 (900,456)

	 ปรับปรุงและจัดประเภท	 -	 -	 (103,182)	 30,176	 54,158	 -	 -	 (18,848)

	 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย	 -	 -	 2,906	 70,753	 20,624	 1,415	 -	 95,698

	 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 -	 (79)	 (38)	 (75)	 (83)	 (6)	 -	 (281)

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555	 -	 (245,508)	 (915,693)	 (5,247,265)	 (656,939)	 (153,588)	 -	 (7,218,993)

          ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม :          

	 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2554		 999,678	 	-		 -		 -	 	-		 -		 -		 999,678		

	 ปรับปรุงและจัดประเภท		 (158,095)	 	-	 	-		 -		 -	 	-		 -		 (158,095)

	 		เพิ่มขึ้น		 1,263,487		 -		 -		 -		 -	 	-		 -		 1,263,487

	 จ�าหน่าย	 	(89)		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 (89)		

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555	 	2,104,981	 	-		 -		 -		 -		 -		 -		 2,104,981												

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ :

	 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2554			 (17,299)		 -	 	(9,282)	 	(6,254)		 -		 -	 	-		 (32,835)		

	 ปรับปรุงและจัดประเภท	 	3,706	 	-		 -	 	-		 -		 -		 -		 3,706		

	 เพิ่มขึ้น	 (2,213)		 (720)	 -		 (200)		 -		 -		 -	 	(3,133)		

	 ลดลง		 2,778	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2,778

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555	 (13,028)	 (720)	 (9,282)	 (6,454)	 -	 -	 -	 (29,484)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555	 2,952,007	 774,712	 3,850,743	 8,778,741	 356,863	 65,377	 4,645,744	 21,424,187

                   ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม
	 2556	 	 	 	 	 	 	 พันบาท	 967,021

	 2555	 	 	 	 	 	 	 พันบาท	 900,456
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 2556
หน่วย : พันบาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์ รวม
  ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ และ และ ระหว่าง
    อุปกรณ์ เครื่องมือกล เครื่องใช้ ก่อสร้าง
     ทุ่นแรง ส�านักงาน

  ราคาทุน:

																		 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2555	 	367,788			 34,644	 		521,679	 		2,688,448	 329,701				 78,407	 2,208,058			 6,228,725

			 ปรับปรุงและจัดประเภท		 -	 		330		 	(9,425)	 		(3,429)	 		459	 		(4,675)	 		-	 		(16,740)		

	 ซื้อเพิ่ม	 	10,717	 		884	 		1,705	 		76,372	 		273,950	 		30,418	 		2,317,264	 		2,711,310

			 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย		 -	 		-	 		-	 		(65)	 		(1,505)	 		(508)	 		-	 		(2,078)

			 โอนเข้า	(โอนออก)	 	-	 		180	 		196,797	 		189,159	 		-	 		-	 		(386,136)		 	-		

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	 	378,505	 		36,038	 		710,756	 		2,950,485	 		602,605	 		103,642	 		4,139,186	 		8,921,217

                   ค่าเสื่อมราคาสะสม:                 

	 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2555	 	-	 		(12,339)	 		(274,967)	 		(1,852,895)	 		(268,573)	 		(58,862)	 		-	 		(2,467,636)

			 ปรับปรุงและจัดประเภท		 -	 		(4)	 		8,231	 		592	 		(4,934)	 		3,795	 		-	 		7,680

	 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 	-		 	(1,756)	 		(11,220)	 		(206,280)	 		(18,987)		 	(9,376)	 		-	 		(247,619)

			 จ�าหน่าย	/	ตัดจ�าหน่าย		 -	 		-	 		-	 		65			 1,505	 		493	 		-	 		2,063		

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	 	-	 		(14,099)	 		(277,956)	 		(2,058,518)	 		(290,989)	 		(63,950)	 		-	 		(2,705,512)

                   ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม:

																		 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2555	 	529,378		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-	 		-	 		529,378

			 เพิ่มขึ้น			 3,408	 		-	 		-	 		-	 		-	 		-	 		-	 		3,408		

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	 	532,786	 		-	 		-	 		-	 		-	 		-	 		-	 		532,786																			

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์:                 

	 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2555	 	(7,083)			 -	 		(2,417)	 		(3,817)	 		-	 		-	 		-	 		(13,317)		

	 (เพิ่มขึ้น)	ลดลง	 	7,083	 		-	 		(6,352)	 		3,817	 		-	 		-	 		-	 		4,548		

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	 	-	 		-	 		(8,769)	 		-	 		-	 		-	 		-	 		(8,769)																			

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :                 

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	 	911,291	 		21,939	 		424,031	 		891,967		 	311,616	 		39,692	 		4,139,186	 		6,739,722		
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 2555 

             หน่วย : พันบาท

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ที่ดิน ส่วนปรับปรุง อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องตกแต่ง สินทรัพย์ รวม
  ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ และ และ ระหว่าง
    อุปกรณ์ เครื่องมือกล เครื่องใช้ ก่อสร้าง
     ทุ่นแรง ส�านักงาน

ราคาทุน :

	 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2554	 355,631	 33,992	 387,929	 2,529,073	 326,576	 66,341	 176,265	 3,875,807

	 ปรับปรุงและจัดประเภท	 (95,394)	 -	 95,526	 (89,959)	 -	 (27)	 (200)	 (90,054)

	 ซื้อเพิ่ม	 108,578	 652	 183	 62,973	 44,583	 10,841	 2,323,042	 2,550,852

	 จ�าหน่าย/ตัดจ�าหน่าย	 (1,027)	 -	 -	 (65,128)	 (41,464)	 (261)	 -	 (107,880)

	 โอนเข้า	(โอนออก)	 -	 -	 38,041	 251,489	 6	 1,513	 (291,049)	 -

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555	 367,788	 34,644	 521,679	 2,688,448	 329,701	 78,407	 2,208,058	 6,228,725

ค่าเสื่อมราคาสะสม :

	 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2554	 -	 (10,855)	 (200,405)	 (1,792,415)	 (297,733)	 (54,041)	 -	 (2,355,449)

	 ปรับปรุงและจัดประเภท	 -	 -	 (65,591)	 65,591	 -	 -	 -	 -

	 ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 -	 (1,484)	 (8,971)	 (181,441)	 (12,304)	 (5,033)	 -	 (209,233)

	 จ�าหน่าย	/	ตัดจ�าหน่าย	 -	 -	 -	 55,370	 41,464	 212	 -	 97,046

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555	 -	 (12,339)	 (274,967)	 (1,852,895)	 (268,573)	 (58,862)	 -	 (2,467,636)

ผลต่างจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม :          

	 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2554			 316,434	 	-	 	-	 	-		 -		 -	 	-		 316,434

	 ปรับปรุงและจัดประเภท		 (195,704)	 	-		 -		 -	 	-	 	-	 	-		 (195,704)

	 เพิ่มขึ้น			 408,648	 	-		 -		 -	 	-		 -		 -		 408,648		

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555		 529,378	 	-		 -		 -		 -		 -		 -		 529,378												

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ :          

	 ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2554	 (10,450)	 -	 (2,417)	 (3,817)	 -	 -	 -	 (16,684)

	 (เพิ่มขึ้น)	ลดลงระหว่างปี	 3,367	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3,367

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555	 (7,083)	 -	 (2,417)	 (3,817)	 -	 -	 -	 (13,317)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี :

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555	 890,083	 22,305	 244,295	 831,736	 61,128	 19,545	 2,208,058	 4,277,150

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	
	 2556	 	 	 	 	 	 	 พันบาท	 247,619

	 2555	 	 	 	 	 	 	 พันบาท	 209,233

 ส�าหรับงวดบัญชีปี	2556	และ	2555	ต้นทุนการกู้ยืมในงบการเงินรวมจ�านวน	43.97	ล้านบาท	และ	8.84	ล้านบาท	ตามล�าดับ	เกิดจากเงินกู้ยืม

ส�าหรับโครงการของบริษัทย่อยในประเทศ	 โดยต้นทุนการกู้ยืมดังกล่าวได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างซึ่งรวมอยู่ในรายการ 

เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร	ซึ่งมีราคาตามบัญชีในงบการเงินรวม	จ�านวน	671.25	ล้าน

บาท	 และ	934.98	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 ใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตาม

หมายเหตุ	ข้อ	16	ข้อ	19	และข้อ	29.5 

 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	และอาคารระหว่างก่อสร้างของบริษัทย่อยสามแห่งในต่างประเทศ	มูลค่า

ตามบัญชีในงบการเงินรวมจ�านวน	688.67	ล้านบาท	และ	660.85	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ตั้งอยู่บนที่ดินสัมปทานซึ่งเมื่อครบก�าหนดสัญญา	

กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ให้เช่า	(ดูหมายเหตุข้อ	30)
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	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	สินทรัพย์ราคาทุนในงบการเงินรวม	จ�านวน	2,338.60	ล้านบาท	และ	2,695.64	ล้านบาท	ตามล�าดับ	

และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน	1,205.23	ล้านบาท	และ	1,008.73	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั้งจ�านวนแต่ยัง

คงใช้งานอยู่

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน	 279,116	 289,486	 42,164	 40,793

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 292,889	 203,050	 2,688	 1,891

	 	 	 	 	 572,005	 	492,536	 44,852	 42,684

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�าเนินงานในงบการเงินรวมจ�านวน	120.92	ล้านบาท	และ	129.67	ล้านบาท	

ตามล�าดับ	และในงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน	42.16	ล้านบาท	และ	40.79	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 เป็นที่ดินเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจใน

อนาคต 

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน	จ�านวน	13.20	ล้านบาท	และ	13.31	ล้านบาท	

ตามล�าดับ	 เป็นอะไหล่เครื่องจักรซ่ึงบริษัทย่อยได้ประมูลมาจากบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งและยังคงเหลือจากการจัดสรรเพ่ือใช้และ

