บริษัท น้ำตาลขอนแกน จำกัด (มหาชน)

สรางสรรค
พลังงานธรรมชาติ
เพ�่อทุกชีว�ต

รายงานประจำป 2562

วิสัยทัศน

เรา คือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความตองการ

พันธกิจ

1. สรางรายได ใหแกชาวไร บนพื้นฐานของการพัฒนาระบบการเกษตรที่ยั่งยืน
2. พัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่มีมูลคาสูง
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และเติบโต
4. พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
รวมทั้งความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และชุมชน
5. สงเสริมงานดานนวัตกรรม สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา เพื่อขยายตัว
และเติบโตไปสูธุรกิจใหมๆ ที่มีศักยภาพ
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์หลัก
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ทีต่ งั้ โรงงาน (สาขา 1)

ทีต่ ง้ั โรงงาน (สาขา 2)

โฮมเพจ
ธุรกิจน้ำ�ตาล
ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์หลัก
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ทีต่ ง้ั โรงงาน

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์หลัก
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ที่ตั้งโรงงาน

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์หลัก

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

บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายน้�ำ ตาลทราย และผลพลอยได้อน่ื ๆ
น้�ำ ตาลทรายดิบ น้�ำ ตาลทรายดิบคุณภาพสูง น้�ำ ตาลทรายขาว
น้ำ�ตาลทรายขาวบริสุทธิ์
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6229-39 โทรสาร 0-2642-6228
ทีต่ ง้ั โรงงาน
24 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านหนองบัว ตำ�บลหมอนนาง
อำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
โทรศัพท์ (038)-472-673-5 โทรสาร (038)-472-673

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

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์หลัก
ที่ตั้งสำ�นักงาน

บริษัท น้ำ�ตาลสะหวันเขต จำ�กัด
เพาะปลูกอ้อย ผลิต และจำ�หน่ายน้�ำ ตาลทราย
น้ำ�ตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ
Road No. 9, KM. 81 Lianxay Village Atsapangthong
District, Savannakhet Province, Lao P.D.R
โทรศัพท์ (856)-41-666-002-3 โทรสาร (856)-41-666-001

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงาน

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

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์หลัก
ที่ตั้งสำ�นักงาน

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

ธุรกิจสนับสนุน
ข้อมูลบริษัท
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ให้เช่าคลังเก็บสินค้า บริการขนถ่ายสินค้าขึน้ เรือเดินสมุทร
และบริการท่าเทียบเรือ
ที่ตั้งสำ�นักงาน 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำ�บลสำ�โรงกลาง
และคลังสินค้า อำ�เภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0-2394-2340-9 โทรสาร 0-2384-2261, 0-2384-2263

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

ธุรกิจสนับสนุน (ต่อ)
ข้อมูลบริษัท
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ
บริษทั รับอนุญาตส่งออกผลิตภัณฑ์น�ำ้ ตาล
ที่ตั้งสำ�นักงาน เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6203-6 โทรสาร 0-2642-6207
ข้อมูลบริษัท
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ
ซือ้ มาขายไปน้�ำ ตาลทรายในประเทศและดำ�เนินกิจการทางการเกษตร
ทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6191-9 โทรสาร 0-2642-6097
ที่ตั้งสำ�นักงาน 83 หมูท่ ่ ี 2 ตำ�บลวัฒนานคร อำ�เภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
โทรศัพท์ (037)-262-236 โทรสาร (037)-262-235
ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงาน

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด
จัดหาและจำ�หน่ายวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6191-9 โทรสาร 0-2642-6294

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงาน

บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
ขนส่งน้ำ�ตาล และสินค้าอื่นๆ
เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำ�บลห้วยแห้ง อำ�เภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ (036)-358-309 โทรสาร (036)-358-307

ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงาน

Wynn In Trading Co., Ltd.
ซื้อมา - ขายไประหว่างประเทศ ให้คำ�ปรึกษา
และการลงทุนในต่างประเทศ
10th Floor, Raffles Tower, 19 Cyber City, Ebene,
Republic of Mauritius

ธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ
ข้อมูลบริษัท
บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
บริษทั โฮลดิง้ ทีล่ งทุนในธุรกิจผลิตและ จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2335-8899 โทรสาร 0-2335-8800
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ธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ (ต่อ)
ข้อมูลบริษัท
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6230-9 โทรสาร 0-2642-6294
ทีต่ ง้ั โรงงาน (สาขา 1) 43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำ�พอง-กระนวน อำ�เภอน้ำ�พอง
จังหวัดขอนแก่น 40140
โทรศัพท์ (043)-441-051-2 โทรสาร (043)-441-244
ทีต่ ง้ั โรงงาน (สาขา 2) 99/1 หมู่ที่ 6 ตำ�บลหลุมรัง อำ�เภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ (034)-615-356-7 โทรสาร (034)-615-359
ทีต่ ง้ั โรงงาน (สาขา 3) 255/1- 2 หมู่ 4 ตำ�บลหนองหญ้าปล้อง อำ�เภอวังสะพุง
จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ (042)-810-931 โทรสาร (042)-810-931
ธุรกิจอื่นๆ
ข้อมูลบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำ�นักงาน

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
พัฒนา และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่า
และเป็นศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่ม
เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ ชัน้ 21 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6221-3 โทรสาร 0-2642-6224

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9990 โทรสาร 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27
เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2034-0000 โทรสาร 0-2034-0100
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ
ในปี 2562 บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อยมีรายได้รวม 17,855 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลประกอบการ
งวดเดียวกันของปีกอ่ นทีม่ รี ายได้รวม 17,812 ล้านบาท ทำ�ให้มรี ายได้รวม
ที่เพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท และมีกำ�ไรสุทธิ 822 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ผลประกอบการของงวดเดียวกันของปีกอ่ นทีม่ กี �ำ ไรสุทธิ 848 ล้านบาทแล้ว
ลดลงเป็นร้อยละ 3
บริษทั มีปริมาณอ้อยเข้าหีบในปี 2562 ใกล้เคียงกับปีทผี่ า่ นมาโดย
ลดลงเล็กน้อย จากปริมาณอ้อยเข้าหีบ 11.03 ล้านตันอ้อย เป็น 10.32
ล้านตันอ้อย ลดลงร้อยละ 6.44 ส่วนต้นทุนทางการเงินลดลง 17 ล้านบาท
หรือร้อยละ 2.38 เนือ่ งจากการจ่ายคืนของเงินกู้ที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
บางส่วน ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสเงินสดรับที่ดีขึ้นจากการจำ�หน่ายสินค้า
ในระหว่างปี รวมทั้งต้นทุนในการจัดจำ�หน่ายก็เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับ
ปริมาณการจำ�หน่ายน้ำ�ตาลที่เพิ่มขึ้น
ปริมาณการขายน้ำ�ตาลในปี 2562 เป็นจำ�นวน 1.26 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 15.06 โดยที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงจาก
12,526 บาทต่อตันในปี 2561 เป็น 10,902 บาทต่อตันในปี 2562 หรือ
ลดลงประมาณร้อยละ 12.97
ในภาพรวมของผลการดำ�เนินงานเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สรุป
ได้วา่ รายได้รวมของบริษทั เพิม่ ขึน้ กำ�ไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ ส่วนกำ�ไรสุทธิลดลง
เนื่องจากในปี 2562 มีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทำ�ให้
ต้นทุนในการจำ�หน่ายสูงขึน้ ตามไปด้วย จึงมีผลโดยตรงต่อกำ�ไรสุทธิ ทัง้ นี้
บริษทั ได้ควบคุมค่าใช้จา่ ยบริหารและต้นทุนทางการเงินให้ลดลงกว่าปีกอ่ น

นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ

ในปี 2562 บริษทั เริม่ ทำ�การตลาดสินค้าใหม่สองประเภท ประเภทแรก
คือ Low GI Sugar ซึ่งเป็นน้ำ�ตาลทรายที่จัดเป็นน้ำ�ตาลธรรมชาติที่มีดัชนี
glycemic ต่�ำ กว่าน้�ำ ตาลทรายขาวอันส่งผลดีตอ่ สุขภาพมากกว่า ในระยะแรก
บริษัทได้ส่งออกผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้นเพราะสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด
ต่างประเทศทีผ่ บู้ ริโภคคุน้ เคยกับข้อดีของน้�ำ ตาลประเภทนี้ ส่วนในอนาคตนัน้
บริษทั จะทำ�การตลาดภายในประเทศเมือ่ ได้สร้างความรับรูอ้ ย่างเพียงพอต่อ
ผูบ้ ริโภคทีต่ ระหนักถึงสุขภาพและได้รบั อนุญาตในจำ�หน่ายได้จากองค์การ
อาหารและยา ผลิตภัณฑ์ ใหม่อีกประเภทหนึ่งคือลิควิคชูการ์ ในรูปของ
น้�ำ เชือ่ ม ผลิตภัณฑ์นจ้ี �ำ หน่ายแก่ผผู้ ลิตเครือ่ งดืม่ ในประเทศไทย บริษทั มองว่า
ผลิตภัณฑ์นมี้ ศี กั ยภาพทีด่ เี นือ่ งจากผูใ้ ช้สามารถลดต้นทุนการผลิตของตน
ได้ต่ำ�กว่าการใช้น้ำ�ตาลทรายขาวบริสุทธิ์
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ในด้ า นการดำ � เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ความยั่ ง ยื น นั้ น บริ ษั ท ฯดู แ ล
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจรรยาบรรณใน
การประกอบธุรกิจทุกด้าน ส่วนในด้านสังคมนั้น บริษัทได้ถือปฏิบัติตาม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมทีป่ ระกาศไว้ โดยยังคงให้ความสำ�คัญกับ
การพัฒนาไปพร้อมกับชุมชนรอบโรงงานผ่านกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง บริษทั ให้ความสำ�คัญกับสิง่ แวดล้อมผ่านการการจัดการพลังงาน
การควบคุมการปลดปล่อยสิง่ ทีจ่ ะกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและการจัดการของเสีย
ในอุตสาหกรรม และการนำ�น้ำ�และวัสดุกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า
บริษัทส่งเสริมนวัตกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท
ด้ ว ยการการดำ � เนิ น กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมเพื่ อ ผลั ก ดั น และส่ ง เสริ ม ให้
พนักงานได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องตาม
วัตถุประสงค์หลักของงาน และเพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงานในกลุม่ บริษทั นำ�
ความรู้ ความสามารถ และแนวคิดใหม่ๆ มาสร้างสรรค์ผลงานในการช่วย
พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกิดค่านิยมองค์กรในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณพนักงาน
ทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
เสมอมา และขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วน ที่ให้
การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดี บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อเนื่อง
เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ควบคู่ ไ ปพร้ อ มกั บ การดู แ ลสั ง คม ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้อมต่อไป

นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
งบกำ�ไรขาดทุนโดยสรุป (ล้านบาท)

2562

2561

% เปลี่ยนแปลง

2560

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป (ล้านบาท)

2562

2561

% เปลี่ยนแปลง

2560

งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ล้านบาท)

2562

2561

% เปลี่ยนแปลง

2560

รายได้จากการดำ�เนินงาน
ต้นทุนจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไรขั้นต้น
รายได้อืน ๆ - สุทธิ
กำ�ไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าธรรมเนียมกองทุน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนหักต้นทุนการเงินและภาษี
ส่วนแบ่งกำ�ไรบริษัทร่วม
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอื่น ๆ
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ๆ
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อัตราส่วนหนี้สินส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อทุน

กำ�ไร + ค่าเสื่อม + รายการที่ไม่ใช่เงินสด (Non Cash)
เปลี่ยนแปลงใน Working Capital
กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน
ลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร (สุทธิ)
กระแสเงินสดจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
เงินสดเปลี่ยนแปลง
เงินสดปลายงวด
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย (EBITDA)

17,855
(14,230)
3,625
1,001
4,626
(944)
(681)
(151)
(1,262)
(3,038)
1,588
101
(710)
(149)
(8)
822
0.19
20.3%
4.6%
2,430
1,287
926
2,774
52
45
3,965
245
146
5,637
25,868
746
44,121
11,818
13,282
25,100
19,021
18,606
1.32
1.16

2,546
76
2,622
(414)
117
(457)
2,301
2,430
1,689
1,205
2,894

17,812
(14,681)
3,131
1,174
4,305
(770)
(720)
(142)
(1,116)
(2,748)
1,557
145
(728)
(144)
18
848
0.19
17.6%
4,8%
129
2,476
1,533
4,089
61
46
3,879
335
243
5,167
26,183
1,401
45,542
13,924
12,979
26,903
18,639
18,210
1.44
1.26

2,449
(3,145)
(696)
(1,132)
(863)
1,512
(24)
129
1,702
1,264
2,966

0%
-3%
16%
-15%
7%
23%
-5%
6%
13%
11%
2%
-30%
-2%
3%
-144%
-3%
-3%

1784%
-48%
-40%
-32%
-15%
-2%
2%
-27%
-40%
9%
-1%
-47%
-3%
-15%
2%
-7%
2%

4%
102%
477%
63%
114%
-130%
-1%
-5%
-2%

15,623
(13,180)
2,443
3,119
5,562
(424)
(833)
(151)
(1,096)
(2,504)
3,058
121
(668)
(560)
19
1,970
0.45
15.6%
12.6%
153
1,198
1,569
3,100
112
65
3,747
406
393
4,917
26,354
977
42,991
14,819
10,080
24,899
18,092
17,650
1.38
1.20

2,185
(1,948)
237
(3,098)
(3,320)
3,149
71
153
3,179
1,182
4,361
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บ���ท� น��า�าล��น���น ��า��� (มหาชน)

ผลประกอบการ บริษัท น้�ำ ตาลขอนแก่
น จจำากการดํ
�กัด (มหาชน)
รายได้
าเนิ นงานปกติ

รายได้จากการดำ�เนินงานปกติ

4.2%
ธุรกิจสนบสนุ
ั
น�����น
� �

2.1%
ธุรกิจบริการ
7.4%
ธุรกิจไ��้า���ไ�นํา�

ั ว
่ นรายได้
สดส
จากการขายปี 2562

86.3%
ธุรกิจนํา� �า�

รายได้จากการดําเนิ นงาน
(ล้านบาท)
20,000

17,855

กําไรสุทธิ ต่อหุ้น
(ล้านบาท)

กําไรสุทธิ

(ล้านบาท)

17,812

15,623

1,970

2,000

10,000

1,000

822

0.3

848

0.2

500
2562

2561

2560

รวมสิ นทรัพย์
(ล้านบาท)
50,000

44,121

42,991

40,000

2562

30,000
25,000

30,000

20,000

20,000

15,000

-

0.19

2560

2562

2561

0
2560

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
(ล้านบาท)

25,100

26,903

20,000
24,899

18,606

18,210

17,650

2562

2561

2560

15,000
10,000
5,000

5,000
2562

2561

2560

กระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงาน
(ล้านบาท)
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
(500)
(1,000)

2561

10,000

10,000

0.19

0.1

รวมหน�สิน
(ล้านบาท)
45,542

0.45

0.5
0.4

1,500

2562

2561

2560

กระแสเงิ นสดจากการจัดหาเงิ น
(ล้านบาท)

กระแสเงิ นสดจากการลงทุน
(ล้านบาท)

2,622

2562

-

(696)

237

2561

2560

500
(500)
(1,000)
(1,500)
(2,000)
(2,500)
(3,000)
(3,500)

117

2562

(863)

2561

(3,320)

2560

3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
(500)
(1,000)

3,149
1,512
(457)

2562

2561

2560

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบายดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการดำ�เนิน
ธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และ
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้นโยบายคุณภาพ วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ดังนี้
วิสัยทัศน์
เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ

ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ามั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค” ทำ�ให้โรงงานน้ำ�ตาล
ทั้ง 5 โรงงานภายในกลุ่ม จัดได้ว่าเป็นกลุ่มโรงงานน้ำ�ตาลลำ�ดับต้นของ
กลุ่มผู้ผลิตน้ำ�ตาลทั้งประเทศที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงและผลิตน้ำ�ตาล
ได้อย่างมีคณุ ภาพ อีกทัง้ ด้วยเป้าหมายการเป็นหนึง่ ในผูผ้ ลิตผลพลอยได้อน่ื
จากการผลิตน้ำ�ตาล และการเห็นศักยภาพของธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจ
น้�ำ ตาล เช่น ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ทำ�ให้บริษทั มีการลงทุน
ในธุรกิจต่อเนื่องมาโดยตลอด

ในระยะสั้ น บริ ษั ท มี เ ป้ า หมายที่ จ ะเป็ น หนึ่ ง ในผู้ นำ � ทางด้ า น
การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพทางด้านการผลิต โดยนำ�เอาเทคโนโลยี
พันธกิจ
ที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบการผลิตและการจัดการ นอกจากนี้
1. สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพื้นฐานของการพัฒนาระบบ บริษทั เข้าใจว่าความเสีย่ งหลักของบริษทั คือ ปริมาณอ้อย โรงงานน้�ำ ตาล
การเกษตรที่ยั่งยืน
และธุรกิจต่อยอด ไม่สามารถอยูร่ อดได้ถา้ ขาดอ้อยเข้าหีบ บริษทั จึงมีเป้าหมาย
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าสูง
ทีจ่ ะช่วยลดต้นทุนการผลิตอ้อย เพิม่ ผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และระบบงานด้านเทคโนโลยี ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่สามารถอยู่รอด รวมถึง
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเติบโต การสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรชาวไร่
4. พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ ย นแปลง และพั ฒ นาการที่ สำ � คั ญ ในช่ ว ง 3 ปี
และชุมชน
ที่ผ่านมา
5. ส่งเสริมงานด้านนวัตกรรม สนับสนุนการทำ�วิจัยและพัฒนา
ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559-2560
เพื่อขยายตัวและเติบโตไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ
ได้มมี ติให้ควบบริษทั (Amalgamation) ระหว่าง (1) บริษทั เคเอสแอลจีไอ
จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ กับ (2) บริษทั บีบพี ี โฮลดิง้ จำ�กัด (“BBH”)
นโยบายคุณภาพ
ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) และ
ผลิตน้ำ�ตาลทรายคุณภาพสูง ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ส่งมอบตรง จัดตั้งบริษัทใหม่ในชื่อ บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (“BBGI”) เพื่อประกอบธุรกิจ
เวลา ลูกค้ามั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ซึ่ง
ต่อมา ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั บีบจี ไี อ จำ�กัด แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม
เป้าหมายระยะยาวในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั คือ การเป็นหนึง่ 2560 โดยมีทนุ จดทะเบียนเริม่ แรกและทุนเรียกชำ�ระจำ�นวน 2,532 ล้านบาท
ในผูน้ �ำ ในการผลิตน้�ำ ตาล ผลผลิตพลอยได้อนื่ จากการผลิตน้�ำ ตาล รวมถึง ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ถือหุน้ ใน
การผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเห็นได้จากนโยบายในส่วนธุรกิจน้ำ�ตาล บริษทั บีบจี ไี อ จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลำ�ดับ
ของบริษัท ได้แก่ “ผลิตน้ำ�ตาลทรายคุณภาพสูง ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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99.5%
เอทานอล (แอลกอฮอล์)
น้ำ�ตาล
กากน้ำ�ตาล
อ้อย

โรงงานเอทานอล

ก๊าซชีวภาพ

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์

โรงงานน้ำ�ตาล
กากหม้อกรอง

กากอ้อย

โรงไฟฟ้าชีวมวล

กระแสไฟฟ้า

แผนภาพที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการผลิตน้ำ�ตาลในปัจจุบัน และโครงการที่ให้มูลค่าเพิ่มของบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ในปี 2561 บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน
ในชื่อ บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มหาชน) และมีแผนที่จะจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้ โครงการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จ
ในปี 2561 มีดังนี้
• โครงการขยายกำ�ลังการผลิตไบโอดีเซลจาก 930,000 ลิตรต่อ
วัน เป็น 1,000,000 ลิตรต่อวัน หรือเทียบเท่า 330 ล้านลิตรต่อปี
• โครงการขยายกำ�ลังการผลิตเอทานอลจากกากน้ำ�ตาลที่
โรงงานน้ำ�พอง โดยเพิ่มกำ�ลังการผลิตจาก 45.00 ล้านลิตร
ต่อปี เป็น 49.50 ล้านลิตรต่อปี
• โครงการขยายกำ�ลังการผลิตเอทานอลจากกากน้ำ�ตาลที่
โรงงานบ่อพลอย โดยเพิม่ กำ�ลังการผลิตจาก 200,000 ลิตรต่อวัน
เป็น 300,000 ลิตรต่อวัน หรือเทียบเท่า 99.00 ล้านลิตรต่อปี
ในปี 2562 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั บีบจี ีไอ จำ�กัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติให้ชะลอการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก รวมถึงการนำ�หุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ออกไปก่อน เนือ่ งจากสถานการณ์ทางด้านตลาดยังไม่เอือ้ อำ�นวยในขณะนี้
ปัจจุบันโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ได้แก่ โครงการก่อสร้าง
โรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์กำ�ลังการผลิต 100 ตัน กลีเซอรีนดิบต่อวัน และ
โครงการขยายกำ�ลังการผลิตเอทานอลจากกากน้ำ�ตาลเพิ่มอีก 200,000
ลิตรต่อวัน หรือเทียบเท่า 66 ล้านลิตรต่อปี โดยคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุน
รวมกว่า 1,400 ล้านบาท
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้
กลุ่ม เคเอสแอล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทรายใหญ่เป็น
อันดับ 3 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทมีโรงงานน้ำ�ตาลที่อยู่ภายใต้
กลุ่มธุรกิจทั้งหมด 5 โรงงาน โดยแบ่งสายการผลิตออกเป็น 3 ภาค ดังนี้
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท น้ำ�ตาล
ขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) สาขา อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัด
ขอนแก่น และ สาขา อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย

2. ภาคตะวั น ตก จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี 2 โรงงาน ได้ แ ก่
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด และ บริษัท น้ำ�ตาล
ท่ามะกา จำ�กัด
3. ภาคตะวันออกมี 1 โรงงาน คือ บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จำ�กัด จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อยผลิต ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นน้ำ�ตาลทราย ซึ่งสามารถ
จำ�แนกประเภทได้ 5 ประเภท คือ น้ำ�ตาลทรายดิบ (Raw Sugar) น้ำ�ตาล
ทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar) น้ำ�ตาลทรายขาว (White Sugar)
น้ำ�ตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) และน้ำ�เชื่อม (Liquid Sugar)
และผลิตภัณฑ์เสริมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำ�ตาลทรายอีก
เช่น กากน้ำ�ตาล (Molasses) กากอ้อย (Bagasses) และกากหม้อกรอง
(Filter Cake) โดยบริษัทได้ขยายการลงทุนต่อยอดจากกระบวนการผลิต
น้ำ�ตาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (ดังแสดงในแผนภาพที่ 1.1) คือ
1. โรงงานผลิตเอทานอล ซึ่งใช้ผสมกับน้ำ�มัน เป็นเชื้อเพลิง
สำ�หรับรถยนต์ ใช้วัตถุดิบคือ กากน้ำ�ตาล และน้ำ�อ้อย
(ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด
(มหาชน))
2. โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ใช้วัตถุดิบที่เป็นน้ำ�เสียที่มาจาก
กระบวนการผลิตเอทานอล มาหมักให้ได้ก๊าซชีวภาพเป็น
เชือ้ เพลิงเสริมสำ�หรับโรงไฟฟ้า (ปัจจุบนั อยูภ่ ายใต้การบริหาร
ของบริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มหาชน))
3. โรงงานผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ใช้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น ของเสี ย จาก
กระบวนการผลิตน้ำ�ตาล (กากหม้อกรอง) และน้ำ�เสียที่มา
จากกระบวนการผลิตก๊าชชีวภาพ และการผลิตเอทานอล
4. โรงไฟฟ้า ใช้วัตถุดิบที่เป็นของเสียจากกระบวนการผลิต
น้ำ�ตาล (กากอ้อย) และก๊าซชีวภาพที่ได้จากโรงงานผลิตก๊าซ
ชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และพลังไอน้ำ�
ขายให้กับโรงงานในเครือและการไฟฟ้า
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย มีการลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมโดยมีรายละเอียดดังนี้
ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การลงทุน

ประเภทของธุรกิจ

600.00
1,000.00
500.00
684.76
936.98
1,167.66

90.21%
95.78%
98.61%
98.49%
80.00%
80.00%

ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทราย
ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทราย
ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทราย
เพาะปลูกอ้อย ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทราย ประเทศลาว
เพาะปลูกอ้อยที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา
ผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทราย ประเทศกัมพูชา

ธุรกิจสนับสนุน
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน)**
และบริษัทย่อย 5 แห่ง

191.66

23.82%

บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด

20.00
300.00

79.55%
100.00%

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด
บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
Wynn In Trading Co., Ltd.

480.00
0.25
487.50

100.00%
100.00%
100.00%

รับฝากและขนถ่ายสินค้า ให้เช่าคลังสินค้าและอสังหาริมทรัพย์
ผลิตและจำ�หน่ายแป้งข้าวสาลี น้ำ�มันปาล์ม และบรรจุภัณฑ์
จากพลาสติก
บริษทั รับอนุญาตส่งออกน้�ำ ตาล โดยเป็นตัวแทนในการส่งออก
ซื้อมาขายไปน้ำ�ตาลทรายในประเทศ และดำ�เนินกิจการ
ทางการเกษตร
จัดหาวัตถุดิบสำ�หรับการเพาะปลูกอ้อย
ให้บริการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า
ธุรกิจซื้อมาขายไปและบริการให้คำ�ปรึกษา

2,532.00

40.00%

800.00

100.00%

840.00

91.02%

กลุ่มธุรกิจ/ชื่อบริษัท
ธุรกิจน้ำ�ตาล
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ตาลสะหวันนะเขต จำ�กัด
Koh Kong Plantation Co., Ltd.*
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

ธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ
บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มหาชน)*** และบริษัทย่อย
3 แห่ง บริษัทร่วม 1 แห่ง
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

บริษัทโฮลดิ้ง ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ไบโอฟูเอลและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง
ผลิตและจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้า
พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่า และเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุ
สัดส่วนการลงทุนหมายรวมถึง อัตราการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกัน
* ถือทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.
** บริษัทร่วม : บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 5 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำ�มัน จำ�กัด (2) บริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จำ�กัด
(เดิมชื่อ บริษัทที เอส จี แอสเซ็ท จำ�กัด) (3) บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำ�กัด (4) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำ�กัด (5) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำ�กัด (มหาชน)
*** บริษัทร่วม : บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 3 แห่ง บริษัทร่วม 1 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำ�กัด (2) บริษัท บางจาก
ไบโอฟูเอล จำ�กัด (3) บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน) (4) บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำ�กัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำ�กัด)
(บริษัทร่วม) ซึ่งรวมบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม ณ 31 ตุลาคม 2562 ดังนี้

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
(บริษัทจดทะเบียน : KSL)
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 2,205 ล้านบาท

ธุรกิจน้ำ�ตาล

ธุรกิจพลังงานและ
เชื้อเพลิงชีวภาพ

บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
600 ล้านบาท (90.21%)

บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มหาชน)
2,532 ล้านบาท (40.00%)

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด
(มหาชน)
191.66 ล้านบาท (23.82%)

บริษทั โรงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
1,000 ล้านบาท (95.78%)

บริษทั โรงไฟฟ้าน้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด
800 ล้านบาท (100.00%)

บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด
20 ล้านบาท (79.55%)

บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างลุ้นหลี จำ�กัด
500 ล้านบาท (98.61%)
บริษทั น้�ำ ตาลสะหวันนะเขต จำ�กัด, ลาว
684.76 ล้านบาท (98.49%)
Koh Kong Plantation Co., Ltd.&
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
2,104.64 ล้านบาท (80.00%)

ธุรกิจสนับสนุน

ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทด จำ�กัด
840 ล้านบาท (91.02%)

บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์
เทรดดิ้ง จำ�กัด
300 ล้านบาท (100.00%)
บริษัท เคเอสแอล แมทีเรียล ซัพพลายส์
จำ�กัด
480 ล้านบาท (100.00%)
บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
0.25 ล้านบาท (100.00%)
Wynn In Trading Co., Ltd.
487.50 ล้านบาท (100.00%)

บริษทั มีบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมโดยมีรายละเอียดสามารถจำ�แนก
ตามประเภทของธุรกิจได้ดังนี้
ธุรกิจน้ำ�ตาล

บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
เป็นบริษัทผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทรายและผลพลอยได้อื่นๆ
โรงงานตัง้ อยูท่ ี่ อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (เดิมเมือ่ เริม่ ต้นกิจการ
โรงงานตั้งอยู่ที่ อำ�เภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี) สามารถหีบอ้อยได้
สูงสุดที่ 32,000 ตันอ้อย/วัน โรงงานสามารถผลิตได้ทั้งน้ำ�ตาลทรายดิบ
น้ำ�ตาลทรายขาว และน้ำ�ตาลทรายขาวบริสุทธิ์

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
เป็นบริษทั ผลิตและจำ�หน่ายน้�ำ ตาลและผลพลอยได้อนื่ ๆ สาขาที่ 1
โรงงานตัง้ อยูท่ อี่ �ำ เภอน้�ำ พอง จังหวัดขอนแก่น สามารถหีบอ้อยได้สงู สุดที่
บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
40,000 ตันอ้อย/วัน และสาขาที่ 2 โรงงานตัง้ อยูท่ อ่ี �ำ เภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เป็นบริษัทผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทรายและผลพลอยได้อื่นๆ
สามารถหีบอ้อยได้ที่ 36,000 ตันอ้อย/วัน โดยทั้งสองโรงงานสามารถ โรงงานตัง้ อยูท่ ี่ อำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สามารถหีบอ้อยได้สงู สุดที่
ผลิตได้ทั้งน้ำ�ตาลทรายดิบ น้ำ�ตาลไฮโพล น้ำ�ตาลทรายขาว และน้ำ�ตาล 3,500 ตันอ้อย/วัน ซึง่ กำ�ลังการหีบอ้อยลดลง เนือ่ งมาจาก บริษทั มีการส่ง
ทรายขาวบริสุทธิ์ และน้ำ�เชื่อม
เครือ่ งจักรส่วนหนึง่ ไปทีป่ ระเทศลาว และประเทศกัมพูชา โรงงานสามารถ
ผลิตได้ทั้งน้ำ�ตาลทรายดิบ และน้ำ�ตาลไฮโพล
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
เป็นบริษัทผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทรายและผลพลอยได้อื่นๆ
โรงงานตั้งอยู่ที่ อำ�เภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สามารถหีบอ้อยได้
สูงสุดที่ 20,000 ตันอ้อย/วัน โรงงานสามารถผลิตได้ทั้งน้ำ�ตาลทรายดิบ
น้ำ�ตาลทรายขาว และน้ำ�ตาลทรายขาวบริสุทธิ์
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำ�ตาลสะหวันนะเขต จำ�กัด
เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานพื้นที่สำ�หรับเพาะปลูกอ้อยประมาณ
10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จากรัฐบาลลาวโดยบริษัทจะเพาะปลูก
อ้อยเอง และมีโรงงานน้ำ�ตาลที่สะหวันนะเขต สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่
3,000 ตันอ้อยต่อวัน ผลผลิตจะเป็นน้�ำ ตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อนื่ ๆ

ทีห่ นึง่ ตัง้ อยู่ใกล้เคียงโรงงานน้�ำ ตาลขอนแก่น อ.น้�ำ พอง จ.ขอนแก่น สาขา
ที่สองตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จ. กาญจนบุรี (โครงการ
พลังงานทดแทนบ่อพลอย) และสาขาที่สามตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงงานน้ำ�ตาล
ขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย (โครงการเลย) ทำ�ให้ปัจจุบันบริษัทมีกำ�ลัง
การผลิตไฟฟ้ารวม 190 MW

Koh Kong Plantation Co., Ltd and Koh Kong Sugar Industry
ธุรกิจสนับสนุน
Co., Ltd
เป็นบริษทั ที่ได้รบั สัมปทานพืน้ ทีส่ �ำ หรับเพาะปลูกอ้อย ณ วันที่ 31
บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด
ตุลาคม 2562 มีสมั ปทานพืน้ ที่ รวมประมาณ 18,097 เฮกเตอร์ (112,856 ไร่)
บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทส่งออกน้ำ�ตาล
จากรัฐบาลกัมพูชาโดยบริษัทจะเพาะปลูกอ้อยเอง และมีโรงงานน้ำ�ตาลที่ รับอนุญาตตามข้อกำ�หนดของ พรบ. อ้อยและน้ำ�ตาลทราย พ.ศ. 2527
เกาะกง สามารถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 6,000 ตันอ้อยต่อวัน ผลผลิตจะเป็น ดำ�เนินธุรกิจเป็นตัวแทนของบริษัทน้ำ�ตาลในกลุ่มและบริษัทน้ำ�ตาลอื่นๆ
น้ำ�ตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ
ในการส่งออกน้ำ�ตาลไปต่างประเทศ
ธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน) (TSTE ) และ
บริษัทย่อย
บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกอบธุรกิจให้เช่าคลังเก็บสินค้า บริการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร
บริการท่าเทียบเรือและบริการสินค้าผ่านท่า โดยท่าเรือและคลังสินค้า ตัง้ อยู่
ที่อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ริมแม่น้ำ�เจ้าพระยา ลูกค้า
ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทน้ำ�ตาลในกลุ่ม KSL โรงงานน้ำ�ตาลอื่นที่ถือหุ้น
โดยพันธมิตรทางการค้าอื่นๆ และลูกค้าทั่วไป นอกจากนี้ทางบริษัท
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อยอีก 5
บริษัท ซึ่งดำ�เนินธุรกิจหลัก ๆ คือ ธุรกิจซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจผลิตแป้งสาลี ธุรกิจผลิตถุงกระสอบพลาสติก โรงงานผลิตน้�ำ มันปาล์ม
และธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์ (รายละเอียดดูได้จากข้อมูลบริษทั จดทะเบียน
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน) (TSTE) และ บริษัท
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำ�กัด (มหาชน) (TMILL))

บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั บีบจี ไี อ จำ�กัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ตุลาคม 2560 ซึง่ เกิด
จากการควบรวมบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิต และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ชีวภาพของ บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของ
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) โดยบริษทั แห่งใหม่นี้ ดำ�เนิน
ธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้งคอมปานี ที่ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ดังนี้
• บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเอทานอลจาก กากน้ำ�ตาล กำ�ลัง
การผลิตเอทานอล 450,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนการถือหุ้น
99.99%
• บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำ�กัด ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเอทานอลจาก มันสำ�ปะหลัง กำ�ลัง
การผลิตเอทานอล 150,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนการถือหุน้ 85%
• บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ผลิตและจำ�หน่ายเอทานอลจาก มันสำ�ปะหลัง ธุรกิจแป้งมัน
บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันดำ�เนินธุรกิจซื้อมาขาย
และพลังงาน กำ�ลังการผลิตเอทานอล 400,000 ลิตรต่อวัน ไปน้ำ�ตาลทรายและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำ�หรับลูกค้าภายในประเทศ
สัดส่วนการถือหุ้น 21.28%
นอกจากนี้บริษัทได้มีการเพาะปลูกอ้อยในที่ดินของบริษัทเอง
• บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำ�กัด ประกอบธุรกิจผลิต และ
จำ�หน่ายไบโอดีเซล กำ�ลังการผลิต 1,000,000 ลิตรต่อวัน
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้น 70%
บริษัทจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดหาและจัดจำ�หน่าย
วัตถุดบิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร เช่น จำ�หน่ายปุย๋ อินทรีย์ และรวมถึงการให้
ทำ�ให้บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบ บริการทางการค้าต่างๆ
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเชือ้ เพลิงชีวภาพที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ โดยมีก�ำ ลัง
การผลิตของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมรวมกัน 2,000,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็น
บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
กำ�ลังการผลิตเอทานอลรวม 1,000,000 ลิตรต่อวัน และกำ�ลังการผลิต
บริษทั จัดตัง้ ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการดำ�เนินธุรกิจ
ไบโอดีเซล 1,000,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งบริษัทนี้จะเป็นบริษัทหลัก (flagship ขนส่งน้ำ�ตาลและสินค้าอื่นๆ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้เริ่มดำ�เนินการ
company) ในการขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่อไปในอนาคต
Wynn In Trading Co., Ltd.
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
บริษทั ดำ�เนินธุรกิจซือ้ มาขายไประหว่างประเทศ ให้ค�ำ ปรึกษา และ
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2546 เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อดำ�เนินธุรกิจ การลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษัทเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
ผลิตกระแสไฟฟ้าและผลิตไอน้ำ�โดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดย
จำ�หน่ายไฟฟ้าพร้อมกับไอน้ำ�ให้โรงงานน้ำ�ตาล และโรงงานอื่นๆ ในกลุ่ม
และมีไฟฟ้าทีเ่ กินความต้องการของกลุม่ สามารถจำ�หน่ายให้กบั การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ปัจจุบนั บริษทั มีสาขารวม 3 สาขา โดยสาขา

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

ธุรกิจอื่นๆ
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
บริษัทดำ�เนินธุรกิจทำ�สวนเกษตรและบ้านพักตากอากาศที่จังหวัด
กาญจนบุรีในชื่อ “ริเวอร์แควปาร์คแอนด์รีสอร์ท” โดยให้บริการบ้านพัก
และใช้เป็นที่จัดอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากรภายในกลุ่มและลูกค้าทั่วไป
นอกจากนีย้ งั ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารสำ�นักงาน ย่านใจกลางเขตธุรกิจใน
กรุงเทพมหานครโดยเป็นเจ้าของอาคารลิเบอร์ตส้ี แควร์ สีลม ซึง่ เป็นอาคารสูง
22 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 6 ชัน้ มีพน้ื ที่ให้เช่ารวมประมาณ 19,151 ตารางเมตร
ทั้งยังมีการลงทุนในที่ดินอื่นเพื่อการให้เช่าและจำ�หน่ายในอนาคต
สมาชิกองค์กร
บริษทั ฯเป็นสมาชิกของสมาคมจำ�นวนหนึง่ และมีผแู้ ทนของบริษทั ฯ
เป็นกรรมการในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯโดยตรงบางแห่ง
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ดังต่อไปนี้ คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กลุ่มอาหาร/น้ำ�ตาล ,
สมาคมผูผ้ ลิตน้�ำ ตาลและชีวพลังงานไทย และ บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำ�กัด
สำ�หรับนโยบายการแบ่งการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมในกลุ่มนั้น จะจัดบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายกันอยู่ภายใต้บริหาร
งานคณะผูบ้ ริหารเดียวกัน เช่น บริษทั ในธุรกิจน้�ำ ตาลทัง้ 4 บริษทั จะอยูภ่ าย
ใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกัน ส่วนบริษัทใน
ธุรกิจสนับสนุน ได้แก่ ธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ และธุรกิจอื่นๆ
บริษทั จะจัดส่งบุคลากรของบริษทั เข้าไปร่วมเป็นกรรมการบริษทั เพือ่ ร่วม
ในการกำ�หนดนโยบายและในบางบริษัทย่อย บริษัทได้ส่งบุคลากรของ
บริษัทเองเข้าไปดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย เพื่อให้
บริษัทย่อยดังกล่าวดำ�เนินนโยบายบริหารสอดคล้องกับบริษัทใหญ่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
% การถือหุน้
ของบริษทั
ปี 2562

ปี 2562
รายได้
(ล้านบาท)

%

ปี 2561
รายได้
(ล้านบาท)

%

ปี 2560
รายได้
(ล้านบาท)

%

1. บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทแม่

11,224

43%

9,819

38%

8,416

33%

2. บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

90.21%

2,395

9%

2,888

11%

3,006

12%

3. บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

95.78%

3,298

13%

4,274

17%

3,631

14%

4. บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด

98.61%

571

2%

562

2%

664

3%

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

79.55%

19

0%

17

0%

13

0%

6. บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มหาชน)*

40.00%

0

0%

0

0%

2,148

8%

7. บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด

100.00%

3,588

14%

3,643

14%

2,386

9%

8. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด

100.00%

360

1%

382

1%

362

1%

91.02%

190

1%

193

1%

188

1%

100.00%

3,822

15%

3,420

13%

3,806

15%

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

80.00%

12

0%

45

0%

77

0%

12. Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

80.00%

45

0%

366

1%

264

1%

13. บริษัท น้ำ�ตาลสะหวันนะเขต จำ�กัด

98.49%

309

1%

199

1%

418

2%

14. Wynn In Trading Co., Ltd.

100.00%

0

0%

0

0%

0

0%

15. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด

100.00%

0

0%

0

0%

0

0%

รวม

25,833

100%

25,808

100%

25,379

100%

หักรายการระหว่างกัน

-7,978

-7,996

-9,756

รวมรายได้

17,855

17,812

15,623

ชื่อบริษัท

9. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
10. บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด

* ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ปี 2560 บริษัทได้ถือหุ้นทางอ้อมใน บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน) ผ่านบริษัทร่วม คือ บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มหาชน)
โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 40
** ถือทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำ�ตาล
น้ำ�ตาล : ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัทเป็นกลุ่มบริษัทน้ำ�ตาลในประเทศไทยที่ ได้ผ่านการตรวจ
รั บ รองระบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพตาม “มาตรฐาน SQF 2000”,
“มาตรฐาน ISO 9001 Version 2000” รวมทั้ง “มาตรฐานระบบวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม” หรือ HACCP น้ำ�ตาลทรายที่
กลุม่ บริษทั ผลิตสามารถจำ�แนกได้ตามประเภทและเกรดของความบริสทุ ธิ์
ของน้ำ�ตาลเป็น 5 ชนิด ได้แก่
น้ำ�ตาลทรายดิบ (Raw Sugar) - เป็นน้ำ�ตาลทรายมีค่าสีสูงกว่า
1,500 ICUMSA สีจะมีลักษณะเป็นสีน้ำ�ตาลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง
ความบริสุทธิ์ต่ำ� การขนถ่ายจะขนถ่ายในลักษณะเป็น BULK ไม่ได้ใส่ใน
กระสอบ น้�ำ ตาลชนิดนี้ไม่สามารถนำ�ไปบริโภคโดยตรงได้ ผูซ้ อื้ จะต้องนำ�
น้�ำ ตาลไปผ่านกระบวนการรีไฟน์หรือทำ�ให้บริสทุ ธิก์ อ่ นเพือ่ ผลิตเป็นน้�ำ ตาล
ทรายขาวหรือน้ำ�ตาลทรายขาวบริสุทธิ์
น้�ำ ตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar) - เป็นน้�ำ ตาลทรายมี
ค่าสีอยู่ระหว่าง 1,000 - 1,500 ICUMSA สามารถนำ�ไปบริโภคได้โดยตรง
การขนส่งนิยมบรรจุเป็นกระสอบ ราคาจะถูกกว่าน้ำ�ตาลทรายขาวและ
น้ำ�ตาลทรายขาวบริสุทธิ์
น้�ำ ตาลทรายขาว (White Sugar) - เป็นน้�ำ ตาลทรายมีคา่ สีประมาณ
46 - 200 ICUMSA มีค่าโพลาไรเซชั่นไม่น้อยกว่า 99.50 ดีกรี น้ำ�ตาล
ประเภทนี้โดยทั่วไปเป็นน้ำ�ตาลทรายที่ประชาชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้
เป็นวัตถุดบิ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทีต่ อ้ งการความบริสทุ ธิป์ านกลาง
น้ำ�ตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) - เป็นน้ำ�ตาลทรายมี
ค่าสีไม่เกิน 45 ICUMSA มีลักษณะเด่นคือมีความบริสุทธิ์สูง เป็นน้ำ�ตาล
ที่ นิ ย มใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมที่ ต้ อ งใช้ น้ำ � ตาลที่ มี ความบริ สุ ท ธิ์ ม าก เช่ น
อุตสาหกรรมยา เครื่องดื่มประเภทน้ำ�อัดลมและเครื่องดื่มบำ�รุงกำ�ลัง
น้ำ�เชื่อม (Liquid Sugar) - เป็นน้ำ�ตาลที่ได้จากการแปรสภาพของ
ผลึกน้�ำ ตาล เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี า่ สีไม่เกิน 35 ICUMSA และมีความเข้มข้น
ประมาณ 66.5-67.50% มีลกั ษณะเด่นคือมีความบริสทุ ธิส์ งู เป็นผลิตภัณฑ์
ที่นิยมนำ�มาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อความสะดวกในกระบวนการผลิต เช่น
เครื่องดื่มประเภทน้ำ�อัดลมและเครื่องดื่มบำ�รุงกำ�ลัง

ผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้มกลั่นสุรา อุตสาหกรรมผลิตยีสต์ อุตสาหกรรม
ผลิตผงชูรส อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (โดยผสมกับมันสำ�ปะหลังและชานอ้อย)
อุตสาหกรรมผลิตน้ำ�ส้มสายชู อุตสาหกรรมผลิตซีอิ๊วและซอสปรุงรสต่างๆ
ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำ�ของการผลิตน้ำ�ตาล
สำ�หรับของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำ�ตาลที่สามารถนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้จะมีกากอ้อยและกากหม้อกรอง กากอ้อย เป็นส่วนของอ้อย
ที่ได้จากกระบวนการหีบอ้อยจากชุดลูกหีบชุดสุดท้าย โดยปัจจุบันบริษัท
ใช้กากอ้อยเป็นเชือ้ เพลิงสำ�หรับผลิตไฟฟ้าและไอน้�ำ เพือ่ ใช้ในกระบวนการผลิต
น้�ำ ตาล และจำ�หน่ายให้กบั การไฟฟ้า ส่วนกากหม้อกรอง เป็นกากที่ได้จาก
กระบวนการกรองตะกอนในระบบสูญญากาศ กากหม้อกรองที่ได้สามารถ
นำ�ไปเป็นวัตถุดบิ ในการผลิตปุย๋ เพือ่ การเกษตรทัว่ ไป ในอดีตบริษทั ให้กาก
หม้อกรองดังกล่าวแก่ชาวไร่ออ้ ยทีน่ �ำ อ้อยมาส่งโรงงานเพือ่ เป็นการส่งเสริม
การปลูกอ้อยในพื้นที่ใกล้เคียง และปัจจุบันภายหลังจากที่บริษัทย่อยเริ่ม
ดำ�เนินกิจการผลิตแอลกอฮอล์และสารเคมีตอ่ เนือ่ ง น้�ำ เสียที่ได้จากโรงงาน
จะสามารถนำ�ไปผสมกับกากหม้อกรอง ผ่านกระบวนการย่อยสลาย (BIODECOMPOSE) ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพเหมาะสมแก่
เกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการทำ�ธุรกิจที่ครบวงจร
น้ำ�ตาล : การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
ภาพรวมการตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศ
ภาพรวมของตลาดน้�ำ ตาลโลกนัน้ ผลผลิตน้�ำ ตาลโลก ฤดูการผลิต
2561/2562 มีประมาณ 184.43 ล้านตัน (มูลค่าน้ำ�ตาลทรายดิบ) ลดลง
9.80 ล้านตัน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.04 เมื่อเทียบกับฤดูการผลิต
2560/2561 ในขณะเดียวกันความต้องการบริโภคโลกรวมเท่ากับ 184.74
ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.90 ล้านตัน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.03
เมื่อเทียบกับฤดูการผลิต 2560/2561 โดยปริมาณน้ำ�ตาลคงเหลือปลาย
ปีลดลงเล็กน้อยจากระดับ 77.83 ล้านตัน ในฤดูการผลิต 2560/2561
เป็น 76.78 ล้านตัน ทัง้ นี้ ในฤดูการผลิต 2561/2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 41
ของปริ ม าณความต้ อ งการบริ โ ภค หรื อ เพี ย งพอสำ � หรั บ การบริ โ ภค
ประมาณ 4.9 เดือน โดยผลผลิตทั่วโลกยังถูกคาดการณ์ว่าจะผลิตขาดดุล
ความต้องการในปี 2562 แต่เนื่องจากบางประเทศยังมีสต๊อกน้ำ�ตาลอยู่
จำ�นวนมาก จึงส่งผลให้ปี 2562 ราคาน้�ำ ตาลตลาดโลกปรับตัวลดลงตลอดทัง้ ปี
ในส่วนปัจจุบันอยู่ในช่วงราคาระดับ 10-14 เซนต์ต่อปอนด์ จากเดิมอยู่
ช่วงราคาระดับ 11-16 เซนต์ต่อปอนด์ในปี 2561