จ�าหน่าย	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้เป็นอะไหล่เครื่องจักรในการขยายธุรกิจในอนาคต

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556  2555

ตั๋วสัญญาใช้เงิน	 	 	 7,202,095	 5,024,060	 3,647,792	 504,000

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	 	 	 200,260	 872,875	 -	 91,172

ตั๋วแลกเงิน	 	 	 	 1,990,096	 -	 1,990,096	 -

	 รวม	 	 	 	 9,392,451	 5,896,935	 5,637,888	 595,172

	 ณ	วันที่	31	 ตุลาคม	2556	และ	2555	 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นการกู้ยืมในรูปต๋ัวสัญญาใช้เงินอายุ	1	-	6	 เดือน	ส่วนหนึ่งจ�านวน	

254.30	ล้านบาท	และ	647.66	ล้านบาท	ตามล�าดับ	 เป็นเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยสองแห่งในต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งใน

ประเทศไทยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	 ซ่ึงมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในอัตราร้อยละ	LIBOR+2.00	 ต่อปี	 เท่ากันทั้งสองปี	 และส่วนที่เหลือ

เป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาท	มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	1.75	-	4.55	ต่อปี	และร้อยละ	3.15	-	4.75	ต่อปี	ตามล�าดับ

 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเป็นการกู้ยืมในสกุลเงินบาท	มีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	1.89	-	3.66	ต่อปี	และร้อยละ	

1.05	-	3.75	ต่อปี	ตามล�าดับ	ในงบการเงินรวม	และ	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555	ในอัตราร้อยละ	1.75		-		2.74	ต่อปีในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

	 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	 เครื่องจักร	สิทธิการเช่าที่ตั้งโรงงานค�้าประกัน	และบริษัทและบริษัทย่อยค�้าประกัน

ระหว่างกันโดยใช้หลักประกันดังกล่าวร่วมกับเงินกู้ยืมระยะยาววงเงินที่	6	ถึง	9	ตามหมายเหตุข้อ	19
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17.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	ประกอบด้วย

             หน่วย : พันบาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -	 13	 43,235	 14,394

เจ้าหนี้การค้า	-	อื่น

	 -	เจ้าหนี้ค่าอ้อย	 530,691	 734,268	 183,112	 193,151

	 -	เจ้าหนี้การค้าอื่น	 215,264	 394,227	 101,518	 87,144

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	 70,299	 27,784	 21,608	 17,388

ค่าธรรมเนียมน�าส่งส�านักงานกองทุนอ้อยและน�้าตาลทรายค้างจ่าย		 70,345	 74,028	 21,770	 30,041

ค่ารักษาเสถียรภาพค้างจ่ายส�านักงานกองทุนอ้อยและน�้าตาลทราย	 56,224		 54,915	 21,276	 26,292

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น	 210,886	 235,037	 92,282	 77,826

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	 734,603	 837,286	 249,349	 363,808

เจ้าหนี้อื่น	 396,113	 440,974	 312,173	 143,574

	 รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 2,284,425	 2,798,532	 1,046,323	 953,618

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	บริษัทและบริษัทย่อยสามแห่งรับซื้ออ้อยส�าหรับฤดูการผลิตปี	2555/2556	โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของฤดู
การผลิตปี	2555/2556	ตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทรายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ลงวันที่	7	ธันวาคม	2555 
เท่ากับ	950.00	บาทต่อตันอ้อย	ณ	ระดับความหวานที่	10	ซี.ซี.เอส.	และก�าหนดให้อัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยต่อ	1	หน่วย	ซี.ซี.เอส.	เท่ากับ	57.00	 
บาทต่อตันอ้อย	และจนถึงวันที่คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้	ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย	ยังไม่ได้
ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายส�าหรับฤดูการผลิตปี	2555/2556	บริษัทและบริษัทย่อยจึงบันทึกเจ้าหนี้ค่าอ้อย	และค�านวณต้นทุนขายและสินค้า
คงเหลือ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2556	จากการประมาณขึ้น	โดยผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในราคา	1,086.13	-1,178.07	บาท
ต่อตันอ้อย	ณ	ระดับความหวานเฉลี่ยที่	10.52	-	12.26	ซี.ซี.เอส.

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555	บริษัทและบริษัทย่อยสามแห่งรับซื้ออ้อยส�าหรับฤดูการผลิตปี	2554/2555	โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของฤดู
การผลิตปี	2554/2555	ตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย	ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ลงวันที่	2	มีนาคม	
2555	เท่ากับ	1,000.00	บาทต่อตันอ้อย	ณ	ระดับความหวานที่	10	ซี.ซี.เอส.	และก�าหนดให้อัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยต่อ	1	หน่วย	ซี.ซี.เอส.	
เท่ากับ	60.00	บาทต่อตันอ้อย	และจนถึงวันที่คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้ออกงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2555	
ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทรายยังไม่ได้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายส�าหรับฤดูการผลิตปี	2554/2555	บริษัทและบริษัทย่อย
จึงบันทึกเจ้าหนี้ค่าอ้อย	และค�านวณต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2555	จากการประมาณขึ้น	โดยผู้บริหาร
ของบริษัทและบริษัทย่อยในราคา	1,165.94	-	1,273.80	บาทต่อตันอ้อย	ณ	ระดับความหวานเฉลี่ยที่	11.27	-	12.26	ซี.ซี.เอส.	ซึ่งในไตรมาส
ที่สองของงวดบัญชีปี	2556	ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทรายได้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้ายส�าหรับฤดูการผลิตปี	2554/2555	
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา	ลงวันที่	4	 เมษายน	2556	 โดยราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่ประกาศไม่มีผลต่างอย่างเป็นสาระส�าคัญกับราคาที่
บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกไว้	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2555

18. หุ้นกู้ระยะยาว 

	 หุ้นกู้ระยะยาว	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	ประกอบด้วย

              หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ	 2,497,644	 3,497,584

หัก		ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 -	 (1,999,491)

สุทธิ	 	 	 	 	 2,497,644		 1,498,093
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	 บริษัทออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน	 มูลค่าที่ตราไว้	หน่วยละ	1,000	บาท	แก่ผู้ลงทุนใน		

วงจ�ากัด	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556

 หุ้นกู้ ชื่อย่อ  อายุ  ครบ อัตรา จ�านวนหน่วย มูลค่ารวม  ค่าใช้จ่าย สุทธิ   มูลค่า

 ชุดที่    ก�าหนด  ดอกเบี้ย ที่ออก    ในการออก  ยุติธรรม

     ต่อปี    หุ้นกู้รอตัดจ่าย   

			1.	 		 KSL14DA		 	 3	ปี	 	16	ธ.ค.	2557	 	4.05		 1,500,000			 1,500,000				 1,009				1,498,991				 1,514,461		

			2	.	 	 KSL15DA		 	 3	ปี	 		4	ธ.ค.	2558	 	3.87		 1,000,000			 1,000,000				 1,347				 998,653				 1,006,963			

	 รวมหุ้นกู้ระยะยาว				 	 	 	 	 2,500,000			 2,500,000			 2,356			 2,497,644			 2,521,424		

หน่วย : พันบาท

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

 หุ้นกู้ ชื่อย่อ  อายุ  ครบ อัตรา จ�านวนหน่วย มูลค่ารวม  ค่าใช้จ่าย สุทธิ   มูลค่า

 ชุดที่    ก�าหนด  ดอกเบี้ย ที่ออก    ในการออก  ยุติธรรม

     ต่อปี    หุ้นกู้รอตัดจ่าย   

	 1.	 	KSL12NA		 	 5	ปี		 20	พ.ย.	55	 	5.44	 	500,000			 500,000			 19			 499,981			 500,481

	 		2.	 	KSL133A		 	 3	ปี		 29	มี.ค.	56	 	3.25	 	500,000			 500,000	 		101			 499,899	 		500,198		

	 3.	 	KSL139A		 	 3	ปี	6	เดือน	 3	ก.ย.	56	 	3.35	 	1,000,000			 1,000,000			 389			 999,611			 1,000,826

	 		4.	 	KSL14DA		 	 3	ปี		 16	ธ.ค.	57	 	4.05		 1,500,000			 1,500,000			 1,907	 		1,498,093			 1,515,628			

	 	 	 รวม				 	 	 	 3,500,000	 		3,500,000			 2,416			 3,497,584			 3,517,133		

หัก	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี		 	 	 (2,000,000)			 (2,000,000)			 (509)			 (1,999,491)	 		(2,001,505)			

	 	 รวมหุ้นกู้ระยะยาว				 	 	 	 1,500,000	 1,500,000			 1,907			 1,498,093			 1,515,628		

 

	 รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ระยะยาวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	มีดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

 2556 2555

	 ราคาตามบัญชีต้นปี	 3,497,584	 3,777,978

	 ออกหุ้นเพิ่มระหว่างปี	 998,089	 1,497,305

	 ไถ่ถอนระหว่างปี	 (2,000,000)	 (1,780,000)

	 ตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	 1,971	 2,301

	 ราคาตามบัญชีปลายปี	 2,497,644	 3,497,584

 ข้อปฏิบัติอื่นที่ส�าคัญตามข้อก�าหนดในการออกหุ้นกู้

	 -	 บริษัทต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ตามงบการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ตุลาคมของทุกปีไม่เกินกว่า	2	:	1	 

	 ตลอดอายุของหุ้นกู้

	 	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	1.34	:	1.00	และ	1.17	:	1.00	ตามล�าดับ 

 -	 กรณีที่อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ต�่ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท	ณ	ขณะนั้น	บริษัทต้องด�าเนินการจัดหาทรัพย์สินไป 

	 เป็นหลักประกันให้กับผู้ถือหุ้นกู้หรือด�าเนินการใดๆ	 เพื่อแก้ไขอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ให้อยู่ในอันดับเดียวกันหรือดีกว่าอันดับ 

	 ความน่าเชื่อถือของบริษัท
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19.	 เงินกู้ยืมระยะยาว	

	 เงินกู้ยืมระยะยาว	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	ดังนี้
หน่วย : พันบาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

1.	 วงเงิน	1,000	ล้านบาท	 800,000	 1,000,000	 800,000	 1,000,000

2.	 วงเงิน	2,500	ล้านบาท	 2,350,000	 -	 2,350,000	 -

3.	 วงเงิน	800	ล้านบาท	 600,000	 -	 -	 -

4.	 วงเงิน	2,000	ล้านบาท		 1,100,000	 1,300,000	 -	 -

5.	 วงเงิน	1,000	ล้านบาท		 525,000	 525,000	 -	 -

6.	 วงเงิน	140	ล้านบาท	 -	 40,000	 -	 -

7.	 วงเงิน	200	ล้านบาท	 -	 155,00	 -	 -

8.	 วงเงิน	190	ล้านบาท		 127,500	 -	 -	 -

9.	 วงเงิน	50	ล้านบาท		 40,870	 -	 -	 -

10.	 วงเงิน	800	ล้านบาท		 180,000	 365,000	 -	 -

11.	 วงเงิน	5	ล้านดอลลาร์สหรัฐ		 13,990	 92,084	 -	 -

12.	 วงเงิน	5	ล้านดอลลาร์สหรัฐ		 13,990	 92,084	 -	 -

13.	 วงเงิน	30	ล้านดอลลาร์สหรัฐ		 161,252	 644,591	 -	 -

14.	 วงเงิน	2,150	ล้านบาท	 1,150,000	 376,000	 150,000	 101,000

15.	 วงเงิน	45.20	ล้านบาท	 30,780	 38,140	 8,000	 9,800

16.	 วงเงิน	23	ล้านบาท	 19,166	 -	 19,166	 -

	 รวม	 7,112,548	 4,627,899	 3,327,166	 1,110,800

หัก	 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 (1,613,853)	 (1,125,418)	 (735,833)	 (201,800)

	 เงินกู้ยืมระยะยาว		 5,498,695	 3,502,481	 2,591,333	 909,000

 

 รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาว	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

ราคาตามบัญชีต้นปี	 4,627,899	 5,123,405	 1,110,800	 164,000

กู้เพิ่มระหว่างปี	 3,967,000	 1,576,200	 2,572,000	 1,112,300

จ่ายคืนเงินกู้ระหว่างปี	 (1,492,962)	 (2,072,618)	 (355,633)	 (165,500)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	 10,611	 912	 -	 -

ราคาตามบัญชีปลายปี	 7,112,548	 4,627,899		 3,327,167	 1,110,800

	 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	บริษัทและบริษัทย่อยกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์	

โดยวงเงินที่	1-10	และวงเงินท่ี	14	 เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินบาทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	AMLR-2.875	(AMLR	คืออัตราดอกเบี้ย	

MLR	 เฉลี่ยของสถาบันการเงิน	4	แห่ง)	ถึงร้อยละ	4.98	ต่อปี	 วงเงินที่	11-13	 เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ	มีอัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ	LIBOR+2	ต่อปี	วงเงินที่	15-16	เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการเกษตรมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.00	ต่อปี	ซึ่งมี

เงื่อนไขที่ส�าคัญดังนี้
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 วงเงินที่ วงเงิน เงื่อนไขการช�าระเงิน การค�้าประกัน/หลักประกัน

	 1.	 1,000	ล้านบาท	 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย	6	เดือน	รวมทั้งสิ้น	10	งวด	 		 ไม่มี

	 	 	 	 งวดละ	100.00	ล้านบาท	เริ่มช�าระงวดแรกเดือนมกราคม	2556

	 2.	 500	ล้านบาท	 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย	6	เดือน	รวมทั้งสิ้น	10	งวด		 	 ไม่มี

	 	 	 	 งวดละ	50.00	ล้านบาท	เริ่มช�าระงวดแรกเดือนพฤษภาคม	2556	

	 	 500	ล้านบาท	 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย	6	เดือน	รวมทั้งสิ้น	10	งวด		 		 ไม่มี

	 	 	 	 งวดละ	50.00	ล้านบาท	เริ่มช�าระงวดแรกเดือนกันยายน	2556	

		 	 500	ล้านบาท	 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย	6	เดือน	รวมทั้งสิ้น	10	งวด		 	 ไม่มี

	 	 	 	 งวดละ	50.00	ล้านบาท	เริ่มช�าระงวดแรกเดือนกันยายน	2556		

	 	 1,000	ล้านบาท	 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย	6	เดือน	รวมทั้งสิ้น	10	งวด		 		 ไม่มี

	 	 	 	 งวดละ	100.00	ล้านบาท	เริ่มช�าระงวดแรกเดือนมีนาคม	2557

	 3.	 800	ล้านบาท	 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย	6	เดือน	รวมทั้งสิ้น	8	งวด		 -	 บริษัท	น�้าตาลขอนแก่น	จ�ากัด	(มหาชน)		

	 	 	 	 งวดละ	100.00	ล้านบาท	โดยช�าระงวดแรกใน	 	 ค�้าประกัน

	 	 	 	 เดือนกุมภาพันธ์	2557	

	 4.	 2,000	ล้านบาท	 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย	6	เดือน	รวมทั้งสิ้น	10	งวด		 -	 บริษัท	น�้าตาลขอนแก่น	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 งวดละ	200.00	ล้านบาท	โดยมีระยะเวลาปลอด		 	 ค�้าประกัน

	 	 	 	 ช�าระเงินต้น	2	ปี	เริ่มช�าระงวดแรกเดือนธันวาคม	2554	 -		ประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง	และเครื่องจักร	

	 5.		 1,000	ล้านบาท	 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย	6	เดือน	รวมทั้งสิ้น	10	งวด	 	 โดยยกประโยชน์	ให้ธนาคารผู้ให้กู้

	 	 	 	 งวดละ	100.00	ล้านบาท	โดยมีระยะเวลาปลอดช�าระเงินต้น	2	ปี	 	 ทุนประกันสูงสุดเท่าที่บริษัทประกันภัย	

	 	 	 	 เริ่มช�าระงวดแรกเดือนมีนาคม	2555	 	 พึงรับ

	 6.	 140	ล้านบาท	 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย	6	เดือน	รวมทั้งสิ้น	7	งวด		 -	 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ซึ่งรวมอยู่

	 	 	 	 งวดละ	20.00	ล้านบาท	โดยช�าระงวดแรกในเดือนมิถุนายน		 	 ในอสังหาริมทรัพย์	เพื่อการลงทุน

	 	 	 	 2553	และจ่ายช�าระครบแล้วภายในปี	2556	 	 และที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ของ	 	

	 	 	 	 	 	 บริษัทย่อยที่ได้รับและใช้วงเงิน

	 7.	 200	ล้าบาท	 	 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย	3	เดือน	รวมทั้งสิ้น	20	งวด		 	

	 	 	 	 งวดละ	10.00	ล้านบาท	ปลอดช�าระเงินต้น	2	ปี	เริ่มช�าระงวดแรก

	 	 	 	 เดือนมกราคม	2555	และจ่ายช�าระครบแล้วภายในปี	2556

	 8.	 	190	ล้านบาท	 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย	6	เดือน	รวมทั้งสิ้น	8	งวด	

	 	 	 	 งวดละ	23.75	ล้านบาท	เริ่มช�าระงวดแรกเดือนธันวาคม	2555

	 9.	 50	ล้านบาท		 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน	รวมทั้งสิ้น	60	งวด	

	 	 	 	 งวดที่	1-	59	ช�าระงวดละ	0.83	ล้านบาท	งวดสุดท้ายช�าระคืน

     ส่วนที่เหลือทั้งหมด	โดยช�าระเงินต้นงวดแรกเดือนพฤศจิกายน	2555

	 10.	 800	ล้านบาท	 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย	6	เดือน	รวมทั้งสิ้น	10	งวด	 -		บริษัท	น�้าตาลขอนแก่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 	 	 งวดละ	37.50	-	92.50	ล้านบาท	เริ่มช�าระงวดแรก	 	 ค�้าประกัน

	 	 	 	 เดือนเมษายน	2553

	 11.	 5	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย	6	เดือน	รวมทั้งสิ้น			 -		บริษัท	น�้าตาลขอนแก่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 	 	 10	งวด	งวดละ	0.50	ล้านเหรียญสหรัฐ	ปลอดช�าระ		 	 ค�้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น

	 	 	 	 เงินต้น	2	ปี	เริ่มช�าระ	งวดแรกเดือนมีนาคม	2554	 -		บริษัทย่อยสองแห่งร่วมกันค�้าประกัน

	 12.	 5	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย	6	เดือน	รวมทั้งสิ้น	10	งวด	 -		ใบหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง

	 	 	 	 งวดละ	0.50	ล้านเหรียญสหรัฐ	ปลอดช�าระเงินต้น	 	 ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	

	 	 	 	 2	ปี	เริ่มช�าระงวดแรกเดือนมีนาคม	2554

	 13.	 30	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย	6	เดือน	รวมทั้งสิ้น	

	 	 	 	 10	งวด		งวดละ	3.00	ล้านเหรียญสหรัฐ	ปลอดช�าระเงินต้น	

	 	 	 	 2	ปี	เริ่มช�าระงวดแรกเดือนมิถุนายน	2554
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 วงเงินที่      วงเงิน  เงื่อนไขการช�าระเงิน การค�้าประกัน/หลักประกัน

	 14.	 2,150	ล้านบาท	 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดราย	6	เดือน	งวดละเท่าๆกัน		 -		บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งต้องไม่

	 	 	 	 เริ่มช�าระงวดแรกในสิ้นเดือนที่	25	นับจากเดือนที่มีการ	 	 น�าทรัพย์สินหลักไปก่อภาระผูกพัน