ภายหลังจากทีม่ กี ารผ่านกระบวนการผลิตน้�ำ ตาลแล้ว ของเหลวทีเ่ หลือ
ที่ไม่สามารถทำ�ให้เป็นเม็ดน้ำ�ตาลได้ หรือต่ำ�กว่าจุดคุ้มทุนที่จะไปทำ�เป็น
น้�ำ ตาลเรียกว่ากากน้�ำ ตาล กากน้�ำ ตาลจัดเป็นผลผลิตพลอยได้จากการผลิต
น้ำ�ตาลทรายที่ยังมีมูลค่าโดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบของสารต่างๆ คือ
น้ำ� 20% น้ำ�ตาลซูโครส 30% น้ำ�ตาลอินเวอร์ท 32% อินทรีย์สารซึ่งไม่ใช่
น้ำ�ตาล 12% และ เถ้า 6% และในปริมาณอ้อย 1 ตัน โรงงานน้ำ�ตาลจะได้
ผลผลิตกากน้ำ�ตาลประมาณ 45 - 50 กิโลกรัม ดังนั้นผลผลิตกากน้ำ�ตาล
ในแต่ละปีจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อยเข้าหีบของโรงงาน
่ 1: ดุลน้ำ�ตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP)
น้�ำ ตาลในแต่ละปี กากน้�ำ ตาลสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง แผนภาพที
หมายเหตุ ปี 2562/2563 เป็นตัวเลขประมาณการ
ในอุตสาหกรรมชีวะเคมี (Biochemistry Industry) ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรม
แหล่งที่มา : F.O. Licht, ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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30/11/2552 - 3/6/2563 (NYC)
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USc
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Cndl, SBc1, Trade Price, 27/11/2562, 12.74, 12.83, 12.72, 12.79, N/A, N/A
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แผนภาพที่ 2: แสดงราคาน้ำ�ตาลตลาดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ปี
ในช่ ว งกลางปี 2561 ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่าผลผลิ ต อ้ อ ยในปี
2561/2562 จะน้อยลง โดยมาจากประเทศไทยและประเทศอินเดียทีค่ าดว่า
ผลผลิตจะน้อยลงเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง แต่สต๊อกทั่วโลกยังมาก
อยู่ดี ซึ่งได้ส่งผลกระทบให้ราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็วจากระดับราคาที่
14 - 15 เซนต์ต่อปอนด์ ช่วงต้นปี ลงมาที่ระดับ 10 - 13 เซนต์ต่อปอนด์
ในช่วงปลายปี โดยจากการประมาณการของ F.O.Licht ณ วันที่ 3
ตุลาคม 2562 คาดว่า ผลผลิตในปี 2562/2563 จะลดลงประมาณร้อยละ
1.04 จากปริมาณ 184.97 ล้านตัน เป็น 183.13 ล้านตัน ส่วนการบริโภค
คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.6 หรือเพิม่ ขึน้ จาก 184.74 ล้านตัน เป็น 186.89
ล้านตัน ซึ่งจะทำ�ให้ปริมาณผลิตน้ำ�ตาลโลกขาดดุลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
ปริมาณน้ำ�ตาลคงเหลือปลายงวดของโลก ปี 2562/2563 คาดว่าจะลดลง
จาก 76.78 ล้านตัน เป็น 72.56 ล้านตัน หรือมีสัดส่วนสต็อกน้ำ�ตาลต่อ
ปริมาณการบริโภคอยูท่ รี่ ะดับ ร้อยละ 39 ของการบริโภค ซึง่ ระดับปกติคอื
ร้อยละ 45 ของการบริโภค

การส่งออก โดยเงือ่ นไขการขายส่งออกจะเป็น Free on Board
ณ ท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งโรงงานน้ำ�ตาล
ในประเทศไทยจะรับผิดชอบการขนส่ง ถึงท่าเรือที่ส่งออกใน
ประเทศไทยเท่านั้น
2. การส่งออกผ่านชายแดนไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น ประเทศ
ลาว และ ประเทศกัมพูชา โดยทยอยขายเป็นจำ�นวนน้อยให้กับ
ผูค้ า้ น้�ำ ตาลชายแดน เพือ่ การส่งมอบไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน
ที่มีชายแดนติดกัน
3. การขายให้กับผู้ผลิตเพื่อการส่งออกในประเทศที่ใช้น้ำ�ตาล
เป็นวัตถุดบิ เนือ่ งจากราคาน้�ำ ตาลภายในประเทศสูงกว่าราคา
น้ำ�ตาลต่างประเทศ ทำ�ให้ผู้ผลิตที่ใช้น้ำ�ตาลเป็นวัตถุดิบใน
การผลิตสินค้าของตน เพื่อนำ�ไปส่งออกไม่สามารถแข่งขัน
กับผู้ผลิตรายอื่นในตลาดโลกได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม
การลงทุนด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเพิม่ ความสามารถใน
การแข่งขัน ทางภาครัฐจึงเปิดโอกาสให้ผผู้ ลิตเพือ่ การส่งออก
สามารถขออนุญาตซือ้ น้�ำ ตาลได้ทรี่ าคาน้�ำ ตาลตลาดโลก โดย
อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางภาครัฐกำ�หนด

จะเห็นได้วา่ ราคาน้ำ�ตาลในช่วง 2 - 3 ปีที่ผา่ นมามีความผันผวน
ค่อนข้างมาก เนือ่ งจากสภาพภูมอิ ากาศทีไ่ ม่แน่นอน การเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง
หรืออากาศหนาวจัด ล้วนส่งผลกระทบต่อปริมาณน้�ำ ตาลในตลาดและราคา
น้ำ�ตาล นอกจากนี้ยังต้องคำ�นึงถึงปริมาณสต็อกน้ำ�ตาลโลกว่าอยู่ที่ระดับ
ภาพรวมการตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดในประเทศ
เหมาะสมหรือไม่ ปริมาณการผลิตและการใช้เอทานอล ปริมาณการเข้า
เก็งกำ�ไรของกองทุน และนโยบายภาครัฐในประเทศของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
ตั้งแต่ปี 2561 ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนระบบอุตสาหกรรม
ที่สำ�คัญ ที่จะส่งผลต่อราคาน้ำ�ตาลตลาดโลกเช่นกัน
อ้อยและน้ำ�ตาล ซึ่งทำ�ให้ไม่มีระบบโควตาและไม่มีการกำ�หนดราคา
จำ�หน่ายน้ำ�ตาลภายในประเทศ ส่งผลให้ตลาดในประเทศเสรีและราคา
สำ�หรับช่องทางการจำ�หน่ายในการส่งออกของโรงงานน้ำ�ตาลไทย น้ำ�ตาลในประเทศจะลอยตัวแปรผันตามราคาน้ำ�ตาลตลาดโลก บวกด้วย
สามารถแบ่งเป็นดังนี้
พรีเมีย่ มของน้�ำ ตาลทีจ่ �ำ หน่ายภายในประเทศ ส่งผลให้ในภาพรวมการขาย
1. การขายผ่านเทรดเดอร์ (Traders)เช่นบริษัทเทรดเดอร์ น้ำ �ตาลในประเทศและขายส่ งออกจึ ง เป็ น ไปตามกลไกของตลาดและ
ต่างชาติอาทิ เช่น Wilmar, Cofco, Alvean, Sucden เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตของผู้ขายแต่ละรายซึ่งแตกต่างกันไป
เทรดเดอร์จะเสนอขายน้ำ�ตาลไทยไปให้ผู้ซื้อที่ประเทศปลาย ทัง้ นีส้ ดั ส่วนการขายน้�ำ ตาลของกลุม่ บริษทั สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติม
ทางในต่างประเทศต่อไป ในการขายให้กับเทรดเดอร์ถือ ได้ท่ี ตารางที่ 3 อย่างไรก็ดี สาระสำ�คัญของพระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน้�ำ ตาลไทย
เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนของคู่สัญญาในเรื่อง ในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์กับชาวไร่ยังคงเดิม
ของการเก็บเงินไม่ได้ และลดความยุ่งยากในการจัดการเรื่อง

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

สภาวะการแข่งขัน และคูแ่ ข่งขัน

จำ�นวนของโรงงานน้�ำ ตาลปัจจุบนั ถูกควบคุมจากทางภาครัฐโดยผูป้ ระกอบการ
โรงงานน้ำ�ตาลต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำ�ตาลทราย
ในปี 2562 ประเทศไทยมีโรงงานน้�ำ ตาลทีเ่ ดินเครือ่ งผลิตจำ�นวน 54 โรง และกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมก่อน ถึงจะขยายกำ�ลังการผลิตหรือ
(ไม่รวมโรงงานที่ไม่ดำ�เนินงาน และใบอนุญาตใหม่ที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง ย้ายฐานการผลิตหรือสร้างโรงงานน้ำ�ตาลแห่งใหม่ได้
โรงงาน) มีการหีบอ้อยรวมประมาณ 130.97 ล้านตันอ้อย/ปี ผลิตน้ำ�ตาล
ในปี 2562 ประเทศไทยมีโรงงานน้ำ�ตาลที่เดินเครื่องผลิตจำ�นวน
ประมาณ 14.58 ล้านตัน น้ำ�ตาลตัวเลขประมาณการ ณ ปิดหีบ ในส่วน
ของการละลายนอกฤดู ทางราชการไม่ได้ประกาศตัวเลข แต่โดยปกติ 54 โรง สามารถแบ่งเป็นกลุ่มโรงงานน้ำ�ตาลซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของ
ปริมาณต้องลดลง เพราะมีการสูญเสียจากการแปรสภาพน้ำ�ตาลทรายดิบ ประเทศไทยได้เป็น 6 กลุม่ ใหญ่ ทีเ่ หลือเป็นผูผ้ ลิตรายย่อย โดยกลุม่ โรงงาน
เป็นขาว (ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณ และคุณภาพอ้อยเข้าหีบแต่ละปี) โดยมีระยะเวลา น้�ำ ตาลขอนแก่น ถือได้วา่ เป็นกลุม่ ผูผ้ ลิตทีม่ ปี ริมาณอ้อยเข้าหีบเป็นอันดับ 4
การหีบอ้อยในแต่ละปีประมาณ 4 - 5 เดือนเท่านั้น (นับจากวันแรกที่ มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 8 ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานทั้งหมด 5 โรง
มีโรงงานเปิดหีบและจบที่โรงงานสุดท้ายปิดหีบ) ฤดูการหีบอ้อยจะเริ่ม ตั้งอยู่ใน 3 ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2 โรง) ภาคตะวันตก
ประมาณเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีจนถึงประมาณต้นเดือนเมษายน (2 โรง) และภาคตะวันออก (1 โรง) โดยตารางที่ 3 แสดงยอดขายของ
น้ำ�ตาล และสัดส่วนส่งออกต่อการขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง
2562
ราคาเฉลี่ย
(บาทต่อตัน)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

1,255,593

10,902

13,688

ขายในประเทศ

231,537

16,406

ขายต่างประเทศ

1,024,056

9,657

ปริมาณ
(ตัน)

ยอดขายและราคาขาย
ยอดรวมการขายน้ำ�ตาล

% ปริมาณการขายในประเทศ / ปริมาณการขายรวม

2561
ราคาเฉลี่ย
(บาทต่อตัน)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

1,091,228

12,526

13,668

687,046

17,362

11,928

3,799

199,876

17,553

3,508

199,091

19,526

3,887

9,889

891,352

11,398

10,160

487,955

16,479

8,041

18%

ปริมาณ
(ตัน)

ปริมาณ
(ตัน)

18%

2560
ราคาเฉลี่ย
(บาทต่อตัน)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

29%

ตารางที่ 3: ยอดขายน้ำ�ตาล และสัดส่วนการส่งออกต่อการขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง
บริษทั ยังให้การสนับสนุนทางด้านเครือ่ งมือ วิชาการและปัจจัยการผลิตเช่น
ให้เงินกูเ้ พือ่ ซือ้ รถขนอ้อยแก่ชาวไร่รายย่อยการให้กากหม้อกรองแก่ชาวไร่
เพื
อ่ นำ�ไปใช้เป็นปุย๋ สำ�หรับการปลูกอ้อยโดยไม่คดิ มูลค่า การส่งผูเ้ ชีย่ วชาญ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงานจัดเป็นหัวใจสำ�คัญ ทางด้านเกษตรมาให้ความรูใ้ นเรือ่ งการปลูกอ้อย การป้องกันและการกำ�จัด
อันดับต้นๆ ของโรงงานน้ำ�ตาล เนื่องจากสภาวะในปัจจุบันที่อุตสาหกรรม ศัตรูพชื การกระทำ�ดังกล่าวจัดเป็นกลยุทธ์ทท่ี �ำ ให้บริษทั มีความสัมพันธ์ทดี่ ี
น้ำ�ตาลมีกำ�ลังการผลิตรวมมากกว่าปริมาณอ้อยที่มีในประเทศทำ�ให้ทุก กับชาวไร่และก่อให้เกิดการเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเป็นระบบ
โรงงานน้�ำ ตาลต้องหาอ้อยมาป้อนโรงงานให้ได้มากทีส่ ดุ เพือ่ ลดต้นทุนคงที่
นโยบายการผลิต
(Fixed cost) ต่อหน่วยลง ปัจจุบันวิธีหลักที่กลุ่มโรงงานน้ำ�ตาลใช้เพื่อการ
บริษัทมุ่งเน้นการผลิตน้ำ�ตาลทรายขาวและขาวบริสุทธิ์ให้ได้มาก
จัดหาวัตถุดิบคือระบบการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ชาวไร่ หรือเป็น
ที่รู้จักกันในอุตสาหกรรมในระบบ “ เกี๊ยว ” ระบบการให้การสนับสนุน ที่สุดเท่าที่จะสามารถหาตลาดได้ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้า ที่มี
ทางการเงินของโรงงานจะเป็นการทำ�สัญญาซือ้ อ้อยล่วงหน้าจากเกษตรกร ราคาขายสูงและให้ผลตอบแทนกำ�ไรมากกว่า นอกจากนี้ บริษัทยังคง
โดยที่เกษตรกรจะสามารถขอเงินกู้จากโรงงานน้ำ�ตาลเพื่อนำ�ไปใช้ในการ นโยบายการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการที่บริษัทมี
ลงทุนปลูกอ้อย เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวไร่จะนำ�อ้อยมาส่งให้แก่โรงงาน ประสิทธิภาพการผลิตทีด่ ี สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม จะช่วยให้บริษทั
และโรงงานจะหักค่าอ้อยดังกล่าวจากเงินกูท้ ี่ได้ให้แก่เกษตรกรแต่ละรายไป มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
น้�ำ ตาล : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

กลยุทธ์ทผี่ า่ นมาทีบ่ ริษทั ใช้ในการจัดหาวัตถุดบิ คือการทำ�ให้ชาวไร่
อ้อยที่ส่งอ้อยให้กับโรงงานได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวซึ่งจะทำ�ให้
ชาวไร่อ้อยมีแรงจูงใจที่จะปลูกอ้อยเพื่อป้อนโรงงานต่อไปและเป็นการ
เติบโตไปพร้อมกับโรงงาน นโยบายหลักของบริษัทที่ใช้โดยเฉพาะที่ภาค
อีสานคือ “ชาวไร่ร�่ำ รวย โรงงานรุง่ โรจน์ ชุมชนชืน่ ชอบ” ซึง่ เป็นนโยบาย
ที่มุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมอาชีพระยะยาวให้แก่ชาวไร่อ้อยและเป็น
ระบบที่ตัดตัวกลางหรือ “หัวหน้าโควตา” ออกไปทำ�ให้บริษัทสามารถรู้ถึง
ปัญหาของชาวไร่ได้โดยตรงและสามารถให้การช่วยเหลือชาวไร่ได้ อีกทัง้

นโยบายการตลาด
บริษัทมุ่งเน้นการขายตรงให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยบริษัทให้
ความสำ�คัญกับคุณภาพของสินค้าและการส่งมอบที่ตรงเวลา โดยลูกค้า
ส่วนใหญ่เป็นผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ และขนมหวานเป็นหลัก
นอกเหนือจากกลยุทธ์การมุง่ เน้นการขายให้กบั ภาคอุตสาหกรรมแล้ว
บริษัทเองยังให้ความสำ�คัญกับการขายน้ำ�ตาลให้กับผู้ประกอบการที่เป็น
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก (re-exporter) เนื่องจากการขาย
น้�ำ ตาลให้กลุม่ ผูผ้ ลิตดังกล่าวบริษทั จะได้รบั ผลตอบแทนทีด่ กี ว่าการขายส่ง
ออกทั่วๆไปเนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งที่ถูกกว่า

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำ�คัญของกระบวนการผลิตน้ำ�ตาล
ทรายจะเกิดจากน้�ำ เสียที่ใช้ในกระบวนการผลิต และฝุน่ ขีเ้ ถ้าทีเ่ กิดจากการ
เผาไหม้ของหม้อไอน้�ำ ซึง่ บริษทั ได้ค�ำ นึงถึงและหามาตรการป้องกันต่างๆ
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
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ให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำ�นวน 20 เมกะวัตต์ สาขาทีส่ องตัง้ อยู่ใกล้เคียง
กับโรงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย อ.บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี (โครงการพลังงาน
ทดแทนบ่อพลอย) มีก�ำ ลังการผลิตไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ โดยจำ�หน่ายให้กบั
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จำ�นวน 30 เมกะวัตต์ และสาขาที่สามตั้งอยู่ใกล้เคียง
กับโรงงานน้ำ�ตาลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย มีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้า 70
เมกะวัตต์ โดยจำ�หน่ายให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จำ�นวน 2.12 เมกะวัตต์
นอกจากนี้ บริษัทย่อย 1 แห่ง ซึ่งเป็นโรงงานน้ำ�ตาลและมีโรงงาน
ไฟฟ้า ได้ทำ�สัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมจำ�นวน
3.81 เมกะวัตต์

น้ำ�ตาล : งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี ผลิตภัณฑ์หลัก : ไฟฟ้าและไอน้ำ�
ไฟฟ้าและไอน้ำ� : ลักษณะผลิตภัณฑ์
โครงการนีอ้ ยูภ่ ายใต้ บริษทั โรงไฟฟ้าน้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด โดย
จำ�หน่ายไฟฟ้าพร้อมกับไอน้ำ�ให้โรงงานน้ำ�ตาล และโรงงานอื่นๆ ในกลุ่ม
รวมถึงสามารถจำ�หน่ายให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ได้ เมื่อมีไฟฟ้าที่เกินความต้องการของกลุ่ม ปัจจุบันบริษัทมีสาขารวม
3 สาขา โดยสาขาที่หนึ่งตั้งอยู่ ใกล้เคียงกับโรงงานน้ำ�ตาลขอนแก่น
อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น มีกำ�ลังการผลิตไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ โดยจำ�หน่าย
ยอดขาย (เมกะวัตต์ - ชั่วโมง)
ราคาขายเฉลี่ย (บาท/เมกะวัตต์ - ชั่วโมง)

ไฟฟ้าและไอน้ำ� : การตลาดและสภาวการแข่งขัน
เนื่องจากธุรกิจนี้เป็นการจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ดังนั้นจึงมีผู้รับซื้อที่
แน่นอน จึงไม่มีการแข่งขันกันทางการตลาด ส่วนไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งและ
ไอน้ำ� ทางบริษัทได้ขายให้แก่บริษัทในเครือ เพื่อใช้สำ�หรับผลิตเอทานอล
และน้ำ�ตาล โดย 100% จะเป็นการจำ�หน่ายภายในประเทศ

2562
372,481

2561
346,894

2560
268,893

2,952

2,940

2,795

ตารางที่ 4 : ยอดขายและราคาขายเฉลี่ยของไฟฟ้า ใน 3 ปีย้อนหลัง

ไฟฟ้าและไอน้�ำ : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
การจัดหาวัตถุดิบถือได้ว่าเป็นส่วนสำ�คัญในการประกอบธุรกิจ
ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานไฟฟ้าของบริษัทที่ใช้เชื้อเพลิงหลักคือ
กากอ้อย โดยในแต่ละปี ปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษทั จะไม่แน่นอน ดังนัน้
ในปีทมี่ อี อ้ ยเข้าหีบในปริมาณน้อย ก็จะส่งผลกระทบต่อปริมาณเชือ้ เพลิงที่
จะใช้ในโรงไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมโดย
การจัดซือ้ เชือ้ เพลิงชีวมวลจากภายนอกมารองรับ เช่น จัดซือ้ กากอ้อยจาก
โรงงานน้ำ�ตาลข้างเคียง เป็นต้น
นโยบายการผลิต
1. การมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิต
บริษทั มุง่ เน้นการบริหารต้นทุนการผลิตให้ต�่ำ ทีส่ ดุ โดยต้นทุน
ของการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้�ำ ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนเชือ้ เพลิง และ
ค่าเสื่อมราคา ดังนั้นการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น
นอกจากนี้ การผลิตให้มี Economy Scale ก็จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย
คงที่ต่อหน่วยลงมา
2. การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ในการทีบ่ ริษทั มีเชือ้ เพลิง คือ กากอ้อยเป็นของตนเอง ดังนัน้
การควบคุมคุณภาพของเชื้อเพลิงให้เหมาะสม เพื่อเกิดประสิทธิภาพ
การใช้เชือ้ เพลิงให้ดที สี่ ดุ เช่น การควบคุมความชืน้ ของกากอ้อย ผ่านระบบ
Bagasse Dryer หรือการสร้างหลังคาขึ้นปกคลุมเพื่อบังฝน เป็นต้น

นโยบายการตลาด
เนือ่ งจากการขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นไปตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว โดยมีสูตรการคำ�นวณราคาที่ตายตัว ตามราคา
ก๊าซธรรมชาติและอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นบริษัทจึงมีผู้ซื้อที่แน่นอน
แต่อย่างไรก็ตามการจำ�หน่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาทีก่ ารไฟฟ้ามีความต้องการ
สูง ก็จะทำ�ให้บริษทั ได้รบั ราคาขายต่อหน่วยทีส่ งู ขึน้ ส่วนราคาขายทีบ่ ริษทั
ขายให้บริษัทในเครือ บริษัทจะกำ�หนดราคาให้เท่ากับราคาขายที่บริษัท
ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการดังกล่าวได้ผา่ นการศึกษาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (EIA)
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำ�หรับโรงงานที่ขอนแก่นได้รับการขี้นทะเบียนกับ
CDM Executive Board เพือ่ รับการสนับสนุนให้เป็นโครงการ CDM (Clean
Development Mechanism ตามอนุสัญญาเกียวโตโปรโตคอล) ซึ่งลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ไฟฟ้า และไอน้ำ� : งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ – อ้อย
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิต
น้ำ�ตาลทรายซึ่งใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลัก นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุน
ในโครงการต่อยอดอื่นๆ ที่ ใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้และของเสียที่ ได้
จากกระบวนการผลิตน้ำ�ตาลมาเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น
ผลประกอบการบริษทั จะพึง่ พิงต่อปริมาณอ้อยซึง่ เป็นวัตถุดบิ ต้นทางเป็นสำ�คัญ
ความผันผวนของปริมาณอ้อยเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ (1) ปริมาณ
พื้นที่ในการเพาะปลูกอ้อย (จำ�นวนไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจเกิดจาก
เกษตรกรเปลีย่ นไปเพาะปลูกพืชไร่อน่ื ทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงกว่า รวมถึงเกิดจาก
นโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ (2) ผลผลิตอ้อยต่อพืน้ ทีเ่ พาะปลูก (ตันอ้อย
ต่อไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไป อันเกิดจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น
ภัยแล้ง และน้ำ�ท่วม อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงข้างต้น บริษัทจึงได้ให้การส่ง
เสริมและช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกู้ใน
การลงทุนเพาะปลูก การสนับสนุนในส่วนของวัตถุดิบในการเพาะปลูก
การทำ�ระบบชลประทาน การนำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพการผลิต การลดบทบาทของพ่อค้าคนกลางซือ้ ขายอ้อย ซึง่
ความช่วยเหลือทั้งหมดส่งผลให้ชาวไร่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำ�ตาลตลาดโลก
ในการซื้อขายน้ำ�ตาลในตลาดโลกนั้น น้ำ�ตาลจัดได้ว่าเป็นสินค้าหนึ่ง
ทีม่ คี วามผันผวนทางด้านราคาสูงเมือ่ เทียบกับสินค้าเกษตรอืน่ ๆ โดยราคา
น้ำ�ตาลตลาดโลกจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อุปสงค์ อุปทาน
ของประเทศผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ส่งออก และผู้นำ�เข้า การเก็งกำ�ไรจาก
นักเก็งกำ�ไร สภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำ�นวยกับการเพาะปลูกในแต่ละ
ประเทศ นโยบายการส่งเสริม การแทรกแซง การส่งออก การนำ�เข้าของ
อุตสาหกรรมน้ำ�ตาลและภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
อีกทัง้ ในปัจจุบนั ราคาน้�ำ ตาลยังมีสว่ นหนึง่ ทีส่ มั พันธ์กบั ราคาน้�ำ มันเชือ้ เพลิง
ด้วย เนื่องจากอ้อยและกากน้ำ�ตาลสามารถนำ�ไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์
หรือที่เรียกว่า “เอทานอล” สำ�หรับผสมกับน้ำ�มันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
รถยนต์ ได้ ด้วยปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ราคาซื้อขายน้ำ�ตาลในตลาดโลก
ค่อนข้างผันผวน

แม้ว่าปริมาณผลผลิตน้ำ�ตาลในฤดูการผลิต 2561/2562 จะลดลงจากฤดู
การผลิตก่อนหน้านี้ก็ตาม ทั้งนี้หากบริษัทไม่สามารถกำ�หนดราคาขาย
ให้ได้อย่างน้อยเท่ากับระดับราคาที่ใช้สำ�หรับกำ�หนดราคาอ้อยได้ จะส่ง
ผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อผลการดำ�เนินงานขอบริษัท ดังนั้นเพื่อ
เป็ น การป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาน้ำ�ตาลตลาดโลก
บริษทั จึงได้ม ี การป้องกันความเสี่ยงจากการทำ�สัญญาซื้อขายน้ ำ�ตาล
ล่ ว งหน้า ผ่านสถาบันการเงิน ตลอดจนติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์
แนวโน้มหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง โดยมีการประชุม
หารือในการประชุมของผู้บริหารทุกเดือน เพื่อกำ�กับดูแลนโยบายและ
การดำ�เนินการให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งการป้องกัน
โดยทัว่ ไปโรงงานน้�ำ ตาลในประเทศไทยมีภาระผูกพันในการจำ�หน่าย ความเสี่ยงดังกล่ าวทำ � ให้ บ ริ ษั ท สามารถคงรั ก ษาความสามารถใน
น้�ำ ตาลให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศก่อน ส่วนน้�ำ ตาลทีเ่ หลือ การทำ�กำ�ไรและไม่ทำ�ให้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคา
นั้นโรงงานจึงจะสามารถนำ�ไปขายส่งออกได้ โดยแต่ละปีสำ�นักงาน น้ำ�ตาลมากเกินไป
คณะกรรมการอ้อยและน้�ำ ตาลทรายจะประมาณการปริมาณความต้องการ
บริโภคภายในประเทศ และจะจัดสรรปริมาณดังกล่าวให้แก่โรงงานน้ำ�ตาล
อย่างไรก็ตาม เมื่อก่อนผลประกอบการของบริษัทพึ่งพิงเฉพาะธุรกิจ
แต่ละแห่งตามสัดส่วนของปริมาณน้ำ�ตาลที่ผลิตได้ ส่งผลให้สัดส่วน น้ำ�ตาลและกากน้ำ�ตาลเท่านั้น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
ของน้ำ�ตาลภายในประเทศ และน้ำ�ตาลส่งออกของแต่ละโรงงานค่อนข้าง น้�ำ ตาลตลาดโลกจึงส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของบริษทั ค่อนข้างมาก
ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะอยู่ระหว่าง 20:80 ถึง 30:70 ขึ้นอยู่กับปริมาณอ้อย แต่ในปัจจุบันบริษัทมีโครงการลงทุนต่อยอด เช่น โครงการโรงงานผลิต
เข้าหีบทั่วทั้งประเทศ ปี 2562 ราคาน้ำ�ตาลตลาดโลกมีความผันผวน เอทานอล โครงการโรงงานผลิตปุย๋ อินทรียแ์ ละโครงการโรงงานผลิตกระแส
ค่อนข้างมาก โดยราคาปรับระดับลงมาที่ 12 - 13 เซนต์ตอ่ ปอนด์ ซึง่ การที่ ไฟฟ้า ดังนัน้ ผลประกอบการของบริษทั จึงพึง่ พิงกับราคาน้�ำ ตาลตลาดโลก
ราคาน้�ำ ตาลผันผวนเช่นนีเ้ กิดจากการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณผลผลิตอ้อยทัว่ โลก น้อยลง ผลกระทบของความผันผวนของราคาน้ำ�ตาลตลาดโลกจึงน้อยลง
ประกอบกับการบริโภคน้ำ�ตาลยังคงมีแนวโน้มที่ต่ำ�กว่าปริมาณการผลิต เช่นกัน
น้�ำ ตาล ซึง่ ภาวะอุปทานส่วนเกินดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้�ำ ตาลอยู่ในระดับต่�ำ
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4. ความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสียจากระบบการให้สินเชื่อ
ชาวไร่อ้อย (เงินเกี๊ยว)
ในการประกอบกิจการโรงงานน้ำ�ตาลจะมีการปล่อยเงินกู้ หรือเงิน
สนับสนุนอืน่ ๆ ให้กบั ชาวไร่เพือ่ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูกอ้อย
หรือทีเ่ รียกว่า “การเกีย๊ วอ้อย” ซึง่ เป็นเสมือนกับการจองอ้อยสำ�หรับเข้าหีบ
ในโรงงานภายหลังจากทีอ่ อ้ ยโตขึน้ พร้อมตัด จะเป็นเวลาเดียวกับที่โรงงาน
น้ำ�ตาลเริ่มเปิดหีบอ้อย เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะตัดอ้อยและส่งอ้อยให้กับ
โรงงานและรับเงินค่าอ้อย โดยมีการหักเงินกูย้ มื หรือเงินสนับสนุนอืน่ ๆ ออก
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเกี๊ยวอ้อยคือ ชาวไร่ไม่สามารถส่งอ้อยหรือจ่าย
ชำ�ระเงินส่งเสริม (เงินเกีย๊ ว) คืนได้ตามระยะเวลาทีก่ �ำ หนดซึง่ อาจมีสาเหตุ
มาจากภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ หรือความแห้งแล้งที่ทำ�ให้ผลผลิต
อ้อยลดลง หรือเกิดความเสียหายจากโรคระบาด ส่งผลให้หนี้ที่เกิดจาก
การเกี๊ยวอ้อยกลายเป็นหนี้เสีย จึงทำ�ให้บริษัทต้องตั้งสำ�รองหนี้สงสัยจะ
สูญเพิ่มขึ้น

3. ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้�ำ ตาลในประเทศไทยอยูภ่ ายใต้การควบคุมและ
กำ�กับดูแลโดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำ�ตาลทรายภายใต้พระราชบัญญัติ
อ้อยและน้ำ�ตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งมีสาระสำ�คัญของการควบคุมและ
กำ�หนดการจัดสรรช่องทางการจำ�หน่ายน้ำ�ตาลออกเป็นระบบสัดส่วน
ปริมาณน้ำ�ตาลขายในประเทศและขายต่างประเทศ การจัดการราคา
จำ�หน่ายน้ำ�ตาลทรายภายในประเทศ การจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ของ
ระบบระหว่างโรงงานน้ำ�ตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยภายใต้ระบบแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 70 : 30 และการควบคุมการเปิดโรงงานน้ำ�ตาล เป็นต้น
จะเห็นได้วา่ นโยบาย กฎระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการอ้อยและ
น้�ำ ตาลทราย ล้วนมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และผลประกอบการของบริษทั
เช่น ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 จะเป็นที่มาของการคำ�นวณราคา
อ้อยที่โรงงานน้ำ�ตาลจะต้องจ่ายให้กับชาวไร่ นโยบายการปรับราคาขาย
น้ำ�ตาลภายในประเทศ การนำ�ส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำ�ตาล รวมถึง
นโยบายส่งเสริมการเกษตรพืชไร่ชนิดอืน่ ทีอ่ าจจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย
หันไปเพาะปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษทั ยังคงดำ�เนินการตามนโยบายของภาค
รัฐอย่างเคร่งครัดตามมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำ�หนด
ขณะที่พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำ�ตาลทราย พ.ศ. 2527 ที่แก้ไขเพื่อไม่ให้
ขัดกับพันธกรณีต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ยังอยู่ระหว่างกระบวนการ
นิตบิ ญั ญัติ บริษทั ได้ตดิ ตามความเสีย่ งนีอ้ ย่างใกล้ชดิ และพร้อมทีจ่ ะกำ�หนด
แผนงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้คำ�นึงถึงปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้มี
การพัฒนาระบบการเกี๊ยวอ้อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำ�ระบบ
ดาวเทียม (GPS) ในการตรวจสอบและสำ�รวจพื้นที่ปลูกอ้อยมาช่วยใน
การลดปัญหาการอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของไร่อ้อยและยังใช้สำ�หรับการ
วางแผนการจัดหาอ้อย อีกทั้งบริษัทได้พัฒนาโปรแกรมบนแท็บเล็ต เพื่อ
การติดตามอ้อยและหนี้สินของเกษตรกรแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวไร่ทง้ั ในด้านความสามารถในการเพาะปลูก
ลักษณะการก่อหนี้ ข้อมูลหลักประกัน ความสามารถในการจ่ายชำ�ระหนี้
เพื่อช่วยวิเคราะห์วงเงินในการให้สินเชื่อที่เหมาะสมกับความสามารถใน
การชำ�ระหนี้และมูลค่าทรัพย์สินค้ำ�ประกัน
5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศยังคงส่งผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินงานของบริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญ เนือ่ งจากบริษทั มีการส่งออก
น้�ำ ตาลประมาณร้อยละ 70 - 80 ของยอดขาย รวมถึงการนำ�เข้าเครือ่ งจักร
อุปกรณ์ และการดำ�เนินธุรกิจในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัท
ได้ ม ี การบริ หารจั ด การความเสี ่ ย งโดยการทำ � สั ญ ญาซื ้ อ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) หรือการบริหารอัตราแลกเปลีย่ น
แบบ Natural Hedge โดยการนำ�เงินจากการขายผลิตภัณฑ์น้ำ�ตาลที่เป็น
สกุลเงินต่างประเทศมาจ่ายชำ�ระค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็นเงินสกุลต่างประเทศเดียวกัน
การกำ�หนดราคาอ้อยผ่านระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 ทำ�ให้
ต้นทุนค่าอ้อยของบริษทั ซึง่ เป็นต้นทุนส่วนใหญ่กบั รายได้ของบริษทั มีอตั รา
แลกเปลีย่ นในทิศทางเดียวกัน นอกจากนีย้ งั มีการติดตามความเคลือ่ นไหว
ของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทสามารถดำ�เนินการได้
ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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6. ความเสี่ยงจากโครงการลงทุนในประเทศลาว และกัมพูชา
โครงการทัง้ สองประเทศเป็นโครงการทีร่ เิ ริม่ ธุรกิจน้�ำ ตาลในต่างประเทศ
ของบริษทั โดยบริษทั ได้รบั พืน้ ทีส่ มั ปทานจากภาครัฐในการเพาะปลูกอ้อย
และได้ รั บ อนุ ญ าตในการก่ อ สร้ า งโรงงานน้ำ � ตาล ซึ่ ง บริ ษั ท ไม่ เ พี ย ง
แต่ พิจารณาในเรื่องของผลตอบแทนเท่านั้น แต่ยังคำ�นึงถึงการบริหาร
ความเสี่ยงที่สำ�คัญ ดังนี้
1) ปริมาณอ้อยไม่เพียงพอต่อการผลิต อันสืบเนื่องจากสภาพภูมิ
อากาศที่แปรปรวน ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชระบาด รวมถึงสภาพดินที่ได้
รับสัมปทานมีความเสื่อมโทรม จึงทำ�ให้มีความผันผวนของปริมาณอ้อย
เข้าหีบในแต่ละปี และส่งผลให้ผลผลิตต่อพืน้ ทีม่ ไี ม่มากพอทีจ่ ะถึงจุดคุม้ ทุน
การผลิต
2) ปัญหาในการบริหารจัดการ เช่น การขาดเทคโนโลยีในการเพาะ
ปลูกอ้อยในพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ การขาดโครงสร้างพืน้ ฐาน ได้แก่ ถนน ระบบ
ขนส่ง รวมถึงการขาดแคลนแรงงานในการเพาะปลูกและบุคลากรที่มี
ความสามารถ เป็นต้น ซึง่ การปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องใช้เวลาใน
การพัฒนามากกว่าแผนที่วางไว้
3) การควบคุมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการลงทุนใน
ประเทศกัมพูชา ประสบปัญหาในเรื่องนโยบายพื้นที่สัมปทาน ความไม่
ชัดเจนของพืน้ ทีส่ มั ปทานกับพืน้ ทีท่ ชี่ าวบ้านทำ�กิน นโยบายทีเ่ กีย่ วกับภาษี
อากร รวมถึงความไม่ชัดเจนเรื่องกฎเกณฑ์ กฎระเบียบทางราชการของ
ประเทศนั้นๆ ที่มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหา
ข้อพิพาทกับชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นเรื่องที่
บริษัทให้ความสำ�คัญและพร้อมที่จะบริหารจัดการหรือแก้ไขให้ถูกต้อง
ในปี 2562 โครงการในต่างประเทศยังประสบภาวะขาดทุน โดยทาง
บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการดำ�เนินงานที่เหมาะสมในประเทศ
กัมพูชา ส่วนการดำ�เนินการที่ประเทศลาวนั้นบริษัทได้บริหารความเสี่ยง
ด้วยการ 1) ควบคุมการใช้งบประมาณ 2) มีการให้เงินกู้แก่ชาวไร่
คูค่ า้ เพือ่ ขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูก และ 3) พัฒนาสภาพดินทีเ่ สือ่ มโทรมอย่างต่อเนือ่ ง

7. ความเสี่ยงจากการสรรหาและรักษาบุคลากรในองค์กร เพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน
การดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจำ�เป็นต้องพึ่งพาบุคลากรเป็นหลัก
ตลอดจนจำ�เป็นต้องมีทั้งปริมาณบุคลากรที่เพียงพอและมีคุณภาพ โดย
เฉพาะในระดับผู้บริหารจะต้องมีเพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจ เพื่อ
สนับสนุนและผลักดันให้กลยุทธ์ของบริษทั ฯ ประสบผลสำ�เร็จ บริษทั จึงเล็ง
เห็นความจำ�เป็นที่จะต้องยกระดับกระบวนการสรรหา รักษา และพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง โดยมีการดำ�เนินการเพือ่
ลดความเสี่ยงด้านบุคลากรด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาราย
บุคคล การพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพ การจัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่ง
และการพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ภาวะผู้นำ�องค์กร
ในปี 2562 บริษทั ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยให้ความรู้
และพัฒนาทักษะใหม่ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาการ
ทำ�งานและเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิตัล การให้ความรู้
ทั้งทางด้านวิชาชีพ และด้านการบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างให้เกิด
ความเข้าใจต่อทีมงานทีม่ คี วามแตกต่างในเรือ่ งของกลุม่ อายุ อีกทัง้ ส่งเสริม
ให้มีระบบการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร การถ่ายทอดแบ่งปัน
ความรู้ภายในสายงานและภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการนำ�ความรู้ไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง วิ ธ ี การปฏิ บ ั ต ิ ง านอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง
ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำ�งานทีเ่ อือ้ ต่อการเสนอ
และรับฟังความคิดซึ่งกันและกัน ควบคู่กับการพิจารณาทบทวน ระบบ
การบริ ห ารผลงาน ให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระบบบริ ห ารค่ า จ้ า งและ
ผลประโยชน์ที่จูงใจ ให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
เดี ย วกั น เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสร้ า งหลั ก ประกั น
ความมั่งคงในระยะยาวให้แก่พนักงาน อันจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยง
ในการที่องค์กรจะสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพจากภายนอกองค์กร และ
สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 2,205,121,824 บาท เป็นทุนชำ�ระแล้ว 2,205,116,309.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำ�นวน 4,410,243,648 หุ้น เป็นหุ้นที่เรียกชำ�ระแล้ว 4,410,232,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อย่อ
KSL202A
KSL203A
KSL206A
KSL215A
KSL228A
KSL27DA
KSL285A
รวมหุ้นกู้ระยะยาว

อายุ

ครบกำ�หนด

มูลค่ารวม (ล้านบาท)

3 ปี
5 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
10 ปี
10 ปี

24-ก.พ.-63
13-มี.ค.-63
20-มิ.ย.-63
3-พ.ค.-64
19-ส.ค.-65
7-ธ.ค.-70
3-พ.ค.-71

1,000
2,000
500
1,350
3,000
2,000
650
10,500

ผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผู้ถือหุ้น
บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
นายจำ�รูญ
ชินธรรมมิตร์
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์
นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
นายพิริย์พล
ชินธรรมมิตร์
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จำ�นวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

1,468,141,128
137,248,494
115,355,499
108,818,031
99,799,954
99,683,643
98,652,448
96,475,726
92,647,024
90,698,136
2,407,520,083
2,002,712,536
4,410,232,619

33.29
3.11
2.62
2.47
2.26
2.26
2.24
2.19
2.10
2.06
54.59
45.41
100.00

หมายเหตุ
บริษทั เคเอสแอลชูการ์ โฮลดิง้ จำ�กัด มีผถู้ อื หุน้ หลักคือกลุม่ ครอบครัวชินธรรมมิตร์ ถือหุน้ ร้อยละ 33 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการถือหุน้ ทีป่ รากฎนี้ มิได้แสดงว่าผูถ้ อื หุน้ ในกลุม่
ตระกูลชินธรรมมิตร์จะมีการออกเสียงในเรื่องใดๆ ไปในทิศทางเดียวกัน
บริษัท เคเอสแอลชูการ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว 100
ล้านหุ้น คิดเป็น 1,000 ล้านบาท
รายงานประจำ�ปี 2562
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ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

ผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

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

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

สัดส่วน (ร้อยละ)
12.11
7.85
7.76
6.97
5.37
5.17
4.25
2.91
2.91
2.90
2.90
61.09
38.91
100.00

หมายเหตุ
ผูถ้ อื หุน้ ลำ�ดับที่ 10 คือนางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ และนางสาวเยาวลักษณ์ ชุตมิ าวรพันธ์ ถือหุน้ จำ�นวนเท่ากัน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกำ�ไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและสำ�รองตามกฎหมายแล้วของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำ�เป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการดำ�เนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญ ทัง้ นี้ การจ่าย
เงินปันผลให้น�ำ ปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำ�เนินงาน
ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่าย

เงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรือ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สำ�หรับการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสม
และความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯไม่มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลขั้นต่ำ�

ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ประจำ�ปี
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)

2557

2558

0.1811111111 0.10555555556

2559

2560

2561

0.10

0.05

0.05

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำ�ไรสุทธิ
(ร้อยละ) ของงบการเงินรวม

37

51.90

30.92

11.19

26.00

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำ�ไรสุทธิ
(ร้อยละ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

51

51.60

188.24

16.81

(จ่ายเงินปันผล
จากกำ�ไรสะสม)

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

25

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ

สำ�นัก
ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
บริหาร

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

สายงาน
กลุ่มการผลิต

สำ�นัก
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

สำ�นัก
เลขานุการบริษัท
และกฎหมาย

สำ�นัก
บริหารความเสี่ยง

สำ�นัก
นวัตกรรม

สายงาน
จัดหาวัตถุดิบ

สายงาน
พัฒนาธุรกิจ

สายงาน
บัญชีและ
การเงิน

สายงาน
ทรัพยากร
บุคคล

สายงาน
บริหารและ
สำ�นักงาน
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

3. นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

5. นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

2. นายจำ�รูญู ชินธรรมมิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

4. นายสุขุม
โตการัณยเศรษฐ์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

6. นางอินทิรา สุขะนินทร์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

10. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

11. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

27
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

12. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษทั และกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

14. นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท

16. พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

13. นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

15. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

17. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง

19. นายวรภัทร โตธนะเกษม
กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ,
กรรมการตรวจสอบ

21. นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

29

18. นายการุณ
กิตติสถาพร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง

20. นางสาวนงลักษณ์
พินัยนิติศาสตร์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

* ลำ�ดับที่ 18 นายการุณ กิตติสถาพร (กรรมการอิสระ)
ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทจำ�นวน 20 คน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

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

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ บริษัทอยู่ในระหว่างดำ�เนินการพิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งแทนกรรมการอิสระที่วา่ งหนึ่งคน

คณะกรรมการบริษัททั้ง 20 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

กรรมการที่มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษัท
คือ นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ หรือ นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย
1. ไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ หรือ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ หรือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ หรือ
ทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต
นางอินทิรา สุขะนินทร์ หรือนายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ หรือ นายธวัทชัย
2. ไม่ มี ป ระวั ติ ก ารทำ � รายการที่ อ าจเกิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง โรจนะโชติกุล หรือ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ กรรมการสองในแปดคนนี้
ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผา่ นมา
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบาย
และเป้าหมายของบริษทั โดยร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง วางแผนการดำ�เนินงาน
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ตลอดจนมีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ และติดตามผลการดำ�เนินงานในแต่ละไตรมาส

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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สัดส่วนและโครงสร้างของคณะกรรมการ
ประเภทของกรรมการ
ลำ�ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

รายชื่อ - สกุล
นายมนู
นายจำ�รูญ
นายพรศิลป์
นายสุขุม
นายธวัทชัย
นางอินทิรา
นางสาวดวงดาว
นายชลัช
นายสมชาย
นางสาวดวงแข
นายชนะชัย
นายชาตรี
นายสมชาติ
นายธัชพงษ์
นายตระการ
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
นายสิทธิ
นายการุณ
นายวรภัทร
นางสาวนงลักษณ์
นางอัญชลี

ตัวแทน
ผู้ถือหุ้น

เลียวไพโรจน์
ชินธรรมมิตร์
แต้มศิริชัย
โตการัณยเศรษฐ์
โรจนะโชติกุล
สุขะนินทร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชุติมาวรพันธ์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ภากรศิริวงศ์
ชุณหโรจน์ฤทธิ์
บำ�เพ็ญบุญ
ลีละเกษมฤกษ์
กิตติสถาพร
โตธนะเกษม
พินัยนิติศาสตร์**
พิพัฒนเสริญ**

กรรมการ
อิสระ

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร

ลาออกระหว่างปี

รวม
สัดส่วน

กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร

14

10

6*

10

66.70%

47.62%

28.60%

47.62%

*ยอดรวมไม่นับกรรมการที่ลาออกระหว่างปี ได้แก่ นายการุณ กิตติสถาพร
**กรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 คน
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดให้มี
การประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยกำ�หนดวันประชุมไว้
เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละคนทราบโดย
ทำ�เป็นตารางนัดประชุมประจำ�ปี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำ�หน้าที่ตัดสินใจตามอำ�นาจหน้าที่ที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั
จะมีการนำ�เรือ่ งทีผ่ า่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร กลับมาแจ้ง
ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถกำ�กับ ควบคุม
ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2562 มี การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง หมด
8 ครั้ ง กรรมการบริ ษั ท แต่ ล ะคนเข้ า ประชุ ม มากกว่ า ร้ อ ยละ 75
จำ�นวน 17 คน และเข้าประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 จำ�นวน 4 คน และมี
การประชุมของกรรมการที่ไม่ใช่ผบู้ ริหาร (ไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม)
เพิ่มอีก 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องการทำ�งานและการบริหารงานได้อย่างอิสระ โดยใน
ปี 2562 ได้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวม 1 ครั้ง เมื่อ
วันที่ 13 กันยายน 2562 ทั้งนี้ มีการจัดส่งวาระและเอกสารประกอบ
การประชุมให้แก่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้
กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และเลขานุการบริษทั ร่วมกัน
พิจารณาเลือกเรือ่ งเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรือ่ ง
ทีส่ �ำ คัญได้น�ำ เข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระทีจ่ ะ
เสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์เข้าสู่วาระการประชุม
ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียง
พอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหา
สำ�คัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริม
ให้มีการใช้ดุลพินิจตัดสินใจ กรรมการให้ความสนใจกับทุกวาระที่นำ�เข้า
สู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องการกำ�กับดูแลกิจการ นอกจากนี้ การประชุม
คณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วม
ประชุม เพื่อนำ�เสนอข้อมูล ปัญหาและชี้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบ
การตัดสินใจ ซึง่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
ทั้ ง ยั ง เป็ น การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ จำ � เป็ น เพิ่ ม เติ ม ผ่ า น
การสอบถามผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งในบางประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
กรรมการบริษทั สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ผา่ นเลขานุการของบริษทั
และในกรณีที่จำ�เป็นอาจจะจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกเพิ่มเติม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย วันเวลา
เริ่ม เวลาสิ้นสุดประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและขาดประชุม
สรุปสาระสำ�คัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต
มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย บริษัทได้มี
การจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเล่มและ
ในรูปแบบไฟล์PDF ซึ่งสามารถสืบค้นง่าย แต่แก้ไขไม่ได้ มีการบันทึก
และเปิดเผยจำ�นวนครัง้ การเข้าประชุมคณะกรรมการ เนือ่ งจากการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุกไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการ
บริหารซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั จะจัดขึน้ ทุกเดือน จึงมี
การรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษทั
ทราบด้วย
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ตารางเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำ�ปี 2562
ลำ�ดับ

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

รายชื่อกรรมการ

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

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ประชุม
สรรหาและ
บริหาร
กำ�กับดูแล สามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาค่า
ความเสี่ยง
กิจการ
ปี 2561
ตอบแทน
(4 ครั้ง)
(4 ครั้ง)
(3 ครั้ง)
(1 ครั้ง)

(8 ครั้ง)

(12 ครั้ง)

(5 ครั้ง)

เลียวไพโรจน์
ชินธรรมมิตร์
แต้มศิริชัย
โตการัณยเศรษฐ์
โรจนะโชติกุล
สุขะนินทร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์

8/8

-

-

-

-

-

1/1

8/8

12/12

-

-

-

-

1/1

8/8

12/12

-

-

-

-

1/1

7/8

11/12

-

-

-

-

1/1

8/8

9/12

-

-

-

-

1/1

8/8

12/12

-

-

-

-

1/1

8/8

10/12

-

4/4

-

-

1/1

8/8

8/12

-

-

1/4

-

1/1

8/8

12/12

-

-

-

-

1/1

8/8

11/12

-

-

-

-

1/1

ชุติมาวรพันธ์

7/8

11/12

-

-

-

-

1/1

ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ภากรศิริวงศ์
ชุณหโรจน์ฤทธิ์
บำ�เพ็ญบุญ
ลีละเกษมฤกษ์
กิตติสถาพร
โตธนะเกษม
พินัยนิติศาสตร์
พิพัฒนเสริญ

7/8

-

-

-

-

-

1/1

6/8

-

-

-

-

2/3

1/1

6/8

11/12

-

-

-

-

1/1

5/8

12/12

-

-

-

-

1/1

5/8

-

-

4/4

-

3/3

1/1

7/8

-

5/5

-

4/4

-

1/1

5/5

-

-

3/3

3/3

-

1/1

7/8

-

5/5

-

-

3/3

1/1

8/8

-

5/5

4/4

4/4

-

1/1

8/8

-

5/5

-

-

3/3

1/1

หมายเหตุ					
1. กรรมการอิสระ จำ�นวน 7 คน ได้แก่ ลำ�ดับที่ 1, 16 - 21					
2. กรรมการตรวจสอบ 4 คน ได้แก่ ลำ�ดับที่ 17, 19 - 21					
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 คน ได้แก่ ลำ�ดับที่ 7, 16, 18, 20					
4. กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 คน ได้แก่ ลำ�ดับที่ 8, 17, 18, 20					
5. กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ 4 คน ได้แก่ ลำ�ดับที่ 13, 16, 19, 21					
6. นายการุณ กิตติสถาพร (กรรมการอิสระ) ลำ�ดับที่ 18 ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562					
7. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 					

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายจำ�รูญ
นายพรศิลป์
นายสุขุม
นายธวัทชัย
นางอินทิรา
นางสาวดวงดาว
นายชลัช
นายธีระ
นายธัชชัย
นายพิริย์พล
นายธนภัทร

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

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำ�นักนวัตกรรม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารและสำ�นักงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มการผลิตธุรกิจน้ำ�ตาล
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สำ�นักเลขานุการบริษทั และกฎหมาย/เลขานุการบริษทั
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดหาวัตถุดิบ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารและสำ�นักงาน
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

12. นายโสมนัส
13. นายมีชัย

โพธิสัตย์
ปิยะวิเศษพัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
(รักษาการ) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน(CFO)
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562)

14. นายสินชัย

สิริรัตนพลกุล

รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน(CFO)
(แทนเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562)

หมายเหตุ : บุคคลลำ�ดับที่ 1-5 คือ ผู้บริหารของบริษัทฯตามประกาศคณะกรรมการกลต.

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัททำ�หน้าที่ให้
คำ � แนะนำ � แก่ กรรมการในการปฎิ บั ติ ต ามกฎหมายเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่
ความรับผิดชอบต่างๆของกรรมการ การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั
และการประชุมผู้ถือหุ้น และการทำ�รายงาน ตลอดจนหน้าที่ต่างๆตามที่
กฎหมายกำ�หนด รวมถึง ปฏิบัติงานด้าน Complianace unit นอกจากนี้
บริษทั ได้สง่ เสริมให้เลขานุการบริษทั ได้รบั การอบรมและพัฒนาความรูเ้ พิม่ เติม
ด้านกฎหมายหรือการปฎิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั คือ นายธัชชัย ศุภผลศิริ ซึง่ จบการศึกษา
และปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายมาเป็นเวลานาน และผ่านการอบรม
หลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเลขานุ ก ารบริ ษั ท และ
หลักสูตรอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว โดยเปิดเผยข้อมูลไว้ใน(รายละเอียดเกีย่ วกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม
และเลขานุการบริษัทปี 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
1.

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

นายมนู เลียวไพโรจน์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
(เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)

อายุ
76 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ

18 มีนาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University ofKentucky, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
• วุฒิบัตร วปอ.รุ่นที่ 34
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการกำ�หนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
• ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
• ด้านหน่วยงานภาครัฐ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) 30/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)
ตั้งแต่ 2560
ประธานกรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2554
ประธานกรรมการ บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
ตั้งแต่ 2553
ประธานกรรมการ บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ ไพรส์
ตั้งแต่ 2547
ประธานกรรมการ บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (3)
ตั้งแต่ 2547
กรรมการ
บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่
- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
• (ไม่มี)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : (ไม่มีการถือหุ้น)
• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

2.

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่,
ประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)
อายุ
69 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบริหารธุรกิจ
• ด้านการกำ�หนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
• ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• (ไม่มี)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (14)
บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่
ตั้งแต่ 2539
กรรมการ
- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
ตัง้ แต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ
บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2549
ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอลอะโกรแอนด์เทรดดิ้ง จำ�กัด
ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd
ประธานกรรมการ บริษัท น้ำ�ตาลสะหวันนะเขต จำ�กัด
ตั้งแต่ 2546
ประธานกรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
ตั้งแต่ 2545
ประธานกรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำ�กัด
ตั้งแต่ 2543
ประธานกรรมการ บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด
ตั้งแต่ 2540
ประธานกรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำ�กัด
ตั้งแต่ 2539
ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำ�กัด
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำ�กัด
ตั้งแต่ 2539
กรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2547- 2561
กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
2546 - 2559
ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพลายส์ จำ�กัด
2544 - 2559
ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำ�กัด
จำ�นวการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : 108,818,031 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.47)
• คู่สมรส : ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร์ 52,775,901 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.20 )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• เป็นน้องเขยของบุคคลในลำ�ดับที่ 3
• เป็นน้องของบุคคลในลำ�ดับที่ 6
• เป็นพี่ของบุคคลในลำ�ดับที่ 7,9 และ 10
• เป็นอาของบุคคลในลำ�ดับที่ 8,11 และ 12
• เป็นบิดาของบุคคลในลำ�ดับที่ 24
รายงานประจำ�ปี 2562
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3.

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำ�นักนวัตกรรม
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)
อายุ
74 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• Master of Science, Engineering North Dakota State University, USA.
• Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia
• ปริญญาตรี สาขาโครงสร้างโยธาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบริหารธุรกิจ
• ด้านการกำ�หนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
• ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำ�กัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2556
กรรมการ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (6)
บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้�ำ ตาล 3 บริษทั ได้แก่
ตั้งแต่ 2526
กรรมการ
- บริษทั โรงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
ตั้งแต่ 2553
ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ตั้งแต่ 2550
กรรมการ
บริษัท น้ำ�ตาลสะหวันนะเขต จำ�กัด
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ตั้งแต่ 2549
กรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
ตัง้ แต่ 2546-ต.ค.2562 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
2546-มิ.ย.2559
กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : 29,390,196 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.67)
• คู่สมรส : นางมนทนัฐ แต้มศิริชัย 30,688,231 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.70)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• พี่เขยของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

4.

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร,
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)
อายุ
72 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีวะ คณะพาณิชย์ - การบัญชี
โรงเรียนกิตติพาณิชย์
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบัญชี
• ด้านการเงิน
• ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• (ไม่มี)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (14)
ตั้งแต่ 2547
กรรมการ
บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่
- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
ตั้งแต่ 2558
ประธานกรรมการ
บริษัท ราชาทรานเฟอร์ จำ�กัด
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ตั้งแต่ 2549
กรรมการ
กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จำ�กัด
ตั้งแต่ 2545
กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำ�กัด
ตั้งแต่ 2543
รองประธานกรรมการ บริษัท ราชาปอร์ซเลน จำ�กัด
บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด
กรรมการ
ตั้งแต่ 2541
กรรมการ
บริษัท ราชาเซรามิค จำ�กัด
ตั้งแต่ 2532
กรรมการบริหาร
บริษัท ราชาโปรดักส์ จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2547-มี.ค.2558 กรรมการ
บริษัท จันทบุรี สตาร์ช จำ�กัด
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : 2,640,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.06)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

5.

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร,
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำ�นักงาน
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)
อายุ
66 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Auckland Technical Institute,
New Zealand
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบริหารธุรกิจ
• ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
• ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• (ไม่มี)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (11)
ตั้งแต่ 2539 กรรมการ
บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่
- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
ตั้งแต่ 2549 กรรมการ
บริษัท น้ำ�ตาลสะหวันนะเขต จำ�กัด
บริษัท เคเอสแอลอะโกรแอนด์เทรดดิ้ง จำ�กัด
กรรมการ
ตั้งแต่ 2545 กรรมการ
บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำ�กัด
ตั้งแต่ 2543 กรรมการและ
บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด
รองกรรมการผู้จัดการ
ตั้งแต่ 2541 กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำ�กัด
ตั้งแต่ 2532 กรรมการ
บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
กรรมการ
ตั้งแต่ 2530 กรรมการ
บริษัท ราชาเซรามิค จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
• (ไม่มี)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : 55,937,112 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ1.27)
• คู่สมรส : นางกรกช โรจนะโชติกุล 3,166,748 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.07)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

6.
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ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

นางอินทิรา สุขะนินทร์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร,
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)
อายุ
72 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 25 มิถุนายน 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบริหารธุรกิจ
• ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
• ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
ตั้งแต่ 2548
กรรมการ
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (8)
ตั้งแต่ 2553
กรรมการ
บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่
- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จำ�กัด
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
ตั้งแต่ 2548
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด
ตั้งแต่ 2547
กรรมการ
บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด
บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด
ตั้งแต่ 2546
กรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
• (ไม่มี)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : 25,471,699 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.58)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• พี่สาวของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

รายงานประจำ�ปี 2562
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7.

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานทรัพยากรบุคคล
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)
อายุ
61 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada
• Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan
University, USA.
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint for Business Growth,
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
• ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
ตั้งแต่ 2548
กรรมการ
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (7)
ตั้งแต่ 2547
กรรมการ
บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่
- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
ตั้งแต่ 2549
กรรมการ
ตั้งแต่ 2547
กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
ตั้งแต่ 2542
กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
ตั้งแต่ 2539
กรรมการ
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2549-มิ.ย.2559 กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : 99,799,954 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.26)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• น้องสาวของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

8.

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

นายชลัช ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)
อายุ
50 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร Mercer University, USA
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10
• หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 3
• หลักสูตรการปฏิรปู ธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุน่ ที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการขยายธุรกิจและควบกิจการ
• ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
• ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)
ตั้งแต่ 2557
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั มาสเตอร์แอด จำ�กัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2550
กรรมการ
บริษทั ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มเิ นิล้ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (20)
ตั้งแต่ 2547
กรรมการ
บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้�ำ ตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
ตั้งแต่ 2562
กรรมการ
บมจ.เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส
บจก.บางจากไบโอเอทานอล(ฉะเชิงเทรา)
ตั้งแต่ 2561
กรรมการ
ตั้งแต่ 2560
ประธานกรรมการ
บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำ�กัด
ตัง้ แต่ ตุลาคม 2560 กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2559
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
ตั้งแต่ 2558
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนสินทรัพย์ จำ�กัด
ตั้งแต่ 2549
กรรมการ
บจก.เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้
กรรมการ
Koh Kong Plantation Co., Ltd.
กรรมการ
บริษัท น้ำ�ตาลสะหวันนะเขต จำ�กัด
ตั้งแต่ 2546
กรรมการ
บริษัทโรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
ตั้งแต่ 2545
กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จำ�กัด
ตั้งแต่ 2544
กรรมการ
บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำ�กัด
ตั้งแต่ 2540
กรรมการ
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำ�กัด
ประธานกรรมการ
บจก.โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
ตั้งแต่ 2539
กรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2557 - 1 ส.ค. 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท มัดแมน จำ�กัด (มหาชน)
2539 - 1 ก.ค. 2562 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : 43,279,926 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.98)
• คู่สมรส : (ไม่มีการถือหุ้น)
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
- ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์ 11,088,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.25)
- ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์ 11,088,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.25)
- ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์ 374,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.01)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• หลานของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

9.

ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ
67 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน Computer College, Germany
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบริหารธุรกิจ
• ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
• ด้านการเงิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)
ตั้งแต่ 2551
กรรมการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (10)
ตั้งแต่ 2539
กรรมการ
บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
บริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำ�กัด
ตั้งแต่ 2551
กรรมการ
กรรมการ
บริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำ�มัน จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำ�กัด
ตั้งแต่ 2547
กรรมการ
บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด
ตั้งแต่ 2546
กรรมการ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด
ตั้งแต่ 2524
กรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
2546-2558
กรรมการ
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : 96,475,726 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.19 )
• คู่สมรส : นางสมจิตร สมสุขเจริญ 279,206 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.01)
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
- ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ 17,733,759 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.40)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• น้องชายของบุคคลในลำ�ดับที่ 2
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10. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ
64 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• Diploma from KATINKA School, United Kingdom
• หลักสูตร MMP รุ่น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบริหารธุรกิจ
• ด้านการเงิน
• ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
ตั้งแต่ 2548
กรรมการ
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (6)
ตั้งแต่ 2539
กรรมการ
บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่
- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
ตั้งแต่ 2547
กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท ชวนันทากิจ จำ�กัด
ตั้งแต่ 2536
กรรมการ
ตั้งแต่ 2519
กรรมการ
บริษัท ชินกิจ จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
• (ไม่มี)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : 99,683,643 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.26 )
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• น้องสาวของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

11. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม)
อายุ
47 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 1 เมษายน 2560

12. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ,
University of Tennessee, Knoxville, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• CFA Charter holder, Association for Investment
Management and Research (AIMR)
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบัญชี
• ด้านการเงิน
• ด้านกฎหมายและภาษี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)
ตั้งแต่ 2543
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล้ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (9)
ตั้งแต่ 2547
กรรมการ
บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้�ำ ตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
ตัง้ แต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ
บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2559
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
ตั้งแต่ มี.ค.2557 กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
ตั้งแต่ 2549
กรรมการ
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
กรรมการ
บริษัท น้ำ�ตาลสะหวันนะเขต จำ�กัด
ตั้งแต่ 2539
กรรมการ
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2546 - มิ.ย.2559 กรรมการ
บจก.เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์
2545 - เม.ย. 2562 กรรมการ
บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : 115,355,499 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.62)
• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• หลานของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• Master of Science, Computer Science, Bellevue University, USA.
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
• ด้านการบริหารธุรกิจ
• ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
• Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• (ไม่มี)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (4)
ตั้งแต่ 2546 กรรมการ
บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่
- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
ตั้งแต่ 2543 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ
บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
• (ไม่มี)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : 57,467,546 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ1.30)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• หลานของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท
(กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)
อายุ
46 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษัท, กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
(กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)
อายุ
61 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547
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13. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

14. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจการเกษตร
• ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
• ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
ตั้งแต่ 2548 กรรมการอิ ส ระและ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
กรรมการตรวจสอบ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (9)
ตั้งแต่ 2547 กรรมการ
บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่
- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ
บริษัท ชินพงษ์สวัสดิ์ จำ�กัด
ตั้งแต่ 2548 กรรมการ
บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์หัวหิน จำ�กัด
ตั้งแต่ 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อป เบลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ตั้งแต่ 2532 กรรมการ
บริษัท พงษ์วิไล จำ�กัด
ตั้งแต่ 2531 รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
• (ไม่มี)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : 22,907,921 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.52)
• คู่สมรส : นางดรุณี เลิศดำ�รงค์ลักษณ์ 2,194,852 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.05)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบริหารธุรกิจ
• ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
• ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• (ไม่มี)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (5)
ตั้งแต่ 2547
กรรมการ
บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำ�ตาล 3 บริษัท ได้แก่
- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
ตั้งแต่ 2550
กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ตั้งแต่ 2549
กรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
• (ไม่มี)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง 158,162 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.004)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ
69 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

15. ชื่อ-สกุล
นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์
ตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
อายุ
79 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

16. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตร พาณิชยการ สาขาบัญชี
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
• ด้านหน่วยงานภาครัฐ
• ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• (ไม่มี)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)
ตั้งแต่ 2547
กรรมการ
บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้�ำ ตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
- บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง
ตั้งแต่ 2549
กรรมการ
ตั้งแต่ 2546
กรรมการ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
บริษัท ราชาเซรามิค จำ�กัด
ตั้งแต่ 2540
กรรมการ
ตั้งแต่ 2535
กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2546 - มิถนุ ายน 2559 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : 13,621,766 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.31)
• คู่สมรส : นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 4,944,720 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.11)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 37)
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านหน่วยงานภาครัฐ
• ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
• ด้านการกำ�หนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2556 กรรมการอิสระ บริษทั เดอะแพลทินมั กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (2)
ตั้งแต่ 2549
กรรมการกฤษฎีกา สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)
ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2548 กรรมการอิสระ บริษัท ก่อสร้างสหพันธุ์ จำ�กัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
• (ไม่มี)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : (ไม่มีการถือหุ้น)
• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
(เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
อายุ
74 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
(เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
อายุ
66 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547
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17. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

18. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านบัญชี
• ด้านการเงิน
• ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Audit Committee Forum 2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)
ตั้งแต่ 2552 กรรมการสรรหาและ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
ตั้งแต่ 2537 รองประธานกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
• (ไม่มี)
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2557-28 ก.ย. รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
2561
2556-26 เม.ย. กรรมการ
บริษทั เอส แอนด์ พี พร๊อพเพอร์ต้ ี แมนเนจเมนท์ จำ�กัด
2562
2555-26 เม.ย. กรรมการ
บริษทั เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ย่ี คอนเซอร์เวชัน่ จำ�กัด
2562
2548-26
กรรมการ
บริษทั บ้านสุขสบาย จำ�กัด
เม.ย.2562
2538-26
กรรมการ
บริษทั คอนติเนนตัล ซิต้ี จำ�กัด
เม.ย.2562
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : (ไม่มีการถือหุ้น)
• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท MA (การค้าระหว่าง ประเทศ), Syracuse University, USA. (ทุน USAID)
• ปริญญาตรี BCA, New Zealand. (ทุน Colombo Plan)
• ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva วปรอ.รุน่ ที่ 8 (วปรอ.388)
• Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี2554
• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
• ด้านหน่วยงานภาครัฐ
• ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) ปี 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551
• Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2552
• Audit Committee Program (ACP) ปี 2552
• Anti-Corruption for Executive Program ( ACEP) ปี 2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)
ตัง้ แต่ เมษายน ประธานกรรมการสรรหาและ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
2558
กำ�หนดค่าตอบแทน
ตั้งแต่ 2554
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2551
กรรมการอิสระและ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
ตั้งแต่ 2551
กรรมการตรวจสอบ
บริษทั สหมิตรเครือ่ งกล จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (1)
ตั้งแต่ 2549
กรรมการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2552-มี.ค.2558 กรรมการอิสระ
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
2551-ต.ค.2560 ประธานกรรมการบริหาร
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : (ไม่มีการถือหุ้น)
• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

นายการุณ กิตติสถาพร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
(เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
อายุ
72 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2553
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

19. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

20. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
University of Illinois Urbana - Champaign สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management
Northwestern University Evanston Illinois, สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9
• หลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 4
• หลักสูตร TEPCOT รุ่นที่ 2
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
• ด้านการเงิน
• ด้านการกำ�หนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Directors Certification Program DCP 0/2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• The Executive Director Course EDC 1/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Certificate of International Corporate Governance, Yale University, U.S.A.
• Director Certificate Program, Australian Institute of Corporate Directors
(รุ่น Train the Trainers), Bangkok
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)
ตั้งแต่ 28 มิ.ย.2556 กรรมการ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ตั้งแต่ ส.ค.2555 กรรมการ
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2552
ประธานกรรมการ บริษัท ปริญสิริ จำ�กัด (มหาชน)
และกรรมการอิสระ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (1)
ตั้งแต่ มิ.ย.2555 กรรมการผู้จัดการ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
• (ไม่มี)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : (ไม่มีการถือหุ้น)
• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรสำ�หรับผู้บริหาร Harvard University,สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรสำ�หรับผู้บริหาร Stanford Executive Program 2013
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการกำ�หนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง
• ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
• ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
บริษทั มัดแมน จำ�กัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 1 กันยายน 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
• (ไม่มี)
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
• (ไม่มี)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

นายวรภัทร โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ, กรรมการตรวจสอบ
(เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
อายุ
70 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2553

นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์์
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
อายุ
60 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2553
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21. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง

22. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง
อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ศึกษาเพิ่มเติม (Accounting Information System)
University of Texas at Austin, TX, USA
• ปริญญาโท MS. (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพือ่ สังคม รุน่ ที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
• ด้านการบัญชี
• ด้านการเงิน
• ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่124/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Role of Chairman รุ่นที่ 25/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 7/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)
ตัง้ แต่ 2553 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จำ�กั(มหาชน)
ตัง้ แต่ 2552 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จำ�กัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั ปริญสิริ จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (2)
ตัง้ แต่ 2555 คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้านการเงินและทรัพย์สิน
ตัง้ แต่ 2550 คณะกรรมการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
• (ไม่มี)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : (ไม่มีการถือหุ้น)
• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
University of Wisconsin, Madison, USA
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำ�หรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไม่มี
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (5)
ตั้งแต่ 2550
กรรมการบริษัท Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ตั้งแต่ 2549
กรรมการบริษัท Savannakhet Sugar Corporation
ตั้งแต่ 2546
กรรมการ
บริษัท รอยัลเพลสเรียลตี้ จำ�กัด
ตั้งแต่ 2535
กรรมการ
บริษัท เจริญลาภพัฒนา จำ�กัด
ตั้งแต่ 2553
กรรมการ
บริษัท รอยัล เรสซิเด้นท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2546-มิ.ย. 2559 กรรมการบริษัท บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : 1,650,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.04)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
(เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ)
อายุ
67 ปี
วันเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2560

นายธีระ สงวนดีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานกลุ่มการผลิตธุรกิจน้ำ�ตาล
68 ปี

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

23. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง
อายุ

นายธัชชัย ศุภผลศิริ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำ�นักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
เลขานุการบริษัท
62 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท นิติศาสตร์, Harvard University, USA
• เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Ethical Leadership Program (ELP6/2016)
• ผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ Fundamental Practice for Corporate Secretary(FPCS) รุน่ 29/2014
• Corporate Governance for Executives (CGE)2014
• Company Secretary Program (CSP59/2014)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่133/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)
ตั้งแต่ 2559
ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (2)
ตั้งแต่ ก.ย.2560 กรรมการอิสระ
บริษัท ตาชำ�นิ จำ�กัด
ตั้งแต่ เม..ย.2562 กรรมการ
สมาคมผู้ผลิตน้ำ�ตาลและชีวพลังงานไทย
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
• (ไม่มี)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : (ไม่มีการถือหุ้น)
• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

24. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง
อายุ

นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจัดหาวัตถุดิบ
39 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• Master Degree in Business Administration (Organization Leadership),
The University of Findlay, Ohio, U.S.A
• Bachelor Degree in Business Administration (Marketing), Bangkok University.
• การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารระดับสูง (Competency For Executive Management) 2018
• Key Successors Development Program Year 2017
• Leadership Development Program Year 2016
• วิทยาการพลังงานสำ�หรับนักบริหารรุ่นใหม่ 2015
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• (ไม่มี)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (6)
ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด
กรรมการ
บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จำ�กัด
ตัง้ แต่ มกราคม 2562 กรรมการ
บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำ�กัด
ตัง้ แต่ เมษายน 2562 กรรมการ
สมาคมผู้ผลิตน้ำ�ตาลและชีวพลังงานไทย
คณะกรรมการอ้อย (กอ.)
กรรมการ
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
• (ไม่มี)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : 92,647,024 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.10)
• คู่สมรส : นางวิกานดา ชินธรรมมิตร์ 64,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001)
• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• บุตรของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

25. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง
อายุ

นายธนภัทร ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบริหารและสำ�นักงาน
(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน, Wharton School, University of Pennsylvania, USA
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• (ไม่มี)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (1)
ตัง้ แต่ 1 มิถนุ ายน 2562 ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
2545-2558
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักอจิสติกส์ บริษัท ไทยคม (จำ�กัด) มหาชน
และบริหาร
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มีการถือหุ้น)
• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

26. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง
อายุ
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นายโสมนัส โพธิสัตย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2529
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี2526
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่105/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• (ไม่มี)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (1)
ตั้งแต่ 22 ม.ค.2562 กรรมการ
บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำ�กัด
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
• (ไม่มี)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : (ไม่มีการถือหุ้น)
• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

27. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง
อายุ

นายมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์
(รักษาการ) ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
(ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 )
38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
• Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7
• Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 2
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• Professional Controller รุ่นที่ 6
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• (ไม่มี)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
• (ไม่มี)
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
• (ไม่มี)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

28. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง
อายุ

นายสินชัย สิริรัตนพลกุล
รักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
(เข้าดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562)
56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 8
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• (ไม่มี)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• (ไม่มี)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
• (ไม่มี)
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
• (ไม่มี)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง : (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

29. ชื่อ-สกุล
ตำ�แหน่ง
อายุ
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นางสาวศิริขวัญ เลิศทวีวุฒิ
ผู้จัดการอาวุโส-งานบัญชีกลุ่ม (ผู้ควบคุมดูแลการทำ�บัญชี)
43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 7158
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• เตรียมพร้อมกับกระบวนการทำ�งานอัตโนมัติสำ�หรับนักบัญชียุคดิจิตอล
• เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16: สาระสำ�คัญ ผลกระทบ แนวทาง
ปฏิบัติ และกรณีศึกษา
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• (ไม่มี)
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
• (ไม่มี)
ประสบการณ์ทำ�งาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ
• (ไม่มี)
จำ�นวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
• ของตนเอง: (ไม่มีการถือหุ้น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• (ไม่มี)

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารประจำ�ปี 2562
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปี 2562
ลำ�ดับ

ชื่อ

ตำ�แหน่ง

ลักษณะ
การถือหุ้น

หุ้นสามัญ (จำ�นวนหุ้น)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2561

2562

เพิ่ม/(ลด)
ระหว่าง
รอบปีบัญชี

ไม่มีหุ้นKSL
105,138,031.00

ไม่มีหุ้นKSL
108,818,031.00

ไม่มีหุ้นKSL
3,680,000.00

ไม่มีหุ้นKSL
2.47

ทางอ้อม(คู่สมรส)
52,775,901.00
ทางตรง
29,390,196.00
ทางอ้อม(คู่สมรส)
30,688,231.00
ทางตรง
1,200,000.00
ทางตรง
55,937,112.00
ทางอ้อม(คู่สมรส)
3,166,748.00
ทางตรง
25,471,699.00
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทางตรง
99,799,954.00
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทางตรง
43,279,926.00
ทางอ้อม
11,088,000.00
(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ด.ช.ชัชพีร์
ชินธรรมมิตร์
ทางอ้อม
11,088,000.00
(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ด.ญ.ชลพิมพ์
ชินธรรมมิตร์
ทางอ้อม
374,000.00
(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
9. นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์ กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทางตรง
96,475,726.00
นางสมจิตร
สมสุขเจริญ
ทางอ้อม(คู่สมรส)
279,206.00
ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์
ทางอ้อม
17,733,759.00
(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
10. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทางตรง
99,683,643.00
ชุติมาวรพันธ์ กรรมการ
ทางตรง
115,355,499.00
11. นายชนะชัย
12. นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
ทางตรง
57,467,546.00
ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
ทางตรง
22,907,921.00
13. นายสมชาติ
นางดรุณี
เลิศดำ�รงค์ลักษณ์
ทางอ้อม(คู่สมรส)
2,194,852.00
14. นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์
ทางตรง
158,162.00
ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมการ
ทางตรง
13,621,766.00
15. นายตระการ
นางรัตนา
ชุณหโรจน์ฤทธิ์
ทางอ้อม(คู่สมรส)
4,944,720.00
ไม่มีหุ้นKSL
16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ*
กรรมการอิสระ
17. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์* กรรมการอิสระ
ไม่มีหุ้นKSL
18. นายการุณ
กิตติสถาพร* กรรมการอิสระ**
ไม่มีหุ้นKSL
โตธนะเกษม* กรรมการอิสระ
ไม่มีหุ้นKSL
19. นายวรภัทร
20. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการอิสระ
ไม่มีหุ้นKSL
21. นางอัญชลี
พิพัฒนเสริญ* กรรมการอิสระ
ไม่มีหุ้นKSL
22. นายธีระ
สงวนดีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทางตรง
1,650,000.00
23. นายธัชชัย
ศุภผลศิริ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ไม่มีหุ้นKSL
24. นายพิริย์พล
ชินธรรมมิตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทางตรง
92,647,024.00
นางวิกานดา
ชินธรรมมิตร์
ทางอ้อม(คู่สมรส)
64,900.00
25. นายธนภัทร
ณ เชียงใหม่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ไม่มีหุ้นKSL
26. นายโสมนัส
โพธิสัตย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ไม่มีหุ้นKSL
27. นายมีชัย**
ปิยะวิเศษพัฒน์ (รักษาการ)ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่(CFO)
ไม่มีหุ้นKSL
28. นายสินชัย
สิริรัตนพลกุล (รักษาการ)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ไม่มีหุ้นKSL
อาวุโส (CFO)

52,775,901.00
29,390,196.00
30,688,231.00
2,640,000.00
55,937,112.00
3,166,748.00
25,471,699.00
99,799,954.00
43,279,926.00
11,088,000.00

1,440,000.00
-

1.20
0.67
0.70
0.06
1.27
0.07
0.58
2.26
0.98
0.25

11,088,000.00

-

0.25

374,000.00

-

0.01

96,475,726.00
279,206.00
17,733,759.00

-

2.19
0.01
0.40

99,683,643.00
115,355,499.00
57,467,546.00
22,907,921.00
2,194,852.00
158,162.00
13,621,766.00
4,944,720.00
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
1,650,000.00
ไม่มีหุ้นKSL
92,647,024.00
64,900.00
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL

ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL

2.26
2.62
1.30
0.52
0.05
0.004
0.31
0.11
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
0.04
ไม่มีหุ้นKSL
2.10
0.001
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL
ไม่มีหุ้นKSL

1. นายมนู
2. นายจำ�รูญ

เลียวไพโรจน์*
ชินธรรมมิตร์

ม.ล.จารุวัฒนา
3. นายพรศิลป์
นางมนทนัฐ
4. นายสุขุม
5. นายธวัทชัย
นางกรกช
6. นางอินทิรา
7. นางสาวดวงดาว
8. นายชลัช
ด.ช.ชยพัทธ์

ชินธรรมมิตร์
แต้มศิริชัย
แต้มศิริชัย
โตการัณยเศรษฐ์
โรจนะโชติกุล
โรจนะโชติกุล
สุขะนินทร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

ทางตรง

*นายการุณ กิตติสถาพร (กรรมการอิสระ) ลำ�ดับที่ 18 ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
**นายมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์ (รักษาการ)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่(CFO) ลำ�ดับที่ 27 ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562
ผู้บริหารลำ�ดับที่ 2,3,4,5,6,27,28 คือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารตามโครงสร้างของบริษัท และตามประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
ผู้บริหารลำ�ดับที่ 22,23,24,25,26 คือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารตามโครงสร้างของบริษัท

ร้อยละ
จำ�นวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียง
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รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รายชื่อการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ตำ�แหน่ง

ลำ�ดับ

ชื่อ - นามสกุล

1. นายมนู

เลียวไพโรจน์

2. นายจำ�รูญ

ชินธรรมมิตร์

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

กรรการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
นายพรศิลป์
แต้มศิริชัย
กรรมการและกรรมการบริหาร
นายสุขุม
โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการและกรรมการบริหาร
นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
กรรมการและกรรมการบริหาร
นางอินทิรา
สุขะนินทร์
กรรมการและกรรมการบริหาร
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสีย่ ง
นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการและกรรมการบริหาร
นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
กรรมการและกรรมการบริหาร
นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการและกรรมการบริหาร
นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์
กรรมการและกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์
กรรมการและกรรมการบริหาร
นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมการและกรรมการบริหาร
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
นายสิทธิ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายการุณ
กิตติสถาพร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ/
นายวรภัทร
กรรมการตรวจสอบ/
นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
นางอัญชลี
พิพัฒนเสริญ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการ
นายธีระ
สงวนดีกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

23. นายพิริย์พล

ชินธรรมมิตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

24. นายวิรัช

ชุนฟัง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

25. นายธีระพงษ์

นาคะศักดิ์เสวี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการผู้จัดการ
บริษัทย่อย

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1

2

3

X

X

X

//

//

//

//
//
//
//
//

//
//
//
//
//

//
//
//
//
//

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

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

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

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

9

10 11 12 13
X

/

X
/

/

/

/

/

/
/

/

/

//

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/

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

หมายเหตุ
1. เครื่องหมาย ตำ�แหน่ง
X
ประธานกรรมการ
/
กรรมการ
//
กรรมการบริหาร
2. รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทย่อย
1. บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
2. บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
3. บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
4. บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำ�กัด
5. บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
6. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำ�กัด
7. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิ้ง จำ�กัด
8. บริษัท น้ำ�ตาลสะหวันนะเขต จำ�กัด

9. Koh Kong Plantation Co., Ltd.
10. Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.
11. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
บริษัทร่วม
12. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินัล จำ�กัด (มหาชน)
13. บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มหาชน)
3. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ (กรรมการ) ลาออกจากการเป็นกรรมการ
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน) เมื่อ เมษายน 2562

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย
บริ ษั ท กำ � หนดนโยบายและหลั ก เกณฑ์ การจ่ า ยค่ า ตอบแทน
กรรมการที่เหมาะสมแก่กรรมการบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติจาก
ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ได้ดำ�เนินการสำ�รวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดย
พิจารณาความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำ�ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
รวมทั้งผลสำ�รวจค่าตอบแทนค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริม
กรรมการบริษทั ไทย(IOD) รวมถึงผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯในภาพรวม
การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนกรรมการ
โดยค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. ค่าตอบแทนประจำ� (Fixed Fee) ซึ่งจะจ่ายให้กับกรรมการ
เป็นรายเดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (Attendance Fee)
เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใน
แต่ละครัง้ โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมเท่านัน้
3. โบนัสกรรมการเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กับกรรมการ
ปีละครั้ง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทใน
แต่ละปี
บริ ษั ท ได้ กำ � หนดค่ า ตอบแทนกรรมการโดยได้ รั บ อนุ มั ติ จาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกำ�หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย			
1. ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการ
ปีละไม่เกิน 540,000 บาท
2. ค่าตอบแทน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ปีละไม่เกิน 540,000 บาท

3. ค่าตอบแทน - กรรมการ 19 คน
ปีละไม่เกิน 8,550,000 บาท
รายเดือนๆละ 25,000 บาท+โบนัส
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการ ที่เข้าประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม
ครั้งละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้าประชุม
ครั้งละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน
5. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร 1,200 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหาร 1,000 บาทต่อครั้ง
6. สิทธิผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี
นอกจากนี้แล้ว ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในลักษณะอื่นอีก
ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทกำ�หนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบ
กับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและ
ในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผลการดำ�เนินงานและขนาดของธุรกิจ
เพื่อทำ�ให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัท
กำ�หนด โดยจะเชือ่ มโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั และผลปฏิบตั งิ าน
ของแต่ละคนทั้งนี้ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในระดับที่จูงใจและ
รักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
ลำ�ดับ

รายชื่อ

เบี้ยประชุม
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ และพิจารณาค่าตอบแทน กำ�กับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง

โบนัส

รวมสุทธิ
(บาท)

1

นายมนู

เลียวไพโรจน์

360,000.00

-

-

-

-

-

120,000.00

480,000.00

2

นายจำ�รูญ

ชินธรรมมิตร์

300,000.00

14,400.00

-

-

-

-

100,000.00

414,400.00

3

นายพรศิลป์

แต้มศิริชัย

300,000.00

12,000.00

-

-

-

-

100,000.00

412,000.00

4

นายสุขุม

โตการัณยเศรษฐ์

300,000.00

11,000.00

-

-

-

-

100,000.00

411,000.00

5

นายธวัทชัย

โรจนะโชติกุล

300,000.00

9,000.00

-

-

-

-

100,000.00

409,000.00

6

นางอินทิรา

สุขะนินทร์

300,000.00

12,000.00

-

-

-

-

100,000.00

412,000.00

7

นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

300,000.00

10,000.00

-

24,000.00

-

-

100,000.00

434,000.00

8

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

300,000.00

8,000.00

-

-

-

6,000.00

100,000.00

414,000.00

9

นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

300,000.00

12,000.00

-

-

-

-

100,000.00

412,000.00

10

นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

300,000.00

11,000.00

-

-

-

-

100,000.00

411,000.00

11

นายชนะชัย

ชุติมาวรพันธ์

300,000.00

11,000.00

-

-

-

-

100,000.00

411,000.00

12

นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

300,000.00

-

-

-

-

-

100,000.00

400,000.00

13

นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

300,000.00

-

-

-

12,000.00

-

100,000.00

412,000.00

14

นายธัชพงษ์

ภากรศิริวงศ์

300,000.00

11,000.00

-

-

-

-

100,000.00

411,000.00

15

นายตระการ

ชุณหโรจน์ฤทธิ์

300,000.00

12,000.00

-

-

-

-

100,000.00

412,000.00

16

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ

300,000.00

-

-

25,200.00

18,000.00

-

100,000.00

443,200.00

17

นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

360,000.00

-

36,000.00

-

-

24,000.00

120,000.00

540,000.00

18

นายการุณ

กิตติสถาพร

200,000.00

-

-

21,600.00

-

18,000.00

0

239,600.00

19

นายวรภัทร

โตธนะเกษม

300,000.00

-

30,000.00

-

21,600.00

-

100,000.00

451,600.00

20

นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

300,000.00

-

30,000.00

24,000.00

-

28,800.00

100,000.00

482,800.00

21

นางอัญชลี

300,000.00

-

30,000.00

-

18,000.00

-

100,000.00

448,000.00

6,320,000.00

133,400.00

126,000.00

94,800.00

69,600.00

76,800.00

2,040,000.00

8,860,600.00

พิพัฒนเสริญ
รวม

หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทย่อย
2. นายการุณ กิตติสถาพร (กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง) ลำ�ดับที่ 18 ลาออกมีผล
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
3. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง พล.ต.อ.บุญ เพ็ญ บำ�เพ็ ญ บุ ญ (กรรมการอิ สระ) เป็ น ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
เมืื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

รายงานประจำ�ปี 2562
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2.

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

3.

ค่าตอบแทนผู้บริหารในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯมีระเบียบกำ�หนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร รวมจำ�นวน 14 คน (ตามรายชื่อคณะผู้
บริหารระดับสูง) มีคา่ ตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือนและโบนัส รวมเป็นเงิน ระดับสูงในลักษณะอื่น เช่น รถยนต์ประจำ�ตำ�แหน่ง ค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิง
ค่าใช้จ่ายบำ�รุงรักษา และสวัสดิการอื่นๆ ในสถานะพนักงานบริษัทฯ
52,481,905.10 ล้านบาท
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของบริษัทมีดังนี้
งบรวม
จำ�นวนพนักงานถัวเฉลี่ย (คน)
ช่วงฤดูการผลิต
ช่วงปกติ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (ล้านบาท)

งบเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

6,118
4,639
1,461.84

6,480
4,774
1,568.17

2,169
1,689
624.27

2,534
1,894
642.43

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำ�คัญอันมีผลกระทบทางด้านลบต่อบริษัท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทให้ความสำ�คัญกับพนักงานขององค์กรมาโดยตลอด และ
มีการกำ�หนดนโยบายเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนือ่ งและสม่�ำ เสมอ เพือ่ ให้พนักงานมีศกั ยภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายงาน
ของตนโดยกำ � หนดเป้ า หมายให้ บุ ค ลากรทุ ก คนเข้ า รั บ การอบรมให้
สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท มีการจัดอบรมทั้งในบริษัท
โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับ
การทำ�งานรวมทัง้ เรือ่ งจริยธรรม และให้พนักงานเข้าร่วมอบรมและสัมมนา

เพื่อเพิ่มพูนความรู้กับบริษัทอื่นๆภายนอกบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทมี
การวางแผนการอบรม และสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม่ำ�เสมอ
พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ ถ่ า ยทอดและบริ ห ารความรู้
(Knowledge Management) ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร โดย
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมาพัฒนาเป็นระบบเพื่อให้พนักงาน
ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆผ่านระบบเว็บไซต์ภายใน(Intranet)
และสามารถนำ�มาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
2. แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำ�องค์กร ได้ดำ�เนินธุรกิจด้วย และใช้บัตรลงคะแนนเสียง
ความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และมีความมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจ
3. นำ�เสนอค่าตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทน
และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักการกำ�กับดูแล สำ�หรับกรรมการแต่ละตำ�แหน่งที่ชัดเจน ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ�
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจที่
เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนประจำ�ปี ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ป็นประจำ�ทุกปี
4. บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
แบบรายบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
1. คณะกรรมการบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่
5. ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล ต่ า งๆของบริ ษั ท ได้ ที่
ดีของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG www.kslgroup.com ซึ่งจะมีข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย(IOD) นโยบายการ รวมถึงข้อมูลการประชุม ซึง่ จะอำ�นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ สี่ นใจ
กำ�กับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนหลักเกณฑ์ ศึกษาสารสนเทศของบริษทั ได้ อีกทัง้ ยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้
ในระดับสากลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ASEAN CG ผ่านทาง Email: ir@kslgroup.com และ secretary@kslgroup.com
Scorecard เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯได้รับการประเมินผลจากโครงการสำ�รวจ
6. บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะอำ�นวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้
การกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance ได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่ เช่น มีวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำ�ปี 2562 โดยสมาคม สิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติการจ่าย
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent)
เงินปันผลประจำ�ปี และก่อนที่จะมีวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับ
2. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับ เงินปันผล เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกที่จะถือหุ้นเพื่อ
โดยผ่านหลักสูตร “ KSL Basic 2019 ” เรือ่ งจริยธรรมธุรกิจและมาตราการ รับเงินปันผลหรือไม่ และบริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญต่อการประชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ แก่ โดยอำ�นวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบัน
พนักงานในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562
เข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2561
3. เผยแพร่ น โยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ จรรยาบรรณใน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ
การดำ�เนินธุรกิจ คู่มือมาตราการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในเว็บไซต์ของ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา
บริษัทและเว็บไซต์ภายใน (Intranet) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จึงเป็นสถานทีท่ สี่ ะดวก
และพนักงานของบริษัทฯทุกกลุ่มรับทราบ และยึดถือเป็นเป็นแนวทางใน ต่อการเดินทาง นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสาร
การปฏิบัติงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพือ่ ลดระยะเวลาใน
การตรวจสอบเอกสารในวันประชุมและบริษทั จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดที่ สถานที่จัดการประชุมสำ�หรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน
1.สิทธิของผู้ถือหุ้น, หมวดที่ 2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, โดยบริษทั ฯ ได้น�ำ เทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้กบั การประชุม
หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย, หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและ ผู้ถือหุ้นทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้
ความโปร่งใส, หมวดที่ 5.บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, การดำ�เนินการประชุมสามารถกระทำ�ได้รวดเร็วถูกต้องแม่นยำ�
หมวดที่ 6. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น และหมวดที่ 7.การให้ข้อมูล
7. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 ครั้งที่
การกระทำ�ผิดและการทุจริต
1/2562 บริษทั ฯได้ก�ำ หนดวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้เป็นเรือ่ งๆ อย่างชัดเจน
เช่น วาระงบแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุน วาระจัดสรรเงินกำ�ไร
ทั้งนี้บริษัทฯได้ดำ�เนินการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ ภายใต้ เพื่อจ่ายปันผลและสำ�รองตามกฎหมาย วาระการเลือกตั้งกรรมการแทน
นโยบายในระหว่างปีที่ผ่านมา
กรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ วาระการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าสอบบัญชี
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
8. ในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2561 ครัง้ ที1่ /2562 ประธาน
1. เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอวาระการประชุ ม และส่ ง คำ � ถาม กรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์ส�ำ หรับการประชุมและวิธกี ารออกเสียงลงมติให้
ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเป็นการล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการตรวจสอบการดำ�เนินงานของบริษัทฯ แสดงความคิดเห็นและ
ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าว ข้อเสนอแนะต่างๆ บริษทั มีการบันทึกการถ่ายวิดที ศั น์ บันทึกภาพและเสียง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และ การประชุม ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้
ระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.kslgroup.com สารสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำ�คัญเพิ่มเติม
ส่วนของ “ ข้อมูลสำ�หรับนักลงทุน ” ภายใต้หัวข้อ “ห้องข่าว”
อย่างกะทันหัน ไม่มกี ารเพิม่ วาระอืน่ ๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญใดๆโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
ไม่จำ�กัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี 2562

56

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

9. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2561 ครัง้ ที1่ /2562
มีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
มีการบันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน และบันทึก
รายชือ่ พร้อมตำ�แหน่งของกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงบันทึก
ประเด็นคำ�ถามคำ�ตอบที่ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็น พร้อมทั้ง
บันทึกจำ�นวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระ ซึ่งทางบริษัทได้เผยแพร่
รายงานการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจาก
วันประชุมผู้ถือหุ้น
10. คณะกรรมการบริษทั ไม่มกี ารถือหุน้ รวมกันเกินกว่า ร้อยละ 25
ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท`
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

กรรมการและผูบ้ ริหารใช้ความระมัดระวังเกีย่ วกับการใช้หรืออาจถูกมองว่า
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
5. บริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
(แสดงรายละเอียดในหัวข้อ เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)
6. บริษัทได้กำ�หนดข้อบังคับของบริษัทว่า กรรมการบริษัทจะ
ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วน
ไม่ จำ � กั ด ความรั บ ผิ ด ในห้ า งหุ้ น ส่ ว นจำ � กั ด หรื อ เป็ น กรรมการของ
บริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมหาชนจำ�กัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้ง
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้
บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ทำ�ขึน้ ในระหว่างรอบปีบญั ชี หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิม่
ขึน้ หรือลดลงในระหว่างรอบปีบญั ชีในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ โดยบริษทั
ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ
ผูเ้ กีย่ วข้องต่อคณะกรรมการ ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษทั
นอกจากนี้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องจะไม่มี
สิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

1. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบ
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ
2. เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ พิ จารณาแต่ ง ตั้ ง
เป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน
2562 โดยแจ้ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบผ่ า นระบบข่ า วของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขนั้ ตอนทีช่ ดั เจนไว้
ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.kslgroup.com ส่วนของ “ข้อมูลสำ�หรับ
นักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ห้องข่าว” ซึ่ง ภายหลังที่รับเรื่อง ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณากลัน่ กรองตามกระบวนการต่อไปอย่างไร
7. ในปีที่ผา่ นมา ไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท
ก็ตามที่ผา่ นมาไม่มีการเสนอชื่อแต่อย่างใด
มีการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน และบริษทั ไม่มกี ารฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การทำ�รายการระหว่างกัน
3. บริษทั ฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้
สามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อม
8. บริ ษั ท ไม่ มี ร ายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น (Related Parties
กับหนังสือนัดประชุม เพือ่ อำ�นวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้า Transaction) ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำ�นาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอืน่
เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ หนังสือเชิญ
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ประชุมฉบับสมบูรณ์ทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษทั
ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของ
ส่วนหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษัทฯได้มอบให้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึง่ เป็นนายทะเบียนหุน้ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
ของบริษทั ฯ ดำ�เนินการจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า ทางการค้า เจ้าหนี้ และชุมชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยู่ ในอดีตทีผ่ า่ นมา บริษทั ดำ�เนิน
21 วัน กรณีวาระปกติ และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ นโยบายต่าง ๆ ในการสร้างจริยธรรมการดำ�เนินธุรกิจมาโดยตลอด เช่น
น้อยกว่า 14 วัน กรณีวาระพิเศษ
4. บริ ษั ท ฯได้ กำ � หนดนโยบายป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายใน
ของบริษทั โดยให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีร่ บั ทราบข้อมูลภายใน
ที่มีนัยสำ�คัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์
งดการซื้อขายหลักทรัพย์ ในระยะเวลาหนึ่งเดือน ก่อนจะมีการประกาศ
ผลการดำ�เนินงาน หรือ ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
(หมวดที่ 2 - การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน) นอกจากนัน้ บริษทั ฯ
ใช้มาตรการแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรก่อนการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ว่าให้งดซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ ตั้งแต่วันใดถึงวันใดอย่างแจ้งชัด ผ่านเลขานุการฯบริษัทและ
รายงานให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการบริษทั ทราบทุกครัง้
ถึงการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร(หากมี)เพื่อ
ความโปร่งใส กับแจ้งข่าวจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กรณีมกี ารกระทำ�ผิดเกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายใน เพือ่ ให้
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ผู้ถือหุ้น