	 	 	 	 เบิกเงินกู้งวดแรก	และต้องช�าระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย	 	 (Negative	Pledge)

	 	 	 	 ทั้งจ�านวนให้เสร็จสิ้นภายใน	84	เดือนนับจากเดือนที่	 -		ประกันภัย	สิ่งปลูกสร้าง	และเครื่องจักร	

	 	 	 	 เบิกเงินกู้งวดแรก	(เดือนมีนาคม	2555)	 	 พร้อมอุปกรณ์ในวงเงินสูงสุดที่บริษัท

	 	 	 	 	 		 ประกันภัยจะพึงได้รับโดยยกประโยชน์	

	 	 	 	 	 	 ในสิทธิประกันภัยทรัพย์สินให้แก่ธนาคาร	

	 	 	 	 	 	 ผู้ให้กู้เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

 15.	 45.20	ล้านบาท	 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดรายปี	รวมทั้งสิ้น	6	งวด		 -		กรรมการบริหารบริษัท

	 	 	 	 เริ่มช�าระงวดแรกเดือนมิถุนายน	2555		 	 น�้าตาลขอนแก่น	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 	 	 	 	 	 ค�้าประกัน 

 16.	 23	ล้านบาท		 ก�าหนดช�าระคืนเงินต้นเป็นงวดรายปี	รวมทั้งสิ้น	6	งวด		 -		เช็คค�้าประกัน	6	ฉบับ

	 	 	 	 งวดละ	3.83	ล้านบาท	เริ่มช�าระงวดแรกเดือนมิถุนายน	2556
 

 นอกจากนี้	บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ	เช่น	การด�ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

การด�ารงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	การด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้	ข้อจ�ากัดในการก่อหนี้ระยะยาวเพิ่มเติม	การเพิ่มทุน

จดทะเบียนและข้อจ�ากัดในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	เป็นต้น

20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและตามระเบียบการเกษียณ

อายุพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้	ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน

 จ�านวนที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนตามโครงการผลประโยชน์พนักงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

       2556 2555 2556 2555

ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 5,191	 8,225	 2,582	 2,603

ต้นทุนดอกเบี้ย	 6,474	 6,936	 2,989	 2,884

	 รวม	 11,665	 	15,161	 5,571	 5,487

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	มีดังนี้
หน่วย : พันบาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกมา	 	175,548	 178,678	 69,674	 70,718

ต้นทุนบริการปัจจุบัน	 5,191	 8,225	 2,582	 2,603

ต้นทุนดอกเบี้ย	 6,474	 6,936	 2,989	 2,884

ก�าไรจากการประมาณการตามหลัก	

	 คณิตศาสตร์ประกันภัยของภาระผูกพัน	 -	 (10,404)	 -	 (4,997)

ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี	 (7,385)	 (7,887)	 (1,786)	 (1,534)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกไป	 179,828	 175,548	 73,459	 69,674
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 ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ส�าคัญที่ใช้ในการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	ณ	วันที่	

31	ตุลาคม	2556	และ	2555	มีดังต่อไปนี้

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ร้อยละ  ร้อยละ

อัตราคิดลด	 3.49	-	4.44	 4.07	-	4.12	

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	 5.00	-	6.00	 6.00	

อัตราส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ	

(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของพนักงาน)

	 -	 พนักงานรายเดือน	 2.00	-	46.00	 8.00	-	24.00	

	 -	 พนักงานรายวัน	 8.00	-	81.00	 19.00	-	67.00	

21. ทุนเรือนหุ้นและใบส�าคัญแสดงสิทธิ

	 21.1	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2553	ครั้งที่	1/2554	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2554	มีมติอนุมัติยืนยันการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	

เพื่อออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี

2552	ครั้งที่	1/2553	เมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2553

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	บริษัทได้ออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน	128.88	ล้านหุ้น	และ	24.70	ล้านหุ้น	ตามล�าดับ	

มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	เป็นจ�านวนรวม	128.88	ล้านบาท	และ	24.70	ล้านบาท	ตามล�าดับ	เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพซึ่งแปลงเป็นหุ้น

สามัญในราคาแปลงสภาพ	10	บาทต่อ	1	หุ้นสามัญ

	 ณ	วันที่	15	มีนาคม	2556	ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิมีใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิคงเหลือจ�านวน	

352,510	หน่วย	ใบส�าคัญแสดงสิทธิคงเหลือดังกล่าวจึงสิ้นสภาพลงทันที

	 รายการเคลื่อนไหวของหุ้นสามัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	มีดังนี้

 มูลค่า 2556 2555
 หุ้นละ จ�านวนหุ้น   จ�านวนเงิน   จ�านวนหุ้น   จ�านวนเงิน
    บาท  ล้านหุ้น   ล้านบาท   ล้านหุ้น   ล้านบาท

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน		 	 1	 1,575.77	 1,575.77	 1,551.07	 1,551.07

ออกหุ้นสามัญในระหว่างปี		 1	 128.88	 128.88	 24.70	 24.70

	 	 	 	 	 	 1,704.65	 1,704.65	 1,575.77	 	1,575.77

หัก		หุ้นทุนซื้อคืน	 	 	 12.702	 (34.10)	 (433.15)	 -	 -

ณ	วันที่	31	ตุลาคม		 	 1	 1,670.55	 1,271.50	 1,575.77	 1,575.77

	 21.2	 หุ้นทุนซื้อคืนและส�ารองส�าหรับหุ้นทุนซื้อคืน

	 	 เมื่อวันที่	25	มกราคม	2556	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่	1/2556	มีมติอนุมัติโครงการซื้อคืนหุ้นสามัญจ�านวน	78,788,404	 

	 หุ้น	(หรือคิดเป็นร้อยละ	5	ของจ�านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมด)	 โดยเป็นการซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ในราคาไม่เกินราคาปิดถัวเฉลี่ย	5	วันท�าการก่อนการซื้อหุ้นบวกด้วยร้อยละ	15	ของราคาปิดถัวเฉลี่ยนั้น	วงเงินในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน  

	 1,000	ล้านบาท	โดยมีก�าหนดระยะเวลาในการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2556	ถึงวันที่	30	สิงหาคม	2556	ส่วนระยะเวลาในการ 

	 จ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจะพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัท	ภายหลัง	6	 เดือนนับจากวันที่ซ้ือหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ไม่เกิน	3	ปี	 และ 

	 ก�าหนดราคาจ�าหน่ายไม่ต�่ากว่าร้อยละ	85	ของราคาปิดเฉลี่ย	5	วันท�าการซื้อขายก่อนการขายหุ้นทุนซื้อคืน	

	 	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	มีหุ้นทุนซื้อคืนในบัญชีจ�านวน	34.10	ล้านหุ้น	มีต้นทุนเฉลี่ยหุ้นละ	12.702	บาท	เป็นต้นทุนรวม	433.15	 

 ล้านบาท	หุ้นทุนซื้อคืนจ�านวน	34.10	ล้านหุ้นนี้เมื่อค�านวณตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	จะเป็นร้อยละ	2.00	ของทุนที่ช�าระแล้ว  

	 โดยบริษัทสามารถถือหุ้นทุนซื้อคืนจ�านวนดังกล่าวได้ไม่เกิน	3	ปีนับจากวันที่ซื้อคืนแล้วเสร็จ
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22. เงินปันผลจ่ายและทุนส�ารองตามกฎหมาย

 เงินปันผลจ่าย อนุมัติโดย จ�านวนหุ้น เงินปันผล เงินปันผลจ่าย วันที่จ่ายเงินปันผล

   พันล้านหุ้น จ่ายต่อหุ้น ล้านบาท

    บาท

-			 จ่ายปันผลจากการด�าเนินงานของบริษัท	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 1.62	 0.50	 811.70	 28	มีนาคม	2556

	 	 ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2554		 ประจ�าปีครั้งที่	1/2556

	 	 ถึงวันที่	31	ตุลาคม	2555	 เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2556

-			 จ่ายปันผลจากการด�าเนินงานของบริษัท		 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 1.57	 0.50	 786.53	 28	มีนาคม	2555	

	 	 ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2553		 ประจ�าปีครั้งที่	1/2555

	 	 ถึงวันที่	31	ตุลาคม	2554	 เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2555

 

	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทจะต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายไม่น้อย

กว่าร้อยละห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา	 (ถ้ามี)	 จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุน											

จดทะเบียน	ทุนส�ารองตามกฎหมายดังกล่าว	ไม่สามารถน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	ทุนส�ารองตามกฏหมายของบริษัทมีจ�านวนเงินเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว

23. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 ค่าตอบแทนผู้บริหารได้รวมค่าตอบแทนกรรมการ	ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย	ตามมาตรา	90	ของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 โดยไม่รวมเงินเดือน	และประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย	

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	 20.70	 20.29	 8.82	 8.82

24. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	ค�านวณในอัตราร้อยละ	23	และร้อยละ	30	ตามล�าดับ	ของ

ก�าไรก่อนหักภาษีบวกกลับด้วยส�ารองและค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการค�านวณภาษีและหักด้วยรายได้ที่ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องน�ามารวมเป็นเงินได้

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยอื่นในประเทศ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2556	ค�านวณในอัตราร้อยละ	20	หรือร้อยละ	30	และ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2555	ในอัตราร้อยละ	23	หรือร้อยละ	30	จากก�าไรส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริม

การลงทุนก่อนหักภาษีบวกกลับด้วยส�ารองและค่าใช้จ่ายต่างๆ	ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการค�านวณภาษีและหักด้วยรายได้ที่ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องน�ามารวมเป็นเงินได้

	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	4	แห่ง	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	ค�านวณในอัตราร้อยละ	3	-	20	

ของก�าไรส�าหรับปีซึ่งไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

25. การจัดการส่วนทุน

 วัตถุประสงค์หลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการจัดการส่วนทุนคือ	การด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	การด�ารงไว้

ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม	 และการรักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ให้เกินข้อก�าหนดของสัญญากู้ยืมเงิน					

(ดูหมายเหตุข้อ	16	และข้อ	19)
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	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีดังนี้
 

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

หนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 1.34	:	1.00	 1.17	:	1.00	 1.85	:	1.00	 1.19	:	1.00

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 1.55	:	1.00	 1.46	:	1.00	 2.03	:	1.00	 1.43	:	1.00

 

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�าคัญ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	ได้แก่
หน่วย : พันบาท

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

เงินเดือน	ค่าแรง	และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	 1,170,146	 1,017,650	 322,560	 281,547

ค่าเสื่อมราคา		 	 	 920,651	 834,451	 231,061	 209,619

ค่าเชื้อเพลิง	 	 	 	 353,586	 290,122	 208,896	 135,752

ค่าธรรมเนียมน�าส่งกองทุนอ้อยและน�้าตาลทราย	 1,033,098	 1,064,191	 424,393	 549,917

ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษา	 	 581,568	 602,219	 201,384	 190,047

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	 	 489,794	 552,815	 118,925	 167,296

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	 11,867,108	 12,582,163	 3,268,716	 3,607,448

ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป	 	 	 371,356	 430,693	 1,397,692	 781,436

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต	 (450,360)	 162,289	 (379,272)	 274,426

ขาดทุนจากกากอ้อยเสียหาย	 24,355	 107,551	 -	 -

ขาดทุนจากมูลค่าราคาทุนสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	

		(โอนกลับ)		 	 	 (16,037)	 141,620	 (23,609)	 17,713

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 	 181,910	 162,743	 42,947	 36,833

ต้นทุนทางการเงิน	 	 	 671,946	 556,321	 372,148	 245,485

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่น	 	 726,160	 993,586	 265,014	 341,194

			รวม	 	 	 	 17,925,281	 19,498,414	 6,450,855	 6,838,713

27. ก�าไรต่อหุ้น

	 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	ค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ถือ

โดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

	 ส�าหรับก�าไรต่อหุ้นปรับลด	จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีจะถูกปรับปรุงด้วยจ�านวนหุ้นสามัญเทียบเท่า	 โดย

สมมุติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2556	บริษัทไม่ได้ค�านวณก�าไรต่อหุ้นปรับลด	

เนื่องจากสิทธิเลือกซื้อหุ้นที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามใบส�าคัญแสดงสิทธิเพื่อน�ามาปรับปรุงเป็นหุ้นสามัญเทียบเท่าได้สิ้นสุดลงแล้ว	และส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2555	หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดของบริษัท	ได้แก่	ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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 2556

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ก�าไร จ�านวนหุ้น   ก�าไร ก�าไร จ�านวนหุ้น   ก�าไร

 ส�าหรับปี    ต่อหุ้น   ส�าหรับปี    ต่อหุ้น   

 พันบาท   พันหุ้น   บาท   พันบาท   พันหุ้น   บาท  

��กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น�������������

กำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นส�มัญ  1,661,392   1,660,017*   1.001   1,126,776   1,660,017*    0.679  

 

 2555

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ก�าไร จ�านวนหุ้น   ก�าไร ก�าไร จ�านวนหุ้น   ก�าไร

 ส�าหรับปี    ต่อหุ้น   ส�าหรับปี    ต่อหุ้น   

 พันบาท   พันหุ้น   บาท   พันบาท   พันหุ้น   บาท  

��กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น�������������

กำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นส�มัญ� 2,354,264   1,571,196   1.498   1,011,163   1,571,196   0.644  

ผลกระทบของหุ้นส�มัญเทียบเท่�ปรับลด

�������������ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น� -   31,019      -   31,019    

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด�������������

กำ�ไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นส�มัญสมมติว่�

���มีก�รใช้ใบสำ�คัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นส�มัญ�  2,354,264   1,602,215   1.469   1,011,163   1,602,215   0.631

	 		*			เป็นจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักค�านวณตามสัดส่วนของเวลาการออกหุ้นสามัญในระหว่างงวด

28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

	 ข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจ	แสดงดังนี้

	 งบการเงินรวม

	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	
หน่วย : ล้านบาท

 ธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย ธุรกิจผลิตและ ธุรกิจผลิตและ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจ  ธุรกิจ ธุรกิจอื่นๆ รายการ รวม

 น�้าตาลทรายและกากน�้าตาล จ�าหน่าย จ�าหน่าย อสังหา แป้งสาลี ปาล์มน�้ามัน  ระหว่างกัน

  แอลกอฮอล์ ไฟฟ้า ริมทรัพย์

 2556  2555 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555   2556  2555 

 ไทย  ลาว กัมพูชา   ไทย  ลาว  กัมพูชา  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย  ไทย
     
รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ	

-	ในประเทศ		 8,318	 	-	 	136			 9,065		 -		 244	 	1,961		 662	 	2,152		 1,854		 366		 421	 	978		 1,076	 	1,222		 1,706	 	1,009		 769		 (7,215)		(6,973)		 8,927		 8,824

		รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ																										 

-	ต่างประเทศ	 	8,961		 	246		 	657	 		11,681	 	262	 	355	 	383	 	1,156		 -		 -	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	12		 32	 	(245)		 (98)	 	10,014	 	13,388		

รวม	 	 	17,279	 	246	 	793	 		20,746	 	262	 	599	 	2,344	 	1,818	 	2,152	 	1,854	 	366	 	421	 	978	 	1,076	 	1,222	 	1,706	 	1,021	 	801	 	(7,460)		(7,071)		 18,941	 	22,212

		ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการด�าเนินงาน	 	3,790	 	64		 98		 	5,066	 	76	 	(177)	 	739	 	479	 	1,092	 	812	 	305	 	250	 	195	 	201	 	(117)	 	72		 22	 	62	 	(1,432)	 	(615)	 		4,756					6,226

		ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																						(2,292)			(2,463)		

ต้นทุนทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																								(672)		 		(556)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน																									

	 ในบริษัทร่วม	(สุทธิจากภาษีเงินได้)																							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	-	 	(8)		

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																						(144)	 	(726)		

ก�าไรส�าหรับปี																							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1,648	 	2,473

	หัก			(ก�าไร)	ขาดทุนส�าหรับปีส่วนที่เป็น																									 

	 				ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม																						 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 13		 (119)

		ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 																							 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1,661	 	2,354																											

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 และ 2555                         

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		 2,029	 	15	 	20	 		1,165	 	15		 11	 	171	 	98	 	194	 	206	 	16	 	20	 	162	 130		 129	 	191	 	112	 	214	 	(1,582)	 	(852)		 1,266	 	1,198

		สินค้าคงเหลือ			 2,004		 32	 	96	 		1,778	 	48		 140	 	297	 	251	 	56		 242	 	-	 	-	 307	 	471	 	99		 520	 	764	 	100	 	(8)	 	(57)		 3,647		 3,493

		ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 	13,071	 	1,083	 	2,019	 		10,431	 	1,105	 	2,039	 	890	 	995	 	6,506	 	5,191	 	751	 	684	 	404	 	435	 	339	 	550	 	673	 	585	 	(598)	 	(591)		 25,138	 	21,424

		สินทรัพย์ส่วนกลาง	 	14,123		 203	 	344	 		10,396	 	209	 	406	 	112	 	28		 254	 	226	 	2,433	 	516	 	52	 	36		 154	 	82	 	1,054	 	726		(12,763)		(9,123)	 	5,966	 	3,502		

สินทรัพย์รวม	 		31,227	 	1,333	 	2,479	 23,770	 	1,377	 2,596	 	1,470		 1,372	 	7,010	 	5,865	 	3,200	 	1,220	 	925		 1,072	 	721	 	1,343	 	2,603	 	1,625		(14,951)		(10,623)	 	36,017		 29,617
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29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	นอกจากหนี้สินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว	บริษัทและบริษัทย่อย	ยังมีภาระผูกพันและหนี้

สินที่อาจเกิดขึ้น	ดังนี้

	 29.1	 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบส�าหรับงบการเงินรวมจ�านวน	2,686.83	ล้านบาท	และ		

	 2,210.62	ล้านบาท	ตามล�าดับ	และส�าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน	847.45	ล้านบาท	และ	878.76	ล้านบาท	ตามล�าดับ

	 29.2	 บริษัทและบริษัทย่อยสามแห่ง	 ได้ออกเช็คลงวันที่ล่วงหน้าแก่ชาวไร่เพื่อรับซื้ออ้อย	 โดยบริษัทและบริษัทย่อยยังมิได้บันทึกภาระหนี้สิน 

 ดังกล่าว	เนื่องจากเช็คยังไม่ถึงก�าหนดช�าระและยังไม่ได้รับอ้อยณ	วันที่	31	ตุลาคม	ตามรายละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

                                           งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

ส�าหรับฤดูการผลิตปี	2555/2556	 -	 945.44	 -	 137.92

ส�าหรับฤดูการผลิตปี	2556/2557	 831.67	 -	 132.15	 -

	 29.3	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	ท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	จ�านวน	2	สัญญา	ดังนี้

	 	 -		 สัญญาลงวันที่	21	กุมภาพันธ์	2548	กฟผ.	ตกลงซื้อพลังงานไฟฟ้าจากบริษัทย่อย	ณ	อ�าเภอน�้าพอง	จังหวัดขอนแก่น	เป็นระยะ 

	 	 เวลา	21	ปี	นับตั้งแต่เดือนแรกที่มีการขายไฟฟ้า	(เดือนธันวาคม	2549)	ในปริมาณ	20	เมกะวัตต์	ณ	ระดับแรงดันไฟฟ้า	115	 

	 	 กิโลโวลท์	โดยในปีที่	2	จนถึงปีก่อนปีสุดท้าย	กฟผ.	ตกลงที่จะซื้อพลังงานไฟฟ้าในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ของปริมาณ 