บริษทั ฯ มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
และกำ�หนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน

พนักงาน

บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ โดยพนักงานทุกคน
ต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค นอกจากนี้บริษัทได้กำ�หนดเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม
สำ�หรับพนักงาน และมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยให้
พนักงานได้รับค่าตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เช่น เงินเดือน โบนัสทีเ่ หมาะสมตามผลปฏิบตั งิ านของพนักงาน
และผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ อีกทัง้ บริษทั ยังมีการจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ เพือ่ สร้างหลักประกันให้แก่พนักงาน
ภายในบริษัท รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำ�หรับปฏิบัติงานและพัฒนา
องค์กร และเปิดเผยตัวเลขจำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี รวมเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน (รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

ลูกค้า

บริษัทใช้ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL,
KOSHER เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าบริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำ�คัญด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์สินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และบริการในระดับโลก ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัด
โดยไม่นำ�มาเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ตลอดจนการจัดช่องทางการติดต่อสำ�หรับลูกค้า เพื่อแนะนำ�ติชม
หรือแจ้งข้อร้องเรียน โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทฯจะได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะประมาณ 40-50 ครั้งต่อปีสำ�หรับ
การดำ�เนินการของโรงงานน้�ำ ตาลทราย 5 แห่ง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการทำ�ธุรกิจกับบริษทั ฯ จะไม่มขี อ้ ขัดแย้งใดๆกับมาตรฐาน
ที่ลูกค้ายึดถืออยู่ บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกมาประเมินการดำ�เนินการและให้การรับรองในส่วนของมาตรฐาน
แรงงานตามมาตรฐานของลูกค้าด้วย

คู่ค้า

คู่ค้าของบริษัทนั้น นอกจากหมายถึงคู่สัญญาในการซื้อขายและการจ้างระหว่างกันแล้ว ยังรวมไปถึงผู้ร่วมลงทุนกับ
บริษัทในบางกิจการด้วย บริษัทคำ�นึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญาร่วมทุนมาโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต
ความเท่าเทียมกัน และสิทธิทจี่ ะได้รบั ผลประโยชน์จากเงินทีล่ งทุน บริษทั มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับคู่ค้าในหมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่าสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
ความเสมอภาคในการดำ�เนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและยุติธรรม บริษัทกำ�หนด
คุณสมบัตขิ องคูค่ า้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทัว่ กันซึง่ ข้อมูลและเงือ่ นไขการจัดซือ้ จัดจ้างทีถ่ กู ต้อง
ครบถ้วนแก่คู่คา้ ที่มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีที่เปิดเผยและเท่าเทียมกัน รักษาข้อมูลการเสนอราคาที่ได้รับจากคู่คา้ ไว้เป็น
ความลับไม่เปิดเผยแก่คู่ค้าที่เสนอราคารายอื่น ไม่เรียกไม่รับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้ทำ�
สัญญาจัดซือ้ จัดจ้างกับบริษทั และได้ก�ำ หนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกันสำ�หรับการทำ�งานของ
ผู้รับจ้างในสถานประกอบการต่างๆนั้น บริษัทจะจัดเตรียมสภาพการทำ�งานที่ปลอดภัยแก่ผู้รับจ้างและกำ�ชับให้ผู้รับจ้าง
ปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัยของบริษทั อย่างเคร่งครัดด้วย เมือ่ งานแล้วเสร็จ บริษทั มีขนั้ ตอนการตรวจรับงานที่โปร่งใส
และเป็นธรรมและชำ�ระค่าสินค้าหรือค่าจ้างภายในเวลาที่เหมาะสม บริษัทโดยฝ่ายจัดซื้อได้สื่อสารกับคู่ค้า (supplier)
ด้วยช่องทางต่างๆ ในเรื่องที่สำ�คัญ และจัดช่องทางร้องเรียนและแจ้งข้อมูลแก่บริษัทโดยแจ้งให้คู่ค้าทราบ นอกจากนั้น
ในปี 2562 บริษทั ได้สง่ หนังสือแจ้งคูค่ า้ ถึงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั
ให้รับทราบ ทั้งนี้ หน่วยจัดซื้อส่วนกลางขอให้หัวหน้าแผนกพัสดุทุกโรงงานที่มีการจัดซื้อท้องถิ่นส่งหนังสือรับทราบ
นโยบายการต่อต้านการคอรัปชั่นให้ผู้ขายท้องถิ่นรับทราบด้วย

เจ้าหนี้

บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข สัญญา และข้อผูกพันทีต่ กลงทีม่ กี บั เจ้าหนีท้ งั้ ในแก่การชำ�ระหนีต้ รงตามกำ�หนดเวลา
การใช้บริการทางการเงินที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของบริษัท การให้และรักษาหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำ�หนด เช่น
รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษทั ทีถ่ กู ต้องแก่เจ้าหนีเ้ พือ่ ประโยชน์ในการวิเคราะห์สนิ เชือ่ การรักษาอัตราส่วนหนีส้ นิ
และทุน เป็นต้น ในการดำ�เนินงาน บริษทั ได้สร้างความไว้วางใจให้กบั เจ้าหนีผ้ า่ นการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และ
อำ�นวยความสะดวกด้านข้อมูล ข่าวสาร เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับบริษทั ผ่านทางรายงานประจำ�ปีและรายงาน 56-1
กับสถานะทางการเงินของบริษทั อย่างเปิดเผยผ่านทางงบการเงินที่ได้จดั ทำ�และรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทีเ่ ป็น
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และได้กำ�หนดวิธีปฎิบัติไว้ในจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน

คู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และได้กำ�หนดจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
ว่าบุคลากรต้องไม่ด�ำ เนินธุรกิจของบริษทั โดยทำ�ลายหรือกีดกันคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธที ี่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้วธิ ี
การใดๆให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย ในทางปฏิบัติ คู่แข่งในอุตสาหกรรมจะเป็นสมาชิกในสมาคม
เดียวกันซึ่งได้ประชุมปรึกษาหารือและแบ่งปันข้อมูลกันอยู่เป็นประจำ� จึงไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างไม่
เป็นธรรม
รายงานประจำ�ปี 2562
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ชุมชน /สังคม

บริษทั ฯให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมทัง้ ปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ บริษทั ได้สง่ เสริมให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั มีสว่ นร่วมใน
การจัดกิจกรรม หรือ เข้าไปมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และ
เสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมทีบ่ ริษทั ได้เข้าไปดำ�เนินธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ ปลูกฝัง
จิตสำ�นึก และส่งเสริมให้พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและทำ�ประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคม เปิดโอกาส
ให้ชมุ ชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของบริษทั รวมทัง้ เสนอความเห็นและ
ให้ขอ้ เสนอแนะหรือร้องเรียนทีเ่ ป็นผลมาจากการดำ�เนินงานของบริษทั

ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมุษยชน โดยบริษัทกำ�หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการ ว่าบริษัทสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน และดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์
ของปฎิญญาและอนุสัญญาของสหประชาชาติ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆที่ประเทศไทยเป็นภาคี และ
จะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำ�ใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน สถานประกอบการแต่ละแห่งของบริษัทในกลุ่มได้
แสดงเจตนารมณ์ ให้ปรากฏเด่นชัดว่าบริษัทฯไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยประกาศให้ชุมชนทราบ
โดยทั่วกันผ่านช่องทางต่างๆ

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่า บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
พนักงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด บริษัทสนับสนุนการนำ�วัสดุกลับมาใช้ใหม่บริษัทให้
ความสำ�คัญอย่างยิง่ กับการใช้วตั ถุดบิ และของเหลือใช้ให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ โดยหมุนเวียนไปใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ
ส่วนที่โรงงานจะเน้นการรักษาคุณภาพของสิง่ แวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียหรือมลภาวะสูช่ มุ ชน บริษทั ได้มกี ารนำ�
เครื่องดักจับฝุ่นละอองที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัทพัฒนาระบบบำ�บัดน้ำ�เสียจาก
กระบวนการผลิตให้สะอาดพอทีจ่ ะนำ�กลับมาใช้หรือปล่อยกลับสูแ่ หล่งน้�ำ ธรรมชาติได้และได้สร้างระบบบำ�บัดน้�ำ
คอนเดนเสทจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ (โครงการต้นแบบ Submerged Aerated Fixed Film - SAF) ขึน้ ที่
โรงงานในอำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ บริษทั ได้ปฎิบตั ติ ามกฎหมายสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด
และได้กำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำ�งาน รวมถึงกำ�หนด
นโยบายการดำ�เนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุม้ ค่า กำ�หนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบตั งิ านด้วยจิตสำ�นึกถึงความปลอดภัยและคำ�นึงถึงสิง่ แวดล้อม
และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม(รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา บริษัทฯเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดข้อกล่าวหาหรือเสี่ยงต่อ
ข้อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น อนึ่ง เนื่องจากความเสี่ยงทางกฎหมายในเรื่องนี้เป็น
เรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะความไม่คุ้นเคยกับประเด็นกฎหมายของบุคลากร บริษัทฯจึงได้กำ�หนดรายละเอียด
เพิม่ เติมในจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯว่า บุคลากรต้องเคารพสิทธิทชี่ อบด้วยกฎหมายในทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยไม่ใช้งานสร้างสรรค์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าการกระทำ�ใดของหน่วยงานใดจะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือไม่
ควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯก่อน ทั้งนี้ จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจได้ให้ความหมายของทรัพย์สิน
ทางปัญญาไว้ครอบคลุมเพียงพอว่า รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ข้อมูลคู่ค้า ข้อมูลลูกค้า
สูตรการผลิต ตลอดจนข้อมูลหรือสิง่ อืน่ ๆ ทีถ่ อื เป็นความลับทางการค้า ในทางปฏิบตั ิ ปรากฏว่ามีการปรึกษาหารือ
เรื่องนี้บ่อยครั้ง และสามารถป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ได้หลายกรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้ควบคุมกิจการของบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งที่กำ�กับดูแลโดยองค์กร
/ หน่วยงานของรัฐ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและราชการส่วนกลาง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ความเหมาะสม กลุม่ บริษทั ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้แน่ใจว่ากลุม่ บริษทั ได้ปฏิบตั ถิ กู ต้องตาม
กฎหมายและข้อกำ�หนดของทางราชการโดยไม่บกพร่อง เช่น การติดต่อประสานกับเทศบาลตำ�บล สำ�นักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำ�นักงานทรัพยากรน้ำ�บาดาล สำ�นักงาน
ทรัพยากรน้ำ� สำ�นักชลประทาน สำ�นักงานสรรพากรพื้นที่ สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำ�นักงาน
ประกันสังคม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น กลุ่มบริษัทให้ความสำ�คัญกับการร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานของรัฐที่ขอความร่วมมือหรือขอรับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่บริษัท
ได้ประกอบกิจการอย่างสม่ำ�เสมอ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำ�บล โรงพยาบาล สาธารณสุขอำ�เภอ/
จังหวัด โรงเรียน สถานีต�ำ รวจภูธร เป็นต้น โดยได้แสดงข้อมูลไว้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม”

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

นอกจากที่บริษัทให้ความสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังที่
ได้กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือ
การแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ที่ทำ�ให้บริษัทสามารถพัฒนา หรือปรับปรุง แก้ไข
การดำ�เนินงานของบริษทั โดยบริษทั จัดช่องทางให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถ
ติดต่อกับบริษัทได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
เกิดขึ้นและผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
ทำ�ได้โดยแจ้งต่อผูบ้ ริหารของบริษทั หรือหัวหน้าสำ�นักงานตรวจสอบภายใน
หรือหัวหน้าส่วนงานทรัพยากรบุคคล หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ทางโทรศัพท์หรือทาง e-mail ในปีที่ผา่ นมา บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแส
การกระทำ�ความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้กำ�หนดรายละเอียดเหล่านี้
ไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการว่าด้วยการให้ข้อมูลการกระทำ�ผิด
และการทุจริตและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
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ประวัตกิ ารอบรมกรรมการ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2) แล้ว
5. จัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำ�ปี
ซึง่ มีเนือ้ หารับรองการปฏิบตั ติ ามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงิน
ทีม่ ขี อ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าว
ลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

6. เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษทั เกีย่ วกรรมการและผูบ้ ริหาร
ประกอบไปด้วย ชื่อ อายุ เพศ ตำ�แหน่ง ประวัติการศึกษา สัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำ�งาน และภาพถ่าย รวมถึงข้อมูล
องค์กร โครงสร้างการถือหุน้ โครงสร้างคณะกรรมการ วิสยั ทัศน์ / ภารกิจ
หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายที่กำ�หนด จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อมูล นักลงทุน นโยบายเกี่ยวกับ
บริษัทให้ความสำ�คัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำ�คัญ ที่ต้อง สิ่งแวดล้อมและสังคม รายงานประจำ�ปี งบการเงิน และข่าวสารที่บริษัท
แจ้งต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เผยแพร่โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยความโปร่งใส
7. คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของ
โดยบริษัทได้ดำ�เนินการ
บริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ
1. เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำ�หนดให้มีการทบทวน
กับธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน ภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด โดยงบการเงิน รายงาน ฯ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ/หรือทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
จะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีวา่ ถูกต้องตรงตาม ข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำ�การ
มาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นยอมรับโดยทั่วไป
1.1 งบการเงินของบริษทั ได้รบั การรับรองโดยไม่มเี งือ่ นไข
8. บริษทั ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
จากผู้สอบบัญชี
แก่ผลู้ งทุนเพือ่ ให้ผลู้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และ
1.2 ไม่มีรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วมที่อาจะทำ�ให้เกิด โปร่งใส บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพื่อทำ�หน้าที่ในการติดต่อ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำ�คัญ
สื่อสารและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ โดย
สามารถติดต่อได้ที่ email: ir@kslgroup.com หรือติดต่อที่
2. เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
1. นายมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์ (ลาออกระหว่างปี)
ภายใน 3 เดือนและรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2) ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั
หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230
สิน้ สุดรอบปีบญั ชี ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์
Email: meechai@kslgroup.com
แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
2. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
ตลาดหลักทรัพย์ และผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริษัท www.kslgroup.
หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230
com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
Email: chalush@kslgroup.com
นอกจากนี้ในเว็บไซต์ของบริษัท ยังมีการนำ�เสนอข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษทั ได้ดขี นึ้ และสามารถนำ�ไป
กับบริษัท และอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
ถ่ายทอดต่อนักลงทุนทีส่ นใจได้ บริษทั จึงจัดทำ�แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์
ประจำ�ปี โดยมีการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส
3. ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้ถูกสำ�นักงาน ก.ล.ต. หรือ ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำ�เนินการเนือ่ งมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตาม
ข้อกำ�หนด ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผย
ข้อมูลผ่านการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก
4. บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งข้อมูลจำ�นวนครั้งที่กรรมการบริษัท
แต่ละคนเข้าร่วมการประชุม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร นโยบายการกำ�กับดูแลโดยสรุป นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และสังคม และการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ �ำ หนด จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ ในปี 2562 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ มีกจิ กรรมในการนำ�เสนอข้อมูล
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดว่าเพื่อให้กรรมการมีเวลา
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
อย่างเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ฯได้ดี และการเป็นกรรมการ
ในบริษทั อืน่ ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการของบริษทั ฯ
กิจกรรมปี 2562
จำ�นวนครั้งต่อปี กรรมการไม่ควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริษทั
1. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
จำ�นวน 4 ครั้ง ในเวลาเดียวกัน ปัจจุบันนี้ ไม่มีกรรมการที่รายงานว่าเป็นกรรมการใน
2. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
จำ�นวน 1 ครั้ง บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน
3. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ
จำ�นวน 4 ครั้ง
หน้าทีข่ องคณะกรรมการ ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการเป็น
ไปตามหลักการที่กำ�หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ หมวดที่ 5
4. การให้ข้อมูล และตอบซักถามของนักลงทุน
จำ�นวน 11 ครัง้
กล่าวคือภารกิจการกำ�กับดูแลให้บริษัทฯมีการบริหารจัดการที่ดีและ
สัมพันธ์ทาง E-mail
สร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน อำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ
จึงไม่ได้ก้าวล่วงการดำ�เนินกิจการตามปกติของฝ่ายจัดการ แม้กฎบัตร
หมวดที่ 5 : บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรม คณะกรรมการจะระบุ อำ � นาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การเห็ น ชอบหรื อ อนุ มั ติ
การบริษัทฯ
เรื่องต่างๆไว้ แต่อำ�นาจดังกล่าวก็มีขอบเขตตามที่คู่มืออำ�นาจดำ�เนินการ
ของบริษัทฯระบุไว้ในแต่ละกรณี ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติคู่มือ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญในเรื่องความรับผิดชอบของ อำ�นาจดำ�เนินการนี้
คณะกรรมการ เพือ่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
นอกจากนัน้ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการยังได้ก�ำ หนดสถานะและ
1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ อำ�นาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการบริษทั กับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไว้แตก
จำ � นวน 21 คน โดยเป็ น กรรมการอิ ส ระจำ � นวน 7 คนที่ ป ราศจาก ต่างกันชัดเจน อีกทั้งประธานกรรมการบริษัทฯต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อ กับกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย
การใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ (กรรมการอิสระลาออกระหว่างปี 2562
จำ�นวนหนึง่ คน บริษทั ฯอยูร่ ะหว่างการสรรหาเพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ )
ทัง้ นีก้ ารเป็นกรรมการในบริษทั หรือองค์กรอืน่ ๆทีบ่ ริษทั ฯร่วมลงทุน
หรือในฐานะตัวแทนของบริษัทของกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหาร
2. ประธานกรรมการบริษทั เป็นกรรมการอิสระ ซึง่ ไม่เป็นบุคคลเดียว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ
กับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้กำ�หนดนโยบาย อาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อนุมัติให้ผู้บริหารไปเป็น
ความหลากหลายของกรรมการทีต่ อ้ งสรรหา สำ�หรับผูท้ จ่ี ะมาทำ�หน้าทีเ่ ป็น กรรมการในบริษัทหรือองค์กรดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
กรรมการโดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ทีจ่ �ำ เป็นอย่างยิง่ ต่อ
ธุรกิจ ทีย่ งั ขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ วิชาชีพ ความเชีย่ วชาญ
3. ตามข้อบังคับของบริษทั ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทกุ ครัง้
เฉพาะด้าน โดยไม่ได้จ�ำ กัดเพศ อายุ ประวัตกิ ารศึกษา ทีจ่ ะมาทำ�หน้าทีเ่ ป็น ให้กรรมการจำ�นวนหนึ่งในสามออกจากตำ�แหน่ง ถ้าจำ�นวนกรรมการแบ่ง
กรรมการแต่อย่างใด เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเข้มแข็งยิง่ ขึน้ เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม ดังนั้น
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ รายละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ กรรมการมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการทั้งชุด
ประสบการณ์ การถือหุน้ (รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี �ำ นาจ ครบวาระ หากยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการ
ควบคุม และเลขานุการบริษทั ) และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็น ชุดเดิมยังคงทำ�หน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ผูบ้ ริหารอย่างน้อยหนึง่ คน ทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลัก เข้ามาแทน
ของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่
กรรมการมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รบั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
เลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษทั ฯไม่มขี อ้ ห้ามการแต่งตัง้ กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการ
ที่พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่
กำ�กับดูแลกิจการ โดยกำ�หนดคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบและ
ระยะเวลาดำ�รงตำ�แหน่งไว้ในกฎบัตรหรือประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการอิสระมีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจำ�นวนกรรมการ แต่ละชุด
ทัง้ หมดและมีจ�ำ นวนอย่างน้อยสามคน มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกัน
ได้ ไ ม่ เ กิ น สามวาระหรื อ ไม่ เ กิ น เก้ า ปี แ ล้ ว แต่ ร ะยะเวลาใดจะนานกว่ า
5. เพือ่ ความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ กรรมการ
แต่ ห ากคณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรให้กรรมการอิสระรายใดที่ดำ�รง ส่ ว นใหญ่ ใ นคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเป็ น กรรมการอิ ส ระ และประธาน
ตำ�แหน่งติดต่อกันมาครบสามวาระหรือเก้าปีดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป ก็ ให้ คณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพือ่ ให้การทำ�หน้าที่
คณะกรรมการบริษทั ฯขยายระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระ ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการ
ออกไปได้ตามที่เห็นสมควร
จะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
ชุดย่อยมีวาระ 3 ปี ในกรณีทคี่ ณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มกี ารแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทำ�หน้าที่ต่อจนกว่า
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จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน และในกรณีที่กรรมการ
หมดวาระในคณะกรรมการบริษัท และไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษทั อีก จะทำ�ให้วาระของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
หมดวาระลงตาม ทัง้ นี้ หากมีกรรมการเพิม่ ใหม่ระหว่างปีในกรรมการชุดย่อย ให้
กรรมการนัน้ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับวาระของคณะกรรมการชุดย่อยเดิม
6. คณะกรรมการกำ�หนดนโยบายการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ทีบ่ ริษทั อืน่ ของกรรมการ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั ทีว่ า่ กรรมการบริษทั
จะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วน
ไม่จ�ำ กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมการของบริษทั จำ�กัด
หรือบริษทั มหาชนจำ�กัดอืน่ ทีป่ ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง โดยนโยบายดังกล่าว ทางคณะกรรมการได้
กำ�หนดให้ใช้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย
7. กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีจำ�นวน 10 คน ดำ�รงตำ�แหน่ง
พนักงานบริหารระดับสูงในบริษัทฯตั้งแต่ตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
จนถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปัจจุบัน ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
รายงานว่าเป็นกรรมการในบริษทั จดทะเบียนทีอ่ ยูน่ อกกลุม่ บริษทั มากกว่า
สองบริษัทขึ้นไป บริษัทฯมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์
การทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (ปัจจุบันคือนายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์)
8. บริษทั ได้ก�ำ หนด วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท โดยทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจทุกปีก่อนที่
จะเริม่ จัดทำ�กลยุทธ์และแผนดำ�เนินงาน ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝา่ ยจัดการ
ดำ�เนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำ�หนดไว้ รวมทั้ง
จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทได้มีการกำ�หนด
แผนกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะยาวในการพัฒนาโครงการและมีการลงทุน
อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาสังคมโดยเป็นผูป้ ระกอบการ
ที่มีจรรยาบรรณ ตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้คณะกรรมการจะได้รับทราบและ
ติดตามผลการดำ�เนินงานตามกลยุทธ์ในแต่ละไตรมาสเมือ่ ฝ่ายจัดการนำ�เสนอ
ผลการดำ�เนินงานรายไตรมาสและรายงานการเงิน
9. คณะกรรมการบริษัทมีการจัดทำ�คู่มือนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ โดยตระหนักถึง
ความรับผิดชอบทีพ่ งึ มีตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ดำ�เนินการใดๆด้วย
ความเป็นธรรมและคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และยึดมั่น
ในหลักการดำ�เนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีการกำ�หนด
นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดำ�เนินงาน และการประเมินผล ตลอดจน
การดำ�เนินงานและการกำ�กับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้
10. คณะกรรมการบริษทั มีการจัดทำ�คูม่ อื นโยบายการให้ขอ้ มูล
การกระทำ � ผิ ด และการทุ จ ริ ต เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
การสอบสวนการกระทำ�ผิดและทุจริต การให้ขอ้ มูลการกระทำ�ผิดและทุจริต
การลงโทษผู้กระทำ�ผิด การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
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11. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจัดทำ�นโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการเป็น
ผูอ้ นุมตั ิ นโยบายการบริหารความเสีย่ งฉบับปัจจุบนั ได้ประกาศใช้เมือ่ วันที่
1 กันยายน พ.ศ. 2560 และจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหาร
ความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงหลัก (Key Risk) และความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ
ได้เปิดเผยในรายงานประจำ�ปี โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง
12. หน้ า ที่ ป ระการหนึ่ ง ของคณะกรรมการตามกฎบั ต ร
คณะกรรมการบริษัทฯ คือดูแลและปฏิบัติไม่ ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ร ะหว่ า งกรรมการ ผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการได้ดแู ลอย่างรอบคอบเมือ่ เกิดรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อ
ทีเ่ ป็นรายการระหว่างกัน ตามข้อกำ�หนด และวิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย ในรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น โดยการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามขนาดของรายการตามข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียในรายการทีจ่ ะทำ� จะไม่มสี ว่ นร่วม
ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนใน
รายงานประจำ�ปีและแบบ 56-1 ทั้งนี้ หน้าที่และการปฏิบัติดังกล่าวเป็น
ไปตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส และแนวปฏิบัติตามนโยบายฯที่กำ�หนดไว้
13. การบริหารงานและระบบการควบคุมภายในทีด่ มี ปี ระสิทธิผล
เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมี
ข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่างถูกต้อง รวมทั้งการใช้ทรัพยากรของบริษัทเป็นไปอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั
โดยบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำ�หน้าที่วิเคราะห์ ตรวจสอบ
ประเมินผลให้ค�ำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินกิจการต่างๆ
ของบริษทั และมีคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ทำ�หน้าทีส่ อบทานให้บริษทั
มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล หน่วยงานดังกล่าวมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มี
การทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบปีละ1 ครั้ง และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำ�ปี
14. การบริ ห ารความเสี่ ย ง อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งในการจัดให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ ง
ครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการวางระบบการบริหารความเสีย่ ง
โดยจะมี ก ารทบทวนความเพี ย งพอของระบบและประสิ ท ธิ ผ ลของ
การจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงการจัดให้มสี ญั ญาณเตือนภัยล่วงหน้า
และรายการผิดปกติ
15. องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษทั กำ�หนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินจิ ฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมคณะกรรมการให้ถอื เสียงข้างมาก นอกจากนัน้
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าในการลงมติใน
วาระที่สำ�คัญ ควรมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำ�นวนกรรมการทั้งหมด
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

การประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯกำ�หนดให้มีการจัดทำ�แบบประเมินตนเอง
ซึ่งนำ�แบบของตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้กับบริษัท ได้แก่ (1) แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ Self-assessment Form of the
Board of Directors (2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
Self-evaluation Form of sub-committees ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ (3) แบบประเมินตนเองของ
กรรมการเป็นรายบุคคลSelf-evaluation Form of individual directors
เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันทบทวนการทำ�งาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรค
รวมถึงพิจารณาผลงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และ
หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการทำ�งานของคณะกรรมการบริษทั
ในปีต่อๆไป นำ�ไปสู่การพัฒนาตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กระบวนการประเมินผล
สำ�นักเลขานุการบริษัทและกฎหมายได้จัดส่งแบบประเมินผลให้
กรรมการบริษทั ทุกคนเพือ่ ประเมินผลการปฎิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ ต นดำ � รงตำ � แหน่ ง เป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า
หนึง่ เดือนก่อนวันสิน้ ปีการเงิน จากนัน้ จะสรุปผลและนำ�เสนอผลประเมินนัน้
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
จะคิ ด เป็ น ร้ อ ยละจากคะแนนเต็ ม ในแต่ ล ะข้ อ โดยมี เ กณฑ์
การวัดผลดังนี้
มากกว่า 85% = ดีเยี่ยม
มากกว่า 75% = ดีมาก
มากกว่า 65% = ดี
มากกว่า 50% = พอใช้
ต่ำ�กว่า 50% = ควรปรับปรุง
หัวข้อการประเมิน
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ
2. บทบาท/หน้าที่/และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำ�หน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและ
การพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการ คณะกรรมการ รายบุคคล
ทั้งคณะ
ชุดย่อย
/
/
/
/

/

/

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)
คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้กำ�หนดวิธีการเป้าหมายและการประเมินผลงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่(CEO) โดยมีเกณฑ์
การประเมินตามหลัก Balance Score Card (BSC) ที่ควรพิจารณา
ผลการดำ�เนินงาน 4 มุมมอง/ด้าน
1. ด้านการเงิน
2. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
3. ด้านการตลาดและลูกค้า
4. ด้านกระบวนการภายใน
และนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณเป็นประจำ�ทุกปี
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ในส่วนของกรรมการนั้น นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการกำ�หนด
ว่าบริษัทฯสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯและผู้บริหารได้รับการอบรมและ
พัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ที่จัดโดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการบริษัทฯ
สามารถทำ�หน้าที่และกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทส่งกรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับหลายสถาบัน
อาทิเช่น หลักสูตร Chairman, หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), หลักสูตรพื้นฐานที่จำ�เป็น
สำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรต่างๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ที่จัดขึ้น
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่างๆ ใน ปี2562
มีกรรมการเข้ารับการอบรมสัมมนาหลายหลักสูตร เช่น นางอัญชลี พิพฒั นเสริญ
กรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรม “Board Matters and Trends” ระหว่าง
วันที่ 23-24 เมษายน 2562 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
และนางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริษทั เข้าร่วมอบรม “อัพเดท
กฎหมายแรงงาน” เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 จัดโดย สมาคมการ
จัดการงานบุคคล รวมถึงเข้าร่วมอบรม “How to implement OKR and
Gamification” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 จัดโดยบริษัท อริยชน จำ�กัด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำ�นวยการ
โรงงานผลิตและผู้จัดการโรงงาน ของบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา
เชิ ง ปฏิ บั ติ การที่ บ ริ ษั ท จั ด ขึ้ น โดยได้ เ ชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญภายนอกมาเป็ น
วิทยากร เรื่อง “ทักษะการสื่อสารในภาวะวิกฤตกับสื่อมวลชน” (Crisis
Communication Skills) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจในการประเมินสถานการณ์ทเ่ี ป็นภาวะวิกฤต การฝึกปฏิบตั ิ
ผลการประเมินสำ�หรับปี 2562 แสดงผลคะแนนการปฏิบตั งิ านของ การตอบคำ�ถามและการสือ่ สารสูส่ าธารณะผ่านสือ่ สารมวลชนประเภทต่างๆ
คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ Self-assessment Form of the Board of และการจัดเตรียมแผนงานสำ�หรับการดำ�เนินการในอนาคต
Directors และผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย Selfevaluation Form of sub-committees รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการเป็นรายบุคคล Self-evaluation Form of individual directors
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่1/25622563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาและอภิปรายตั้งข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการประเมินครั้งนี้เพื่อให้มีการปรับปรุงต่อไป
/
/
/
/

/

/
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การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่
คณะกรรมการบริษทั ฯ กำ�หนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการบริษทั ใหม่
ทุกคนทีเ่ ข้ารับตำ�แหน่งในบริษทั เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ และ
การดำ�เนินการด้านต่างๆของบริษทั ฯ โดยมีเลขานุการบริษทั เป็นผูป้ ระสานงาน
ต่างๆ เช่น ข้อมูลสำ�คัญเกีย่ วกับบริษทั ข้อบังคับทีร่ ะบุขอบเขตอำ�นาจและ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ และเงือ่ นไขต่างๆ นอกจากนี้ หากกรรมการบริษทั
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ยังไม่ได้อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการบริษทั จะจัดให้กรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ดงั กล่าว
เข้าอบรมหลักสูตรที่จำ�เป็นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ทั้งนี้
ในปี 2562 บริษทั ยังไม่มกี รรมการบริษทั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ และอยู่ใน
ระหว่างดำ�เนินการพิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำ�รง
ตำ�แหน่งแทนกรรมการอิสระที่วา่ งลงหนึ่งคน
ในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและพนักงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่ม
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำ�งานให้ประสบความสำ�เร็จ และ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และ
การพัฒนาการทำ�งานร่วมกันแบบเป็นทีม รวมถึงการจัดองค์ความรู้เพื่อ
ถ่ายทอดสู่ผู้บริหารและพนักงานรุ่นใหม่
ในปี 2562 ที่ผา่ นมา บริษัทฯมีเป้าหมายที่จะใช้ระบบดิจิตัลในงาน
มากขึ้น แนวโน้มการพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน จึงโยงไปสู่ทักษะ
การทำ�งานออนไลน์ และระบบงานใหม่ๆ
หมวดที่ 6: การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานกระทำ�การคอร์รัปชั่น และให้มีการประเมินความเสี่ยงจาก
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
การคอร์รัปชั่นกับการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำ�เสมอ
รวมถึงทบทวนแนวทางการปฏิบตั แิ ละข้อกำ�หนดในการดำ�เนินการแต่ละส่วน ระบบ ทำ�หน้าที่ประเมินและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานที่ ตามเกณฑ์การประเมินตนเองที่เคยรับการประเมิน โดยประสานงาน
กับผู้ปฏิบัติของทุกหน่วยงานและสำ�นักตรวจสอบภายใน รวมทั้งดำ�เนิน
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบาย
แนวปฎิบตั ิ คือ บริษทั นำ�นโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เผยแพร่ และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง และ
และทำ�ความเข้าใจแก่พนักงานเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ิ โดยจัดทำ�จรรยาบรรณ บริษทั มีแนวทางขยายผลไปยังผูม้ สี ว่ นได้เสียให้เข้ามาอยู่ในแนวร่วมปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น คู่มือมาตรการต่อต้านการทุกจริตและ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้มากขึ้นเป็นลำ�ดับ
คอร์รัปชั่น และคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ในด้านการดำ�เนินการตามระบบงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ บริษทั มีการ
นโยบายนี้ เพื่อใช้อบรม ปฏิบัติ และให้พนักงานเรียนรู้ต่อไป นอกจากนี้
บริษัทยังให้ความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเหตุหรือเบาะแสการคอร์รัปชั่น จัดทำ�ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยใช้หลักเกณฑ์ของ
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ ผู้กระทำ�การคอร์รัปชั่นถือเป็นผู้กระทำ�ผิด COSO-ERM และจัดทำ�คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต เพื่อให้เป็น
วินยั อันจะถูกลงโทษทางวินยั ตามข้อบังคับการทำ�งานของบริษทั และอาจ แนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำ�กับดูแล ควบคุม ป้องกันและติดตาม
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าพนักงาน
ถูกดำ�เนินการตามกฎหมายทางแพ่ง/อาญา
ได้ ป ฏิ บั ติ ตามนโยบายและแนวทางการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น
บริษัทได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของ อย่างมีประสิทธิผล บริษัทจึงกำ�หนดให้สำ�นักบริหารความเสี่ยงฯ ติดตาม
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition และสรุปผลการติดตามงานอย่างสม่ำ�เสมอ และสำ�นักตรวจสอบภายใน
Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 และได้รับ ทำ�หน้าที่สอบทานประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
การรับรองเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยมีระยะเวลา และมาตรการควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งกำ�หนดไว้ในแผนการสอบทานประจำ�ปี
การรับรอง 3 ปี ซึง่ บริษทั ได้มอบหมายให้ส�ำ นักบริหารความเสีย่ งและพัฒนา ของสำ�นักตรวจสอบภายใน
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ในปี 2562 บริษัทได้ดำ�เนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่
สำ�คัญ ดังนี้
1. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ คูม่ อื มาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน่
เพื่ อ สื่ อ สารให้ พ นั ก งานและผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจต่อ นโยบายฯ โดยมี
ผู้บริหารและพนักงานสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวนทั้งสิ้น 709 คน
3. จัดอบรม เรื่องการระบุความเสี่ยงทุจริตคอร์รัปชั่นและ
แนวปฏิบัติที่ดี ในการต่อใบรับรอง CAC แก่ผู้บริหารและพนักงานทั้ง
6 สถานประกอบการพร้อมสำ�นักงานใหญ่ มีผู้บริหารและพนักงานสนใจ
เข้าร่วมอบรมทัง้ สิน้ จำ�นวน 245 คน และผ่านเกณฑ์การทดสอบร้อยละ 100
4. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ทกุ หน่วยงานประเมินความเสีย่ ง
ด้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ประจำ�ปี 2562 ตามแบบเครือ่ งมือการประเมิน
ความเสีย่ งเรือ่ งทุจริต (FRA Tool : Fraud Risk Assessment Tool) โดยหาก
ปัจจัยเสีย่ งใดมีโอกาสหรือความเสีย่ งทีม่ นี ยั สำ�คัญ ผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ ง
ดังกล่าว ต้องจัดทำ�แผนการควบคุมป้องกันหรือแก้ไข
5. พัฒนาช่องทางการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีแก่
คูค่ า้ ผ่านช่องทางออนไลน์ www.kbidding.com และพิจารณานำ�หลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างสีขาว (White Procurement) มาประยุกต์ใช้ในขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างยุติธรรมและรักษาไว้ซึ่ง
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
6. ติ ด ตามและรายงานการบริ ห ารความเสี่ ย งความเสี่ ย ง
ด้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ต่อคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ พร้อมทัง้
ระบุสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถนําไปดําเนินการแก้ไข
ป้องกันให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
7. ยื่นเอกสารต่ออายุการรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Recertification) ในเดือนกันยายน
2562
พัฒนาช่องทางสื่อสาร และจัดทำ�หลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างสีขาว

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

หมวดที่ 7 : การให้ข้อมูลการกระทำ�ผิดและการทุจริต
ตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูลการกระทำ�ผิดและการทุจริตหรือการร้องเรียนทีห่ ลากหลาย
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ
การระงับยับยัง้ และการป้องกันการกระทำ�ผิดหรือทุจริต หรือการร้องเรียน
เพื่อได้รับการเยียวยาแก้ไข
ช่องทางการให้ข้อมูลและกระบวนการ
1. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามี
การกระทำ�ผิดหรือการทุจริตเกิดขึน้ เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯหรือบริษทั ในกลุม่
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทราบโดยทันที
ไม่วา่ ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้รับการพิจารณาให้แจ้งต่อ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ตามแบบการให้ข้อมูลพบเห็นการกระทำ�ผิด
และการทุจริต ทัง้ นี้ พนักงานไม่ควรทีจ่ ะดำ�เนินการสอบสวน หรือซักถามใดๆ
เกี่ยวกับการกระทำ�ที่สงสัยด้วยตนเอง
2. หากอยู่ ในสถานการณ์ที่ ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่
จะแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าว หรือสงสัยว่าผูบ้ งั คับบัญชา หรือผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจ้ง
ผ่านช่องทาง ดังนี้
2.1 หัวหน้าสำ�นักตรวจสอบภายใน
โทร 02-642-6092ต่อ 127 หรือ
e-mail: ia@kslgroup.com หรือ
chartchai@kslgroup.com
2.2 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร 02-642-6092ต่อ 969
หรือ e-mail: ampaporn@kslgroup.com
2.3 ส่ง e-mail มาที่ ia@kslgroup.com
ใน Intranet ของบริษัทฯ
2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่นจำ�กัด (มหาชน)
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 22
ถนนศรีอยุธยาแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
หรือ e-mail: sitti@kslgroup.com
3. เมื่อบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ข้างต้นได้รับแจ้งว่ามี
การกระทำ�ผิดหรือการทุจริตต้องรายงานต่อสำ�นักตรวจสอบภายในทันที
4. สำ�นักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดทำ�ทะเบียนรับเรื่อง
ร้องเรียน และต้องจัดทำ�รายงานสรุปการรับเรือ่ งการแจ้งข้อมูลการกระทำ�ผิด
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป
5. สำ�นักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบื้องต้นว่าการกระทำ�
ผิดเกิดขึ้นในหน่วยงานใด และให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานนั้น
เพื่อดำ�เนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไปและติดตามผลการดำ�เนินการของ
หน่วยงานที่รับเรื่องไปนั้นเป็นระยะ
6. การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษทางวินยั และ
การดำ�เนินคดีทางกฎหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้นๆ
7. เมือ่ การพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนเสร็จสิน้ ให้หน่วยงานทีเ่ ป็น
ผู้ดำ�เนินการแจ้งผลการดำ�เนินการต่อสำ�นักตรวจสอบภายในเพื่อรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งต่อไป
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การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล
1. บริษัทฯ จะไม่เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่วา่
จะดำ�เนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลการกระทำ�ผิด หากผู้ใด
กระทำ�การฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัย
2. บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงาน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลการกระทำ�ผิด รวมถึงผูท้ ี่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใน
การสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต
3. บริ ษั ท ฯ จะให้ ความคุ้ ม ครองเพิ่ ม เติ ม เป็ น พิ เ ศษตาม
ความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและความสำ�คัญ
ของเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อสั่งการให้สายงานทรัพยากรบุคคลจัดหา
มาตรการการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่กรณี
4. กรณีพนักงานแจ้งเรือ่ งร้องเรียนหรือให้ขอ้ มูลการกระทำ�ผิด
ด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าบริษัทฯจะไม่พบการกระทำ�ผิดตามที่ได้ร้องเรียน
บริษทั ฯจะไม่ด�ำ เนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ให้ขอ้ มูลอย่างไรก็ตาม
หากผลการสอบสวนพบว่าเรื่องร้องเรียนไม่มีมูลความจริง และได้ทำ�ด้วย
เจตนาหรือจงใจให้เกิดผลเสียหายแก่บคุ คลอืน่ หรือให้ขอ้ มูลเท็จ บริษทั ฯ
จะพิจารณาดำ�เนินการลงโทษพนักงานที่ให้ข้อมูลตามข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทำ�งาน รวมทั้งพิจารณาดำ�เนินคดีตามกฎหมาย

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 20 คน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

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

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ บริษัทอยู่ในระหว่างดำ�เนินการพิจารณาแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งแทนกรรมการอิสระที่วา่ งลงหนึ่งคน

กรรมการของบริษัทจำ�นวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่
ไม่เป็นผูบ้ ริหารจำ�นวน 10 คน (ร้อยละ 47.62) ในจำ�นวนนีม้ กี รรมการอิสระ
จำ�นวน 6 คน (ร้อยละ 28.60) โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 คน
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีด่ �ำ เนินการจัดการและกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ฯ
และปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
คณะกรรมการบริ ษั ท มาจากการแต่ ง ตั้ ง ของผู้ ถื อ หุ้ น โดย
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่ให้คำ�แนะนำ�
และช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อทำ�หน้าที่เกี่ยวกับ การประชุมของ
คณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ สนับสนุนให้การกำ�กับ
ดูแลกิจการเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี

ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ของคณะกรรมการ
เดิมอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการกำ�หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ต่อมา คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 7/25592560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติให้มีและเห็นชอบกฎบัตร
คณะกรรมการ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กฎบัตร
นี้ได้ก�ำ หนดหน้าทีข่ องคณะกรรมการที่ได้ทบทวนให้สอดคล้องกับหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ดังนี้
1. บริ ห ารกิ จ การโดยสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท อย่ า งยั่ ง ยื น
กล่าวคือ ให้บริษทั มีผลประกอบการทีด่ ี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ขจัดหรือลดการสร้างผลกระทบทางลบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ตามปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
2. กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการบน
พื้นฐานการสร้างกิจการอย่างยั่งยืน โดยคำ�นึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และกำ�กับให้การดำ�เนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
กลยุทธ์ และแผนงานประจำ�ปีตอบสนองความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของกิจการ

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

3. ดูแลให้กิจการมีคณะกรรมการมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ
ที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการที่ดีที่มีการสรรหาที่ โปร่งใสและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี การพั ฒ นาทั ก ษะและความรู้ เ พื่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
อย่างรับผิดชอบ กำ�หนดให้มีกรอบและกลไกในการกำ�กับดูแลนโยบาย
และการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทไปลงทุน แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยที่จำ�เป็นและสมควร
4. ดูแลให้บริษัทฯมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง
ที่เหมาะสมต่อการดำ�เนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท และมี
การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงตลอดจนการสืบทอดงานที่เป็นระบบ
5. ส่งเสริมนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและการประกอบ
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำ�คัญซึ่ง
อาจกระทำ�ได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำ�ธุรกรรมที่
เกี่ยวโยงกัน การต่อต้านคอร์รัปชั่น ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแส
การกระทำ�ทุจริตและคอร์รัปชั่น
7. ดูแลให้มีการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการจัดทำ�
รายงานทางการเงินและการเปิดเผยสารสนเทศให้โปร่งใสและเป็นไปตาม
กฎหมาย
8. สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูถ้ อื หุน้ ในเรือ่ งสำ�คัญและรักษาสิทธิ
ในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของผูถ้ อื หุน้ ผ่านช่องทางทีเ่ หมาะสมและทันเวลา
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4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและ
มากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำ�คัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบการให้ความสนใจ
กับประเด็นทุกเรื่องที่นำ�สู่ที่ประชุมรวมทั้งประเด็นการกำ�กับดูแลกิจการ
5. เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายจำ�รูญ
นายพรศิลป์
นายสุขุม
นายธวัทชัย
นางอินทิรา
นางสาวดวงดาว
นายชลัช
นายสมชาย
นางสาวดวงแข
นายชนะชัย
นายธัชพงษ์
นายตระการ

ชินธรรมมิตร์
แต้มศิริชัย
โตการัณยเศรษฐ์
โรจนะโชติกุล
สุขะนินทร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชุติมาวรพันธ์
ภากรศิริวงศ์
ชุณหโรจน์ฤทธิ์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

บทบาทหน้ า ที่ ทั้ ง 8 ประการข้ า งต้ น สามารถแยกแยะเป็ น
โดยประธานคณะกรรมการบริ ห ารเป็ น ผู้ เ ลื อ กเลขานุ ก าร
หลักปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติอีกหลายประการ โดยอ้างอิงถึง “หลักการ
บริหารกิจการที่ดี: หลักปฏิบัติสำ�หรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน” คณะกรรมการบริหาร
ที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จัดทำ�ขึ้น
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. กำ�หนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน
อำ�นาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตาม หลักในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯให้
ขอบเขตหน้าที่ที่กำ�หนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตร ความเห็นชอบ
2. กำ�หนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำ�นาจการบริหารต่างๆ
คณะกรรมการบริษัท คู่มืออำ�นาจดำ�เนินการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงการกำ�หนด นโยบาย ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
3. กำ�หนดโครงสร้างองค์กรและกำ�หนดนโยบายด้านบุคคล
แผนดำ�เนินงานของบริษทั ตลอดจนเรือ่ งทีส่ �ำ คัญ เช่น การอนุมตั งิ บการเงิน
4. ติดตามและกำ�กับการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และแผนงานต่างๆ
การทำ � รายการธุ ร กรรมที่ ก ฎหมายกำ � หนดต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษทั นโยบายทางการเงิน การลงทุน งบประมารประจำ�ปี ของบริษัท
5. พิจารณาและอนุมัติกิจการต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตอำ�นาจตาม
การแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้น
คู่มืออำ�นาจดำ�เนินการ
6. ดำ�เนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
บทบาท หน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษทั ฯมีบทบาทเป็นผูน้ �ำ ของคณะกรรมการและ
ทัง้ นี้ การมอบอำ�นาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�กับติดตามและดูแลให้มนั่ ใจได้วา่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะ อยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและ
กรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้า ในกรณีที่การดำ�เนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของ
กรรมการบริหารคนใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศ
หมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารนำ�เสนอเรื่องดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดย
เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
3. กำ � หนดวาระการประชุ ม คณะกรรมการโดยหารื อ ร่ ว มกั บ กรรมการบริหารผูน้ นั้ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และมีมาตรการทีด่ แู ลให้เรือ่ งสำ�คัญได้ถกู บรรจุเป็น ลงคะแนนในการประชุมในเรื่องดังกล่าว
วาระการประชุม
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 ครัง้ มีการรายงานผล
โดยมีหัวหน้าสำ�นักตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำ�เสมอต่อคณะกรมการบริษัท สำ�หรับสถิติ คณะกรรมการตรวจสอบโดยตำ�แหน่งปัจจุบัน คือ นายชาติชาย ภูวงษ์
การเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละคนเปิดเผยตาม(ตารางเข้า ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำ�ปี2562)
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
1. สอบทานให้บริษทั ฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
เปิดเผยอย่างเพียงพอ
1. เป็ น ผู้ ตั ด สินใจในเรื่องที่สำ�คัญของบริษัท กำ�หนดภารกิจ
2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal
วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษทั รวมถึงการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ที่เหมาะสมและมี
โดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำ�นาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำ�นวนที่จำ�เป็น ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ายความดีความชอบ
และเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดที่
ทุกตำ�แหน่ง รวมถึงการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่และผลประโยชน์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำ�นาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออก
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
พนักงานตามความเหมาะสม
เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงป้องกัน
3. มีอำ�นาจในการกำ�หนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต มิให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ระยะเวลาการชำ�ระเงิน การทำ�สัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
4. สอบทานให้บริษทั ฯปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
การค้า เป็นต้น
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
4. มีอำ�นาจกระทำ�การและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่ง ตั้ง และเลิก จ้างบุค คลซึ่ง
5. อนุมัตกิ ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่างๆ ทีจ่ �ำ เป็นต่อการดำ�เนินงาน มีความเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
6. ดำ�เนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝา่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง
ทั้งนี้ อำ�นาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
6. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี
ผูจ้ ดั การใหญ่ ต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย คูม่ อื อำ�นาจดำ�เนินการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของ
ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น การอนุมัติรายการของ ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดงั กล่าว จะไม่รวมถึง เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
การอนุมัติรายการที่ทำ�ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมี
7. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใน ในรายงานประจำ � ปี ข องบริ ษั ท ฯซึ่ ง รายงานดั ง กล่ า วต้ อ งลงนามโดย
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
7.1 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น เป็ น ที่
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
7.2 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
1. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ของบริษัทฯ
กรรมการอิสระ
7.3 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
2. นายวรภัทร
โตธนะเกษม กรรมการอิสระ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์ พินยั นิตศิ าสตร์ กรรมการอิสระ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
4. นางอัญชลี
พิพัฒนเสริญ กรรมการอิสระ
7.5 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไป ทางผลประโยชน์
7.6 จำ � นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและ
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำ�กับ
ตลาดทุนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.7 ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการ
คือประกอบด้วยกรรมการอิสระจำ�นวนสี่คน คือ ประธานกรรมการและ
กรรมการอื่นอีกสามคนซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเงิน ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตร (Charter)
7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และนางอัญชลี พิพัฒนเสริญ จบการศึกษาด้านบัญชี ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งมีความรู้ คณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย
และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ�ดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบ
อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อ
ดำ�เนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.2 การทุจริตหรือมีสง่ิ ผิดปกติหรือมีความ บกพร่องทีส่ �ำ คัญ
ในระบบควบคุมภายใน
9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำ�เนินการให้มี
การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึง่ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่
อาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระทำ � ตามวรรคหนึ่ ง ต่ อ สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกำ�หนดให้ประชุมอย่างน้อยปีละ
4 ครั้ง ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง มี
การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำ�เสมอต่อคณะกรรมการบริษัท
รวมถึงการรายงานการทำ�หน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา (โปรดดูหัวข้อรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ) สำ�หรับสถิตกิ ารเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่ละคนเปิดเผยตาม(ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ประจำ�ปี 2562)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. นายการุณ

กิตติสถาพร

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
(ลาออกจากตำ�แหน่งประธานชุดย่อยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ กรรมการอิสระ
(ประธานฯ แทนนายการุณ กิตติสถาพร ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562)
3. นางสาวนงลักษณ์ พินยั นิตศิ าสตร์ กรรมการอิสระ
4. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ กรรมการ
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(2) สรรหาและเสนอชื่อ บุ ค คลที่เ หมาะสมที่จ ะมาดำ � รง
ตำ�แหน่งกรรมการให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา เพือ่ เสนอชือ่ ต่อทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ ต่อไป ทัง้ นี้ให้ก�ำ หนดวิธกี ารสรรหาเปิดรับการเสนอชือ่
รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัตทิ างกฎหมายและข้อกำ�หนดหน่วยงานทางการ
และความยินดีในการมาเป็นกรรมการ
(3) สรรหาและเสนอรายชื่อ บุ ค คลที่เ หมาะสมมาดำ � รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริหารและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาเพือ่ ทดแทนกรรมการทีค่ รบวาระ
2. ด้านค่าตอบแทน
(1) พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
พิจารณาค่าตอบแทน ทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและเป็นธรรม
ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โดยประธานคณะกรรมการแต่ ล ะคณะจะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ สู ง กว่ า
กรรมการประมาณร้อยละ 20
(2) พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี
(3) เปิดเผยรายชื่อกรรมการ จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม
และค่าตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
รวมถึงเนื้อหาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
บริ ษั ท กำ � หนดให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและ
คณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ประกอบด้วย
กรรมการจำ�นวนสี่ คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดย
ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการอิสระ
(ร้อยละ75) กรรมการทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จะต้องมีคุณสมบัติที่กำ�หนดในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และมีวาระดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเวลา 3 ปี

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำ�หนด
ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือเมื่อต้องสรรหากรรมการบริษัท
กรรมการชุ ด ย่ อ ย หรื อ เมื่ อ ต้ อ งพิ จ ารณาทบทวนค่ า ตอบแทนโดย
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 4 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างสม่ำ�เสมอ สำ�หรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนของแต่ละคนเปิดเผยตาม(ตารางเข้าประชุมของ
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เลือก คณะกรรมการบริษัทประจำ�ปี 2562)
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปัจจุบัน คือ
นายอานนท์ ศรีชาญกิจ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทนยั ง ไม่ ไ ด้
แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ขอบเขต อำ � นาจ หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ
พิจารณาค่าตอบแทน
ที่ ส ามารถให้ ความเห็ น ได้ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระและเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
1. ด้านการสรรหา
ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งได้นำ�ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาให้
(1) กำ�หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ อ้ งการสรรหาให้เป็น ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกิจ จึงยังเห็นว่าเหมาะสมใน
ไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ การให้ความเห็นต่างๆ
คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดไว้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ความโปร่งใสและเพือ่ ให้แน่ใจว่าจะเป็น
ไปตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั คาดหวัง โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์
ความเชีย่ วชาญ รวมถึงความเป็นอิสระและการมีเวลามาปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูท้ ่ี
จะทำ�หน้าทีก่ รรมการ
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย
1. นางสาวนงลักษณ์ พินยั นิตศิ าสตร์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง/
กรรมการอิสระ
2. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ
3. นายการุณ
กิตติสถาพร กรรมการอิสระ
(ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการชุดย่อยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
4. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์ กรรมการ

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ ประกอบด้วย
1. นายวรภัทร

โตธนะเกษม

ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ กรรมการอิสระ
3. นางอัญชลี
พิพัฒนเสริญ กรรมการอิสระ
4. นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์ กรรมการ

โดยคณะกรรมการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ เป็ น ผู้ เ ลื อ กเลขานุ การ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ ปัจจุบัน คือ นายธัชชัย ศุภผลศิริ
โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เป็ น ผู้ เ ลื อ กเลขานุ การ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปัจจุบัน นางสาวลลนา วิวิธสุรการ
ผู้จัดการส่วน-บริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบ
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าทีข่ องคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ขอบเขต อำ�นาจ หน้าทีข่ องของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแล
1. กำ�หนดนโยบาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อ กิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมซึ่งต้องครอบคลุมถึง
2. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมการ
ความเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษัท เช่น ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้าน ฝ่ายบริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
สภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านการจัดการ ความเสีย่ งด้านการลงทุน ความเสีย่ ง การกำ�กับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบาย
ที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. วางกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. กำ�กับดูแลและให้คำ�แนะนำ�ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ
โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ แก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตาม
ในระดับที่เหมาะสม
นโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของการกำ�กับ
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หาร ดูแลกิจการ
ความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตาม
4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฎิบตั กิ ารกำ�กับดูแลกิจการของ
นโยบายที่กำ�หนด
บริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือ
4. ให้ ข้ อ เสนอแนะในสิ่ ง ที่ ต้ อ งดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขต่ อ มาตรฐานอื่นที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและกลยุ ท ธ์ ที่
5. แต่ ง ตั้ ง เลขานุ ก ารคณะกรรมการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
คณะอนุกรรมการหรือคณะทำ�งานกำ�กับดูแลกิจการให้มอี �ำ นาจหน้าทีต่ าม
ที่เห็นสมควร
นโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การกำ � หนดองค์ ป ระกอบของ
6. ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่าประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนสี่คน มอบหมาย
คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและ
กรรมการอีกอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการอิสระ (ร้อยละ75) กรรมการ
นโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การกำ � หนดองค์ ป ระกอบของ
ที่ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการ จะมีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดในกฎบัตร คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการว่าประกอบด้วยกรรมการจำ�นวนสี่คน คือ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีวาระดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเวลา 3 ปี ประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและ
กรรมการอีกอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการอิสระ (ร้อยละ75) กรรมการที่
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง กำ�หนดให้มกี ารประชุม ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการ จะมีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตร
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ และมีวาระดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเวลา 3 ปี
การประชุม 4 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำ�เสมอ
สำ�หรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละคน
กฎบัตรของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการกำ�หนดให้มกี ารประชุม
เปิดเผยตาม(ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ประจำ�ปี 2562 ) อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ในปี 2562 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการมี
การประชุม 3 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำ�เสมอ
สำ�หรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการของแต่ละคน
เปิดเผยตาม(ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ประจำ�ปี 2562)
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(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
กรรมการของบริ
ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการ
ที่ไม่เป็นอิสระ ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
เพื่อเป็นการประกันความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ กรรมการอิสระจะต้อง
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มากกว่ากรรมการที่ไม่เป็นอิสระ
นัยสำ�คัญในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของ
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิ ส ระต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามที่ กำ � หนดโดย จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของ สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้
อิ
ส
ระเกี
่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ฯได้ก�ำ หนดคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระไว้ดงั นี้
(1) ถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละศู น ย์ จุ ด ห้ า ของจำ � นวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ� หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
3) ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ความสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดย
การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง
และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำ นาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะที่
อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น
หรื อ เคยเป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี นั ย สำ � คั ญ หรื อ ผู้ มี อำ � นาจควบคุ ม ของผู้ ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
(5) ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย่ อ ย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้
ที่มีนัยสำ�คัญ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่ง
มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ี
นัยสำ�คัญ ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าทีส่ รรหาบุคคลผูม้ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสม
(ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคู่มืออำ�นาจอนุมัติดำ�เนินการ) โดย
จะพิจารณารายชื่อในฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการอาชีพในทำ�เนียบของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) รวมถึงใช้ตารางความรู้
ความชำ�นาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board skill Matrix) เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ และเชิญชวนให้คณะกรรมการบริษทั
เสนอรายชือ่ เมือ่ ได้รายชือ่ ทัง้ หมดแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯจะตรวจสอบ
คุณสมบัติขั้นต่ำ�ตามที่กำ�หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการกฎบัตร
คณะกรรมการ และข้อบังคับของบริษัทฯ พิจารณาความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง ตามที่ บ ริ ษั ท ฯมี ความต้ อ งการในเวลานั้ น ๆที่ ไ ด้ กำ � หนด
ไว้ก่อนโดยนำ�วิสัยทัศน์ พันธกิจ และให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ
มาพิจารณาประกอบ
กฎบัตรคณะกรรมการ ได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการไว้ดังนี้
(1) มีคณุ สมบัตทิ ก่ี �ำ หนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
(2) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
(3) ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
(4) มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯได้ดี
และการเป็นกรรมการในบริษทั อืน่ ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการไม่ควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน
การเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการ
ในกรณี ป กติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ เ ลื อ กตั้ ง กรรมการ โดยที่
ข้อบังคับของบริษัทฯกำ�หนดว่า ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง
ให้กรรมการจำ�นวนหนึ่งในสามออกจากตำ�แหน่ง ถ้าจำ�นวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้น บริษัทฯจะจัดวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใน
การประชุมสามัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นทุกปี และนำ�เสนอรายชื่อกรรมการที่
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายงานประจำ�ปี 2562

72

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียง
บริษัทฯมีการกำ�หนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้
ข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. การกำ�หนดตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญหรือตำ�แหน่งงานหลัก
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การกำ�หนดความสามารถหรือสมรรถนะของตำ�แหน่งงานหลัก
(ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
3. กระบวนการวิเคราะห์หาผู้สืบทอดตำ�แหน่ง
เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้ นี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคน
4. จัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคล
ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ออกเสียงเลือกตัง้ จะได้รบั คะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้ ไม่เกินจำ�นวนหุน้
ที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บุคคลใดบุคคลหนึง่ มากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึง่ ได้รบั คะแนน
เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำ�กับดูแลที่ทำ�ให้สามารถควบคุม
เสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวน ดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
กรรมการที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามี และดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษทั คณะกรรมการบริษทั จึงได้
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนทีจ่ ะมี ให้ผเู้ ป็นประธานเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด ส่งบุคคลเพือ่ เป็นตัวแทนบริษทั ไปเป็นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยเป็นไปตามระเบียบปฎิบตั ขิ องบริษทั ซึง่ ได้รบั มติ
อย่ า งไรก็ ดี ในกรณี ที่ ตำ � แหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น เห็นชอบจากทีป่ ระชุมกรรมการบริษทั ตัวแทนของบริษทั ที่ไปเป็นกรรมการ
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังมีวาระเหลือมากกว่าสองเดือน ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว จะมีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบาย
กฎหมายบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดว่ากรณีเช่นนี้ให้ สำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่นๆ
เป็นอำ�นาจของคณะกรรมการบริษทั ในการแต่งตัง้ กรรมการทดแทน ฉะนัน้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะใช้กระบวนการสรรหา
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน
ตามที่กล่าวมาข้างต้น และนำ�เสนอผู้ที่ได้รับการสรรหาต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ และให้อยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ เพื่อป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่กรรมการใหม่นั้นแทน
สำ�คัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องใน
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ธุรกรรมทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์
แต่งตั้งกรรมการตามแต่กรณีน้ีแล้ว บริษัทฯจะแจ้งรายชื่อกรรมการต่อ ของบริษัทและวิธีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยดำ�เนินการตาม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ดังนี้
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในกำ�หนดเวลา
บริษัทกำ�หนดจรรยาบรรณ : แนวปฏิบัติที่ดีในการดำ�เนินธุรกิจ
ในส่วนที่เกี่ยวกับ การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดตำ�แหน่ง กลุ่มบริษัท การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือ
ของผู้บริหารระดับสูง
ต่อสาธารณชน
บริษัทตระหนักดีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ และ
1. ดำ�เนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ใน
คุณธรรมจะสามารถนำ�พาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน การรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่
อย่างมีนัยสำ�คัญ บริษัทจึงมีนโยบายด้านการบริหารและการพัฒนา ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ผู้บริหารระดับสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันปัญหาการขาดพนักงานใน ตามมาตรา 59 และบทกำ�หนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
ตำ�แหน่งที่สำ�คัญและเพื่อสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติตรงต่อ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ความต้องการของบริษัท
2. ดำ � เนิ น การส่ ง หนั ง สื อ เวี ย นแจ้ ง ให้ กรรมการและผู้ บ ริ หาร
ทราบว่าหากได้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ ซึง่ มีผลกระทบต่อ
ในการนี้ บริษัทมีขั้นตอนงานในการประเมินสถานการณ์และ การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ขอให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
คาดการณ์ลว่ งหน้าเป็นระยะ มีการสรรหา พัฒนา และเตรียมแผนสืบทอดงาน บริษัทในช่วงระยะเวลา 1เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้น
ไว้ทดแทนกรณีที่มีตำ�แหน่งงานว่างลงตลอดเวลา เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำ�คัญ
มีผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ นั้นต่อบุคคลอื่น
ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการ
เป็นผู้จัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอ และผู้บริหารระดับสูงจะต้องจัดทำ�และนำ�ส่งรายงานการถือครองหลัก
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา และสายงานทรัพยากรบุคคล ทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำ�นักเลขานุการบริษัท
จัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งของผูบ้ ริหารในระดับรองลงมาให้คณะกรรมการ และกฎหมาย เพือ่ นำ�ส่งต่อไปยังสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
บริหารพิจารณา ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงนั้น อาจดำ�เนินการเอง และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ล้ ว แต่ กรณี ภายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายและ
ทั้งกระบวนการจนกระทั่งถึงการได้มาซึ่งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งที่ต้องการจาก ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำ�หนดไว้ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และ
ภายในหรื อ ภายนอกบริ ษัท หรือ อาจติดต่อ กับบริษัทและสถาบั น ที่ มี สำ�นักเลขานุการบริษัทและกฎหมายจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ความเป็นมืออาชีพมาให้ค�ำ ปรึกษาในการดำ�เนินตามแผนการสืบทอดงาน หลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็น
แล้วแต่กรณี
รายไตรมาสและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นรายเดือน

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

4. ข้อมูลภายในหรือเอกสารที่มีสาระสำ�คัญของบริษัท ทั้งใน
รูปแบบเอกสารและ Soft File จะถูกเก็บรักษาไว้ในทีร่ ดั กุมและจำ�กัดให้รบั รูไ้ ด้
เฉพาะผูบ้ ริหารระดับสูงตามความจำ�เป็นเท่านัน้ โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่
เป็นความลับ ในกรณีที่จำ�เป็นต้อง
เปิดเผยต่อพนักงาน บริษัทจะให้พนักงานทราบถึงข้อจำ�กัดใน
การนำ�ข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่พนักงานนำ�ข้อมูลที่เป็น
ความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถือว่าเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
5. การติดตามผลการปฏิบตั ิงาน จะดำ�เนินการสุ่มตรวจกรณีทมี่ ี
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ทผี่ ดิ ปกติ รวมถึงการตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศ
ของบริษัทและข่าวสารจากภายนอก
ตามนโยบายการกำ� กับดูแ ลกิจ การของบริษัท ซึ่ง ประกาศให้
ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน
(Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีสาระสำ�คัญและยังไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณชนเพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ นื่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของ
กลุม่ บริษทั แต่เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะงดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงระยะ
เวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
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• ปัจจุบนั บริษทั มีกรรมการจำ�นวน 20 คน โดยบริษทั เห็นว่า
เป็นจำ�นวนที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจและความซับซ้อนเพิ่มมากขึน้
อันจำ�เป็นต้องมีจำ�นวนกรรมการที่เพียงพอและมีความหลากหลายทาง
วิชาชีพเพือ่ ทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพือ่ ช่วยกันกำ�กับ
ดูแลการบริหารงานของบริษทั ย่อยซึง่ มีความหลากหลายและมีเป็นจำ�นวนมาก
2. คณะกรรมการบริษัทมีการกำ�หนดนโยบายจำ�กัดจำ�นวนปี
ในการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
• บริษัทไม่ได้กำ�หนดนโยบายจำ�กัดจำ�นวนปีในการดำ�รง
ตำ�แหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทมีวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็น
กรรมการใหม่ได้ บริษัทฯไม่มีข้อห้ามการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจาก
ตำ � แหน่ ง ตามวาระกลั บ เข้ า มาเป็ น กรรมการใหม่ กรรมการอิ ส ระ
มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสามวาระหรือไม่เกินเก้าปี
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควร
ให้กรรมการอิสระรายใดที่ดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันมาครบสามวาระหรือ
เก้าปีดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป ก็ให้คณะกรรมการบริษัทฯขยายระยะเวลาการ
ดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ตามที่เห็นสมควร ถึงแม้ว่า
กรรมการอิสระของบริษทั จะดำ�รงตำ�แหน่งเกิน 9 ปี แต่กย็ งั วางตนเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหารและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ได้อย่างเหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จากการสั่งสมความรู้ความเข้าใจในกิจการ
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
และตัดสินใจโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2562 บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee) รวมเป็นจำ�นวนเงิน 6,635,000
3. คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีท่ปี รึกษาภายนอกมาช่วย
บาท และค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (non-audit fee) เป็น ในการกำ�หนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
จำ�นวนเงิน 327,000 บาท อันได้แก่ ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบตั ิ ของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผย การดำ�เนินการดังกล่าว
ตามเงือ่ นไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำ�นวนเงินรวม 160,000 บาท และ ไว้ในรายงานประจำ�ปี
การให้บริการอื่น จำ�นวนเงิน 167,000 บาท
• บริ ษัท ยั งไม่ ได้ จั ด ให้ มีที่ป รึ ก ษาภายนอกมาช่ว ยใน
การกำ�หนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ก า ร นำ � ห ลั ก ก า ร กำ � กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ที่ ดี สำ � ห รั บ ของคณะกรรมการทีค่ วรให้มอี ย่างน้อยทุกๆ 3 ปี แต่คณะกรรมการบริษทั ฯ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code ) ไปปรับใช้
กำ�หนดให้มกี ารจัดทำ�แบบประเมินตนเองซึง่ นำ�แบบของตลาดหลักทรัพย์
มาปรับใช้กับบริษัท ได้แก่ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ ท บทวนนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ (Corporate ทั้งคณะ Self-assessment Form of the Board of Directors (2) แบบ
Governance Policy ) โดยอ้างอิงจากหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับ ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย Self-evaluation Form of
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (‘CG Code”) ของสำ�นักงานคณะกรรมการ sub-committees ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการ
ได้พิจารณาพบว่าบริษัทได้นำ�หลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วและ กำ�กับดูแลกิจการ (3) แบบประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคลนำ�เสนอคณะกรรมการรับทราบในหลักการ ในการประชุมคณะกรรมการ Self-evaluation Form of individual directors เพือ่ ให้กรรมการได้รว่ มกัน
ครั้งที่ 8/2561-2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 อย่างไรก็ตามสำ�หรับ ทบทวนการทำ�งาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึงพิจารณาผลงานเพื่อ
หลั ก ปฏิ บัติ ที่ยัง ไม่ เหมาะสม สำ� หรับการดำ� เนิน ธุรกิจ ของบริ ษัท นั้น ประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุง
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารพิจารณาและได้มกี ารออกมาตราการทดแทน ประสิทธิภาพ ในการทำ�งานของคณะกรรมการบริษัทในปีต่อๆไป
ที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ เพื่อให้มี
การพิจารณาทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี
โดยปี 2562 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทน
ที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการควรพิจารณาจำ� นวนกรรมการที่ เ หมาะสม
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีจำ�นวนกรรมการ
ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดประเภท
และความซับซ้อนของธุรกิจ

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ในปี 2561-2562 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการมีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 92 เป็นการประชุม
เพือ่ ปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตความรับผิดชอบทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษทั
ทราบทุกครั้ง โดยสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
•

พิจารณาทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
สอดคล้องกับกฎหมายและหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยในการประชุมครั้งที่ 7/2561-2562 ในวันที่
13 กันยายน 2562 เห็นชอบให้เพิ่มเติมนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการในประเด็นที่เกี่ยวกับการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กร
อื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่

•

พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ

•

พิจารณาทบทวนการดำ�เนินการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์และแนวปฎิบัติที่ดี ซึ่ง
รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

•

พิจารณาติดตามการดำ�เนินการของบริษัทฯให้สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ

•

พิจารณาประเด็นที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code ) หรือใช้
หลักปฏิบัติอื่น และเห็นชอบแนวทางการชี้แจงตามหลัก “Apply or Explain” เพื่อแสดงในรายงานประจำ�ปี

•

พิจารณาติดตามและรับทราบรายงานกิจกรรมการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

•

พิจารณาทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล

•

รับทราบการที่บริษัทฯได้รับการประเมินในระดับดีเลิศจากผลสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำ�ปี 2561 ตลอดจน
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำ�ปี 2561 จัดโดยสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และให้ขอ้ เสนอแนะ
การปรับปรุงแก่บริษัทฯ

•

รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือประจำ�ปี 2562 เป็นร้อยละ 94 และให้เสนอแนะการปรับปรุงแก่บริษัทฯ

(นายวรภัทร โตธนะเกษม)
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รบั การแต่งตัง้ จาก และพัฒนา ด้านการตลาดและลูกค้า และด้านกระบวนการภายใน รวมถึงได้
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายชื่อ ดังนี้
พิจารณาแนวทางการกำ�หนดเป้าหมายขององค์กรในอนาคตด้วย พร้อม
กันนีย้ งั ได้รายงานผลการประเมินสมรรถนะของกรรมการในภาพรวม โดย
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง
มีเป้าหมายเพือ่ ให้องค์กรได้ทราบ สมรรถนะของกรรมการในภาพรวม ว่า
1. พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ
องค์กรมีจดุ แข็งจุดอ่อนในสมรรถนะด้านใด เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณา กรณีจะต้องมีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการในอนาคตด้วย
2. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
8. พิจารณาร่างแผนงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ประจำ�ปี 2563
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
กล่าวโดยสรุปผลการดำ�เนินการในรอบปีที่ผ่านมา แผนงานของ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มกี ารประชุมเพือ่ ติดตามงานในหน้าทีร่ บั ผิดชอบหลักๆ
*หมายเหตุ : นายการุณ กิตติสถาพร ประธานกรรมการสรรหา ที่กฎบัตรได้กำ�หนดไว้ได้ครบถ้วน
และพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 มีคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 20
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (NRC) มีหน้าทีส่ รรหา คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 6 ท่าน*(เนือ่ งจากมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน
คัดเลือก บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมในการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั ลาออกระหว่างปี จึงยังอยู่ในขัน้ ตอนการสรรหากรรมการอิสระมาทดแทน
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ ได้รับมอบหมายอำ�นาจ อีก 1 ท่าน) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารบริษัท 4 ท่าน กรรมการที่เป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจน ผู้บริหารบริษัท 10 ท่าน ตามองค์ประกอบนี้ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ทบทวนโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีความเหมาะสม สำ�หรับค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการบริหาร
ทัง้ ยังร่วมกำ�หนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบตั งิ านของกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ที่แสดงไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนของกรรมการและ
และทำ�หน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อ ผู้บริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ประเมินว่า
คณะกรรมการบริษทั โดยในระหว่างปี 2561-62 คณะกรรมการสรรหาและ มีความเหมาะสมแล้ว ทัง้ นี้ ค่าตอบแทน ดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ได้มกี ารประชุมรวม 4 ครัง้ โดยสรุปสาระสำ�คัญดังนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
1. พิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
และกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ โดยคำ�นึงถึงความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ นอกจากนี้ยังคำ�นึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ และจัดทำ�ตารางความรู้ความชำ�นาญ เฉพาะด้านของ
คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
สรรหากรรมการ
2. พิจารณาการกำ�หนดค่าตอบแทนและเงินรางวัล(โบนัส)ของ
กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดยได้ด�ำ เนินการสำ�รวจค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบและ
ผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบ
กับบริษัทชั้นนำ�ในตลาดหลักทรัพย์ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มี
ขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำ�รวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD) รวมถึงผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯในภาพรวม จึงมีมติให้กำ�หนดค่าตอบแทนและ
เงินรางวัล (โบนัส)กรรมการตามหลักเกณฑ์เดิมต่อไปอีก 1 ปี
3. การพิจารณาการต่อเกษียณอายุของตำ�แหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) โดยมีมติเห็นสมควรให้ปฏิบัติงานต่อไปอีก 1 วาระ หรือ
จะครบกำ�หนดในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2565
4. พิจารณาแผนการอบรมและพัฒนากรรมการ
5. พิจารณาแผนการสืบทอดตำ�แหน่งของผู้บริหารระดับสูง
6. พิจารณาทบทวน นโยบายการบริหารงานบุคคลขององค์กรให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
7. พิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานและความคืบหน้าของเป้าหมาย
องค์กร ตามหลักเกณฑ์การประเมินวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard)
ทีมกี ารพิจารณาวัดผลจากมุมมอง 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านการเรียนรู้

(พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารความเสีย่ ง
ที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจและเป้ าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น เพื่ อ
สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียใน
การดำ�เนินงานของบริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดีทำ�หน้าที่ในการกำ�หนดและ
ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตามบทบาทในกฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และเสนอแนะแนวทางการจัดการความเสีย่ ง
ทีเ่ หมาะสมแก่ฝา่ ยจัดการ พร้อมทัง้ สนับสนุนให้เกิดการบริหารความเสีย่ ง
ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรตามมาตรฐานสากล

3. ให้ความรูแ้ ละผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสีย่ ง
ทัว่ ทัง้ องค์กร โดยจัดให้มกี ารประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
อย่างเป็นระบบ ทัง้ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการสำ�รวจ
ความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำ�เนินงาน
4. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ�ทุกไตรมาส โดย
กำ � หนดให้ มี ตั ว ชี้ วั ด ความเสี่ ย งเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง และให้ ข้ อ เสนอแนะแก่
ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยนำ�ความเสี่ยงองค์กรมา
พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์และกำ�หนดเป้าหมาย

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้
5. รายงานผลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการบริษทั
จำ�นวน 4 ครั้ง โดยสรุปสาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้
ทราบอย่างต่อเนื่อง สม่ำ�เสมอ
1. พิจารณาและทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ งหลัก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการให้
ของบริษัทให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ บริษทั มีการกำ�กับดูแลและบริหารความเสีย่ งในระดับทีเ่ หมาะสม และให้มน่ั ใจ
แผนกลยุ ท ธ์ แ ละเป้ า หมายขององค์ ก ร ภายใต้ ส ภาวะแวดล้ อ มที่ ได้วา่ บริษทั ฯ ดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่
เปลี่ยนแปลงไป
ตั้งไว้ทั่วทั้งองค์กร
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการความเสีย่ งหลักของบริษทั และ
แผนบริหารความเสี่ยงประจำ�ปี 2562 ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) โดยกำ�หนดให้มมี าตรการควบคุมหรือบรรเทา (Migration
Plan) ทีเ่ ป็นรูปธรรมและสามารถนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้จริง เพือ่ ช่วยลดผลกระทบ
จากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

(ดร. นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน

ในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษัทฯได้จัดทำ�
คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งให้มีการประเมิน
บริษัทฯได้ให้ความสำ�คัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ
ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำ�เนินการให้เป็นไปตาม
2. การประเมินความเสี่ยง
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหาร
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพตลอดจนป้องกันหรือ
ลดความเสีย่ งจากการกระทำ�ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ และ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิน
ชือ่ เสียงของบริษทั ฯ รวมทัง้ ประเมินการปฏิบตั งิ านตามแนวทางการกำ�กับ ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดย
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ร่ ว มกั บ สำ � นั ก บริ ห ารความเสี่ ย ง
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG)
ของบริษัทฯ ในการพิจารณาการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายใน
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตาม และภายนอกองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
หลักเกณฑ์ ข องโครงการแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการ สำ�นักบริหารความเสีย่ งได้ระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภท รวมทัง้
ต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุ
Corruption : CAC) โดยคณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดบทบาทหน้าทีข่ อง วัตถุประสงค์ ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และจัดระดับความเสี่ยงที่
คณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำ�กับดูแล สำ�คัญตามผลกระทบและโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าที่ โดยกำ�หนดโครงสร้างองค์กรและสายงาน เพื่อกำ�หนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยง
การบังคับบัญชาทีช่ ดั เจนในการถ่วงดุลอำ�นาจ และการควบคุมภายในอย่าง ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อ
เหมาะสม รวมทัง้ กำ�หนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชวี้ ดั ผลสำ�เร็จ (Key องค์กรเป็นประจำ�ทุกปี
Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานและติดตามผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบ กับเป้าหมาย
บริษทั ฯ มีมาตรการควบคุมภายใน ที่สอดคล้องกับความเสี่ยง
ขององค์กรอย่างสม่ำ�เสมอ
และประเภทธุรกิจ ซึ่งได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินความเพียงพอ ตำ�แหน่งงานอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำ�และทบทวนคูม่ อื อำ�นาจดำ�เนินการ
ของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ�ทุกปี ตามแนวทางของสำ�นักงาน และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามกรอบ การปฏิบัติงานในปัจจุบันอย่างสม่ำ�เสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่ส ามารถ
การควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก ถ่วงดุลอำ�นาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread การปฏิบตั งิ านในส่วนทีม่ คี วามเสีย่ งสำ�คัญ เพือ่ ป้องกันและลดข้อผิดพลาด
way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการย่อย ซึ่ง เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อง และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบ
ว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมตามลักษณะ ภายในดำ�เนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ คู่มืออำ�นาจดำ�เนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่าง
ธุรกิจ ดังนี้
สม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่
1. การควบคุมภายในองค์กร
บริษทั ฯ มีการกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจและการปฏิบตั งิ าน เพียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมายและเปรียบเทียบผล การจัดการ และการนำ�ระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
การดำ�เนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มโี ครงสร้างสายการรายงาน ระบบเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การจัดทำ�ผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน การกำ�หนดอำ�นาจใน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
การสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
บริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายใต้การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และกำ�หนดเกี่ยวกับ
เรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการกำ�กับดูแลกิจการ การต่อต้าน ข้อมูล โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
การทุจริตคอร์รัปชั่น และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำ�ระบบ
ความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทั้งจัดทำ�อำ�นาจ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมี
ดำ�เนินการเป็นลายลักษณ์อกั ษร และมีคมู่ อื การปฏิบตั งิ านหลักทีส่ �ำ คัญ ซึง่ ความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล
จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำ�ข้อมูลที่
มีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ
คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำ�หน้าที่ สำ�คัญ ไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูถ้ อื หุน้
กำ�กับดูแลและพัฒนาการดำ�เนินการด้านการควบคุมภายใน แสดงถึง ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ
ความมุง่ มัน่ ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมี
กำ�หนดให้บคุ ลากรมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ การกำ�หนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้
ข้อมูล
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
รายงานประจำ�ปี 2562
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การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นผู้กําหนดนโยบาย
การจัดการความเสีย่ ง ปัจจัยความเสีย่ ง และกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ให้ฝ่ายจัดการนําไปปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถวางแผนการ
ดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์ กำ�หนดแผนงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหรือออกแบบระบบงานที่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยคํานึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก

3. จัดทําแผนสนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงใหม่
ประจําปี 2562/2563 พร้อมทั้งจัดหาแนวทางและมาตรการ
ในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
4. ประชุมเตรียมการให้สํานักบริหารความเสีย่ งฯ ลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ตามแผนสนับสนุนข้างต้น
5. สนับสนุนการจัดทํารายงานสรุปสถานะความเสีย่ งประจําปี 2562
ให้กับผู้รับผิดชอบความเสี่ยงตามสายงานของกลุ่มบริษัททั้ง 7
สถานประกอบการพร้อมสำ�นักงานใหญ่
6. สรุปรายงานสถานะความเสี่ยงประจําปี 2562 ของกลุ่มบริษัท
ต่อคณะกรรมการของบริษทั โดยแสดงข้อมูลรายการความเสีย่ ง
ที่คงที่ ความเสี่ยงที่ลดลง และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้ง
สาเหตุอย่างละเอียดเพื่อให้ฝ่ายจัดการนําไปดําเนินการและ
วางแผนให้เหมาะสม เป็นประจำ�ทุกไตรมาส

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและสํานักบริหาร
ความเสี่ยงและพัฒนาระบบได้จัดให้มีการดําเนินการตามแผนพัฒนา
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ทบทวนกฎบั ต รกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง วั ต ถุ ป ระสงค์
ด้วยความทุ่มเทและความร่วมมือของบุคลากรทุกส่วน ทำ�ให้ระบบ
ขอบเขตอำ � นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ คู่ มื อ การบริ ห าร
ความเสีย่ งและคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของสำ�นักบริหารความเสีย่ งฯ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอยู่ในเกณฑ์
ทีอ่ งค์กรยอมรับได้ และยังสามารถพัฒนาการให้สอดคล้องกับการกำ�หนด
ประจําปี 2562/2563
2. กําหนดสาเหตุความเสีย่ งขององค์กร และผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ ง วัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กรและส่วนงานต่างๆ อีกด้วย
ตามสายงาน สําหรับแต่ละปัจจัยเสี่ยง ประจําปี 2562/2563 ที่
ผ่านการพิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

79

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่6/2562 วันที่ 2 สิงหาคม
พ.ศ. 2562 ได้พจิ ารณาทบทวนและเห็นชอบให้ใช้นโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัท น้ำ�ตาล
ขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ทีค่ รอบคลุมด้านต่างๆทีส่ �ำ คัญ และ
เกีย่ วข้องกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ ตลอดจนสังคม
โดยรวม โดยการกำ�หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้ครอบคลุม
ประเด็นหลัก (core subjects) 7 ประการในมาตรฐาน ISO 26000 กับ
ได้กำ�หนดหัวข้อเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯเห็นสมควร รวมเป็นนโยบาย 9
ประการ ดังต่อไปนี้
1. การประกอบกิจการภายใต้จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจและ
หลักธรรมาภิบาล
1.1 บริษทั ฯมุง่ เน้นทีจ่ ะประกอบธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต เป็นธรรม
มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจตามกฎหมาย จริยธรรมในการ
ประกอบการค้า และหลักการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ชำ�ระภาษี
อากรอย่างถูกต้องตรงต่อเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกจิตสำ�นึก
ให้บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นเห็นความสำ�คัญของความรับผิด
ชอบต่อสังคมด้วย
1.2 บริษัทฯดำ�เนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลหรือการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) ด้วยความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
โดยบริษทั ฯ จะเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
ให้ ข้ อ มู ล อย่า งเพี ย งพอต่ อ การตั ด สิ น ใจในการลงทุ น หรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯ และจะไม่น�ำ ข้อมูลภายในไปเปิดเผย
กับบุคคลใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสียเปรียบต่อผูถ้ อื หุน้
มีการจัดการและการกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีการจัดทำ�และเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูล
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามรูปแบบ
ที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ บริหารกิจการบนพืน้ ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบตั ติ าม
นโยบายและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
การให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อนั ไม่สมควรกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือ
ภาคเอกชน บริ ษั ท ฯได้ กำ � หนดโครงสร้ า งองค์ กรให้ มี การแบ่ ง หน้ า ที่
ความรับผิดชอบ กระบวนการทำ�งาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละ
หน่วยงานให้มคี วามชัดเจน เพือ่ ให้มกี ารถ่วงดุลอำ�นาจและมีความรัดกุมใน
การตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ในการนี้ บริษทั ฯได้จดั ทำ�คูม่ อื มาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ทีป่ ระมวลนโยบาย จรรยาบรรณ ระเบียบ
ข้อบังคับ และขัน้ ตอนปฏิบตั ติ า่ งๆ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ ถือปฏิบัติ
บริษัทฯ ได้แสดงเจตน์จำ�นงแน่วแน่ในการการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นโดยได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตในปี พ.ศ. 2557 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม
พ.ศ. 2560
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน
โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และ
สังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำ�นึงถึง
ความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และ
ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา
สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม
รวมถึงการดูแลไม่ให้บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการคุกคาม
ทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ารเฝ้าระวังการปฏิบตั ิ
ตามข้อกำ�หนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำ�หรับผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ และดำ�เนิน
การเยียวยาแก่ผู้ได้รับความเสียหาย
บริษัทฯ ได้อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิต
สำ�นึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของ
กิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติ ดังนี้
4.1 เคารพสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิ
มนุษยชน
4.2 จัดให้มกี ระบวนการจ้างงาน และเงือ่ นไขการจ้างงานเป็นธรรม
รวมถึงการกำ�หนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบ
ภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำ�งานที่เป็นธรรม
4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา
ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ความสามารถศั ก ยภาพของบุ ค ลากร
รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำ�งานเป็นทีม
แก่บุคลากร
4.4 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำ�หรับพนักงานตามที่กฎหมาย
กำ�หนด เช่น ประกันสังคม กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ เป็นต้น และนอกเหนือจาก
ทีก่ ฎหมายกำ�หนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั เิ หตุ เป็นต้น รวม
ถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่
บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น
4.5 จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำ�ปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้น
ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานของแต่ละบุคคล
4.6 ดำ�เนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมี
สุขอนามัยในสถานที่ทำ�งานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิด
อุบตั เิ หตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจติ สำ�นึกด้านความปลอดภัย รวมถึง
จัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ อนามัยทีด่ ี และดูแลสถานที่
ทำ�งานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
4.7 เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียน
เกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ
รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจและ
ประโยชน์สงู สุดของลูกค้าและยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ
และความซื่อสัตย์ ภายใต้นโยบายดังนี้
5.1 บริษัทฯ คำ�นึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นสำ�คัญ
โดยบริษทั ฯมุง่ เน้นทีก่ ารใช้วตั ถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การผลิตทีม่ มี าตรฐาน และ
การปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มี
คุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
5.2 บริษัทฯ คำ�นึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้
ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและ
กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล
5.3 บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการตลาดทีเ่ ป็นธรรม โดยการดำ�เนินการให้
ลู ก ค้ า ได้ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า ของบริ ษั ท ฯที่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ บิ ด เบื อ น
คลุ ม เครื อ หรื อ โฆษณาเกิ น จริ ง เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า มี ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและ
เพียงพอในการตัดสินใจ
5.4 บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อ
กับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว
5.5 บริษทั ฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ
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8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพือ่ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง ดังนั้น
บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดย
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆกับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯ
เข้าดำ�เนินธุรกิจตามควรแก่กรณี ส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสใน
การทำ�งานในองค์กร เปิดเผยข้อมูลการดำ�เนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริม
ให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำ�นึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม และบริษัทฯจะร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอื่นๆ ในการ
พัฒนาชุมชนหรือสังคมที่เป็นเป้าหมายในแต่ละปี
9. การส่งเสริมนวัตกรรมทีต่ อบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานค้นคิดนวัตกรรมที่สามารถตอบสนอง
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ ข้างต้น เช่น การประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การจัดการของเสีย การควบคุมการ
ปลดปล่อยของเสีย เป็นต้น ทัง้ นี้ นวัตกรรมทีน่ �ำ มาใช้อาจมีได้หลายระดับ
ทัง้ ทีเ่ ป็นการทำ�ขึน้ ใหม่ (novelty) การปรับปรุง (improvement) การปรับแต่ง
(adjustment/modification) การเปลี่ยน (alteration) เพื่อให้เกิดผลที่มี
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากกว่าเดิม และจะเปิดเผยนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมตามความเหมาะสม เพือ่ กระตุน้ ให้
ผู้ประกอบการรายอื่นพิจารณาดำ�เนินการหรือพัฒนาต่อไป
6. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง
บริษัทฯ จะยึดถือข้อปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมกับคู่ค้า ปฏิบัติ
ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่กำ�หนดไว้ เคารพต่อสิทธิใน
ทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่คา้ และส่งเสริม
ให้คู่ค้าดำ�เนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับบริษัทฯ
บริษัทฯปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ในด้านต่างๆ ในกรณีที่
บริษัทฯ ไม่สามารถชำ�ระหนี้ตามกำ�หนดได้ บริษัทฯจะแจ้งเจ้าหนี้เพื่อ
ร่วมกันหาทางแก้ไข
บริษัทฯดำ�เนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีกลั่น
แกล้ง กีดกัน หรือดำ�เนินการใดๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อมิให้เกิด
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการทำ�ลายสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำ�เนินการ
และควบคุมให้การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ยังดำ�เนิน
กิจการภายใต้แนวคิดการใส่ ใจและรักษาสิ ่งแวดล้อมโดยมุ ่งเน้นดูแล
และพัฒนากระบวนการผลิตและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สร้างมาตรการป้องกันไว้ก่อนในการดำ�เนินงานที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญต่อการใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลด (reduce) การใช้เพียงเท่าที่
จำ�เป็น การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (reuse) และการหมุนเวียน (recycle) ในส่วน
ของของเสีย (waste) บริษัทฯ ลดหรือขจัดหรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ซึ่งของ
เสียที่ออกจากกระบวนการผลิตอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

การติดตามและทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการดำ�เนินการโดยคำ�นึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะดำ�เนินการติดตาม
ประเมิน และทบทวนโครงการต่างๆ ที่ได้สนับสนุนทั้งในปัจจุบัน และจะ
พิจารณาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต อย่างรอบคอบ ต่อเนือ่ ง
และสม่ำ�เสมอ
บริษทั ฯได้จดั ทำ�รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามกรอบของ Global
Reporting Initiative (GRI) ฉบับ Standard โดยเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ใน
ระดับ Core ซึ่งมีมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม โดยได้
จัดทำ�เป็นส่วนหนึ่งในเล่มรายงานประจำ�ปีมาตั้งแต่ปี 2559 รายงาน
ดังกล่าวจะแสดงถึงข้อมูลการรายงานตามหัวข้อต่างๆ และหน่วยวัดตาม
GRI และรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรอบปีที่ผ่านมา
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่เปิดเผยในส่วนนี้เป็นรายการระหว่างกันในระหว่างปี 2562 ปี 2561 และ ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปี
ประกอบด้วย รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังต่อไปนี้
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562
บริษัทย่อย
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทถือหุ้นในบริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด ในอัตราส่วนร้อยละ 90.21 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อาจมี
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทราย ความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 9.79
ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้อง
และกากน้ำ�ตาล
เปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัท น้�ำ ตาลท่ามะกา จำ�กัด

บริษทั ถือหุน้ ในบริษทั โรงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด ในอัตราส่วนร้อยละ 95.78 ทัง้ นี้ มีบคุ คล
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทราย ทีอ่ าจมีความขัดแย้งของบริษทั ถือหุน้ อยู่ ซึง่ ได้แก่ผเู้ กีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 4.22
ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้อง
และกากน้ำ�ตาล
เปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัท โรงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด

บริษทั ถือหุน้ ในบริษทั น้�ำ ตาลนิวกว้างสุน้ หลี จำ�กัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.61 ทัง้ นี้ มีบคุ คลทีอ่ าจ
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทราย มีความขัดแย้งของบริษทั ถือหุน้ อยู่ ซึง่ ได้แก่ผเู้ กีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 1.39
ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้อง
และกากน้ำ�ตาล
เปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัท น้�ำ ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทั้ง
จัดสรรทีด่ นิ เพือ่ การเกษตรและเป็นศูนย์ฝกึ อบรม
สัมมนาและอาคารสำ�นักงานให้เช่า

บริษัทถือหุ้นในบริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด ในอัตราส่วนร้อยละ 40.77 บริษัท
น้�ำ ตาลท่ามะกา จำ�กัด ถือหุน้ ร้อยละ 50.25 ทัง้ นี้ มีบคุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้งของบริษทั ถือหุน้ อยู่
ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 8.98 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น
รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน

เป็นบริษทั ย่อย โดยบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 33.88 บริษทั น้�ำ ตาลท่ามะกา จำ�กัด ถือหุน้ ร้อยละ 20.85
ประกอบธุรกิจตัวแทนในการส่งออกน้�ำ ตาลทราย บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 15.36 และบริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 9.47 ทั้งนี้มีกรรมการร่วมกัน คือ นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ นายธวัทชัย
โรจนะโชติกลุ นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์

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

บริษทั ถือหุน้ ใน บริษทั น้�ำ ตาลสะหวันนะเขต จำ�กัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.49 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใหญ่
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายน้�ำ ตาลทรายและ และกรรมการของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย
กากน้ำ�ตาล และดำ�เนินกิจการทางการเกษตร ไม่ถือว่าเป็นรายการทีต่ ้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัท น้�ำ ตาลสะหวันนะเขด จำ�กัด

บริษัทถือหุ้นใน Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทราย และกรรมการของบริษทั ถือหุน้ ในบริษทั ย่อย ดังนัน้ รายการระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่ถอื ว่า
เป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
และกากน้ำ�ตาล
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

Koh Kong Plantation Co., Ltd.