	 	 พลังงานไฟฟ้าตามสัญญา

	 	 -	 สัญญาลงวันที่	12	มกราคม	2553	กฟผ.	ตกลงซื้อปริมาณพลังงานไฟฟ้า	22	เมกะวัตต์	ณ	ระดับแรงดัน	115	กิโลโวลท์	ณ	 

  อ�าเภอบ่อพลอย	จังหวัดกาญจนบุรี	ตามราคาที่ตกลงร่วมกันในสัญญา	เป็นระยะเวลา	5	ปี	ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2554	บริษัทย่อย 

  ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ	กฟผ.	เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	30	วัน	ก่อนครบก�าหนดอายุสัญญาเพื่อต่ออายุสัญญาต่อไปอีกคราวละ	5	ปี  

	 	 บริษัทย่อยได้ยื่นหนังสือค�้าประกันการเสนอขายไฟฟ้า	เป็นจ�านวนเงิน	4.40	ล้านบาท	

	 29.4	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน	 เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2548	 ในเขตพื้นที่	43	หมู่	10	 

 ต�าบลน�้าพอง	อ�าเภอน�้าพอง	จังหวัดขอนแก่น	โดยมีก�าหนดอายุ	21	ปี	อย่างไรก็ตาม	เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน  

 พ.ศ.	2550	มีผลใช้บังคับ	บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าจากคณะกรรมการก�ากับกิจกรรมพลังงาน	ซึ่งมีอายุใบอนุญาต  

 19	ปี	สิ้นสุดเดือนธันวาคม	2571	โดยบริษัทย่อยดังกล่าวต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน	พ.ศ.	2550	และ 

 เงื่อนไขประกอบใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า	

	 29.5	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	มีภาระผูกพัน	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	และวงเงินสินเชื่อ	ดังนี้

หน่วย : ล้าน

  งบการเงินรวม

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

 สกุลเงิน ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ

ภาระผูกพัน

สัญญาค�้าประกันการช�าระหนี้ของบริษัทย่อย			

ส�าหรับค�้าหนี้สินทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น	 บาท	 	-	 4,395.51	 -	 	-	 4,843.40	 -

สัญญาค�้าประกันการช�าระหนี้ของบริษัทย่อย

		ส�าหรับค�้าหนี้สินทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น	 ดอลลาร์สหรัฐ		 	-	 12.98	 -	 		-	 71.52	 -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

หนังสือค�้าประกัน		(ไม่ระบุวงเงิน)	 บาท	 -	 86.87	 -	 -	 95.06	 -

รับรองตั๋วเงิน		 	 	 บาท	 30.00	 -	 30.00	 30.00	 -	 30.00

เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	 บาท	 1,453.56	 153.67	 1,299.89	 1,133.17	 848.19	 284.98

เลตเตอร์ออฟเครดิต	 	 ดอลลาร์สหรัฐ	 17.11	 1.02	 16.09	 26.58	 12.45	 14.13
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หน่วย : ล้าน

  งบการเงินรวม (ต่อ)

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

 สกุลเงิน ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ

วงเงินสินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	 บาท	 19,140.05	 	6,614.21		12,525.84	 	16,700.83	 4,594.81	 12,106.02

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	 	 	 บาท	 168.44	 168.44	 -	 -	 -	 -

เงินกู้ยืมระยะสั้น	 	 	 ดอลลาร์สหรัฐ	 50.50	 31.55	 18.95	 20.50	 11.75	 8.75

วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น	 บาท	 3,089.95	 1,603.00	 1,486.95	 3,027.77	 2,040.31	 987.46

เงินกู้ยืมระยะยาว	 	 	 บาท	 6,923.32	 6,923.32	 -	 5,608.14	 4,074.14	 1,534.00

เงินกู้ยืมระยะยาว	 	 	 ดอลลาร์สหรัฐ	 6.09	 6.09	 -	 27.00	 27.00	 -
 

หน่วย : ล้าน

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555

 สกุลเงิน ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ ทั้งสิ้น ใช้ไป คงเหลือ

ภาระผูกพัน 

สัญญาค�้าประกันการช�าระหนี้ของบริษัทย่อย	

		ส�าหรับค�้าหนี้สินทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น	 บาท	 		-	 4,395.51	 -	 		-	 4,843.40	 -

สัญญาค�้าประกันการช�าระหนี้ของบริษัทย่อย	

		ส�าหรับค�้าหนี้สินทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น	 ดอลลาร์สหรัฐ			 -	 5.34	 -	 		-	 32.77	 -

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

หนังสือค�้าประกัน	(ไม่ระบุวงเงิน)	 บาท	 -	 1.33	 -	 -	 4.33	 -

เลตเตอร์ออฟเครดิตและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท	 บาท	 30.00	 -	 30.00	 330.00		 248.81	 81.19

เลตเตอร์ออฟเครดิต	 	 ดอลลาร์สหรัฐ	 -	 -	 -	 7.29	 6.80	 0.49

วงเงินสินเชื่อ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	 บาท	 7,130.05	 4,711.00	 2,419.05	 5,303.00	 2,356.31	 2,946.69

เงินกู้ยืมระยะสั้น	 	 	 ดอลลาร์สหรัฐ	 30.50	 30.00	 0.50	 0.50	 -	 0.50

วงเงินร่วมกันในเงินกู้ยืมระยะสั้น	 	บาท	 3,089.95	 1,603.00	 1,486.95	 3,027.77	 2,040.31	 987.46

เงินกู้ยืมระยะยาว	 	 	 บาท	 3,327.17	 3,327.17	 -	 3,159.80	 1,660.80	 1,499.00

 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.75	-	4.55	ต่อปี	และร้อยละ	3.15	-	4.75 

ต่อปี	ตามล�าดับ

 สินเชื่อดังกล่าวข้างต้นบางส่วนค�้าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	สิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานของบริษัทย่อย	และใบหุ้น

ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย	บริษัทและบริษัทย่อยค�้าประกันระหว่างกัน	และการโอนสิทธิประกันภัย

ของสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรแก่ผู้ให้กู้	 และบางวงเงินหากมีการเบิกใช้	บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องน�าสินค้าบางส่วนเข้าร่วมค�้าประกันด้วย 

ซึ่ง	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว

 นอกจากนี้	ภาระผูกพันร่วมกันกับวงเงินกู้ระยะยาว	บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ	เช่น	การด�ารงอัตราส่วน

หนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	การด�ารงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	การด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้	ข้อจ�ากัด

ในการก่อหนี้ระยะยาวเพิ่มเติม	การเพิ่มทุนจดทะเบียนและข้อจ�ากัดในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	เป็นต้น
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	 29.6	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	ภาระผูกพันตามสัญญาต่างๆ	มีดังนี้	
หน่วย : ล้าน

 งบการเงินรวม

 2556 2555

  สกุลเงิน มูลค่า ภาระผูกพัน มูลค่า ภาระผูกพัน 

  ตามสัญญา คงเหลือ  ตามสัญญา คงเหลือ

    ตามสัญญา  ตามสัญญา

สัญญาก่อสร้างและจ้างเหมา	 บาท	 428.56	 81.33	 1,081.50	 459.28

	 	 	 	 	 ดอลลาร์สหรัฐ	 	5.00	 4.00	 -	 -

สัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	 บาท	 1,476.69	 364.07	 959.91	 456.14

	 	 	 	 	 ดอลลาร์สหรัฐ	 29.43	 10.43	 23.60	 13.59

	 	 	 	 	 เยน	 -	 -	 800.00	 800.00

	 	 	 	 	 ยูโร	 -	 -	 0.74	 0.56

สัญญาเช่า	 	 	 	 บาท	 27.96	 14.36	 23.11	 16.04

สัญญาซื้อวัตถุดิบ	 	 	 บาท	 121.93	 34.58	 102.48	 69.21

	 	 	 	 	 ดอลลาร์สหรัฐ	 7.63	 7.63	 0.76	 0.76

หน่วย : ล้าน

 งบเฉพาะกิจการ

 2556 2555

  สกุลเงิน มูลค่า ภาระผูกพัน มูลค่า ภาระผูกพัน 

  ตามสัญญา คงเหลือ  ตามสัญญา คงเหลือ

    ตามสัญญา  ตามสัญญา

สัญญาก่อสร้างและจ้างเหมา	 บาท	 278.49	 47.79	 834.33	 355.51

สัญญาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	 บาท	 1,302.04	 336.95	 596.93	 257.13

	 	 	 	 	 ดอลลาร์สหรัฐ	 -	 -	 8.40	 7.85

	 	 	 	 	 เยน	 -	 -	 70.00	 70.00

สัญญาเช่า	 	 	 	 บาท	 27.96	 14.36	 23.11	 16.04

	 	 วันที่	31	ตุลาคม	ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่จะต้องจ่ายในแต่ละปี	ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

                                      งบการเงินรวม

    2556 2555

ภายใน	1	ปี	 	 	 	 	 	 7.00	 5.52

มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 	 	 7.36	 10.52

	 รวม	 	 	 	 	 	 14.36	 16.04
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30. ข้อมูลอื่นที่ส�าคัญ
	 30.1	 เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2549	บริษัท	น�้าตาลสะหวันนะเขด	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)	ได้ท�าสัญญาพัฒนาพื้นที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

	 ประชาชนลาวกับรัฐบาลของประเทศดังกล่าว	 เพ่ือใช้เป็นอาคารส�านักงานของบริษัทย่อย	อาคารโรงงาน	ถนน	และพ้ืนที่ปลูกอ้อย	 
 รวม	10,000	เฮกตาร์	โดยมีก�าหนดระยะเวลา	30	ปี	และสามารถต่อสัญญาได้อีก	20	ปี	หากได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญา	ณ	วันที่                                
	 31	ตุลาคม	2556	และ	2555	บริษัทย่อยได้ใช้พื้นที่แล้ว	จ�านวน	5,053.61	เฮกตาร์	 โดยมีอัตราค่าเช่าจ�านวน	6	ดอลลาร์สหรัฐต่อ 
	 เฮกตาร์ต่อปี	