ประกอบธุรกิจเพาะปลูกอ้อย

บริษทั ถือหุน้ โดยอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้อยละ 80 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใหญ่
และกรรมการของบริษทั ถือหุน้ ในบริษทั ย่อย ดังนัน้ รายการระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่ถอื ว่า
เป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน
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บริษัทร่วม
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

เป็นบริษทั ร่วม โดยบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 23.82 ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการซึง่ ถือเป็นบุคคลทีอ่ าจ
มี
ความขัดแย้ง ถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 18.03 และมีกรรมการร่วมกับบริษทั คือ นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังสินค้า รวมทัง้
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ และนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน)

เป็นบริษทั ร่วม โดยบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40 ทัง้ นีม้ กี รรมการร่วมกับบริษทั คือ นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์
นายชลั
ช ชินธรรมมิตร์ และนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเอทานอลหรือ
เชื้อเพลิงจากผลิตผลทางการเกษตร
บริษัท บีบีจี ไอ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำ�กัด

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัท ราชาเซรามิค จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท ราชาชูรส
จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 50 ทั้งนี้ มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายชาตรี ชินธรรมมิตร์

บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำ�กัด

เป็นบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 70.38 และมีกรรมการร่วมกันกับบริษทั คือ
นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ และนางสาว
ดวงดาว ชินธรรมมิตร์

บริษัท ราชาเซรามิค จำ�กัด

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49.10 และมีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ
นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล และนายชลัช
ชินธรรมมิตร์

บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด

ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผงชูรส

เป็ น บริ ษั ท ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ แ ละกรรมการถื อ หุ้ น อยู่ ร้ อ ยละ 42.76 และมี กรรมการร่ ว มกั บ
บริษัท คือ นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล
และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์

บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำ�กัด (มหาชน)

มีกรรมการร่วมกับบริษัท คือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์

บริษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำ�กัด

มีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์

เป็นผู้สนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศให้แก่บริษัทและบริษัทในกลุ่ม
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
เซรามิค

ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายแอลกอฮอล์หรือ
เชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเอทานอล
แอลกอฮอล์ และก๊าซชีวภาพ

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

1. รายละเอียดรายการระหว่างกัน
1.1 รายการซื้อ-ขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ รวมถึงจำ�นวนรายการคงค้าง ณ วันสิ้นปี (สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562
2561 และ 2560)
ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ

บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ

ลักษณะรายการ /
เงื่อนไขที่ส�ำ คัญ

มูลค่าของรายการ
(พันบาท)
31 ต.ค. 62

31 ต.ค. 61

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
31 ต.ค. 60

บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา
จำ�กัด

- ขายน้ำ�ตาล

28

28

29 บริษัท และบริษัทย่อยขายน้ำ�ตาลให้บริษัท ราชาชูรส
จำ�กัด เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของบริษัท
ซึ่งการขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของ
29 กลุ่มบริษัท ราคาที่คิดระหว่างกันเป็นราคาตลาดซึ่งมี
เงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป

บริษัท โรงงานน้ำ�ตาล
นิวกรุงไทย จำ�กัด

- ขายน้ำ�ตาล

28

30

1,331
228

2,179
199

2,241 บริ ษั ท ซื้ อ สิ น ค้ า เคมี ภั ณ ฑ์ ได้ แ ก่ โซดาไฟ และ
115 กรดเกลือ จากบริษัทราชาชูรส จำ�กัด เพื่อใช้สำ�หรับ
ล้างเครื่องจักรภายในโรงงานน้ำ�ตาล โดยราคาที่คิด
ระหว่างกันเป็นราคาตลาดซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตาม
การค้าปกติทั่วไป

บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด
(มหาชน)

- ค่าเคมีภัณฑ์
- เจ้าหนี้อื่น

บริษัท เคเอสแอล กรีน
อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น
จำ�กัด (มหาชน)

- ขายกากน้ำ�ตาล
- ลูกหนี้การค้า
- เงินรับล่วงหน้า
ค่าสินค้า

1,013,327
1,821
14,593

824,633
186,844
119,129

บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา
จำ�กัด

- ขายกากน้ำ�ตาล
- ลูกหนี้การค้า
- เงินรับล่วงหน้า
ค่าสินค้า

224,589
45,220
15,344

239,043
74,637
42,505

647,122 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยขายกากน้ำ � ตาลให้ บ ริ ษั ท
5,697 เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน) เพื่อ
- นำ�ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งการขายสินค้า
ดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ราคาที่
คิดระหว่างกันเป็นราคาตลาดซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตาม
310,878 การค้าปกติทั่วไป
-

บริษัท โรงงานน้ำ�ตาล
นิวกรุงไทย จำ�กัด

- ขายกากน้ำ�ตาล
- ลูกหนี้การค้า
- เงินรับล่วงหน้า
ค่าสินค้า

164,689
1,760
49,451

453,011
52,419
13,403

318,101
813
-

บริษทั น้�ำ ตาลนิวกว้างสุน้ หลี - ขายกากน้ำ�ตาล
จำ�กัด

-

-

70,960

บริษทั บางจากไบโอเอทานอล บริษทั น้�ำ ตาลนิวกว้างสุน้ หลี - ขายน้ำ�ตาล
(ฉะเชิงเทรา) จำ�กัด
จำ�กัด
ทรายดิบ
- ลูกหนี้การค้า
- เงินรับล่วงหน้า
ค่าสินค้า

146,781

46,690

13,951
18

20,615
-

บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด
(มหาชน)

บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต - ค่าบริการเพื่อ
เทรดดิ้ง จำ�กัด
ส่งออก

5,006

9,650

บริษทั น้�ำ ตาลท่ามะกา จำ�กัด

- ค่าบริการเพื่อ
ส่งออก

1,742

1,836

บริษัท โรงงานน้ำ�ตาล
นิวกรุงไทย จำ�กัด

- ค่าบริการเพื่อ
ส่งออก

2,125

3,664

บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จำ�กัด

- ค่าบริการเพื่อ
ส่งออก

385

665

บริษัท น้ำ�ตาลสะหวันนะเขต
จำ�กัด

- ค่าบริการเพื่อ
ส่งออก

400

330

- บริษทั ย่อยขายน้�ำ ตาลทรายดิบให้บริษทั บางจากไบโอ
เอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำ�กัด เพือ่ นำ�ไปใช้เป็นวัตถุดบิ
- ในการผลิต ซึง่ การขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจ
- ปกติของกลุ่มบริษัท ราคาที่คิดระหว่างกันเป็นราคา
ตลาดซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
5,120 ตามพรบ.อ้อยและน้ำ�ตาล การส่งออกน้ำ�ตาลต้อง
ทำ � ผ่ า นบริ ษั ท ที่ สำ � นั ก งานคณะกรรมการอ้ อ ยและ
น้ำ�ตาลทราย (กอน.) อนุญาตเท่านั้น กลุ่มบริษัทและ
บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำ�กัด จึงได้ตั้งบริษัท
1,221 เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จำ�กัด ขึน้ มา เพือ่
เป็นตัวแทนจัดการสินค้าและดำ�เนินการเรือ่ งเอกสาร
การส่งออกเท่านัน้ โดยบริษทั เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ต
2,243 เทรดดิ้ง จำ�กัด คิดค่าบริการกับบริษัทในกลุ่มตาม
ปริมาณสินค้า ซึ่งเป็นไปตามราคาทุน รวมค่าบริหาร
จัดการ
683
360
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ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ

ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ

ลักษณะรายการ /
เงื่อนไขที่ส�ำ คัญ

มูลค่าของรายการ
(พันบาท)
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ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล

31 ต.ค. 62

31 ต.ค. 61

4,951

3,049

-

-

480

-

- ค่าฝากสินค้าและ
ขนถ่ายน้ำ�ตาลเพื่อ
ส่งออก
- รายได้อื่น ได้แก่
ค่าส่วนลด
- เจ้าหนี้อื่น

21,572

20,908

12,706

-

370

704

1,815

932

1,050

- ค่าฝากสินค้าและ
ขนถ่ายน้ำ�ตาลเพื่อ
ส่งออก
- เจ้าหนี้อื่น

32,944

27,527

7,500

7,780

4,650

3,586

- ค่าจัดการ
คอมพิวเตอร์
- ค่าใช้จ่ายจ่าย
ล่วงหน้า

7,132

5,557

437

159

2,070

1,931

102

49

3,308

2,872

2,815

188

121

133

1,626

1,488

1,662

73

45

49

บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต
จำ�กัด

- ค่าจัดการ
คอมพิวเตอร์
- ค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้า
- ค่าจัดการ
คอมพิวเตอร์
- ค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้า
- ค่าจัดการ
คอมพิวเตอร์
- ค่าใช้จ่าย
จ่ายล่วงหน้า
- ค่าจัดการ
คอมพิวเตอร์

5,302 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำ�กัด ได้จดั ตัง้ ขึน้
เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ บ ริ การคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ บ ริ การภายใน
175 กลุม่ บริษทั บริษทั มีการกำ�หนดราคาค่าบริการระหว่างกัน
โดยคำ�นวณจากต้นทุนเงินลงทุนและการดำ�เนินงาน
ของบริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำ�กัด และ
2,012 นำ�ตัวเลขที่ได้มาจัดสรรเพื่อคิดค่าบริการตามปริมาณ
การใช้งานจริงของแต่ละบริษัท
56

135

106

172

บริษัท เค.เอส.แอล
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษทั น้�ำ ตาลสะหวันนะเขด
จำ�กัด

- ค่าจัดการ
คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดการ
คอมพิวเตอร์

200

164

167

602

517

635

Koh Kong Sugar Industry
Co., Ltd.

- ค่าจัดการ
คอมพิวเตอร์

266

436

461

Koh Kong Plantation Co.,
Ltd.

- ค่าจัดการ
คอมพิวเตอร์

101

98

143

บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล้ - ค่าฝากสินค้าและ
(มหาชน)
จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ขนถ่ายน้ำ�ตาลเพื่อ
ส่งออก
- รายได้อื่น ได้แก่
ค่าส่วนลด
- เจ้าหนี้อื่น
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

บริษทั โรงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย
จำ�กัด

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น
จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด

บริษทั โรงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย
จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จำ�กัด

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที
เซ็นเตอร์ จำ�กัด

31 ต.ค. 60

178 บริษัทมีความจำ�เป็นที่ต้องใช้ท่าเทียบเรือ และบริการ
ขนถ่ายน้�ำ ตาลเพือ่ ส่งออกให้กลุม่ โรงงานน้�ำ ตาล บริษทั
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน) กำ�หนดค่า
320 บริการฝากสินค้าและค่าขนถ่ายน้�ำ ตาลเพือ่ ส่งออก จาก
ปริมาณสินค้าและระยะเวลาการฝาก ซึ่งเป็นไปตาม
- ราคาตลาดและมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

1.2

ค่าเช่าพื้นที่ (สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562, 2561และ 2560)
ผู้ให้เช่า

ผู้เช่า

ลักษณะรายการที่สำ�คัญ

มูลค่าของรายการ
(พันบาท)
31 ต.ค. 62

31 ต.ค. 61

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผล
31 ต.ค. 60

บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง
(มหาชน)
จำ�กัด

เช่าพืน้ ทีส่ �ำ นักงาน 202.84 ตารางเมตร
และที่จอดรถ ตารางเมตรละ 300 บาท
ต่อเดือน โดยต่อสัญญาทุก 1 ปี
(01/11/59 - 31/10/60)
ต่อมา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 มี
ความประสงค์ขอเช่าพื้นที่ลดลงเหลือ
196.69 ตารางเมตรและที่จอดรถ ตาราง
เมตรละ 300 บาท ต่อสัญญา
ทุก 3 ปี (01/11/61 - 31/10/64)

708

708

บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด

เช่าพื้นที่โกดัง 200 ตารางเมตร ตาราง
เมตรละ 100 บาท ต่อเดือน โดยต่อ
สัญญาทุก 1 ปี (01/08/62 - 31/07/63)

240

240

บริษัท ราชาเซรามิค จำ�กัด เช่าพืน้ ทีส่ �ำ นักงาน 495.54 ตารางเมตร
และที่จอดรถ ตารางเมตรละ 300 บาท
ต่ อ เดื อ น โดยต่ อ สั ญ ญาทุ ก 1 ปี
(01/01/62 - 31/12/62) และในปี 2560
มีการเช่าพืน้ ทีเ่ พิม่ ชัว่ คราวจำ�นวน 202.84
ตารางเมตร ตารางเมตรละ 200 บาท
ต่อเดือน (1/11/60 - 31/12/60)

1,784

1,865

1,784

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที
เซ็นเตอร์ จำ�กัด

เช่าพืน้ ทีส่ �ำ นักงาน 432.62 และทีจ่ อดรถ
ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อเดือน
โดยต่อสัญญาทุก 3 ปี (01/08/61 31/07/64)

1,557

1,557

1,557

บริษัท เค.เอส.แอล.
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด

เช่าพื้นที่สำ�นักงาน 33.48 ตารางเมตร
ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อเดือน
โดย ต่อสัญญา ทุก 3 ปี (01/10/60 30/09/63)

121

121

121

-

-

บริษทั แชมเปีย้ นเฟอร์เมนเตชัน่ บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา
จำ�กัด
จำ�กัด

ค่าเช่าที่ดิน 270 ไร่ ราคาไร่ละ 740
บาท ต่อสัญญาทุก 3 ปี (04/08/59 31/07/60) และได้ยกเลิกการเช่าเมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

727 บริษัทให้พื้นที่เช่าแก่บริษัทในกลุ่มเป็น
ระยะเวลานานแล้ว เนื่องจากต้องการ
ให้บริษัทในกลุ่มตั้งสำ�นักงานในพื้นที่
เดี ย วกั น เพื่ อ สะดวกในการบริ ห าร
จัดการ โดยคิดค่าเช่าตามราคาตลาด
และมีเงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
ทัว่ ไป ณ วันทีเ่ ริม่ ทำ�สัญญาเช่าครัง้ แรก
โดยเงือ่ นไขต่างๆทีเ่ กีย่ วกับการเช่าพืน้ ที่
และทรัพย์สินได้กำ�หนดให้เป็นไปตาม
สัญญาที่ตกลงร่วมกันโดยคำ�นึงถึง
240 ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ

200 บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด เช่าที่ดิน
ของบริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น
จำ�กัด เพือ่ ใช้เป็นแปลงทดลองปลูกและ
วิจยั พันธุอ์ อ้ ยซึง่ ค่าเช่าเป็นไปตามราคา
ที่ตกลงร่วมกัน

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

1.3
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เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562, 2561และ 2560)
หน่วย : พันบาท
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ผู้กู้

ผู้ให้กู้

บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด นิติบุคคลอาคารชุด
(มหาชน)
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์

ยอดยกมา

กู้ยืม

ชำ�ระคืน

ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย

1 พ.ย. 61

ระหว่างงวด

ระหว่างงวด

31 ต.ค. 62

3,800

-

(400)

3,400

66

ความจำ�เป็นแลความสมเหตุสมผล

บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือ
ทางการเงิน จาก นิตบิ คุ คลอาหารชุด เค.เอส.
แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสั้น
ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นภายในบริ ษั ท โดยคิ ด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 - 1.95 ต่อปี
และจ่ายชำ�ระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

หน่วย : พันบาท
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ผู้กู้

ผู้ให้กู้

บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด นิติบุคคลอาคารชุด
(มหาชน)
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์

ยอดยกมา

กู้ยืม

ชำ�ระคืน

ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย

1 พ.ย. 60

ระหว่างงวด

ระหว่างงวด

31 ต.ค. 61

5,000

300

(1,500)

3,800

80

ความจำ�เป็นแลความสมเหตุสมผล

บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือ
ทางการเงิน จาก นิตบิ คุ คลอาหารชุด เค.เอส.
แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสั้น
ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 - 1.84 ต่อปี และจ่าย
ชำ�ระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

หน่วย : พันบาท
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ผู้กู้

ผู้ให้กู้

บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด นิติบุคคลอาคารชุด
(มหาชน)
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์

ยอดยกมา

กู้ยืม

ชำ�ระคืน

ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย

1 พ.ย. 59

ระหว่างงวด

ระหว่างงวด

31 ต.ค. 60

6,900

-

(1,900)

5,000

112

ความจำ�เป็นแลความสมเหตุสมผล

บริษัทได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือ
ทางการเงิน จาก นิตบิ คุ คลอาหารชุด เค.เอส.
แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสั้น
ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ประเภทจ่ายคืนเมื่อ
ทวงถาม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.97 - 2.05 ต่อปี และจ่าย
ชำ�ระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

หน่วย : พันบาท
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ผู้กู้

ผู้ให้กู้

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

ยอดยกมา

กู้ยืม

ชำ�ระคืน

ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย

1 พ.ย. 60

ระหว่างงวด

ระหว่างงวด

31 ต.ค. 61

-

278,100

(278,100)

-

1,039

ความจำ�เป็นแลความสมเหตุสมผล

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำ�กัดได้รับ
การสนับสนุนทางการเงินผ่านบริษทั เค. เอส. แอล.
เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ตามระเบียบข้อบังคับของราชการในเรื่อง
การส่งออกน้�ำ ตาล โดยบริษทั เค. เอส. แอล.
เอ็ ก ซ์ ป อร์ ต จำ � กั ด ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น บริ ษั ท
ตัวกลาง (ผู้กู้) ในการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อ
ธุ ร กรรมการส่ ง ออกกั บ ทางธนาคาร และ
ปล่ อ ยกู้ ต่ อ ให้ แ ก่ โ รงงานบริ ษั ท ประจวบ
อุตสาหกรรม จำ�กัด โดยบริษัท ประจวบ
อุตสาหกรรม จำ�กัด จะวางค้ำ�ประกันเงินกู้
กับธนาคารด้วยน้ำ�ตาลที่จะส่งออก และนำ�
ตั๋วสัญญาใช้เงินมาวางเพื่อเป็นหลักประกัน
ที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง
จำ�กัด ทั้งนี้หลักประกันดังกล่าวครอบคลุม
วงเงินสินเชื่อ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
ในการค้ำ�ประกันวงสินเชื่อระหว่างกัน

หน่วย : พันบาท
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ผู้กู้

ผู้ให้กู้

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

ยอดยกมา

กู้ยืม

ชำ�ระคืน

ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย

1 พ.ย. 59

ระหว่างงวด

ระหว่างงวด

31 ต.ค. 60

-

552,339

(552,339)

-

3,243

ความจำ�เป็นแลความสมเหตุสมผล

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จำ�กัดได้รบั การ
สนับสนุนทางการเงินผ่านบริษทั เค. เอส. แอล.
เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ตามระเบียบข้อบังคับของราชการในเรื่อง
การส่งออกน้�ำ ตาล โดยบริษทั เค. เอส. แอล.
เอ็ ก ซ์ ป อร์ ต จำ � กั ด ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น บริ ษั ท
ตัวกลาง (ผู้กู้) ในการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อ
ธุ ร กรรมการส่ ง ออกกั บ ทางธนาคาร และ
ปล่ อ ยกู้ ต่ อ ให้ แ ก่ โ รงงานบริ ษั ท ประจวบ
อุ ต สาหกรรม จำ � กั ด โดยบริ ษั ท ประจวบ
อุตสาหกรรม จำ�กัด จะวางค้ำ�ประกันเงินกู้
กับธนาคารด้วยน้ำ�ตาลที่จะส่งออก และนำ�
ตั๋วสัญญาใช้เงินมาวางเพื่อเป็นหลักประกัน
ที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง
จำ�กัด ทั้งนี้หลักประกันดังกล่าวครอบคลุม
วงเงินสินเชื่อ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
ในการค้ำ�ประกันวงสินเชื่อระหว่างกัน

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
กันดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเกี่ยวกับรายการระหว่าง

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทตาม
ตารางที่แสดงข้างต้น และได้ให้ความเห็นว่า เป็นรายการที่มีความจำ�เป็น
และสมเหตุสมผลในการทำ�รายการ ซึ่งรายการที่เป็นรายการค้าตามปกติ
ของการดำ�เนินธุรกิจนั้น บริษัทได้กำ�หนดราคาตามราคาตลาด
นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
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ทัง้ นี้ รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั
จะปฏิบัติ ให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการทำ�รายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำ�หน่าย
ทรัพย์สินที่สำ�คัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยนอกจากนี้ บริษัทจะเปิดเผย
รายการระหว่างกันในหมายเหตุงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิ น ของประเทศไทยที่ อ อกโดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ์ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (56-1) ในปีต่อๆไป

โครงสร้างการถือหุ้นที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่า
1. รายการค้าตามปกติของการดำ�เนินธุรกิจ เช่น การใช้ท่าเรือ ร้อยละ 10
และคลังสินค้าของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด
(มหาชน) และการซือ้ ขายน้�ำ ตาลระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย
จากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันที่
รายการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะดำ�เนิน บริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่อาจมี
การโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็นสำ�คัญ และราคา ความขัดแย้งเกินกว่าร้อยละ 10 นั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ที่คิดต้องเป็นไปตามราคาตลาด
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน) มีบุคคลที่อาจ
2. รายการเช่าพืน้ ทีแ่ ละทรัพย์สนิ จะเป็นไปตามราคาตลาด และ มีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จำ�นวนร้อยละ 18.03 และบริษัท
เป็นราคาค่าเช่าที่เท่ากับการให้บุคคลอื่นเช่า
น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล
จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวนร้อยละ 23.82 และไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่ม
3. รายการซื้อขายทรัพย์สินและเงินลงทุน รายการซื้อขาย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นและกรรมการไม่มีแรงจูงใจที่จะกระทำ�การใดๆ เพื่อ
ทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัท เป็นรายการเพิ่มทุนเพื่อ ถ่ายเทผลประโยชน์ไปทีบ่ ริษทั ใดบริษทั หนึง่ นอกจากนี้ในบริษทั ไทยชูการ์
รักษาสัดส่วนการถือหุน้ และการลงทุนเพือ่ ขยายธุรกิจปัจจุบนั เทอร์มิเนิ้ลจำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ที่มีอยู่และธุรกิจในอนาคต ซึ่งนโยบายที่ซื้อขายทรัพย์สิน แห่งประเทศไทย ยังมีกรรมการอีกหลายท่านที่มาจากบริษัทน้ำ�ตาลอื่นๆ
ระหว่างกันและการซื้อขายเงินลงทุนระหว่างกัน จะคำ�นึงถึง ดังนั้น จึงมีการคานอำ�นาจกันภายในอยู่แล้วในทั้ง 2 บริษัท ทำ�ให้การทำ�
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญและจะกระทำ�เท่าที่จำ�เป็น รายการระหว่างบริษัทและบริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
และเหมาะสม
เป็นไปตามราคาและกลไกทางการตลาด ซึง่ จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุด
กับทั้งสองบริษัท
4. รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง การกู้ยืมเงิน
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะกระทำ�เท่าที่จำ�เป็น
จะเห็ น ได้ ว่ า โครงสร้ า งการถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย
และเหมาะสม โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็นสำ�คัญ ในปัจจุบันที่บางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
เกินกว่าร้อยละ 10 นั้น เป็นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีต ซึ่งในปัจจุบัน
5. รายการพิเศษอื่นๆ เป็นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1 - 4 บริษัทพยายามที่จะปรับโครงสร้างให้มีความขัดแย้งกันน้อยที่สุด ทั้งนี้
ข้างต้น
บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต
โดยบริ ษั ท จะเข้ า ลงทุ น โดยตรงด้ ว ยตั ว เอง และไม่ ใ ห้ บุ ค คลที่ อ าจมี
รายการระหว่างกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจ ความขัดแย้งเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าที่กำ�หนด
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะกระทำ�เท่าที่จำ�เป็นและเหมาะสม และคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ
ทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทเป็นสำ�คัญ นอกจากนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่เข้าถือหุ้น
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำ�เป็นและความเหมาะสมของรายการ หรือลงทุนในธุรกิจที่จะทำ�ให้เกิดความขัดแย้งกับทางบริษัท หรือธุรกิจที่มี
นั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำ�นาญในการพิจารณา ลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท
รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั จะได้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่
กรณี

รายงานประจำ�ปี 2562

90

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลการเงินที่สำ�คัญ
รอบบัญชีของบริษัทเริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน และสิ้นสุดวันที่ 31 หมายเหตุ
* ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
ตุลาคม ของทุกปี
รายงานของผู้สอบบัญชี
1) ผู้สอบบัญชี
ปี 2560 นายนิติ จึงนิจนิรันดร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
ปี 2561 นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
ปี 2562 นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด

** ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด และบริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
*** ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.

งบกำ�ไรขาดทุน
ปี 2562 บริษทั มีรายได้จากการดำ�เนินงานรวมทัง้ สิน้ 17,855 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปีทผ่ ี า่ นมาจำ�นวน 43 ล้านบาท รายได้รวมประกอบด้วยรายได้
จากการขาย 17,490 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 365 ล้านบาท
ในปี 2562 แม้วา่ ราคาขายน้�ำ ตาลโดยเฉลีย่ จะลดลงประมาณ ร้อยละ 13
ตามสภาวะราคาน้ำ�ตาลตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง แต่เนื่องด้วยบริษัท
สามารถจำ�หน่ายน้ำ�ตาลในปริมาณเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 15 จากการ
จำ�หน่ายทั้งในประเทศและส่งออก ประกอบกับมีรายได้จากการขายไฟฟ้า
และไอน้�ำ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้ในภาพรวมรายได้จากการดำ�เนินงานโดยรวม
2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีในระยะ 3 ปีทผ่ี า่ นมา เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ปี 2560 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็น
บริษทั มีตน้ ทุนขายรวมทัง้ สิน้ 14,230 ล้านบาท ลดลงจากปีทผ่ี า่ นมา
โดยไม่มเี งือ่ นไข
ปี 2561 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็น ร้อยละ 3 โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง ส่งผลให้บริษัทมี
กำ�ไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จาก 3,131 ล้านบาท เป็น 3,625 ล้านบาท
โดยไม่มีเงื่อนไข
ปี 2562 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็น
ในส่วนของรายได้อื่นๆ และขาดทุนอื่นๆ ในปี 2562 เมื่อเทียบกับ
โดยไม่มีเงื่อนไข
ปี 2561 มาจาก
หน่วย : ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และหลักเกณฑ์ ในการทำ�
งบการเงินรวม
ประเภทรายได้ / ค่าใช้จ่าย
ปี 2562 ปี 2561
งบการเงินปีระหว่างปี 2560 - 2562 ประกอบด้วยบริษทั ย่อยจำ�นวน
(1) รายได้อื่น
770
475
ทั้งสิ้น 13 แห่ง โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ตุลาคม ดังนี้
ตารางที่ 1: แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททางตรงและทางอ้อม
อัตราร้อยละของการถือหุ้น
2562 2561 2560
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด*
บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด**
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ตาลสะหวันนะเขด จำ�กัด
Koh Kong Plantation Company Limited***
Koh Kong Sugar Industry Company Limited
Wynn In Trading Company Limited

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

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

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

(2) รายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทราย
101
441
(3) กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
(16)
57
(4) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
(26)
(33)
สินทรัพยชีวภาพ
(5) กำ�ไรจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์ 207
241
เพื่อการลงทุน
(6) กำ�ไร (ขาดทุน) จากการจำ�หน่ายและตัดจำ�หน่ายทรัพย์สนิ
27
(3)
(7) ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(62)
(4)
รวมทั้งสิ้น
1,001 1,174

ส่งผลให้บริษทั มีก�ำ ไรก่อนหักค่าใช้จา่ ยทัง้ สิน้ จำ�นวน 4,626 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการขาย จำ�นวน 944 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
23 โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนการขนส่งและค่าใช้จ่ายใน
การขายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเพิ่มขึ้นตามปริมาณจำ�หน่าย
น้ำ�ตาลส่งออกที่เพิ่มขึ้น
2. ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร จำ�นวน 681 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5
โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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ในปี 2562 บริษทั มีตน้ ทุนทางการเงินจำ�นวน 710 ล้านบาท ลดลง
3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร จำ�นวน 151 ล้านบาท
4. ค่าธรรมเนียมกองทุน จำ�นวน 1,262 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13 ร้อยละ 2 และภาระภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลจำ�นวน 149 ล้านบาท นอกจากนี้
บริษทั มีสว่ นแบ่งกำ�ไรจากบริษทั ร่วมจำ�นวน 101 ล้านบาท และแสดงส่วน
จากปริมาณจำ�หน่ายน้ำ�ตาลในประเทศที่เพิ่มขึ้น
ของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยจำ�นวน 8 ล้านบาท ส่งผลให้ก�ำ ไรสุทธิในส่วนของบริษทั ลดลง
ทำ�ให้บริษัทมีกำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ จำ�นวน ร้อยละ 3 จากปีทผ่ี า่ นมา โดยลดลงจาก 848 ล้านบาท ในปีกอ่ น เป็นจำ�นวน
822 ล้านบาทในปี 2562
1,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
ตารางที่ 2 : แสดงงบบกำ�ไรขาดทุนรวมของบริษัท และบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
งบกำ�ไรขาดทุนโดยสรุป (ล้านบาท)
รายได้จากการดำ�เนินงาน
ต้นทุนจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไรขั้นต้น
รายได้อื่นๆ - สุทธิ
กำ�ไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าธรรมเนียมกองทุน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนหักต้นทุนการเงินและภาษี
ส่วนแบ่งกำ�ไรบริษัทร่วม
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอื่นๆ
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรสุทธิ
เมือ่ พิจารณาในส่วนของโครงสร้างรายได้จากการดำ�เนินงาน ปี 2562
บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 17,855 ล้านบาท โดยประกอบด้วยรายได้หลัก
คือ (1) รายได้จากการขายน้ำ�ตาลและกากน้ำ�ตาล 15,413 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 86 ของรายได้รวมจากการดำ�เนินงาน (2) รายได้จากการ
ขายไฟฟ้าและไอน้ำ�ที่โรงไฟฟ้าของบริษัทจำ�หน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาและจำ�หน่ายไอน้ำ�ให้

2562
17,855
(14,230)
3,625
1,001
4,626
(944)
(681)
(151)
(1,262)
(3,038)
1,588
101
(710)
(149)
(8)
822
0.19
20.3%
4.6%

2561
% เปลี่ยนแปลง
17,812
0%
(14,681)
-3%
3,131
16%
1,174
-15%
4,305
7%
(770)
23%
(720)
-5%
(142)
6%
(1,116)
13%
(2,748)
11%
1,557
2%
145
-30%
(728)
-2%
(144)
3%
18
-144%
848
-3%
0.19
-3%
17.6%
4.8%

2560
15,623
(13,180)
2,443
3,119
5,562
(424)
(833)
(151)
(1,096)
(2,504)
3,058
121
(668)
(560)
19
1,970
0.45
15.6%
12.6%

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันแห่งหนึง่ จำ�นวน 1,326 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของ
รายได้รวมจากการดำ�เนินงาน และ (3) รายได้จากงานบริการอื่น จำ�นวน
365 ล้านบาท และรายได้จากการซื้อมาขายไป จำ�นวน 665 ล้านบาท
ส่วนที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ อีกจำ�นวน 86 ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ตารางที่ 3 : โครงสร้างรายได้ของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง
โครงสร้างรายได้จากการดำ�เนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการดำ�เนินงานปกติ
รายได้จากการขายน้ำ�ตาล
รายได้จากการขายกากน้ำ�ตาล
รายได้อื่นๆ จากขายน้ำ�ตาล
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ�
รายได้จาการขายเอทานอลและเบนซิน
รายได้จากงานบริการ
รายได้อื่นๆ
รวม
รายได้จากการดำ�เนินงาน ซื้อมาขายไป
รายได้จากการขายน้ำ�มัน
รายได้จาการขายปุ๋ย
รายได้จาการขายพัสดุ
รวม
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน

2562
13,688
1,496
229
1,326
365
86
17,190

2561
77%
8%
1%
7%
0%
2%
0%
96%

362 2%
242 1%
61 0%
665 4%
17,855 100%

13,669
1,620
64
1,211
405
93
17,062

% เปลี่ยนแปลง

2560

77%
9%
0%
7%
0%
2%
1%
96%

0.1%
-8%
258%
9%
-10%
-8%
1%

11,929
15
98
751
2,100
252
11
15,156

440 2%
273 2%
37 0%
750 4%
17,812 100%

-18%
-11%
65%
-11%
0.2%

242 2%
197 1%
28 0%
467 3%
15,623 100%

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
ตารางที่ 4 : สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท เปรียเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
งบแสดงฐานะทางการเงินโดยสรุป (ล้านบาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน

2562
2,430
1,287
926
2,774
52
45
3,965
245
146
5,637
25,868
746
44,121
11,818
13,282
25,100
19,021
18,606
1.32
1.16

2561
129
2,476
1,533
4,089
61
46
3,879
335
243
5,167
26,183
1,401
45,542
13,924
12,979
26,903
18,639
18,210
1.44
1.26

% เปลี่ยนแปลง
1784%
-48%
-40%
-32%
-15%
-2%
2%
-27%
-40%
9%
-1%
-47%
-3%
-15%
2%
-7%
2%

2560
153
1,198
1,569
3,100
112
65
3,747
406
393
4,917
26,354
977
42,991
14,819
10,080
24,899
18,092
17,650
1.38
1.20

76%
0%
1%
5%
13%
2%
0%
97%
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ในปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 44,121 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3
เมือ่ เทียบกับสินทรัพย์ ณ สิน้ ปี 2561 ทีม่ จี �ำ นวน 45,542 ล้านบาท หนีส้ นิ
รวมลดลงร้อยละ 7 จาก 26,903 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 25,100 ล้านบาท
ในปี 2562 จึงส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 1.44 เท่าในปี 2561
เหลือ 1.32 เท่าในปี 2562 และอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน
ลดลงจาก 1.26 เท่าในปี 2561 เหลือ 1.16 เท่าในปี 2562 โดยรายการที่
เปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญมีดังต่อไปนี้
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นอย่างมาก เป็น
จำ�นวน 2,301 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1,784 โดยมีสาเหตุ
หลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากระหว่างทางอันเนื่องมาจาก
การขายส่งออกน้�ำ ตาลจำ�นวนมากและการรับชำ�ระหนีด้ งั กล่าว
ในช่วงใกล้สิ้นเดือนตุลาคม 2562
2. ลู ก หนี้ ก ารค้ า และลู ก หนี้ ห มุ น เวี ย นอื่ น ลดลงร้ อ ยละ 48
เนื่องจากบริษัทได้รับชำ�ระหนี้จากลูกหนี้การค้าต่างประเทศใน
ช่วงใกล้สิ้นงวดบัญชี ประกอบกับ ปี 2562 มีรายการหักกลบ
กันระหว่างบัญชีลูกหนี้กองทุนอ้อยและน้ำ�ตาลทรายและบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกองทุนอ้อยและน้ำ�ตาลทราย จำ�นวน
1,029 ล้านบาท
งบกระแสเงินสด
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3. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินให้กู้ยืมระยะยาว ลดลงร้อยละ 40
เนื่องจากบริษัทให้สินเชื่อแก่ชาวไร่ลดลงและได้รับชำ�ระหนี้ใน
ระหว่างปี
4. สินค้าคงเหลือ ลดลงอย่างมากจำ�นวน 1,315 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 32 โดยมีสาเหตุหลักจากการจำ�หน่ายน้ำ�ตาลจำ�นวน
มากทั้งที่ผลิตในปี 2562 และที่คา้ งสต๊อคมาจากปีก่อน โดยมี
ปริมาณน้�ำ ตาลทีจ่ �ำ หน่ายในปีปจั จุบนั ทีเ่ พิม่ ขึน้ ประมาณ 15%
เมื่อเทียบกับปีก่อน
5. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ ๆ ลดลงร้อยละ 47 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจาก การจัดประเภททรัพย์สินที่รอใช้ดำ�เนินงานมาอยู่เป็น
ส่วนหนึ่งของบัญชีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ โดยจะนำ�มาใช้ใน
การดำ�เนินงานตามแผนงานของบริษัท

ตารางที่ 5 : แสดงงบบกระแสเงินสดของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ล้านบาท)
กำ�ไร + ค่าเสื่อม + รายการที่ไม่ใช่เงินสด (Non Cash)
เปลี่ยนแปลงใน Working Capital
กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน
ลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร (สุทธิ)
กระแสเงินสดจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
เงินสดเปลี่ยนแปลง
เงินสดปลายงวด
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าจัดจำ�หน่าย (EBITDA)
ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดำ�เนินงาน จำ�นวน 2,622 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 477
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการระบายสินค้าค้างจากงวดก่อนในปี 2562
ประกอบกับมีระยะเวลาการให้สินเชื่อยังคงเดิม ทั้งนี้ในช่วงสิ้นปี มีการเร่ง
การรับชำ�ระหนี้จากการส่งออกช่วงปลายปี ทำ�ให้มีกระแสเงินสดรับจาก
การชำ�ระหนี้เพิ่มขึ้นและทำ�ให้ลูกหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

2562
2,546
76
2,622
(414)
117
(457)
2,301
2,430
1,689
1,205
2,894

2561
% เปลี่ยนแปลง
2,449
4%
(3,145)
102%
(696)
477%
(1,132)
63%
(863)
114%
1,512
-130%
(24)
129
1,702
-1%
1,264
-5%
2,966
-2%

2560
2,185
(1,948)
237
(3,098)
(3,320)
3,149
71
153
3,179
1,182
4,361

ในขณะที่มีเงินจ่ายสุทธิ เพื่อการลงทุนในที่ดิน อาคารและเครื่องจักร
จำ�นวน 414 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอีกจำ�นวน
263 ล้านบาท

ในกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดออก
สุทธิ จำ�นวน 457 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักคือการจ่ายเงินปันผลและ
การจ่ายชำ�ระเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน โดยใช้กระแสเงินสดรับ
ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน บริษัทและบริษัทย่อย มี จากการดำ�เนินงานในปีปัจจุบันที่ดีขึ้น
กระแสเงินสดเข้าสุทธิ จำ�นวน 117 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก
การได้รับเงินจากการรับชำ�ระหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว จำ�นวน
688 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินปันผลและดอกเบีย้ รับจำ�นวน 94 ล้านบาท
รายงานประจำ�ปี 2562
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อัตราส่วนทางการเงิน
ตารางที่ 6 : แสดงอัตราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว
ระยะเวลาการเก็บหนี้ - ลูกหนี้การค้า (วัน)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้า (วัน)
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการชำ�ระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานต่อยอดขาย
กำ�ไรสุทธิก่อนภาษีต่อยอดขาย
กำ�ไรสุทธิต่อยอดขาย
การวัดราคาทางการตลาด
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้น
จากอัตราส่วนทางการเงินปี 2562 ข้างต้น อัตราส่วนสภาพคล่อง
โดยรวมดีขนึ้ โดยพบว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนสินทรัพย์
คล่องดีขน้ึ เนือ่ งจากสามารถขายสินค้าทีผ่ ลิตในปีและระบายสินค้าคงค้าง
มาจากปีก่อนได้ในระหว่างปีปัจจุบัน ทั้งนี้ จากการที่ปริมาณการขายใน
ปีเพิ่มขึ้น โดยระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้ายังคงเท่าเดิม เป็นผลให้
มีกระแสเงินสดเข้าที่ดีขึ้นและทำ�ให้สามารถจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นได้
ในระหว่างปี 2562 ประกอบกับในระหว่างปี บริษัทได้เสริมสภาพคล่อง
โดยการออกหุน้ กูร้ ะยะยาว โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนโครงการลงทุน
ระยะยาวของบริษัทและแผนการจ่ายชำ�ระหนี้สินระยะยาวบางส่วน
อัตราส่วนทีเ่ กีย่ วกับความสามารถในการชำ�ระหนี้ อัตราส่วนหนีส้ นิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) และอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E Ratio) ลดลงหรือดีขึ้นเล็กน้อย สืบเนื่องมาจาก
การชำ�ระหนีเ้ งินกูร้ ะยะสัน้ โดยใช้กระแสเงินสดรับในระหว่างปีจากการขาย
สินค้าเพิ่มขึ้นและจากผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงานโดยรวม

2562

2561

2560

0.64
0.39
21
88

0.60
0.30
19
89

0.42
0.20
17
78

1.32
1.16
0.62

1.44
1.24
0.61

1.38
1.20
0.47

2%
4.3%

2%
4.5%

5%
10.9%

20%
9%
5%
5%

18%
9%
5%
5%

16%
20%
16%
13%

4.31
0.19

4.13
0.19

4.00
0.45

ในส่วนของความสามารถในผลกระทบของการทำ�กำ�ไรจะเห็นได้วา่ อัตรา
กำ�ไรขัน้ ต้นดีขน้ึ เล็กน้อยเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น โดยแม้ราคาขายถัวเฉลีย่ จะลดลง
จากผลกระทบของราคาตลาดโลก แต่การลดลงของต้นทุนวัตถุดบิ เพียงพอ
ต่อการชดเชยการลดลงของราคาขายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน
ความสามารถในการทำ�กำ�ไรอื่น ได้แก่ อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
ต่อยอดขาย อัตรากำ�ไรสุทธิก่อนภาษีต่อยอดขายและอัตรากำ�ไรสุทธิต่อย
อดขายนั้น พบว่ามีอัตราใกล้เคียงกับปีก่อน โดยไม่ได้เพิ่มตามอัตรากำ�ไร
ขัน้ ต้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งและค่าใช้จา่ ยในการขายทีเ่ พิม่ ขึน้
ตามปริมาณการขายดังที่กล่าวข้างต้น

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและหลักการประมาณการที่สมเหตุสมผลและรอบคอบ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีและดำ�รงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิด
ปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลสอบทาน
งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม รวมทั้งประเมินระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงิน
เฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อยแสดงสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 แสดงฐานะ
การเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ

นายจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานประจำ�ปี 2562
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ ตามมติของคณะกรรมการ อิสระในการแสดงความเห็น การได้รับข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสำ�คัญ
ของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจำ�นวนสีท่ า่ น ในรอบปี 2562 ในการจัดทำ�งบการเงิน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำ�นวนห้าครั้ง การเข้าร่วมประชุม การรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน
ของกรรมการแต่ละท่านมีดังนี้
2. สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง
จำ�นวนครั้งที่ร่วมประชุม
ทางผลประโยชน์
1. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ 		
5/5
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและกิจกรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ทางการเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้ความสำ�คัญใน
2. ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
5/5
การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
กรรมการ
ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
3. ดร.นงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
5/5
แห่งประเทศไทย และกำ�หนดให้ผมู้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องรายงานคณะกรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกไตรมาส พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์
4. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒนเสริญ
5/5
แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำ�หนด คณะกรรมการ
กรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นรายการ
เข้าข่ายธุรกิจปกติตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งกัน
กรรมการทั้งสี่ท่านเป็นผู้มีความรู้ความชำ�นาญ และประสบการณ์ ทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุด
ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและด้านธุรกิจเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ต่อบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ และรองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ เป็น กำ�หนดอย่างครบถ้วน โดยไม่พบรายการใดที่ผิดปกติ และมีการเปิดเผย
บุคคลทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในด้านการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของ ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ
งบการเงิน กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อ
กำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. สอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีจ่ ะสามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ งๆ ของ
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบสอบเป็นอย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�หนดให้มีการสอบทานการ
ปฏิบัติตามนโยบายกำ�กับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของบริษัทฯ และ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรของคณะกรรมการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
ตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสำ�คัญกับการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการทีเ่ กีย่ วข้องกัน และ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ พบว่ากรรมการบริษทั ฯ
งานด้านตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ส่งเสริมและผลักดันให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ าม ผูบ้ ริหารและพนักงานได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเคร่งครัด มีกระบวนการ
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำ�กับดูแล กำ�กับดูแลกิจการที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบ
กิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มี รับเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส เกีย่ วกับการทุจริต การประพฤติมชิ อบหรือ
การกระทำ�ผิดจรรยาบรรณธุรกิจ และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการ
ในรอบหนึ่งปีที่ผา่ นมา มีสาระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้
ข้อร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
1. สอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนว
และงบการเงินประจำ�ปี 2562 ของบริษัทน้ำ�ตาลขอนแก่นจำ�กัด (มหาชน) ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นใน
และบริษัทย่อย โดยครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแล
รายงานทางการเงินที่มีนัยสำ�คัญ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม การปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมอบหมาย
หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและสำ�นัก ให้ส�ำ นักตรวจสอบภายในมีหน้าทีส่ อบทานการปฏิบตั ติ ามคูม่ อื นโยบายต่อ
ตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการจัดทำ�งบการเงิน รวมทัง้ การเปิดเผย ต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ฯ เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ โดย
หมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำ�หนดตามกฎหมายและ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการปฏิบตั งิ านมีความเหมาะสม และมี
มาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และไม่พบประเด็น
ของบริษัทฯที่ผู้สอบบัญชีได้รับรองโดยไม่มีเงื่อนไขนั้นได้จัดทำ�ขึ้นตาม ที่เป็นสาระสำ�คัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกำ�หนดใดๆ
มาตรฐานสภาวิชาชีพบัญชี มีความถูกต้อง มีรายการครบถ้วนในสาระ
สำ�คัญ มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชือ่ ถือได้ ไม่พบ
รายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝา่ ยจัดการ
ทุกไตรมาส โดยหารือเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานอย่างเป็น
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4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติ
ตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นระบบที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยมีการพิจารณาสอบทานเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงระดับ
องค์กร ตามแนว COSO-ERM และติดตามการดำ�เนินการประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำ�กัด ในรอบระยะ
เวลาบัญชีปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำ�หรับ
ปีการเงินพ.ศ. 2562-2563 ที่เสนอมา โดยเห็นว่าผลการปฏิบัติงาน
ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ โดยที่ผู้สอบบัญชีมีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นอย่างดี ปฏิบตั งิ าน
ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และ
ส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม่�ำ เสมอ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชี
บริษทั ฯมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management ของบริษัทฯ และได้รับค่าบริการสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
Committee) ทำ�หน้าที่กำ�หนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาแล้ว
และติ ด ตามการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท เป็ น ประจำ � ทุ ก ไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ ง
ที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอตามนโยบายและแผนกลยุทธ์
ของบริษทั ฯ รวมถึงสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ
5. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำ�กับดูแลและสอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนินกิจกรรม
ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล เป็นไปอย่างมีอสิ ระ โดย
ให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำ�ปีทจี่ ดั ทำ�ขึน้ ตามความเสีย่ ง
ที่สำ�คัญของบริษัทฯ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง (Risk-based)
รวมถึ ง พิ จ ารณาผลการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในโดยใช้
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ที่สำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำ�หนดขึน้ ตามกรอบ
แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีและแบบแสดง
รายการข้อมูล 56-1

นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ ติดตามผลการ
ตรวจสอบของสำ�นักตรวจสอบภายในเป็นประจำ�ทุกไตรมาสเพื่อสอบทาน
การปฏิบัติงาน และคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็น
ไปตามแผนการตรวจสอบที่อนุมัติและตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำ�เนินธุรกิจ โดยไม่พบ
ประเด็นทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญอันอาจจะกระทบต่อการดำ�เนินกิจการของบริษทั
6. การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละค่า บริการสอบบัญ ชี โดยพิจารณาผลการปฏิ บัติ ง าน
ขอบเขต ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และคุณภาพงานของผู้สอบ
บัญชีในรอบปีทผี่ า่ นมา สถานะของผูส้ อบบัญชี ข้อจำ�กัดทีม่ สี าระสำ�คัญ หรือ
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็น
อิสระและเป็นกลางในการปฏิบตั งิ านอย่างแท้จริง ตลอดจนความเหมาะสม
ของค่าบริการสอบบัญชี
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (KSL)
ขอชีแ้ จงผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2562 (ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่ายเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน จาก 1,886
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562) บริษัทมีกำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ล้
า
นบาท
เป็น 2,206 ล้านบาท ในปี 2562 เนื่องจากปริมาณการจำ�หน่าย
822 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีบัญชี 2561 โดยสรุป
น้�ำ ตาลที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ผลการดำ�เนินงานได้ดังต่อไปนี้
รายได้จากการขายและการให้บริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จา่ ยในการบริหารลดลง เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น จาก 720 ล้านบาท
ในปี 2562 รายได้จากการขายและการให้บริการรวม 17,855 ล้านบาท
เป็
น
681
ล้านบาท ในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 5.47 เนื่องจากการลดลง
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากปี 2561 ซึง่ มีรายได้รวม 17,812 ล้านบาท รายได้รวมที่
เพิม่ ขึน้ 43 ล้านบาท เป็นผลสุทธิจากการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการจำ�หน่าย ของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
น้ำ�ตาลและการลดลงของราคาขายโดยเฉลี่ย
ต้นทุนทางการเงิน
บริษทั จำ�หน่ายน้�ำ ตาลเพิม่ จากการจำ�หน่ายในประเทศและการส่งออก
ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลง 17 ล้านบาท หรือ
โดยมีปริมาณการจำ�หน่ายน้ำ�ตาลในปี 2562 จำ�นวนรวม 1.26 ล้านตัน
ร้
อ
ยละ
2.38 โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายคืนของเงินกู้ที่ ใช้เป็นเงิน
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในอัตราร้อยละ 15.06 อย่างไรก็ตาม ราคาขาย
โดยเฉลีย่ ลดลงจาก 12,526 บาทต่อตัน ในปี 2561 เป็น 10,902 บาทต่อตัน ทุนหมุนเวียนบางส่วน ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสเงินสดรับที่ดีขึ้นจาก
การจำ�หน่ายสินค้าในระหว่างปี
ในปี 2562 หรือลดลงประมาณร้อยละ 12.97
กำ�ไรขั้นต้น

ในภาพรวมสถานะทางการเงินปี 2562 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้
44,121 ล้านบาท หนี้สินรวม 25,100 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 บริษัทมีกำ�ไรขั้นต้น 3,625 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19,021 ล้านบาท อัตราหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/
20.30 ของรายได้รวมจากการขายและให้บริการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 Equity Ratio) ที่ 1.16
ทีม่ กี �ำ ไรขัน้ ต้น 3,131 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.58 ของรายได้จากการขาย
และให้บริการ โดยกำ�ไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นมีปัจจัยหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบ
ที่ลดลง
รายได้อื่น
รายได้อื่นลดลง รวมเป็นจำ�นวน 44 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากรายละเอียดดังนี้
• รายได้ค่าผลตอบแทนการผลิตและจำ�หน่ายน้ำ�ตาลทราย
ลดลง 340 ล้านบาท โดยมีรายได้ในปี 2562 จำ�นวน 101
ล้านบาท และปี 2561 จำ�นวน 441 ล้านบาท เป็นเงินชดเชย
ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากกองทุนอ้อยและน้ำ�ตาลทราย
เนื่องจากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและ
จำ�หน่ายขั้นสุดท้ายคาดว่าจะต่ำ�กว่าขั้นต้น ทำ�ให้กองทุนฯ
ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างของค่าอ้อยและผลตอบแทนฯ ดังกล่าว
ให้กบั บริษทั ในแต่ละปี โดยไม่ตอ้ งขอคืนค่าอ้อยทีเ่ คยจ่ายเกิน
จากชาวไร่โดยตรง
• รายได้จากโครงการช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของชาวไร่และโรงงานน้�ำ ตาลจากสำ�นักงานกองทุนอ้อยและ
น้ำ�ตาลทราย เพิ่มขึ้น 154 ล้านบาท
• กำ�ไรจากการทำ�สัญญาซื้อขายน้ำ�ตาลล่วงหน้า เพิ่มขึ้น 98
ล้านบาท จากการป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำ�ตาล เนื่องจาก
แนวโน้มการลดลงของราคาน้ำ�ตาลในตลาดโลกในระหว่าง
ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
งบกำ�ไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ รวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และของบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 และผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดสำ�หรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำ�หนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

101

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ ในงบเฉพาะ
กิจการและการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในต่าง
ประเทศดังกล่าวในงบการเงินรวม
เนื่องจากบริษัทย่อยในต่างประเทศจำ�นวน 3 แห่ง มีผลขาดทุนสุทธิ วิธีการตรวจสอบที่สำ�คัญ รวมถึง
ต่อเนือ่ งและมีขาดทุนสะสมเป็นจำ�นวนมาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 • ทำ � ความเข้ า ใจและประเมิ น ความเหมาะสมของข้ อ บ่ ง ชี้ ถึ ง
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาว่าเป็นข้อบ่งชี้ถึงการด้อยค่าของ
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยในต่างประเทศในงบการเงินเฉพาะกิจการและ
และการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทั ย่อยดังกล่าวใน
การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
งบการเงินรวม
ดังกล่าวในงบการเงินรวม จึงได้ประมาณมูลค่าที่จะได้รับคืนของ • ทำ�ความเข้าใจและประเมินวิธีการที่ผู้บริหารของบริษัทใช้ใน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท และของอาคารและอุปกรณ์ของ
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึงการทดสอบและ
บริษัทย่อยดังกล่าวเพื่อพิจารณาผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งมูลค่า
ประเมิ น ความเหมาะสมข้ อ สมมติ ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ทำ � แผนและ
ที่คาดว่าจะได้รับคืนประมาณขึ้นจากจำ�นวนที่สูงกว่าของมูลค่าจาก
การคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละบริษัทย่อย โดย
การใช้กับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำ�หน่ายของสินทรัพย์ โดย
การทำ�ความเข้าใจในกระบวนการทีท่ �ำ ให้ได้มา ซึง่ ตัวเลขดังกล่าว
เปรียบเทียบข้อสมมติดงั กล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน
• มูลค่าจากการใช้ประมาณโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับ
ของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสด
ข้อสมมติที่สำ�คัญในการคาดการณ์ผลการดำ�เนินงาน ทั้งนี้จะขึน้
ในอดีตกับผลการดำ�เนินงานที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงเปรียบเทียบ
อยูก่ บั ราคาน้�ำ ตาลตลาดโลก ซึง่ ผูบ้ ริหารของบริษทั ประเมินว่ามูลค่า
อัตราการเติบโตระยะยาวของแต่ละบริษัทกับการคาดการณ์ของ
ปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้
ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
สินทรัพย์ของบริษัทย่อย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาการรายงานยัง • ทดสอบและประเมินรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้แก่
ไม่เป็นกระแสเงินสดรับ
การประเมินความรู้ ความสามารถและความเที่ยงธรรมของ
• มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ประมาณโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
ผูป้ ระเมินอิสระภายนอก และประเมินวิธกี ารทีใ่ ช้และความเหมาะสม
ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ
ของสมมติฐานหลักที่สำ�คัญที่ ใช้ในการประมาณมูลค่าอาคาร
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้นทุนในการจำ�หน่าย
และอุปกรณ์
สินทรัพย์ประมาณขึ้นโดยผู้บริหารของบริษัท
• ประเมิ น ความเพี ย งพอของการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้าพเจ้าพิจารณาว่า การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อสมมติ
ที่สำ�คัญเพื่อประมาณผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการและของอาคารและอุปกรณ์ของ
บริษัทย่อยในต่างประเทศดังกล่าวในงบการเงินรวม เป็นเรื่องสำ�คัญ
ในการตรวจสอบบริษัท เนื่องจากความมีสาระสำ�คัญและความซับ
ซ้อนในการประมาณมูลค่าที่จะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ของบริษทั และของอาคารและอุปกรณ์ของบริษทั ย่อยในต่างประเทศนัน้
ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสำ�หรับ
เงินลงทุนและการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 ข้อ 3.11 และข้อ 12 และสำ�หรับ
การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในต่างประเทศได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.11 และข้อ 17
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทใน
การดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมือ่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้
งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
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• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของ
กลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สงั เกตถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุม่ บริษทั เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ส่อื สารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำ�คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าที่ในการกำ�กับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทง้ั หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่า
กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 ธันวาคม 2562

จันทิรา จันทราชัยโชติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำ�ไรขาดทุน

บริษัท น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริษัท น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

บริษัท น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
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สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
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175
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

มูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย และหนี้ สินหมุนเวียน มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี เนื่ องจาก
เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น
มูล ค่ายุติธ รรมของเงิ นกู้ยืมระยะยาวที่มีอตั ราดอกเบี้ ย ลอยตัวมีมูล ค่าใกล้เคีย งกับ มูลค่าตามบัญชี
ส่ วนเงินกูย้ มื ระยะยาวที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีเนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่สถาบันการเงินที่กลุ่มบริ ษทั ใช้บริ การเสนออัตราดอกเบี้ย
ของเงินกูย้ ืมที่มีกาหนดระยะเวลาชาระคืนใกล้เคียงกับเงินกูย้ ืมของกลุ่มบริ ษทั ในอัตราที่ใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ระบุไว้ตามสัญญาเงินกู้
รายการที่เปิ ดเผยตามตารางต่อไปนี้ พิจารณาว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สิน
ทางการเงินที่รับรู ้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
หนี้สินทางการเงิน
หุน้ กูร้ ะยะยาว
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
หนี้สินทางการเงิน
หุน้ กูร้ ะยะยาว

งบการเงินรวม/
ลาดับชั้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม
ล้านบาท
ล้านบาท

การประมาณการมูลค่ ายุติธรรม

10,494

10,667

ระดับ 2

คานวณจากราคาปิ ดครั้งล่าสุ ดของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทาการสุ ดท้าย

10,494

10,542

ระดับ 2

คานวณจากราคาปิ ดครั้งล่าสุ ดของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทาการสุ ดท้าย

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที่สามารถสังเกตได้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน) และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตามสัญญา
ซึ่ งคิดลดด้วยอัตราที่สะท้อนความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อของคู่สัญญาต่างๆ ซึ่ งเป็ นลาดับชั้นระดับที่ 3 และ
สัญญาแลกเปลี่ยนสิ นค้าเกษตร (Commodity Swap) ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาน้ าตาลทรายดิบและ
น้ าตาลทรายขาวจาก The Exchange and Bloomberg ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานเสมือนว่าบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยได้ปิดสถานะสัญญาเหล่านั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานซึ่งเป็ นลาดับชั้นระดับที่ 2
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี
ขยะ
พ.ศ. 2488 มีทุนจดทะเบียน 2,205 ล้านบาท มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน
ขยะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ขยะอันตรายและขยะไม่อันตรายตาม
จดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ งการกำ�จัดสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
วันที่ 7 มีนาคม 2548 โดยใช้สัญลักษณ์ “KSL”
พ.ศ. 2548 การรายงานปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและการจัดการ จะมาจาก
การชั่งน้ำ�หนัก
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำ�ปี 2562 ฉบับนี้ได้ครอบคลุม
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2562 แนวทาง
ความปลอดภัย
การรายงานนี้ได้ทำ�ขึ้นให้สอดคล้องกับ Global Report Initiative ฉบับ
ข้อมูลจำ�นวนพนักงานและคูธ่ รุ กิจ โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานบริษทั
Standard ในประเด็นต่อไปนี้
และพนักงานสัญญาจ้าง และผู้รับเหมา
การคำ�นวณชั่วโมงการทำ�งาน เป็นข้อมูลจากพนักงานบริษัท และ
สิ่งแวดล้อม
พนักงานสัญญาจ้าง ระบบบันทึกเวลาทำ�งานจากสายงานทรัพยากรบุคคล
ส่วนข้อมูลผู้รับเหมามาจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำ�โรงงาน
พลังงาน
พลังงานรวม ประกอบด้วยพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
การบันทึกข้อมูลด้านความปลอดภัยประกอบด้วย
ในพื้นที่บริษัทหรือพื้นที่โรงงาน โดยปริมาณพลังงานความร้อนเก็บข้อมูล
1. อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุรวม หมายถึง จำ�นวนอุบตั เิ หตุทงั้ หมด ที่
จากปริมาณเชือ้ เพลิงจากหลักฐานการบัญชีหรือการอ่านค่าจากมิเตอร์คณ
ู
เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมง ต่อคน
ด้วยค่าความร้อนสำ�หรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าเก็บข้อมูลจากใบแจ้งหนี้
2. อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน หมายถึง จำ�นวนอุบตั เิ หตุ
จากผู้ขายไฟฟ้า
ถึงขั้นหยุดงาน ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน
3. อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ หมายถึง จำ�นวนวันหยุดงาน
ก๊าซเรือนกระจก
จากอุบัติเหตุทั้งหมด ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหมายถึงปริมาณการปลดปล่อย
4. อัตราการขาดงาน หมายถึง จำ�นวนวันหยุดงานจากอุบัติเหตุ
ก๊าซเรือนกระจกจากการดำ�เนินกิจการของบริษัท ที่คำ�นวณตามแนวทาง
และการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน โดยไม่รวมการลาพักร้อนและ
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์การบริหารจัดการ
การลาคลอดที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ตุลาคม 2556
โดยมีขอบเขตการรายงาน ดังนี้
• ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทางตรง (Scope 1) เกิดจากกิจกรรม
ต่างๆ ที่อยู่ ในความควบคุมของบริษัท เช่น หม้อต้มไอน้ำ�
ยานพาหนะเพื่อการเดินทางในธุรกิจของบริษัทฯ
• ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทางอ้อม (Scope 2) เกิดจากการซื้อ
พลังงานไฟฟ้าจากภายนอก
โดยการรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ ทางตรง (Scope 1)
และก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดขึน้ ทางอ้อม (Scope 2) รายงานจากปริมาณการ
ใช้เชือ้ เพลิงคูณกับค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีอ่ า้ งอิงจากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
มลพิษอากาศ
ฝุ่น ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และ ออกไซด์ของไนโตรเจน คำ�นวณโดย
ใช้ผลความเข้มข้นจากการตรวจวัดตามที่กฎหมายกำ�หนด คูณกับอัตรา
การไหลของลม และชั่วโมงการทำ�งานเครื่องจักร
น้ำ�จากภายนอก
ปริมาณน้ำ�จากภายนอก คือการดึงน้ำ�จากแหล่งน้ำ�ต่างๆ มาใช้ใน
กิจกรรมของบริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลจากใบแจ้งหนี้มิเตอร์ โดยแหล่งน้ำ�
ประกอบด้วย น้ำ�ผิวดิน และน้ำ�ใต้ดิน

1. Aggregated accident rate

2. Accident rate resulting in
stoppage of work

3. Rate of Stoppage of
work from accident

4. Rate of Leave
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กระบวนการรายงานประเด็นที่มีนัยสำ�คัญด้านความยั่งยืน
(GRI102-46)

กลุม่ บริษทั ได้ก�ำ หนดประเด็นสำ�คัญด้านความยัง่ ยืน (ระหว่างปีการเงิน
ของบริษทั คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562) เป็น
สามด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกัน
กำ�หนดประเด็นย่อยที่สำ�คัญและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ประกอบตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่หนึ่ง ระบุประเด็นสำ�คัญให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลยุทธ์ และความเสี่ยงของบริษัทฯ และความสำ�คัญในมุมมองของ
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้เป็นไปตามตัวชี้วัดมาตรฐานที่กำ�หนดใน Global
Reporting Initiative (GRI)
ขัน้ ตอนทีส่ อง จัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็นทีไ่ ด้มาตามขัน้ ตอนทีห่ นึง่
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคัดเลือก โดยมีกรอบการพิจารณาคือ ให้จัด
ลำ�ดับประเด็นตามความสำ�คัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
และการรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม

ขัน้ ตอนทีส่ าม สอบทานความสำ�คัญของประเด็นที่ได้มาตามขัน้ ตอน
ที่สอง โดยให้หน่วยงานภายในที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำ�เนินการ และ
นำ�เสนอประเด็นที่กลั่นกรองตามขั้นตอนที่สามต่อคณะกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้รายงานประเด็นความยั่งยืนเหล่านี้ต่อสาธารณชน
ขั้นตอนทีส่ ี่ บริษทั มอบหมายหน่วยงานภายในสอบทานกระบวนการ
ประเมินประเด็นสำ�คัญ การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล การมีสว่ นร่วม
ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย การดำ�เนินงานด้านสังคม ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�ำ คัญ
14

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การจัดการสิ่งแวดล้อม

สำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

12
10
8

การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การกำ�กับดูแลกิจการ

การพัฒนาและดูแลบุคลากร
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

เศรษฐกิจ

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งแวดล้อม

การจัดการห่วงโซ่คุณค่า

สังคม

6
4
2
0

0		

2		

ด้านเศรษฐกิจ
- การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- การจัดการห่วงโซ่คุณค่า
- การกำ�กับดูแลกิจการ
- นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

4		
6		
สำ�คัญต่อเคเอสแอล

ด้านสิ่งแวดล้อม
- การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดการสิ่งแวดล้อม

8		

10

ด้านสังคม
- ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- การพัฒนาและดูแลบุคลากร
- ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
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ขอบเขตการรายงาน (GRI102-46)
ข้อมูลด้านความยั่งยืนที่รายงานนี้เป็นของกลุ่มบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ กลุ่มบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจน้ำ�ตาล ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล และ
ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ จำ�แนกตามสาขา ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานของแต่ละธุรกิจ

บริษัทฯ

ความ
ปลอดภัย

ด้านสิ่งแวดล้อม
พลังงาน

ก๊าซเรือน มลพิษ
น้ำ�จาก
กระจก ทางอากาศ ภายนอก

ขยะ

อุบัติเหตุ

ทรัพยากร
บุคคล
การฝึก
อบรม

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
สาขาน้ำ�พอง
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
สาขาวังสะพุง
บริษัท น้ำ�ตาลท่ามะกา จำ�กัด
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
(สาขาน้ำ�พอง)
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
(สาขาวังสะพุง)
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด
(สาขาบ่อพลอย)
โครงสร้างการกำ�กับดูแลองค์กร (GRI102-18)
คณะกรรมการกำ�กับดูแลเป็นคณะกรรมการที่มีอำ�นาจหน้าที่ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อหน้าที่ 25,70 บทบาทหน้าที่ข้างต้นครอบคลุมไปถึง
การกำ�กับดูแลให้บริษัทฯดำ�เนินการตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย ทั้งนี้เพราะนอกจากนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการจะกำ�หนดให้บริษัทฯต้องจัดให้มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้กิจการของบริษัทดำ�เนินไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้
มีคุณธรรมแล้วยังกำ�หนดให้บริษัทฯประกอบกิจการโดยให้ความสำ�คัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยก่อนที่จะลงทุนในกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด
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หัวข้อสำ�คัญและขอบเขตผลกระทบภายในและภายนอกองค์กร (GRI102-47,103-1)

ประเด็นความยั่งยืนตามเกณฑ์
GRI102-47

ประเด็นความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
1. การดำ�เนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

• กลยุทธ์ที่เหมาะสม
• กระบวนการจัดทำ�กลยุทธ์
• การบริหารความเสี่ยงและการ • การกำ�กับดูแลกิจการ
ควบคุมภายใน

ขอบเขตของผลกระทบต่อองค์กร
ต่อภายใน ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสีย
องค์กร
ภายนอก
ภายนอก
ผู้ถือหุ้น,
เจ้าหนี้,ชาวไร่

• การประเมินชาวไร่และคู่ค้าทางด้าน
2. การจัดการห่วงโซ่คณุ ค่า • การจัดหาวัตถุดิบ
• การจัดหาสินค้าและผู้รับเหมา
สิง่ แวดล้อมและการคุม้ ครองแรงงาน
และสิทธิมนุษยชน

ชาวไร่ คู่ค้า
ผู้รับเหมา

3. การกำ�กับดูแลกิจการ • การกำ�กับดูแลกิจการ
• การปฎิบัติตามนโยบายการกำ�กับ
• จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
ดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และคู่มือ
• มาตรการต่อต้านการทุจริตและ มาตรการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน่
คอร์รัปชั่น
• การปลูกสำ�นึกความซื่อสัตย์
• การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4. การใช้พลังงานอย่างมี • การลดความสิ้นเปลืองพลังงาน • การตรวจวัดพลังงานที่ใช้ไป
ประสิทธิภาพ
• การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์ • การจัดการพลังงาน
สูงสุด

ผู้ถือหุ้น,
พนักงาน,
ชาวไร่,คู่ค้า,
ลูกค้า,สังคม

5. การจัดการสิ่งแวดล้อม • การลดมลพิษทางอากาศ
• การจัดการกากของเสีย
อุตสาหกรรม
• น้ำ�จากภายนอก

• มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
• ความเดือดร้อนของชุมชน

ชุมชน,
หน่วยงาน
ภาครัฐ,ลูกค้า

6. ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

• ความปลอดภัยของพนักงาน
• ความปลอดภัยของเครื่องจักร
และอุปกรณ์
• การจัดการเหตุฉุกเฉิน

•
•
•
•

พนักงาน,
คู่คา้ ,หน่วยงาน
ภาครัฐ

7. การพัฒนาและดูแล
บุคลากร

• การพัฒนาบุคลากร
• การรักษาบุคลากรและ
การจัดหาบุคลากร
• การจัดสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการ
• ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
• การแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดกับชุมชน

•
•
•
•

8. ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การตรวจสอบเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
การปฎิบัติตามคู่มือความปลอดภัย
การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

การฝึกอบรม
การจัดหาบุคลากร
แผนการสืบทอดบุคลากรระดับสูง
การจัดการปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้าง ลูกจ้าง
• การสร้างความสัมพันธ์ที่สม่ำ�เสมอ
• การเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ชุมชน

9. นวัตกรรมและการพัฒนา • คุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ • การผลิตสินค้าทีม่ มี าตรฐาน
ผลิตภัณฑ์

ชุมชน,
หน่วยงาน
ภาครัฐ

พนักงาน,
ลูกค้า,
หน่วยงาน
ภาครัฐ
ชาวไร่,ชุมชน,
หน่วยงาน
ภาครัฐ,ลูกค้า
ผู้ถือหุ้น,
พนักงาน,
ชาวไร่, คู่ค้า,
ลูกค้า, สังคม,
หน่วยงาน
ภาครัฐ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย( Stakeholder)
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำ�หนดประเด็นความสำ�คัญที่ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งใน
แต่ละกลุ่มมีความคาดหวังจากกลุ่มบริษัท แตกต่างกันออกไป
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Engagement Stakeholder) GRI102-40,42,43,44
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ช่องทางการสื่อสาร
ประเด็นที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสีย
เกษตรกรไร่อ้อย

1. มีการเยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่คา้
2. การประชุมเกษตรกรชาวไร่
3. การเชิญเกษตรกรร่วมงานหรือกิจกรรมของบริษัท

1. การส่ ง เสริ ม มากขึ้ น ทั้ ง ทางด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
เงินทุนหมุนเวียน
2. ราคาอ้อยที่เหมาะสม

ผู้ถือหุ้น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
รายงานประจำ�ปี
การเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส
การจัดการประชุมแนะนำ�การลงทุน
การสือ่ สารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซด์
การสอบถามหรือร้องเรียนผ่านช่องทางที่จัดไว้
การประชุม-สัมมนาในโอกาสต่างๆ
การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทฯ
การสือ่ สารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซด์
การสอบถามหรือร้องเรียนผ่านช่องทางที่จัดไว้

1. ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสม่ำ�เสมอ
2. การเจริญเติบโตของบริษัทฯ
3. ความโปร่งใสและตรวจสอบได้

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

การเยี่ยมเยียนลูกค้า
การเชิญลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน
การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า
การสือ่ สารผ่านระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซด์
การสอบถามหรือร้องเรียนผ่านช่องทางที่จัดไว้
รายงานประจำ�ปี
งบการเงิน
การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สินเชื่อ

คู่คา้ /ผู้รับเหมา

ลูกค้า

เจ้าหนี้

1. การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสยุติธรรม
2. การจ่ายค่าสินค้า/ค่าจ้างตรงเวลา

1. สินค้าที่มีคุณภาพ
2. ส่งมอบสินค้้าตรงเวลา
3. การจัดช่องทางสำ�หรับส่งเรื่องร้องเรียน
1. ชำ�ระหนี้ตรงเวลา
2. แผนงานสำ�หรับกำ�หนดเวลาชำ�ระหนี้

พนักงาน

1. จดหมายข่าวภายใน
2. การสื่อสารผ่านระบบต่างๆ เช่น อีเมล์ Intranet, video
conference
3. การประชุม/สัมมนา/อบรม
4. การประชุมสายงานประจำ�ปี
5. การประชุมระหว่างหัวหน้างานกับพนักงาน
6. การประเมินผลงานพนักงานประจำ�ปี

1.
2.
3.
4.
5.

สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนที่แข่งขันได้
ความก้าวหน้าตามตำ�แหน่งงาน
พัฒนาตนเอง
อุปกรณ์การทำ�งานที่ทันสมัย
ความปลอดภัยในการทำ�งาน

ชุมชน/สังคม

1. การพบปะชุมชนอย่างสม่ำ�เสมอ
2. การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
3. การแนะนำ�การเสริมสร้างอาชีพแก่ชุมชน

หน่วยงานของรัฐ

1. การร่วมและการสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดขึ้น
2. การประสานงานกับหน่วยงานในด้านต่างๆ
3. การขออนุญาตในเรื่องที่กฎหมายกำ�หนด

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

การลดภาวะจากการผลิตของโรงงาน
การชดเชยค่าเสียหายอย่างเหมาะสม
ส่งเสริมการจ้า่ งของชุมชน
สนัยสนุนกิจกรรมของชุมชน
ยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาท้องถิ่น
ขจัดหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิด
แก่ชุมชน

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน GRI102-9
ธุรกิจต้นน้ำ�

ธุรกิจปลายน้ำ�
น้ำ�ตาล

กากอ้อย
ชาวไร่อ้อย

ขนส่ง

โรงไฟฟ้า

โรงงานน้ำ�ตาล
กากน้ำ�ตาล

กากหม้อกรอง

โรงงานเอทานอล

กระแสไฟฟ้า

ขนส่ง

เอทานอล

ขนส่ง

ไบโอแก๊ส

โรงงานปุ๋ย

ด้านเศรษฐกิจ
1. การดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริ ษั ท ฯตระหนั ก ดี ว่ า การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น จะต้ อ งมี
ความสมดุลกันระหว่างความมั่นคงทางธุรกิจ(ซึ่งหมายรวมถึงผลกำ�ไร
ประจำ � ปี แ ละการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ในระยะยาว) กั บ การใส่ ใ จในเรื่ อ ง
สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ�กับดูแลกิจการ
ในส่วนของความมั่นคงทางธุรกิจ บริษัทฯได้ดำ�เนินการตาม
วิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ทต่ี ง้ั ไว้โดยพิจารณาทบทวนหรือแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้
เพือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ภายใต้กรอบการกำ�กับกิจการทีด่ ี โดยมี
แนวทางทีช่ ดั เจนว่ากระบวนการทางธุรกิจของบริษทั จะต้องไม่สร้างปัญหา
ให้กบั สิง่ แวดล้อมและสังคม และพยายามเสริมสร้างกิจกรรมทีจ่ ะช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมไปพร้อมกันด้วย
2. การจัดการห่วงโซ่คุณค่า
การจัดการวัตถุดิบอย่างยั่งยืน
จากรูปการจัดการห่วงโซ่คุณค่าแสดงให้เห็นว่าต้นน้ำ�ของธุรกิจ
คืออ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ทางกลุ่มบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญ
ดังกล่าวจึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ
ซึ่งหากได้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพจะส่งผลให้ได้สินค้าที่ดีตามมาด้วยเช่นกัน
กลุ่มบริษัทฯ ได้นำ�โครงการ iCane (Intelligance Cane System by KSL
Group) ประกอบด้วย 4 โครงการ คือ โครงการ iFarm iMap iForm iCash
ซึ่งเป็นระบบการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการส่งเสริมชาวไร่
การปลูกอ้อยของ KSL ทีพ่ ฒ
ั นาโดยใช้นวัตกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาปรับปรุงกระบวนการทำ�งานเพือ่ ให้ตอบสนองทุกความต้องการของชาวไร่
และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริหารงานอย่างสมบูรณ์แบบ

ลูกค้า

น้�ำ KA

ปุ๋ย

โครงการ iFarm เป็นการเปลี่ยนวิธีปลูกอ้อยเกษตรขนาดใหญ่
ของบริษัทฯ ในรูปแบบเกษตรแม่นยำ� (Precision Farming) ซึ่งปลูกใน
พืน้ ทีภ่ าคตะวันตกของเคเอสแอล สาขาอำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีทมี เพาะปลูกของเคเอสแอล สาขาอำ�เภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นทีมดูแลภายใต้ชื่อทีม KSL Ranger โดยได้นำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการปลูกอ้อยเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยระบบ GPS (Guidance and Auto
Steering System) ทีเ่ หมาะสมกับการเพาะปลูกอ้อย จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กับเครื่องจักรให้สอดคล้องกัน ซึ่งช่วยในเรื่องการพัฒนากระบวนการปลูก
การบำ�รุง ตลอดจนการเก็บเกี่ยวอ้อย ด้วยการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน และยังเป็นการเพือ่ เพิม่ ผลผลิตอ้อย
ในแปลงและลดต้นทุนการผลิตต่างๆ อาทิ ลดการไถพรวน ลดการใช้
สารเคมี ลดแรงงาน ลดการเผา ลดการบดอัด ลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง
ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำ�ในแปลง ขจัดสิ่งกีดขวางในแปลงเพาะปลูก
เป็นต้น
โครงการ iForm นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำ�มาพัฒนางานของ
นักส่งเสริมเพื่อลดขั้นตอนการทำ�งาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็วแก่ชาวไร่
โดยการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การทำ�งาน
แบบเดิม
1. ใช้กระดาษในรูปแบบฟอร์มต่างๆ
ให้แก่ชาวไร่
2. นำ�เอกสารต่างๆมากรอก
ข้อมูลลงระบบที่สำ�นักงาน
3. ระยะเวลาในการดำ�เนิน
การรวมถึงพิจารณา ใช้เวลา
ประมาณ 5-14 วัน

แบบใหม่
1. กรอกข้อมูลของชาวไร่ลง
Tablet
2. ข้อมูลดังกล่าเข้าสู่ระบบ
ดำ�เนินการพิจารณา
3. ได้ทันที ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 2-6 วัน
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จะเห็นได้วา่ การนำ�เทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้สง่ ผลให้ การทำ�งาน
สะดวก รวดเร็ว และลดขัน้ ตอนการทำ�งานได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้สามารถ
บริหารจัดการเวลาและให้บริการชาวไร่ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อการแก้
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

โครงการ KSL Junior Farmer 2019 ทายาทเกษตรกรรุน่ ใหม่ ปีท่ี 2
เป็นโครงการทีก่ ลุม่ บริษทั KSL ต้องการส่งต่อความเป็นอยูข่ อง
ธุรกิจการทำ�ฟาร์มอ้อยแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยสายงานจัดหาวัตถุดิบ
และส่วนกิจกรรมเพือ่ สังคมได้จดั หลักสูตร “ทายาทเกษตรกรรุน่ ใหม่” โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก เรื่องการนำ�ความรู้ที่ได้รับการอบรมของทายาทเกษตร
ไปประยุกต์ ใช้กับแปลงอ้อยของพ่อแม่ และในอนาคตทายาทกลุ่มนี้จะ
ทำ�การเปิดโควตาเป็นของตนเอง นอกจากนั้นเพื่อการสนับสนุนให้ชาวไร่
ปลูกอ้อยอย่างยั่งยืน เพื่อการขยายผลผลิตในแนวตั้ง เพื่อการสร้าง
ความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างชาวไร่และโรงงาน เพือ่ สร้างทีมทายาทเกษตรกร
รุ่ น ใหม่ ต่ างโรงงานกั น เพื่ อ แลกเปลี่ ย นวิ ธี การปลู ก อ้ อ ยหรื อ เรื่ องอื่นๆ
เกี่ยวกับอ้อยของแต่ละภาค
โดยมีความเฉพาะเจาะจงสำ�หรับเกษตรกรรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามสนใจ
ในธุรกิจอ้อย และสามารถสร้างความยัง่ ยืนได้ดว้ ย ตนเอง บนพืน้ ฐานแนวโน้ม
อนาคตในอุตสาหกรรมอ้อยในอนาคตของประเทศไทย และการสานต่อ
อาชีพการทำ�ไร่อ้อยให้มี ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
กิจกรรมทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ประจำ�ปี 2562 จัดขึ้นที่ศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท ระหว่าง
วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อของหลักสูตการอบรม ดังนี้ 1.การให้
ความรู้เรื่องธุรกิจอ้อย ด้วยการอธิบายเรื่องการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
โครงการปลูกอ้อยอย่างยัง่ ยืน เป็นโครงการเปลีย่ นการปลูกอ้อย ลงทุน 2.การเพิ่มผลผลิต ด้วยการจัดการฟาร์มสมัยใหม่และการประยุกต์
ทัว่ ไปให้เป็นการปลูกอ้อยออร์แกนิค โดยนำ�ปุย๋ อินทรียม์ าใช้ในแปลงปลูกอ้อย ใช้เทคโนโลยีกับการเกษตร 3.ศาสตร์ประยุกต์ด้วยการปรับใช้แนวคิด
เพื่อให้ได้อ้อยที่มาจากธรรมชาติ 100 % ระยะเวลาการดำ�เนินการของ เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ 3 ปี และยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
โครงการนวัตกรรมเครื่องมือการใส่ปุ๋ยในแปลงอ้อย
และช่วยลดการทำ�ลายหน้าดิน โดยนำ�ร่องโครงการที่เคเอสแอล สาขา
โดยบริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำ�กัด ซึง่ จัดจำ�หน่าย
อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ ชาวไร่ทเ่ี ข้าร่วมโครงการอ้อยยัง่ ยืนจะ
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ก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยของบริษทั ฯ ได้พฒ
ั นานวัตกรรมเครือ่ งมือ
ได้รบั ความรูแ้ ละคำ�แนะนำ�จากทีมนักวิชาการของเคเอสแอลตลอดโครงการ
การใส่ปุ๋ย เพื่อช่วยแก้ปัญหาการใส่ปุ๋ยเกษตรกรชาวไร่อ้อย อันเนื่อง
มาจากเครื่องมือที่มีอยู่ไม่เอื้ออำ�นวยกับการใส่ปุ๋ยในปัจจุบัน ทำ�ให้เกิด
โครงการศึกษาเพื่อ CCS ในอ้อย เป็นโครงการการปลูก การพัฒนาเครื่องมือขึ้นใหม่ 2 รูปแบบดังนี้
1. มินคิ อมบาย เป็นตัวเตรียมดินเพือ่ ใส่ปยุ๋ อินทรีย์ ซึง่ เครือ่ งมือ
อ้อยเพื่อทดลองการเพิ่มค่า CCS ด้วยสารเร่งความหวานให้กับอ้อย
สืบเนือ่ งมาจากบริษทั YAMAHA ได้เคยเข้ามาทำ�การทดลองการพ่นสารเร่ง ตัวนี้นอกจากจะเพิ่มการฝั่งปุ๋ยอินทรีย์ลงดินเพื่อให้ปุ๋ยอินทรีย์นั้นทำ�งาน
ความหวานตั้ ง แต่ ปี 2561 และในปี 2562 ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก ได้เต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยลดขั้นตอนการทำ�งานและการเตรียมดิน
บริษทั คชาเคมีการเกษตร จำ�กัด เข้ามาร่วมทดลองเรือ่ งสารเร่งความหวาน ของเกษตรกรลง
และเพิ่มการทดลองสารกำ�จัดวัชพืช
2. เครื่องมือฝังปุ๋ย 2 ถังพร้อมบูมสเปรย์ ปัจจุบันเครื่องมือ
ฝังปุ๋ยจะมีเพียง1ถัง และถ้าใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีพร้อมกันจะทำ�ให้
ปุ๋ยติดเครื่องมือไม่สามารถทำ�งานได้เต็มประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ จึง
ได้พัฒนาเครื่องมือที่มีถังใส่ปุ๋ยเพิ่มมาเป็น 2 ถังเพื่อแยกปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยเคมี และนอกจากนั้นยังเพิ่มการบูมสเปรย์เข้ามา ซึ่งการใช้เครื่องมือ
ดังกล่าวช่วยลดขั้นตอนการทำ�งานของเกษตรกรลงอีกด้วย

โครงการ iMap เป็นการนำ�เทคโนโลยีมาใช้เช่นเดียวกับ iForm
แต่นำ�มาใช้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการไร่อ้อย ตั้งแต่พื้นที่ปลูก การปลูก
บำ�รุงรักษา เก็บเกี่ยว ขนส่ง ตลอดจนการเฝ้าระวัง (Monitoring) รวมถึง
คาดคะเนได้ว่าไร่อ้อยสามารถตัดได้เมื่อใด ทำ�ให้บริหารจัดการไร่อ้อย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ลดการติดคิวอ้อยในโรงงานและ
ได้อ้อยที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น
ข้อดีของการนำ�เทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้
1. สามารถบอกพิกัดไร่อ้อย รวมถึงติดตามการเติบโตของ
อ้อย ได้อย่างถูกต้อง
2. คาดคะเนได้ว่าอ้อยพร้อมที่จะตัดอ้อยเมื่อไหร่ ได้อย่าง
แม่นยำ�มากขึ้น ทำ�ให้ได้อ้อยที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น
3. ลดการติดคิวอ้อยเป็นระยะเวลานาน

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

นโยบายคุณภาพ

“ ผลิตน้�ำ ตาลทรายคุณภาพ ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ามั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค”
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ในทางกลับกันบริษทั ฯได้เชิญลูกค้าเยีย่ มชมกิจการและตรวจสอบ
ระบบงานของบริษัทฯ และโรงงานเพื่อให้ลูกค้าได้ พิจารณาศักยภาพและ
ความพร้อมของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ขายสินค้าตามมาตรฐานของลูกค้า
รวมถึงบริษัทได้สำ�รวจความ พึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำ�ทุกปีและ
นำ�ข้อติชมของลูกค้ามาปรับปรุงการบริการและพัฒนาระบบการผลิตของบริษทั
ต่อไป

มาตรฐานการผลิตสินค้าและความต้องการของลูกค้า

มาตรฐานคุณภาพของโรงงาน
บริษัทได้ปรับปรุงระบบคุณภาพของโรงงานอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานการผลิตสินค้า
โดยในปี 2562 บริ ษั ท ได้ รั บ ระบบคุ ณ ภาพ ดั ง นี้ ISO9001:2015,
มาตรฐานการผลิตสินค้า รวมไปถึง กระบวนการผลิตภายใน GMP, HACCP, ISO22000, FSSC22000, Halal, Kosher, Bonsucro
โรงงานที่จะต้องได้รับการยอมรับ เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ 100 % และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
เป็นลูกค้าอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทจึงได้ให้ความสำ�คัญด้านมาตรฐาน
การผลิตสินค้าเป็นอย่างมาก สินค้าทีผ่ ลิตออกมาต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
3. การกำ�กับดูแลกิจการ
ของลูกค้า หรือเป็นมาตรฐานตามกฎหมายที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ
บริ ษั ท ฯถื อ ว่ า การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การเป็ น กลไกที่ สำ � คั ญ ใน
และระดับสากล
การทำ�ให้บริษัทสามารถบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ชาวไร่ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน
กลุ่มบริษัทมีนโยบายกำ�กับดูแลกิจการและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับ และหน่วยราชการ บริษัทจึงมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับ
ลูกค้าในหมวดที่ว่าด้วยบทบาทผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทใช้ระบบจัดการ ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ อย่างชัดเจน เพือ่ ให้การดำ�เนินกิจการของบริษทั มี
คุณภาพในระดับสากล, มอก56-2552 เป็นต้น
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
นอกจากนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการดังกล่าวแล้ว กลุม่ บริษทั ฯ
มุ่งเน้นในเรื่องการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value
รายงานประจำ � ปี ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง นโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลและ
Chain) กลุม่ บริษทั ฯจึงได้เริม่ นำ�มาตรฐานระดับโลกเกีย่ วกับการผลิตสินค้า การกำ�กับดูแลกิจการไว้ที่หน้า 55 เป็นต้นไป
เกษตรแบบยั่งยืนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำ�ตาลทราย คือ มาตรฐาน
Bonsucro มาใช้ ใ นการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร ตั้ ง แต่ การผลิ ต อ้ อ ยในไร่
4. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (GRI302-1)
การผลิ ต น้ำ � ตาลในโรงงาน ไปจนถึ ง กระบวนการส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการจัดการด้านพลังงานและ
สู่ลูกค้า นับเป็นมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำ�ตาลทรายที่บูรณาการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
เรื่องความยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ช่วย สิ่งแวดล้อม และยังช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รวมทั้ง
ลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพและปริมาณของผลผลิต ปฏิบัติตามมาตรฐาน ผู้มีส่วนได้เสียยังให้ความสำ�คัญต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
แรงงานและเคารพสิทธิมนุษยชน รักษาสมดุลสิง่ แวดล้อม ตลอดจนพัฒนา อากาศและภาวะโลกร้อนซึ่งมีสาเหตุจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ชีวิตความเป็นอยู่ของ เกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ดีขึ้น
ปัจจุบันผู้ซื้อในตลาดโลกให้การยอมรับมาตรฐาน Bonsucro
ในเรื่องความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำ�จนถึงปลายน้ำ� และมีนโยบายเลือกใช้
วัตถุดิบที่มีกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืน
ดังนัน้ ถือเป็นการพัฒนาอีกก้าว หนึง่ ของบริษทั ฯ ในการสร้างความยัง่ ยืน
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกต่อไป
ความต้องการของลูกค้า
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ลูกค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และการบริการ
ในระดับสากล ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัดและ
กำ�หนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ สอดคล้องกันภายใต้ความรับผิดชอบและ
ความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
บริษทั สือ่ สารกับลูกค้าอย่างสม่�ำ เสมอผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้
เยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้าและการให้ข้อมูล
ข่าวสารใดๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

5. การจัดการสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ *พลังงานทดแทน คือ กากอ้อยจากกระบวนการผลิตน้ำ�ตาล
*ปริมาณน้ำ�มันดีเซล/น้ำ�มันเบนซิน (ลิตร) × ค่าการแปลงหน่วย (เมกกะจูล)
1000
*ปริมาณกากอ้อย (ตัน) × ค่าความร้อนต่ำ� (Low heating value)
0.004186

การจัดการก๊าซเรือนกระจก (GRI305-1,GRI305-2)
กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำ�เนินมาตรการเพื่อลดการปล่อยเรือนกระจก
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยการลดใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและใน
สำ�นักงาน การส่งเสริมการลดใช้พลังงานในชุมชน ไปพร้อมกับการส่งเสริม
การเพิม่ แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ด้วยการสร้างพืน้ ทีส่ เี ขียวในโรงงาน
การปลูกป่า และการส่งเสริมกิจกรรมป่าชุมชนทัว่ ประเทศ ตลอดจนการให้
ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ และองค์กรต่างๆ

หมายเหตุ
* ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง คือ ปริมาณการใช้น้ำ�มันดีเซล/น้ำ�มันเบนซิน/
LPG (หน่วยเป็นลิตร) × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) = หน่วยตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
* ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม คือ ปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากหน่วยงาน
ภายนอก (หน่วยเป็นเมกกะวัตต์ชวั่ โมง) × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor)
= หน่วยตันคาร์บอนไดออกไซด์
* ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) อ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (TGO) (องค์การมหาชน)

การใช้น้ำ�อย่างมีประสิทธิภาพ (GRI303-1 )
การสูบน้ำ�จากแหล่งน้ำ�ดิบเพื่อนำ�มาใช้ในกระบวนการผลิต
น้ำ�ตาล จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ น้ำ�ใช้ในกระบวนการผลิต และน้ำ�ใช้
ในสำ�นักงาน น้�ำ ทิง้ จากกระบวนการผลิตน้�ำ ตาลส่วนใหญ่เป็นน้�ำ จากระบบ
หล่อเย็นที่ใช้ในการแลกเปลีย่ นอุณหภูมิ โดยน้�ำ ที่ใช้แล้วจะถูกส่งเข้าสูร่ ะบบ
บำ�บัด ด้วยการตกตะกอนและลดอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติ
ก่อนปล่อยออกจากโรงงาน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าคุณภาพน้�ำ ทีป่ ล่อยออกสูแ่ หล่ง
รองรับน้ำ�เป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนด ได้แก่ มาตรฐานชลประทาน
มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งรองรับน้ำ� ส่วนน้ำ�ใช้ในอาคารที่
บำ�บัดจนได้มาตรฐานแล้วจะถูกน้�ำ ไปใช้ในระบบรดน้�ำ ต้นไป แปลงสาธิตเกษตร
และพื้นที่ชุ่มน้ำ�ต่อไป
ปริมาณน้ำ�จากแหล่งน้ำ�ภายนอก ปี 2561-2562

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

3R

กลุ่มบริษัทฯมีมาตรการใน
การควบคุมการใช้น�้ำ ให้เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยใช้ ห ลั ก 3 R
กล่าวคือ

ควบคุมน้ำ�ตาลก่อนปล่อยลงบ่อน้ำ�ดิบ

0

Reduce โดยการลดปริมาณการใช้น�ำ้ ของโรงงาน คือช่วงฤดูหบี

ppm.
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100%
บำ�บัดน้ำ�คอนแดนเสท
เพื่อนำ�มาใช้ในโรงงาน

จะนำ�น้ำ�คอนเดนเสท (น้ำ�ที่เกิดจากการควบแน่นของไอน้ำ�) มาใช้ใน
กระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้น้ำ�อ่อน ควบคุมอัตราโบลว์ดาวน์ (blow
down) ของหม้อไอน้ำ�ให้เหมาะสม ควบคุมการใช้น้ำ�อ่อนในจุดที่จำ�เป็น
เพื่อลดการใช้สารเคมี/น้ำ�

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1. นำ�น้ำ�กลับมาใช้ซ้ำ� (Reuse) ได้ 100%
2. ไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยการไม่ปล่อย
น้ำ�เสียออกสู่ภายนอก

Reuse โดยการนำ�น้�ำ ใช้ซ�้ำ /ใช้น�้ำ อย่างคุม้ ค่า คือ นำ�น้�ำ จากระบบ

โครงการการกำ�จัดขยะโดยการเข้าร่วมกับชุมชน
เป็นโครงการที่บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน)
สาขาอำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะทีต่ น้ ทาง โดยเข้าร่วมกับกิจกรรมการทอดผ้าป่า
ขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ณ วัดหลุมรัง ตำ�บลหลุมรัง อำ�เภอ
บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและ
เอกชนในอำ�เภอหลุมรัง จังหวัดกาญจนบุรี

หล่อเย็นเครือ่ งจักร (condenser water) มาใช้กบั ระบบน้�ำ ชะขีเ้ ถ้าจากหม้อ
ไอน้�ำ ใช้ในการล้างหม้อต้ม ฉีดล้างพืน้ อาคารผลิต นำ�น้�ำ จากระบบหล่อเย็น
เครือ่ งกลัน่ ห้องปฎิบตั กิ ารมาใช้ซ�ำ้ การนำ�น้�ำ โบลว์ดาวน์จากระบบหอหล่อเย็น
(Cooling tower) รวมเข้าสู่ระบบน้ำ�คอนเดนเซอร์

Recycle โดยการนำ�น้�ำ กลับมาใช้ใหม่ คือ น้�ำ เสียทีผ่ า่ นการบำ�บัด

แล้ว จะถูกส่งกลับมาใช้ในระบบหล่อเย็นคอนเดนเซอร์ ระบบดับเพลิง
การฉีดสเปรย์น้ำ�พรมกองเก็บกากอ้อย ฉีดดับฝุ่นลานจอดรถอ้อย และ
การรดน้ำ�ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวทั้งนี้เพื่อให้มีปริมาณน้ำ�ที่ต้องระบายออก
สูส่ ง่ิ แวดล้อมเท่าทีจ่ �ำ เป็น กลุม่ บริษทั ฯยังติดตัง้ ระบบบำ�บัดน้�ำ ให้เหมาะกับ
คุณสมบัติน้ำ�เสียแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบำ�บัดน้ำ�
ที่ดี และได้น้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัดแล้วอย่างมีคุณภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่อแหล่งรองรับน้ำ�และการใช้ประโยชน์ของชุมชน

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้การรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำ�กัด ได้การรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับที่ 2 ปฎิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำ�ปี 2562 เพือ่ แสดงให้เห็นว่า
บริษัทได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำ�เร็จตาม
เป้าหมายที่กำ�หนดไว้

โครงการระบบบำ�บัดน้�ำ คอนเดนเสทชนิด SAF : Submerge Aerated
Fixed Film เพือ่ นำ�น้�ำ กลับมาใช้ใหม่
ดังนี้
ในแต่ปจี ะมีน�ำ้ คอนเดนเสทออกมาปีละ 400,000-600,000 ลบ.ม./ปี
(ขึ้ น กั บ ปริ ม าณอ้ อ ยเข้ า หี บ ) กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ จึ ง หาวิ ธี ใ นการบำ � บั ด น้ำ �
คอนเดนเสทเพือ่ นำ�กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และไม่ให้สง่ ผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำ�โครงการระบบบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสท
ชนิด Submerge Aerated Fixed Film (SAF) เพื่อนำ�น้ำ�กลับมาใช้ใหม่
เป็นโครงการนำ�ร่องที่โรงงานของบริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแห่งแรก เมื่อประเมินแล้วเห็นว่า
ได้ผลดีตามทีต่ ง้ั เป้าหมายไว้ จึงได้ขยายการจัดทำ�ระบบบำ�บัดน้�ำ คอนเดนเสท
ชนิด SAF นี้ไปทุกโรงงานในกลุ่ม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ บำ � บั ด น้ำ � คอนเดนเสทแล้ ว นำ � น้ำ � ที่ บำ � บั ด แล้ ว กลั บ มา
ใช้ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ ภายในโรงงาน เช่ น รดน้ำ � ต้ น ไม้ , ใช้ พ รมถนน
และลานจอดเพื่ อ ดั บ ฝุ่ น , ใช้ พ รมดั บ ฝุ่ น กองเก็ บ กากอ้ อ ย, นำ � น้ำ �
ไปใช้ในระบบดับเพลิง, ใช้เติมเสริมในระบบน้ำ�หล่อเย็นคอนเดนเซอร์
เป็นต้น
2. เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยใช้ น้ำ � จากแหล่ ง น้ำ �
ธรรมชาติให้น้อยลง และไม่ปล่อยน้ำ�เสียออกสู่สาธารณะ
3. เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำ�ดิบจากแหล่งน้ำ�ธรรมชาติ

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ
ควบคุมค่าน้ำ�ตาลก่อนปล่อยลงบ่อน้ำ�ดิบ ให้อยู่ที่ 0 ppm. เพิ่มและ
บำ�บัดน้ำ�คอนแดนเสทเพื่อนำ�มาใช้ในโรงงาน 100%

•

•
•
•
•
•

•

มาตรการลดการเผาอ้อย ด้วยวิธีการรณรงค์รับซื้ออ้อยสด
โดยให้ราคาสูงกว่าอ้อยไฟไหม้ และมีการให้ความรูถ้ งึ ผลกระทบ
ของการเผาอ้อย
มาตรการลดผลกระทบฝุ่นละอองจากรถบรรทุกอ้อย โรงงาน
ตั้งจุดล้างล้อทั้งก่อนเข้าและออกจากโรงงาน เพื่อลดปัญหา
ฝุ่นละออง
การลำ�เลียงกากอ้อยไปยังโรงไฟฟ้า โรงงานมีระบบสายพาน
ลำ�เลียงแบบปิด เพื่อลดปัญหาการฟุ้งกระจายของกากอ้อย
มาตรการลดฝุ่นละอองจากการจัดเก็บปูนขาวและเตรียม
ปูนขาว โรงงานมีการสร้างอาคารถาวรเป็นประตูม้วนไฟฟ้า
เพื่อลดปัญหาการฟุ้งกระจาย
การทำ�ความสะอาดถนนโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าโครงการ
โรงงานมีการจัดพนักงานทำ�ความสะอาด กวาด ล้างถนน
บริเวณหน้าโรงงานตามความเหมาะสม และในช่วงฤดูหีบ มี
การเก็บอ้อยที่ตกหล่นตามเส้นทางลำ�เลียงอ้อยเข้าสู่โรงงาน
(ประจำ�ทุกวัน)
การพรมน้�ำ ลานจอดรถบรรทุก โรงงานมีการฉีดพรมน้�ำ บริเวณ
ลานจอดรถบรรทุก เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ฉีดพรม
ถนนหน้าโรงงาน และถนนหมู่บ้านตามที่ได้รับการร้องขอ
การลงพื้นที่หมู่บ้านบริเวณโดยรอบโรงงาน ช่วงฤดูหีบทาง
โรงงานมีการลงพื้นที่ตรวจกล่องแดงรับเรื่องร้องเรียน และ
การลงพื้นที่มวลชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม
รายงานประจำ�ปี 2562
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การจัดการมูลฝอยทั่วไป โดยจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอย
ภายในพื้นที่โรงงานให้เพียงพอ และรวบรวมเพื่อส่งไปกำ�จัด
ยังเทศบาล พร้อมทั้งมีการคัดแยกขยะเปียก เศษอาหารออก
จากขยะทั่วไป
กากน้ำ�ตาล มีการจัดเก็บในถังเหล็กรวบรวมไว้สง่ ให้บริษทั คูค่ า้
พร้อมทัง้ การบริจาคและสนับสนุนกากตะกอนหม้อกรองให้กบั
เกษตรกรไปเป็นส่วนประกอบในการทำ�ปุ๋ย
น้�ำ มันหล่อลืน่ น้�ำ มันเก่าทีใ่ ช้แล้ว หากเป็นน้�ำ มันทีย่ งั มีคณุ ภาพ
เก็บใส่ถงั 200 ลิตร ติดต่อผูร้ บั ซือ้ ทีถ่ กู กฎหมายมารับซือ้ ส่วน
ที่ไม่ได้คณ
ุ ภาพเก็บใส่ถงั 200 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด รวบรวมไว้
ที่จัดเก็บรอส่งเพื่อกำ�จัด
กระดาษกรองปนเปื้อนสารตะกั่ว กระดาษกรองปนเปื้อน
สารตะกั่วจากห้องปฏิบัติการประมาณ 3 ตัน/ปี จัดเก็บใส่ถัง
200 ลิ ต ร มี ฝ าปิ ด มิ ด ชิ ด รวบรวมไว้ ที่ อ าคารจั ด เก็ บ
รอส่ ง กำ � จั ด ยั ง หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
การจั ด การด้ า นเสี ย ง โรงงานจะเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งจั กรที่ มี
การออกแบบระดับความดังของเสียงตามมาตรฐานสากล รวมทัง้
กำ�หนดให้เครื่องจักรที่มีระดับเสียงดังให้ตั้งอยู่ภายในอาคาร
เพือ่ ลดระดับเสียง และโรงงานมีการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบ
โรงงานเพื่อป้องกันและดูดซับเสียง
ตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ำ � มี ก ารตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ำ � ทั้ ง ก่ อ น
การบำ�บัดและหลังการบำ�บัด เดือนละ 1 ครั้ง
การจัดการน้ำ�เสีย โรงงานมีระบบบำ�บัดน้ำ�เสียภายในโรงงาน
ส่วนน้ำ�เสียที่ผ่านการบำ�บัดแล้วโรงงานจะนำ�มาใช้ใหม่ เช่น
รดน้ำ�ต้นไม้ภายในโรงงาน เป็นต้น

การลดมลพิษทางอากาศ (GRI305-7)
กลุม่ บริษทั ให้ความสำ�คัญกับการลดผลกระทบอันเกิดจากการดำ�เนินงาน
แล้วยังตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างโรงงาน โดยติดตาม
เฝ้าระวังผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกสู่ภายนอกให้เป็นไป
ตามที่ ก ฎหมายกำ � หนด โดยเฝ้ า ระวั ง และตรวจสอบการดำ � เนิ น งาน
ด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายตลอดจนให้มั่นใจ
ว่าชุมชนที่อยู่รอบข้างจะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการดำ�เนินงาน
น้อยที่สุด และปรับปรุงการดำ�เนินงานต่อไป

* ไม่มีรายงานของธุรกิจแอลกอฮอล์เนื่องจากไม่มีการเผาไหม้

การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม (GRI306-2)
เพื่อให้ปริมาณวัสดุที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตและการบำ�รุง
รักษาของกลุ่มบริษัทฯมีปริมาณที่ต้องนำ�ไปกำ�จัดน้อยที่สุด กลุ่มบริษัทฯ
จึงใส่ใจในการควบคุมดูแลการใช้วตั ถุดบิ และวัสดุอปุ กรณ์ในการบำ�รุงรักษา
อย่างมีประสิทธิภาพและการเลือกวิธีการกำ�จัดวัสดุเหลือใช้ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยทุกแห่งจะให้ความสำ�คัญกับการคัดเลือก
ผู้รับกำ�จัดและวิธีการกำ�จัดว่าต้องดำ�เนินการอย่างรัดกุมและเป็นไปตามที่
กฎหมายกำ�หนด นอกจากนี้ ยังมีการตรวจติดตามการกำ�จัดของผู้รับ
กำ�จัด เพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกลุ่มบริษัทฯจะได้รับการจัดการ
ที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
ในกระบวนการผลิตน้�ำ ตาลทราย จะมีกากหม้อกรองซึง่ เป็นส่วนผสม
ของดินทรายและสารอินทรีย์จากอ้อยเกิดขึ้น โรงงานน้ำ�ตาลทรายจะนำ�
กากหม้อกรองนี้ไปผลิตปุย๋ และสารบำ�รุงดินหรือนำ�ไปใส่ในไร่ออ้ ยเพือ่ เพิม่
คุณภาพของพื้นที่เพาะปลูก
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หมายเหตุ
ใช้ซ้ำ�/ใช้ใหม่: สำ�หรับขยะอันตรายบางชนิดที่สามารถนำ�ไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ได้อีกครั้ง เช่นถังน้ำ�มัน หรือ นำ�ไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อื่นได้
ฝังกลบ: เป็นกากหม้อกรองหรือเถ้าซึ่งเป็นส่วนผสมของดินทรายและสารอินทรีย์จากอ้อยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต กากหม้อกรองและเถ้านี้สามารถนำ�ไปผลิตปุ๋ยและ
สารบำ�รุงดินหรือนำ�ไปใส่ในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มคุณภาพของพื้นที่เพาะปลูก

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำ�คัญแรกๆที่กลุ่มบริษัทฯตระหนักถึง
โดยตัง้ เป้าหมายในการดำ�เนินงาน คือ การเป็นองค์กรทีป่ ราศจากอุบตั เิ หตุ
ต่อพนักงานและผูร้ บั เหมาและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย เพือ่ ป้องกันการสูญเสีย
ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
กิจกรรม Kiken Yoshi Training (KYT) ฝึกฝนการหยั่งรู้ระวังภัย
กิจกรรม KYT การฝึกฝนการหยั่งรู้ระวังอันตราย คือ กิจกรรม
ที่ปฎิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัยในการทำ�งานเป็นกิจกรรมที่
ฝึกการพยากรณ์อนั ตรายภายใต้แนวความคิดทีว่ า่ ช่วยกันทำ�อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง โดยเฉพาะการชีน้ ว้ิ และพูดย้�ำ มีการฝึกอบรมทางด้านความรู้
และเทคนิค ความไวของประสาทสัมผัส ด้านอันตราย รวมไปถึงการมีสมาธิ
และความกระตือรือร้น สร้างความสามัคคี ความพร้อมเป็นหนึ่ง
กิจกรรม KYT เน้นการแก้ปญั หาด้วยตัวเอง รูจ้ กั คิดแก้ปญั หาด้วย
ด้านสังคม
ตนเอง ส่งเสริมให้พนักงานลงมือ ทำ�กันเอง ไม่มใี ครบังคับ ดังนัน้ กิจกรรมนี้
จึงมีความสำ�คัญในการสร้างวินยั ความสามัคคี ความกระตือรือร้น ให้เกิดขึน้
6. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (GRI403-2)
ในการทำ�งาน
กิ จ กรรม KYT เป็ น การเตื อ นสติ ท่ีก่อ นปฎิ บัติง านที่เ กิ ด จาก
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและ การผิดพลาดของคน เพราะในการทำ�งานอาจเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา
สุขอนามัยในการทำ�งานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ทุกวินาที ทุกนาที ทุกชั่วโมง ไม่ได้กำ�หนดว่าจะเกิดกับใคร เกิดที่ไหน
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มโรงงาน เพื่อดำ�เนินงานเกี่ยวกับ ผลเสียหายการสูญเสียเป็นอย่างไร ไม่ทราบได้
ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของสถานทีท่ �ำ งานสม่�ำ เสมอ ติดตัง้ ระบบสัญญาณเตือนภัย
ภายในอาคารถังดับเพลิงประตูหนีไฟตลอดจนจัดให้มกี ารฝึกซ้อมดับเพลิง
เบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำ�ทุกปี และในส่วนของโรงงาน
ยึ ด หลั ก ปฏิ บั ติ เ ดี ย วกั น โดยเน้ น ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อาชี ว อนามั ย
และความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่มี
ความปลอดภัยสำ�หรับพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน
โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งมีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน
รักษาความปลอดภัยของกลุม่ โรงงานทัง้ หมด เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

กิจกรรม KYT เป็นกิจกรรมทีใ่ ห้พนักงานระดับปฎิบตั กิ ารมีสว่ นร่วม
ในการคาดการณ์วา่ งานทีท่ �ำ มีอนั ตรายอะไร จากนัน้ ให้ท�ำ การเตือนตนเอง
ด้วยกิจกรรม “มือชี้ ปากย้�ำ ”
เงือ่ นไขของกิจกรรม KYT คือ
1. ทุกคนต้องพูดมาจากความจริงใจ
2. ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอืน่
หัวใจของการทำ� KYT ทุกคนต้องทำ�อย่างจริงจังในการช่วยกันคิด
หรือระดมสมอง โดยปกติความปลอดภัยจะมาจากการสัง่ การของผูบ้ ริหาร
เพือ่ ให้คนงานได้รบั ความปลอดภัย ซึง่ เป็นจุดเสียทำ�ให้คนงานรอแต่ค�ำ สัง่ จาก
ฝ่ายบริหารเท่านัน้ ทำ�ให้เสียเวลาและไม่ตรงกับปัญหา
กิจกรรม Safety Health and Environment (SHE Day)
กิจกรรม SHE Day เป็นกิจกรรมที่กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำ�งานให้แก่พนักงาน โดยบริษัท น้ำ�ตาล
นิวกว้างสุน้ หลี จำ�กัด อำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในเดือนมิถนุ ายน 2562
และบริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น (มหาชน) สาขาอำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ในเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การทำ�งานโดยกิจกรรมจะเน้นให้ความรูพ้ นักงานในด้านการใช้อปุ กรณ์ Safety
ให้กบั ทุกคนในโรงงาน โดยผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญในด้านต่างๆ มาให้ความรู้
แก่พนักงาน และในทุกๆเดือน จะมีการเข้าไปตรวจความปลอดภัยของ
พนักงานแต่ละแผนกเพือ่ เตือนสติให้พนักงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การทำ�งาน และให้คะแนนพนักงานแต่ละแผนก และหากพนักงานผู้ท่ีได้
คะแนนสูงสุด ในกิจกรรมวัน SHE Day จะมีการมอบรางวัลดีเด่นให้แก่
พนักงานเพือ่ เป็นต้นแบบให้กบั พนักงานทุกคน

ภาพกิจกรรม SHE Day ของบริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
สาขาอำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย
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ภาพกิจกรรม SHE Day ของบริษทั น้�ำ ตาลนิวกว้างสุน้ หลี จำ�กัด

โครงการ Zero Accident
โครงการ Zero Accident หรื อ โครงการอุ บั ติ เ หตุ เ ป็ น ศู น ย์
1,000,000 ชั่วโมงการทำ�งาน เป็นโครงการที่บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำ�ตาล
ขอนแก่น จำ�กัด สาขาอำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย จัดขึน้ โดยคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน (คปอ.) เพือ่
ส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในองค์กร จนกระทั่งสามารถทำ�ให้ไม่มี
อุบัติเหตุจากการทำ�งานจนถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน

หมายเหตุ
• อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (Incident Frequency Rate) เกณฑ์หรือดัชนีวัดการเกิดอุบัติเหตุ
ขององค์กรโดยคำ�นวณจากจำ�นวนรายคนที่เกิดอุบัติเหตุเทียบอัตราส่วนตามมาตรฐาน
คนงาน 100 คน ทำ�งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน จำ�นวน 250 วันทำ�งานต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับ
200,000 ชั่วโมง-คนต่อปี

•

ข้อมูลผู้รับเหมามี 3 บริษัทฯ คือ บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด(มหาชน) สาขาวังสะพุง
บริษทั โรงไฟฟ้าน้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด(สาขาวังสะพุง) และบริษทั น้�ำ ตาลท่ามะกา จำ�กัด
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

7. คุณภาพและความพึงพอใจของพนักงาน (GRI401-2)
พนักงานคือจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำ�เร็จ
กลุ่ ม บริ ษั ท จึ ง มุ่ ง มั่ น ในการดำ � เนิ น การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรอย่ า ง
จริงจังโดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานตลอดช่วงระยะเวลาของ
การทำ�งาน พร้อมทั้งสรรหาบุคลากรในเชิงรุก เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงาน
ที่มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ขณะ
เดียวกัน กลุ่มบริษัทยังให้ความสำ�คัญต่อการบริหารและพัฒนาบุคลากร
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีผู้อยากร่วมงานในระดับต้นๆ
กลุ่มบริษัทมีช่องการสรรหาพนักงานทั้งภายในและภายนอก
โดยผ่านการทำ�แบบทดสอบ การสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับตำ�แหน่งงาน เข้ามาร่วมงานกับองค์กร บนพื้น
ฐานของความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นหลัก ไม่เลือกปฏิบัติ
จากเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ
และเพศสภาพ อายุ ความพิการ แนวคิดทางการเมือง และสถานภาพ
สมรส รวมทั้งยังส่งเสริมให้มีการจ้างงานของผู้พิการ เป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้พิการได้มีงานทำ� พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องรับทราบร่วมกันกับต้น
สังกัดเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับรายละเอียด เป้าหมาย ตัวชี้วัดหลัก
ของงานที่ทำ� ตามระบบของบริษัทฯ อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนพนักงาน
ขององค์กรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ ให้มคี วามก้าวหน้าในอาชีพ เพือ่ เป็น
กำ�ลังหลักในการพัฒนาองค์กรต่อไป

ในปัจจุบันธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมจะมีแนวโน้มการนำ�เอา
เครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อทดแทนแรงงานคนและลดต้นทุน
การผลิตมากขึ้น แต่แรงงานคนหรือทรัพยากรมนุษย์นั้นยังคงเป็นกลไก
สำ�คัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในอุตสาหกรรมน้�ำ ตาลซึง่
เป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมการผลิตทีย่ งั คงต้องพึง่ พาแรงงานคนจำ�นวนมาก
เริม่ ตัง้ แต่กระบวนการปลูกอ้อย การตัดและขนส่งอ้อย การผลิตน้�ำ ตาลและ
การส่งออก ทุกกระบวนการล้วนต้องอาศัยแรงงานคนเป็นกำ�ลังหลัก ด้วย
เล็งเห็นความสำ�คัญของทรัพยากรมนุษย์นี้ กลุ่มบริษัทจึงได้ดำ�เนินธุรกิจ
ภายใต้กรอบของการเคารพสิทธิด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนเสมอมา
ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนในการจ้างคนพิการเข้าทำ�งานตาม
มาตรา 33 โดยบริษัทฯ ต้องจ้างคนพิการทั้งหมดจำ�นวน 41 อัตรา ซึ่ง
บริษัทฯ มีการจ้างคนพิการอยู่แล้ว 21 อัตรา และนอกจากนี้ บริษัทฯได้
ทำ�หนังสือข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลน้ำ�พอง สำ�หรับการจ้างคนพิการ
ให้ทำ�งานช่วยเหลือส่วนต่างๆ ภายในโรงพยาบาลฯ และหากสะดวกใน
การเดินทางไปโรงงานทีอ่ �ำ เภอน้�ำ พองจะให้ชว่ ยงานเพิม่ เติมบางส่วน เช่น
ทำ�ความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในพืน้ ที่โรงพยาบาล และนอกจาก
นัน้ บริษทั ฯได้รว่ มมือกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ใน
การจ้างคนพิการเพื่อเป็นผู้ช่วยในศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ จนสามารถจ้าง
คนพิการครบ 41 อัตรา ตามกฎหมายกำ�หนดแทนการส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนสงเคราะห์ฯ

ลักษณะการทำ�งาน ดังนี้
เจาหนาที่บุคคล
ของโรงงาน
ตรวจเยี่ยม

เจาหนาบุคคล
สำนักงานใหญ

เปลี่ยน

คนพิ
การที
่ทำ�งาน
คนพิ
การที
่ทำงาน
ในโรงพยาบาลน้
ในหน
วยงานตางๆำ�พอง
และศูมนชนรอบโรงงาน
ย์กสิกรรมธรรมชาติ
ของชุ
เคเอสแอลริเวอร์แคว

สงผลให

สัญญาจางรายป
โดยกลุมบริษัทดูแล
คาจางคนพิการโดยตรง

การเปลีย่ นจากจ่ายเงินสนับสนุนเข้ากองทุนสงเคราะห์คนพิการ
เป็นการช่วยเหลือจ้างงานคนพิการโดยตรง เป็นโครงการมุง่ เน้นการคุณค่า
ให้กับคนพิการ ให้มีรายได้สามารถพึ่งตนเองและดำ�เนินชีวิตไปได้อย่างมี
ศักดิศ์ รี และเห็นคุณค่าของตนเอง โดยการปรับเปลีย่ นกระบวนการสรรหา
คัดเลือกผู้พิการ และหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม ถือเป็นการสร้างคุณค่า สู่สังคม ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร

คนพิการมีงานทำ
อยางตอเน��องและ
สรางความ มั�นคง
ของการทำงานใหมากยิ�งขึ้น

ไม่สามารถทำ�งานอย่างปกติ ต้องถูกเลิกจ้างตามกฎหมาย บริษัทก็จะ
สามารถช่วยเหลือแรงงานเหล่านัน้ ได้ แม้จะสิน้ สภาพจากการเป็นพนักงาน
ของบริษัทผ่านการจ้างงานในลักษณะเดียวกันนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธี ใน
การช่วยเหลือทางอ้อมทีเ่ ป็นการต่อยอดจากโครงการเดียวกันให้คนื สูค่ นที่
เคยเป็นครอบครัว เคยเป็นสมาชิก KSL

บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน พยายามผลักดันนโยบายและ
แนวทางต่างๆ ที่จะช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน
ที่ถือเป็นแรงงานสำ�คัญขององค์กรให้ดีขึ้น รวมทั้งการสร้างมาตรฐาน
ในปีถัดไปบริษัทได้ขยายโอกาสและความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
มากยิ่งขึ้น หากพนักงานของบริษัทเกิดทุกพลภาพจากเจ็บป่วย หรือ
อุบัติเหตุทำ�ให้ไม่สามารถทำ�งานได้อย่างเต็มที่หรือทุกพลภาพในระดับที่

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ยังได้จดั สวัสดิการและสิง่ อำ�นวยความสะดวก
นอกเหนื อ จากที่ ก ฎหมายฯกำ � หนดให้ แ ก่ พ นั ก งานทุ กระดั บ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มความมั่นคงในอนาคตของ
พนักงาน เช่น กองทุนเงินสำ�รองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิตกลุ่มและ
ประกันอุบัติเหตุ โครงการบ้านสร้างสุขซึ่งเป็นสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำ�หรับพนักงาน KSL สวัสดิการเงินกู้ยืมและ
เงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดความสมดุล
ระหว่างการทำ�งานและการดำ�รงชีวติ ของพนักงาน โดยจัดสรรวันลาหยุด
พักผ่อนให้แบบขั้นบันไดตามอายุงาน
และในปี พ.ศ. 2562บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
ได้ รั บ รางวั ล บริ ษั ท เกษี ย ณสุ ข ระดั บ เหรี ย ญทองแดง จากสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตร โดยโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” เป็นการส่งเสริม
ให้บริษัทที่มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ในการร่วมสนับสนุนให้พนักงานมีเงิน
ใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณโดยใช้กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเป็นเครื่อง
มือ โดยนายจ้างถือเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะสร้างความตระหนักและความรู้
ให้กับ “ลูกจ้าง” ภายใต้แนวคิด “ออมเต็มพิกัด จัดแผนเป็น เห็นเงินพอ”
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำ�คัญของการออมเงินผ่านช่องทาง
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ในด้านสิทธิและเสรีภาพ กลุม่ บริษทั ได้จดั ทำ�ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทาง Intranet เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและ
การดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั อย่างทัว่ ถึงและทันท่วงที รวมไปถึงการเปิด
โอกาสให้พนักงานแสดงออกทางความคิดหรือรวมกลุม่ เพือ่ เจรจาต่อรองใน
เรือ่ งต่างๆ เพือ่ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์แก่
พนักงานและการพัฒนาขององค์กรต่อไป
กลุม่ บริษทั ฯได้ให้ความสำ�คัญต่อพนักงานของบริษทั ทุกระดับชัน้
ไม่มกี ารแบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนาไม่วา่ เพศหญิงหรือชาย โดยพนักงานทุกคน
ต่างมีสทิ ธิเท่าเทียมกันและได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาค และมีสทิ ธิได้รบั
สวั ส ดิ ก ารตามตำ � แหน่ ง หน้ า ที่ ท่ี พึ ง ได้ โ ดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ และใน
การพิจารณาปรับตำ�แหน่งหรือเงินเดือนของพนักงานบริษทั ได้ด�ำ เนินการ
ในรูปของคณะกรรมการซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารจากฝ่ายต่างๆ เพือ่ ให้เกิด
ความโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษทั มีนโยบายส่งเสริมการเสริมสร้าง
ความรู้ ผ่านการอบรมภายใน และภายนอกบริษัท เพื่อรองรับการเติบโต
ของบริษัทในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังมีการจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายในบริษัท
มาตรฐานแรงงานไทยเป็นเรือ่ งทีก่ ลุม่ บริษทั ให้ความสำ�คัญเป็น
อย่างมาก การสร้างมาตรฐานแรงงานที่ดีเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน
ขัน้ พืน้ ฐาน และได้รบั การยอมรับจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย ส่งผลให้ นายจ้างอยูไ่ ด้
ลูกจ้างอยู่ดี ประเทศไทยได้ประโยชน์
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2. เป็นเครือ่ งมือทางการตลาดในการแข่งขันทางธุรกิจในเวที
การค้าทั้งในประเทศและนานาชาติ
3. มีภาพลักษณ์ทด่ี ี สามารถประชาสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์ได้
4. สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนทีป่ ระกาศในระดับสากล
5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
ลูกจ้างอยู่ดี
1. มีขวัญกำ�ลังใจ มีความมั่นคงในการทำ�งานเพราะสิทธิ
มนุษยชนได้รับการปกป้อง
2. ลูกจ้างได้รบั การคุม้ ครองให้ได้รบั สิทธิไม่ต�่ำ กว่าทีก่ ฎหมาย
กำ�หนด
3. ลูกจ้างมีเสรีภาพในการรวมกลุม่ ของแรงงาน และมีสทิ ธิใน
การร่วมเจรจาต่อรอง
4. ไม่เลือกปฎิบัติ ในการว่าจ้างแรงงาน อันเนื่องจากเหตุ
เพราะความแตกต่างในเรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา
อายุ เพศ ทัศนคติส่วนตัว และความพิการ
5. ลูกจ้างมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานที่ดี
ประเทศไทยได้ประโยชน์
1. สร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และสามารถบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลกได้อย่างเป็นเลิศ
2. ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศในเรื่องคุณภาพสินค้าและ
บริการทีผ่ า่ นการรับรองด้วยเกณฑ์มาตรฐาน มีการบริหาร
จัดการแรงงานที่เป็นธรรม และคำ�นึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
จากความสำ�คัญดังกล่าวกลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะธำ�รงรักษา
ระบบมาตรฐานแรงงานไทยอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลสถานประกอบ
กิจการที่ธำ�รงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทยต่อเนื่อง 10 ปี จาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ
ของกลุ่มบริษัท
จำ�นวนพนักงานรวมทั้งหมด 4,481 คน
พนักงานชาย 3,722 คน
พนักงานหญิง 759 คน

จำ�นวนพนักงานแยกตาม
ตำ�แหน่ง
ผูบ้ ริหารระดับสูง 72 คน

นายจ้างอยู่ได้
1. สินค้าและบริการได้รับการยอมรับในเรื่องแหล่งผลิตที่
น่าเชื่อถือและไว้วางใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงาน
ที่ เ ป็ น ธรรม คำ � ถึ ง นึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ด้านแรงงานที่มีการดำ�เนินการอย่างมีมาตรฐาน
พนักงานบริหาร 119 คน

พนักงานทั่วไป 4,290 คน
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

การพัฒนาบุคลากร (GRI404-1)
เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายงานของตน บริษัท
กำ�หนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษทั มีการจัดอบรมทัง้ ในบริษทั โดยเชิญวิทยากร
มาบรรยายและฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการทำ�งานรวม
ทั้งเรื่องจริยธรรม และให้พนักงานเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรูก้ บั บริษทั อืน่ ๆภายนอกบริษทั ด้วย นอกจากนี้ บริษทั มีการวางแผน
การอบรม และสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมทั้ง
สนับสนุนให้มีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge
Management) ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร
ส่วนหนึ่งของการบริหารและพัฒนาบุคลากร คือ การสร้าง
หลักสูตรทีจ่ �ำ เป็นต่อพนักงาน ประกอบด้วย หลักสูตรบังคับ และหลักสูตร
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
หลักสูตรบังคับ หลักสูตรบังคับเป็นหลักสูตรที่พนักงานทุกคน
ต้องเข้ารับการอบรม และหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะสำ�หรับพนักงานที่
ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
เน้นการให้ข้อมูลและคำ�แนะนำ�เบื้องต้นของธุรกิจอ้อยและ
น้�ำ ตาล รวมทัง้ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เข้าใจการจัดโครงสร้างการบริหาร
งานในองค์กร ประวัตคิ วามเป็นมา และวัฒนธรรมขององค์กร รวมทัง้ รูจ้ กั
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตสินค้า เพื่อให้พนักงานได้รู้จักและเข้าใจ
สภาพแวดล้อมขององค์กร สามารถปรับพฤติกรรมเพือ่ ให้เข้ากับเพือ่ นร่วม
งานและสังคมการทำ�งานภายในองค์กรได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำ�งาน
เน้นความรู้เรื่องความปลอดภัย จุดอันตรายต่างๆในพื้นที่การ
ทำ�งาน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ ความปลอดภัยใน
การทำ�งาน โดยได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม ตามข้อกำ�หนดมาตรฐานปี 2543 และถ่ายทอดไปยัง
หลักสูตรอบรม เรื่องความปลอดภัยในการทำ�งาน เพื่อรู้วิธีการป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน
หลั ก สู ต ร ระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพ ตามมาตรฐาน ISO
9001:2015
เน้นการเพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจในข้อกำ�หนดพืน้ ฐาน และขัน้ ตอน
ของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
โดยพนักงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง จะต้องมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในงานของ
ตนเอง และ ถือปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดในมาตรฐานเรือ่ งการผลิตสินค้าและ
ให้บริการทีม่ คี ณุ ภาพ เพือ่ ให้ลกู ค้าและผูใ้ ช้บริการเกิดความมัน่ ใจในสินค้า
ที่ได้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพในระดับสากล

สิ่งทีอ่ าจปนเปือ้ นสูก่ ารผลิต เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ กับกลุม่ ลูกค้าในธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)
เพือ่ ให้พนักงานได้รบั ทราบถึง ข้อกำ�หนดในมาตรฐานแรงงานไทย
ข้อกฎหมายแรงงานทีเ่ กีย่ วข้อง การมีอสิ ระเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การไม่เลือกปฏิบตั ิ การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ เรือ่ งความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทำ�งาน เพือ่ สร้างทัศนคติทดี่ แี ละเสริมสร้างบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารในสถานประกอบกิจการที่รองรับการขยายระบบธุรกิจ
ในอนาคต
หลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานด้วยศาสตร์พระ
ราชา ประจำ�ปี 2562
โครงการอบรม ศาสตร์พระราชาสูก่ ารพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ประจำ�ปี
2562 รุ่นที่ 1 แก่พนักงานบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) สาขา
น้ำ�พอง และบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง เมื่อ
วันที่ 10-12 ตุลาคม 2562, รุน่ ที่ 2 แก่พนักงานบริษทั น้�ำ ตาลท่ามะกา จำ�กัด,
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด, บริษัท น้ำ�ตาลนิวกว้างสุ้นหลี
จำ�กัด และบริษัท ราชาชูรส จำ�กัด จัดขึ้น ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
เคเอสแอล ริเวอร์แคว ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562 ซึง่ เป็นหลักสูตร
ที่พัฒนาศักยภาพของพนักงานในด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาภาวะ
ด้านการเป็นผูน้ �ำ ให้กบั พนักงาน โดยน้อมนำ�หลักการทรงงาน 23 ประการ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้
และการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ของพนั ก งาน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ ใ ช้ เ วลาว่ า งหลั ง จากการทำ � งานได้
ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ที่จะทำ�ให้พนักงานได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ภายใน
ครอบครัวได้ โดยผ่านกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่
พนักงาน ทั้ง 5 โรงงาน ในกลุ่มน้ำ�ตาลขอนแก่นและบริษัทในเครือ
การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ฯ ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำ � คั ญ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานขาดความรู้
ความเข้าใจในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ จึงมีแนวทางการจัดการปลูกฝังจิตสำ�นึก
และมีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดหลักสูตร
ด้านสิง่ แวดล้อมให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีท่ �ำ งานเกีย่ วข้อง
และผู้สนใจ โดยในปี 2562 มีหลักสูตรที่สำ�คัญดังนี้
1. การผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนบนการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
2. ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
3. ผู้ควบคุมระบบบำ�บัดมลพิษน้ำ�
4. ผู้ควบคุมระบบบำ�บัดมลพิษอากาศ
5. Sustainability Reporting Workshop: GRI Standards
รุ่นที่ 1-2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ และ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในด้านการทำ�งานของพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
หลักสูตร FSSC 22000 (Food Safety)
หลักสูตรที่เน้นการจัดระบบความปลอดภัยด้านอาหาร FSSC โดยจัดหลักสูตรที่เน้นการเสริมสร้างความรู้การบริหาร การพัฒนาภาวะ
22000 (Food Safety) โดยพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการ ผูน้ �ำ และทักษะต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำ�เนินงานขององค์กรสูพ่ นักงาน
อบรมในหลักสูตรความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อการจัดทำ�แผนป้องกัน ในแต่ละระดับ เพื่อการพัฒนาศักยภาพให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต

กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
หลักสูตรและเนือ้ หาวิชาสำ�หรับกลุม่ นีจ้ ะเน้นให้ความรูใ้ นเชิงการ
บริหารงานใหม่ๆ และทักษะการจัดการระดับสูง เพื่อการกำ�หนดทิศทาง
ขององค์กร และเป้าหมายให้เกิดผลตามที่วางแผนไว้ เพื่อให้เท่าทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงนี้
เน้นไปที่หลักสูตร เช่น หลักสูตรการคิดและเขียนเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Thinking and Executive), Directors Strategic Workshop, หลักสูตร
การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
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การทำ�งาน เป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดทัศนคติในการเรียนรู้
เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมายโดย
มีสมรรถนะสูงขึ้น และเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อเป้าหมาย
การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ กร และการพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น องค์ กรแห่ ง
การเรียนรู้ที่ยั่งยืน

ที่ผ่านมา บริษัทฯได้กำ�หนดให้ ผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับ
ต้องดำ�เนินการวางแผนเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่ตนเองดูแล เพื่อจะได้มี
การวางแผนกำ�หนดเรื่องงบประมาณส่งพนักงานไปร่วมอบรมให้ได้ตาม
กลุ่มพนักงานระดับจัดการ
เป้าหมายที่กำ�หนด รวมทั้งต้องมีการติดตามและประเมินผลหลังจากไป
หลักสูตรและเนือ้ หาวิชาสำ�หรับกลุม่ นีเ้ น้นให้ความรูใ้ นเชิงการบริหาร เข้าอบรมด้วยทุกครั้ง
และการจัดการทั่วๆ ไป เพื่อวางแผนการบริหารที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
และพัฒนาภาวะผู้นำ�สู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในองค์กร ได้แก่ หลักสูตร
จำ�นวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน ต่อปี ต่อคน
โครงการพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA for KSL, การบริหารงานบุคคล
สำ�หรับผูจ้ ดั การ (HR for non HR), การพัฒนาผูน้ �ำ ในบทบาทการสอนงาน
(The Leader as Coach), การพั ฒ นาศั ก ยภาพสำ � หรั บ ผู้ บ ริ ห าร
(Competency for Executive Management), การบริหารผลงานอย่าง แยกตามเพศ
มีประสิทธิภาพ (Effective Performance Management System),
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management ชาย 12.68 ชั่วโมง
System) เป็นต้น
หญิง 13.76 คน
กลุ่มพนักงานระดับบังคับบัญชา
เน้นความรู้และทักษะในสายงานของตนเอง เสริมสร้างศิลปะ
ในการสื่อสาร รวมทั้งการทำ�งานเป็นทีม เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
ประสานสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างพนักงาน และการสร้างทัศนคติในการทำ�งานที่
ดีมาสูอ่ งค์กร ซึง่ จะเป็นส่วนเสริมทักษะการปฏิบตั งิ านให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ ได้แก่ การนำ�เสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation
Technique) การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน และการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร,
การเจรจาต่อรองเพื่อประสิทธิผล (Negotiation for Results), KSL
Excellence Team Work และการเขียนหนังสือโต้ตอบ หนังสือราชการ
การเขียนรายงานเพื่อการนำ�เสนออย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ
พนักงานในกลุ่มนี้จะเน้นให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน และ
เพิ่มเติมความรู้ในเรื่องหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งเสริมสร้างความรู้เบื้อง
ต้นในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือในการช่วยปฏิบัติงานได้
ดียิ่งขึ้น เช่น ความรู้เบื้องต้นในเรื่องกิจกรรม 5ส., กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
(QCC.), กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำ�งาน (Safety),
การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption and Anti-Bribery
Policy) เป็นต้น
โครงการทำ� OPK หรือ One Point Knowledge และการทำ� OPL
หรือ One Point Lesson, OPS One point Sharing
การทำ� OPK หรือ One Point Knowledge และการทำ� OPL
หรือ One Point Lesson, OPS One point Sharing เป็นหนึ่งในเครื่องมือ
การจัดการความรูข้ องโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ซึ่งรวบรวมบทความที่น่าสนใจ เคล็ดลับทางเทคนิคด้านต่างๆ ที่ได้รับ
หลังจากไปร่วมประชุมหรืออบรมทุกหลักสูตร และสัมมนาจากหน่วยงาน
ภายนอก รวมทั้งการเขียนบทความที่เกิดจากประสบการณ์ของพนักงาน
ในองค์ การ แล้ ว นำ � มาแบ่ ง ปั น ให้ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น

แยกตามระดับ

ระดับ
ผู้บริหารระดับสูง
6.88 ช่ัวโมง

ระดับ
พนักงานบริหาร
19.06 ช่ัวโมง

ระดับ
พนักงานทั่วไป
12.79 ช่ัวโมง
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

Human Right
สิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม

กลุ่มบริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จึงได้กำ�หนดเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการของกลุ่ม KSL โดยครอบคลุมทั้งการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคม
บริษัทมีแนวปฎิบัติเกี่ยวกับสิทธิของพนักงาน และการกำ�หนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสิทธิขนั้ พืน้ ฐานเกีย่ วข้องทัง้ ในเรือ่ ง
การดูแลสุขภาพ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำ�งานตาม
มาตรฐาน รวมทัง้ พนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
ต่อฝ่ายจัดการ หรือแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำ�ความผิดมายัง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือสำ�นักตรวจสอบภายในได้ พนักงาน
ที่แจ้งข้อมูลใดๆแก่บริษัทจะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ต้องรับโทษหรือการ
เปิดเผยตัวตนเพื่อให้มีหลักประกันที่เพียงพอว่าพนักงานจะไม่ถูกปฏิบัติ
จากการใช้อำ�นาจที่ไม่ชอบ
ทั้ ง นี้ พ นั ก งาน ถื อ เป็ น ทรั พ ยากรที่ สำ � คั ญ ต่ อ บริ ษั ท ฯ และ
การดำ�เนินธุรกิจ การส่งเสริมทักษะคุณภาพฝีมือแรงงาน จะส่งผลต่อ
ทั้งพนักงานและบริษัทฯ ในการพัฒนาศักยภาพและการเจริญเติบโต
เพื่อก้าวสู่ความสำ�เร็จร่วมกัน บริษัทฯ จึงถือปฎิบัติต่อพนักงานด้วย
ความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม การบริหารงานด้วย
ความโปร่งใสมาโดยตลอด

การเคารพและปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

หลักการที่สำ�คัญในเรื่องนี้ครอบคลุมถึง
1. การเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน และจะไม่
นำ�ข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ท่ีไม่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย
2. การปฎิ บั ติ ต่ อ ทุ ก คนอย่ า งเท่ า เที ย ม งดเว้ น การเลื อ ก
ปฎิบัติต่อบุคคลอื่นให้ต้องเสียสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ อัน
เนื่องจากความเหมือนหรือแตกต่างกันในทางใดทางหนึ่ง
ที่มิได้มีผลต่อการปฎิบัติงาน เช่น สภาพร่างกายหรือ
จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา
ฐานะ เป็นต้น
3. บุคคลควรให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรี สถานภาพหรือ
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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กลุ่มบริษัทฯ ยังคงให้ความสำ�คัญเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน
ผ่านการขับเคลือ่ นด้วยค่านิยมองค์กรของบริษทั สำ�หรับนำ�ไปใช้ในการทำ�งาน
กลุ่มบริษัทฯมุ่งมั่นจะสร้างองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ด้วยการ และส่งเสริมให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดขึน้ โครงการวิง่ KSL
เติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยการสร้างค่านิยมขององค์กร (Core Virtual Run 2019 เป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมจาก
Values) ที่ครอบคลุมลักษณะที่พึงประสงค์ และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กร ค่านิยมหลักแก่พนักงานทัง้ สำ�นักงานใหญ่ โรงงาน และบริษทั ในเครืออีกด้วย
ได้รบั ทราบ เข้าใจและปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ งให้พฒ
ั นาเป็นวัฒนธรรมองค์กร
โครงการวิ่ง KSL Virtual Run 2019 เป็นโครงการวิง่ ทีร่ วมพลังกัน
ค่ า นิ ยมขององค์กร (Core Values) คือ D-I-S-C
ภายในกลุ
่ ม เคเอสแอล โดยมี เ ป้ า หมายของระยะทางสะสมถึ ง 3
ประกอบด้วย
แสนกิโลเมตร ภายในระยะเวลา 4 เดือน เพื่อเปลี่ยนจากระยะทางเป็นเงิน
บริจาคกิโลเมตรละ 5 บาท สำ�หรับมอบให้แก่มลู นิธริ ามาธิบดีฯ ในโครงการจัดซือ้
เครือ่ งมือแพทย์ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนเงินบริจาคจากบริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น
จำ�กัด (มหาชน), บริษัท ราชาชูรส จำ�กัด และบริษัท ราชาเซรามิค จำ�กัด
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

D
DYNAMIC
หมายถึง มีพลัง กล้าเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า
•
•
•

เปลี่ยนแปลง และปรับตัวรวมทั้งประเมิน กลยุทธ์ แผน
และกระบวนการทำ�งานเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อม
หาความรูท้ งั้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานในหน้าทีแ่ ละธุรกิจทีเ่ ราทำ�
พัฒนาทักษะ และความชำ�นาญที่จำ�เป็นต่อการทำ�งานใน
ปัจจุบันและอนาคต
ตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมบนฐานข้อมูลที่เพียงพอ

I - INTEGRITY

หมายถึง ซื่อสัตย์ รักษาคำ�พูดและทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง
•
•
•
•

ยึดถือความซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่น
คำ�สัญญาที่ให้ไว้
ปฎิบตั ติ อ่ บุคคลอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบตั แิ ละเคารพ
ศักดิศ์ รีของผูอ้ นื่ ตัดสินใจในเวลาทีเ่ หมาะสมบนฐานข้อมูล
ที่เพียงพอ
ยึดมัน่ ในธรรมาภิบาล จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ตรงต่อเวลาและสื่อสารข้อมูลที่เป็นความจริงในเวลาที่
เหมาะสม ไม่บดิ เบือน หรือปกปิดสาระสำ�คัญทีพ่ งึ เปิดเผย
รวมทั้งเตรียมข้อมูลและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์

โครงการวิง่ ในครัง้ นีม้ จี �ำ นวนผูส้ มัครวิง่ ซึง่ เป็นพนักงานของบริษทั ฯ
และบุคคลภายนอกรวมทัง้ หมด 1,867 คน โดยนักวิง่ ทัง้ สำ�นักงานใหญ่และ
โรงงานได้รวมพลังแรงกายแรงใจสะสมระยะวิ่งให้ได้ครบตามเป้าหมาย
จนกระทั่งสามารถชนะเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมียอดรวมของระยะทางอยู่ที่
314,116 กิโลเมตร ทำ�ให้ได้จ�ำ นวนเงินในการบริจาคของบริษทั 1,570,580
บาท และเงินบริจาคสมทบจากบุคคลภายนอกอีก 15,800 บาท
KSL Virtual Run 2019 เป็นกิจกรรมหนึง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริมการสร้าง
เป้าหมายแห่งความสำ�เร็จตามคำ�ขวัญของโครงการนี้ว่า “Yes We Can
เพราะเราเชื่อว่าทุกคนทำ�ได้” ความสำ�เร็จจึงสะท้อนให้เห็นว่าหากทุกคน
มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการทำ�อย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้ เพือ่ ตนเองหรือเพือ่ ส่วนรวม
ก็จักสามารถลงมือปฎิบัติจนสำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

S - SYNERGY

หมายถึง ร่วมใจ ประสานจุดเด่นสร้างผลงานทวีคูณ
•
•

•

ร่วมคิด ร่วมทำ�และแบ่งปันความรู้อย่างเต็มที่
สื่อสาร หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอย่าง
ชัดเจน
สรุปผลและเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์

C - CREATIVITY

หมายถึง สร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งใหม่ประยุกต์ให้เกิดจริง
•

•

พัฒนาวิธกี ารทำ�งาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบใหม่ๆให้กับ
องค์กร
ตัดสินใจและปฎิบัติ โดยผ่านการประเมินความเสี่ยงใน
ระดับที่ยอมรับได้ และมีการติดตามเรียนรู้จากผลสำ�เร็จ
และข้อผิดพลาดเพื่อใช้ในการปรับปรุงต่อไป
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การส่งเสริมด้านนวัตกรรม
ในปี 2562 บริ ษั ท ฯ ได้ ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � โครงการ KSL
INNOVATION AWARD อย่างต่อเนื่องและยังคงมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ส่งเสริมค่านิยมเรือ่ งความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพือ่ สนับสนุนวิสยั ทัศน์
ขององค์กรในการนำ�ไปสู่การเป็นนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุก
ความต้องการ โครงการ KSL INNOVATION AWARD เป็นการประกวดผลงาน
ด้านนวัตกรรมทั้งประเภทซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ภายในกลุ่มบริษัทฯ
โดยต้ อ งสามารถนำ � ไปต่อ ยอดให้กับกระบวนการทำ� งานและส่ ง เสริ ม
การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ สนับสนุนธุรกิจของบริษทั ฯได้จริง โดยทัง้ สอง
ประเภทแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับแนวคิด ระดับต้นแบบ และระดับ
ที่ใช้งานจริง
ผลงานที่ได้รับรางวัลในโครงการ KSL INNOVATION AWARD
ประจำ�ปี 2561-2562 รวม 17 ผลงาน แบ่งเป็นรางวัลประเภทฮาร์ดแวร์
11 รางวัล ดังนี้
1. ระดับแนวคิด โครงการที่ได้รับรางวัล คือ การเพิ่มมูลค่า
ด้วยผลิตภัณฑ์ Molasses Sugar, Heat Recovery
Blowdown, การผลิตไฟฟ้าจากการไหลของน้ำ�
2. ระดับต้นแบบ โครงการที่ได้รบั รางวัล คือ การผลิตน้�ำ ตาล
ทรายพิเศษ Low GI Sugar, ระบบร่อนน้ำ�ตาลทรายขาว
ธรรมดา, Diffuser Pitch 1250, Cooling Crystallizer,
สายพานยาง Reclaim, เครื่องสับย่อยมะพร้าว
3. ระดับทีใ่ ช้งานจริง โครงการที่ได้รบั รางวัล คือ Continuous
Conditioning Silo และระบบควบคุมระดับน้ำ�ตาลในราง
กวนหัวหม้อ ปัน่ A โดยใช้คอนโทรลวาล์วแบบกึง่ อัตโนมัติ

รางวัลประเภทซอฟท์แวร์ 6 รางวัล ดังนี้
1. ระดับแนวคิด โครงการที่ได้รบั รางวัล คือ ระบบควบคุมการ
เคีย่ วเชือ้ ซีอตั โนมัติ และModified People Smart for HRM
2. ระดับต้นแบบ โครงการที่ได้รับรางวัล คือ Process Stock
for the Future, ระบบควบคุมรอบเทอร์ไบน์โดยใช้ DCS
และ Auto C-Seed
3. ระดับที่ใช้งานจริง โครงการที่ได้รับรางวัล คือ โปรแกรม
คิวล็อค
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ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
การดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคม KSL ปี 2562 ตามรอยพระราชา
สร้างคุณค่าให้ยั่งยืน
คือ ต้นน้�ำ ของพลังงานธรรมชาติ อันหมายถึง
หัวใจสำ�คัญของ KSL คือ เกษตรกรชาวไร่
อ้อยของโรงงาน
การมัดรวมกัน คือ ความสามัคคี เป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน
อันหมายถึง ความเชื่อมั่น และเชื่อใจของ
เกษตรกรที่มีต่อโรงงาน ที่จะร่วมกันผลิต
พลังงานธรรมชาติอย่างครบวงจร
ผ้าขาวม้าลาย- คือ ความเป็นไทย อันหมายถึง
การประยุกต์วิถีความเป็นไทยให้เข้ากับ
ธงชาติ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อรักษาไว้ใน
อาชีพเกษตรกร และการมีน้ำ�ใจร่วมแบ่งปัน
คือ การคืนชีวิตให้แผ่นดิน อันหมายถึง
ผืนดิน
การทำ�เกษตรกรรมยั่งยืน ลด ละ เลิก และ
ใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี เพื่อรักษาผืนดินให้
มีความอุดมสมบูรณ์
อ้อย

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) หรือ KSL GROUP เป็นกลุ่มธุรกิจน้ำ�ตาลที่ดำ�เนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมสร้างประโยชน์และความสุข
แบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวมมาอย่างยาวนาน โดยน้อมนำ�ศาสตร์ของพระราชาคือหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ต่อองค์กรและ
ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงาน คู่ค้า ชุมชนรอบโรงงานและหน่วยงานภายนอก เพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และความยั่งยืนของการทำ�เกษตร
หัวใจสำ�คัญของ KSL คือ เกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงาน การเพิ่มรายได้ เส้นทางน้�ำ ตาลอ้อยกวนมือ

น้ำ�อ้อย

น้ำ�เชื่อม

น้ำ�ตาลปี๊บ

น้�ำ ตาลปึก

น้ำ�ตาลผง

บรรจุภัณฑ์พร้อมส่ง
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กลุม่ บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่นได้สร้างทางเลือกให้กบั เกษตรกรผ่าน
การดำ�เนินงานของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว โดยคัดเลือก
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงป่ารักษ์น�ำ้ จ.หนองบัวลำ�ภู พืน้ ทีศ่ นู ย์เรียนรู้
เครือข่าย KSL บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) สาขาวังสะพุง
เป็ น ตั ว อย่ า งของการเพิ่ ม รายได้จากการทำ� เกษตร โดยการส่ งเสริ ม
ความรู้ด้านแปรรูปอ้อยอินทรีย์