	 30.2	 Koh	Kong	Plantation	Company	Limited	และ	Koh	Kong	Sugar	Industry	Co.,	Ltd.	(บริษัทย่อย)	ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ  
 (MOU)	กับรัฐบาลของประเทศกัมพูชา	เมื่อวันที่	2	สิงหาคม	2549	เพื่อก่อตั้งโรงงานน�้าตาลพร้อมทั้งได้รับสัมปทานพื้นที่เพาะปลูกอ้อย 
 ในจังหวัดเกาะกง	ประเทศกัมพูชา	จ�านวน	19,100	เฮกตาร์	อายุสัมปทาน	90	ปี	โดยไม่มีค่าเช่าใน	4	ปีแรก	และหลังจากนั้นคิดค่า 
 เช่าในอัตรา	1	-	4	ดอลลาร์สหรัฐต่อเฮกตาร์ต่อปี	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	บริษัทย่อยได้ใช้พื้นที่แล้ว	จ�านวน	10,481	เฮกตาร ์

	 30.3	 บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชาแห่งหนึ่งท�าสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว	2	ฉบับ	กับบุคคลภายนอก	เพื่อสร้างท่าเรือและที่ดินรอการพัฒนา 
 ในวันที่	31	พฤษภาคม	2550	และวันที่	1	มิถุนายน	2550	ตามล�าดับ	ระยะเวลา	90	ปี	เท่ากันทั้งสองสัญญา	โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงิน 
 ค่าเช่าล่วงหน้าไปแล้วทั้งจ�านวน	476,953	ดอลลาร์สหรัฐ	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	คงเหลือค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจ�านวน	 
	 446,039	ดอลลาร์สหรัฐ	และจ�านวน	453,989	ดอลลาร์สหรัฐ	ตามล�าดับ

31. เครื่องมือทางการเงิน
	 นโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
	 บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาด	อัตรา

การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่เก่ียวเนื่อง	 และจากการที่คู่สัญญา	 ไม่ปฏิบัติตามสัญญา	ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาใช้เครื่องมือ
ทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว	อย่างไรก็ตาม	บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะถือหรือออกเครื่องมือทางการเงิน
เพื่อการเก็งก�าไรหรือเพื่อการค้า 

	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
	 บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย	อย่างไรก็ตาม	กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยใช้วิธีการต่างๆ
รวมถึงการจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสม	และสอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ	ของกลุ่มบริษัท	ณ	วันที่	31	ตุลาคม

		 ซึ่งมีรายละเอียดส่วนใหญ่	ดังนี้	
 2556            หน่วย : พันบาท

                   งบการเงินรวม

   อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย รวม

    ภายใน   มากกว่า   มากกว่า   ปรับขึ้นลง     

  1 ปี   1 ถึง 5 ปี   5 ปี   ตามราคาตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน           
			เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์	 	-			 -	 		-	 142,056	 142,056		
			เงินฝากธนาคารแบบประจ�า		 13,022			 -	 		-	 -			 13,022
					ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย		 189,144		 414,148			 33,117	 2,118			 638,527		
			เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่และบุคคลอื่น		 780,097	 	1,011	 		-			 46,326					 827,434
			เงินลงทุนระยะยาวอื่น		 500			 20,201			 -			 -				 20,701		
	 รวม		 982,763				 435,360			 33,117	 190,500			 1,641,740

หนี้สินทางการเงิน
			เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 6,951,145	 -	 -	 451,210	 7,402,355
			เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	 1,990,096	 -	 -	 -	 1,990,096
			หุ้นกู้ระยะยาว	 -	 2,497,644	 -	 -	 2,497,644
			เงินกู้ยืมระยะยาว	 941,393	 3,008,553	 -	 3,162,601	 7,112,547
			หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	 1,696	 6,575	 -	 -	 8,271
	 	รวม	 9,884,330	 5,512,772	 -	 3,613,811	 19,010,913
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 2555            หน่วย : พันบาท
                   งบการเงินรวม

   อัตราดอกเบี้ยคงที่  อัตราดอกเบี้ย รวม

    ภายใน   มากกว่า   มากกว่า   ปรับขึ้นลง     

  1 ปี   1 ถึง 5 ปี   5 ปี   ตามราคาตลาด

    สินทรัพย์ทางการเงิน           
	 เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์		 -	 -	 	-	 	234,423				 234,423		
	 เงินฝากธนาคารแบบประจ�า		 13,000	 -	 	-	 	22			 13,022		
	 ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย		 158,580			 350,719	 51,027			 -								560,326	
		 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่และบุคคลอื่น		 701,720	 -	 -	 45,973	 747,693
			 เงินลงทุนระยะยาวอื่น		 253			 13,322			 -		 -			 13,575
	 					รวม		 873,553			 364,041	 51,027			 280,418			 1,569,039		
หนี้สินทางการเงิน
	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 4,786,874	 -	 -	 1,110,060	 5,896,934
	 หุ้นกู้ระยะยาว	 1,999,491	 1,498,092	 -	 -	 3,497,583
	 เงินกู้ยืมระยะยาว	 207,360	 931,780	 -	 3,488,760	 4,627,900
	 หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	 1,667	 8,459	 -	 -	 10,126
	 			รวม	 6,995,392	 2,438,331	 -	 4,598,820	 14,032,543

 

	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทและบริษัทย่อย	ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า	และการน�าเข้าเครื่องจักร	เนื่องจากรายการทาง

ธุรกิจเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ	โดย	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระส�าคัญ

ซึ่งไม่ได้มีการท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
หน่วย : ล้าน

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555

สกุลเงิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

ดอลลาร์สหรัฐ	 3.07	 50.30	 9.50	 65.27	 0.02	 0.74	 -	 2.96	
เยน	 -	 2.52	 -	 874.55	 -	 -	 -	 44.40
เรียล	 698.55	 163.14	 415.84	 169.72	 -	 -	 -	 -
กีบ	 -	 572.67	 63.30	 1,055.93	 -	 -	 -	 -

 

	 ณ	วันที่	31	ตุลาคม	บริษัทและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารพาณิชย์	 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนในการรับและจ่ายช�าระหนี้สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ	ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยยังไม่ได้บันทึกหนี้สินทางการเงินดังกล่าว

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิดสถานะไว้มีวันครบก�าหนด	ไม่เกิน	12	เดือน	

โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้าน

 จ�านวนเงินที่ท�าสัญญา จ�านวนเงินที่ได้ตามสัญญา

สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ สกุลเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555 2556 2555  2556 2555 2556 2555

ดอลลาร์สหรัฐ	 49.29	 77.10	 -	 13.60	 บาท	 1,517.99	 2,498.58	 -	 431.15

เยน	 -	 737.00	 -	 7.00	 บาท	 -	 279.25	 -	 2.65



  บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด (มหาชน)   125      

	 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของอนุพันธ์ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

                                           งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

มูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 25.50	 8.03	 -	 (11.36)

	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน�้าตาลทรายและราคาอ้อย

 อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายในประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้าตาล	 ราคาขายน�้าตาล

โควตา	ข.	และอัตราแลกเปล่ียนที่บริษัท	อ้อยและน�้าตาลไทย	จ�ากัด	(อนท.)	ขายได้จริงมีผลอย่างมากต่อการค�านวณราคาอ้อย	ซึ่งเป็น	

ต้นทุนหลักของการผลิตน�้าตาลทราย	ดังนั้น	เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของก�าไรขั้นต้น	บริษัทจึงมีกระบวนการป้องกัน

ความเสี่ยง	โดยจัดท�าสัญญาซื้อ-ขาย	Commodity	Swap	อายุสัญญาไม่เกิน	2	ปี	ซึ่งเมื่อมีการปิดสถานะของสัญญาหรือเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง

ตามอายุ	บริษัทจะรับรู้รายการก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงบก�าไรขาดทุน	

	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	บริษัทและบริษัทย่อยมีการรับรู้รายการในงบการเงิน	ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

                                           งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2556 2555 2556 2555

ก�าไรจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์	 	245.88	 120.88	 87.02	 35.15

 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของอนุพันธ์ทางการเงินคงเหลือที่เปิดสถานะไว้	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	ของบริษัทและบริษัทย่อย	มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

                      สกุลเงิน     งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ

กิจการ    2556 2555

มูลค่ายุติธรรมสุทธิตามสัญญาซื้อขาย		 ดอลลาร์สหรัฐ	 (0.10)	 1.43

		Commodity	Swap	 	 บาท	 -	 121.68

	 มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร	(Commodity	Swap)	ค�านวณโดยใช้ราคาน�้าตาลทรายดิบและน�้าตาลทรายขาวจาก	

The	Exchange	and	Bloomberg	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเสมือนว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ปิดสถานะของสัญญาเหล่านั้น	ณ	วันที่

ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 บริษัทและบริษัทย่อย	มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้ชาวไร่	 เงินให้กู้ยืมชาวไร่	 เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	และลูกหนี้อื่น	อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย	มีลูกหนี้หลายรายและมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง

รวมทั้งมีการพิจารณาตั้งส�ารองหนี้สงสัยจะสูญอย่างเหมาะสม	นอกจากนี้	บริษัทและบริษัทย่อยได้ด�าเนินการให้ชาวไร่น�าที่ดินหรือสินทรัพย์อื่น

มาเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันหรือค�้าประกันด้วยบุคคล	จึงเชื่อว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้จะไม่ช�าระหนี้อยู่ในระดับต�่า

32. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทและบริษัทย่อย	12	แห่ง	และพนักงานของบริษัทดังกล่าวได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ.	2530	 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	2	ของเงินเดือน	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้

บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอยุธยา	จ�ากัด	และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์	จ�ากัด	และจะจ่ายให้แก่พนักงาน																				

เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2556	และ	2555	บริษัทและบริษัทย่อย

ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวน	11.26	ล้านบาท	และ	9.39	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ในงบการเงินรวม	และบริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุน

เป็นจ�านวน	3.74	ล้านบาท	และ	2.97	ล้านบาท	ตามล�าดับ	ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
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33.  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

 บริษัทย่อยในประเทศสามแห่งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจ�านวน	8	ฉบับ	จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตาม	

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	พ.ศ.	2520	โดยสิทธิประโยชน์	ที่ได้รับรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับก�าไรส�าหรับปีที่ได้จากการ

ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	โดยทุกฉบับมีก�าหนด	8	ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม	ตามรายละเอียดดังนี้

 บัตรส่งเสริม มาตราที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เริ่ม วันหมดอายุ

 เลขที่    มีรายได้ 

	 1929(2)/2547	 25	26	28	31	34	35(3)	36(1)		 2	พ.ย.	2547	 -	การผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิต	8	ม.ค.	2549	 	 7	ม.ค.	2557

	 	 และ	36(2)	 	 	 การเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย

	 	 	 	 -	การผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์	 30	มี.ค.	2549		 7	ม.ค.	2557

	 1062(2)/2552	 25	26	28	31	34	35(3)	36(1)		 30	ม.ค.	2552	 -	การผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิต	 	ยังไม่มีรายได้

	 	 และ	36(2)	 	 	 การเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย	 	

	 	 	 	 -	การผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์	 	ยังไม่มีรายได้

	 1063(2)/2552	 25	26	28	31	34	35(3)	36(1)	 30	ม.ค.	2552	 -	การผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิต	6	ธ.ค.	2554	 	31	ธ.ค.	2562	

	 	 และ	36(2)	 	 	 การเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย

	 	 	 	 -	การผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์	 30	ธ.ค.	2554		31	ธ.ค.	2562

	 	 	 	 -	การผลิตก๊าซชีวภาพ	 29	ก.พ.	2555		31	ธ.ค.	2562

	 2364(1)/2554	 25	26	28	31	34	35(1)	35(2)		 20	ก.ย.	2554	 -	การผลิตก๊าซชีวภาพ	 28	ก.พ.	2556		28	ก.พ.	2564

	 	 และ	35(3)

	 1258(2)/2548	 25	26	28	31(3)	31(4)	34			 29	มี.ค.	2548	 -	การผลิตไฟฟ้าและไอน�้า	 22	ธ.ค.	2549		21	ธ.ค.	2557

	 	 และ	35(3)

	 1432(2)/2552	 25	26	28	31(1)	31(2)	31(3)		 24	มิ.ย.	2552	 -	การผลิตไฟฟ้า	ไอน�้า		 30	พ.ย.	2553		29	พ.ย.	2561

	 	 31(4)	34	35(1)	35(2)	และ	35(3)	 	 	 และน�้าเพื่ออุตสาหกรรม	 	 		

	 1349(2)/2556	 25	26	28	31(1)	31(2)	31(3)		 15	มี.ค.	2556	 -	การผลิตไฟฟ้า	ไอน�้า	 	ยังไม่มีรายได้

	 	 31(4)	34	35(1)	35(2)	และ	35(3)	 	 	 และน�้าเพื่ออุตสาหกรรม

	 1657(2)/2552	 25	26	28	31(1)	31(3)	31(4)	 25	ส.ค.	2552	 -	การผลิตน�้ามันพืชบริสุทธิ์	 5	มิ.ย.	2553	 	 4	มิ.ย.	2561	

	 	 และ	34	 	 	 และ/หรือน�้ามันพืชกึ่งบริสุทธิ์

	 นอกจากนี้ตามบัตรส่งเสริมเลขที่	1063(2)/2552,	1432(2)/2552	และ	1349(2)/2556	บริษัทย่อยได้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ใน

อัตราร้อยละ	50	ของอัตราปกติ	ก�าหนด	5	ปีนับจากวันที่การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หมดอายุและตามบัตรส่งเสริมเลขที่	1657(2)/2552	

บริษัทย่อยได้รับสิทธิ์ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติ	 และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับ 

ส่งเสริมตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

	 บริษัทย่อยในต่างประเทศสามแห่ง	 ได้รับใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	(ใบอนุญาตล�าดับที่	1)	และประเทศกัมพูชา	(ใบอนุญาตล�าดับที่	2	ถึง	4)	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้		

	 1)	 ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ	เลขที่	017-06/คลท	ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา	5	ปีนับจากวันที่มีรายได้

	 	 จากการขายน�้าตาลทราย	จากนั้นต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตรา	ร้อยละ	20	เริ่มมีรายได้วันที่	21	กรกฎาคม	2553	และหมดอายุวันที่	20	 

	 กรกฎาคม	2558

	 2)	 ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ	เลขที่	4420/06	ก.ว.ก.	ลงวันที่	15	ธันวาคม	2549	ออกให้โดยหน่วยงาน	Council	for	the	Development  

	 of	Cambodia	บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยได้รับยกเว้นภาษีในการน�าเข้าเครื่องจักรในการผลิตและวัสดุในการก่อสร้าง

	 3)	 ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ	 เลขที่	1641/09	ก.ว.ก.	และ	1642/09	ก.ว.ก.	ลงวันที่	28	กรกฎาคม	2552	ออกให้โดยหน่วยงาน	 

	 Council	for	the	Development	of	Cambodia	บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี	โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จ�านวน	8	ปี	และ	9	ปี	 

	 ตามล�าดับ	ซึ่งนับรวมทั้ง	Priority	Period	นับจากเวลาที่บริษัทย่อยได้ด�าเนินกิจการ	(ปี	2549)
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	 4)	 ใบอนุญาตขอยกเว้นภาษีของพืชเกษตร	-	อุตสาหกรรม	(อ้อย)	เลขที่	2299	ลงวันที่	12	เมษายน	2555	ออกให้โดยกระทรวงเศรษฐกิจ 

 และการคลัง	ประเทศกัมพูชา	โดยได้รับสิทธิให้คิดภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ	0	ส�าหรับการขายอ้อยที่ใช้ในการผลิตน�้าตาลทรายเพื่อส่งออก  

 ใบอนุญาตนี้มีก�าหนด	1	ปี	เริ่มตั้งแต่วันที่	29	กรกฎาคม	2553	ถึงวันที่	31	กรกฎาคม	2554	โดยปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการรอรับ 

 ใบอนุญาตต่อจากวันที่ครบก�าหนดจนถึงปีบัญชีปัจจุบันที่ได้ยื่นขอไปแล้ว

34. การยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่จังหวัดเลย

	 ตามที่บริษัทได้รับอนุญาตจากมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2553	โดยเห็นชอบให้บริษัทย้ายก�าลังการผลิตจ�านวน	12,000	ตัน

อ้อยต่อวัน	 ไปต้ังโรงงานน�้าตาลใหม่ที่จังหวัดเลย	พร้อมกับขยายก�าลังการผลิตเป็น	24,000	 ตันต่อวันนั้น	ต่อมาบริษัทได้ด�าเนินการยื่นขอ

อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	(รง.4)	ตามพระราชบัญญัติโรงงานต่อกระทรวงอุตสาหกรรม	โดยด�าเนินการตามขั้นตอนและครบก�าหนด

ระยะเวลาการขอรับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว	ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมยังมิได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ	(รง.4)	ให้แก่บริษัท 

	 ในวันที่	27	ธันวาคม	2555	บริษัทและบริษัท	โรงไฟฟ้าน�้าตาลขอนแก่น	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง	โดย

ขอให้ศาลมีค�าพิพากษาหรือมีค�าสั่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	(รง.4)	ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย	รวม

ทั้งได้ยื่นขอให้ศาลมีค�าส่ังก�าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนพิพากษา	ซึ่งต่อมาในวันที่	17	มกราคม	2556	

ศาลได้มีค�าสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้โรงงานของบริษัทที่จังหวัดเลยด�าเนินการเปิดหีบอ้อยให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาจนถึงวันที่	15	

เมษายน	2556	และให้บริษัทย่อยผลิตไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่ส่งให้บริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว

	 หลังจากนั้น	บริษัทได้รับหนังสือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	 มีค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานน�้าตาลที่จังหวัดเลยให้แก่

บริษัท	 วันที่	8	มีนาคม	2556	บริษัทจึงได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ค�าสั่งไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	(รง.4)	ต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม	และในวันที่	3	พฤษภาคม	2556	บริษัทได้ยื่นหนังสือติดตามผลการพิจารณาอุทธรณ์ค�าสั่งดังกล่าว	อย่างไรก็ตาม	

บริษัทยังมิได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ค�าสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด

	 ในวันที่	2	 กันยายน	2556	 บริษัทยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง	 โดยขอให้ศาลมีค�าสั่งยกเลิกหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องและให้กระทรวง

อุตสาหกรรมออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	(รง.	4)	 ให้แก่บริษัทรวมทั้งได้ยื่นค�าร้องในวันที่	11	พฤศจิกายน	2556	บริษัทได้ยื่น

ค�าร้องต่อศาลปกครองกลาง	โดยขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวก่อนที่จะมีการพิพากษาคดี	ซึ่งบริษัทยังมิได้รับแจ้งผลค�าร้องจากศาลปกครอง

กลาง	อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากถึงฤดูกาลหีบอ้อยแล้วการที่โรงงานน�้าตาลที่จังหวัดเลย	ไม่เปิดหีบจะส่งกระทบผลต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่

สัญญาของบริษัทได้	เพื่อลดความเสียหายดังกล่าว	โรงงานน�้าตาลที่จังหวัดเลยจึงได้ท�าการเปิดหีบอ้อยในวันที่	2	ธันวาคม	2556	

35. การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2556	






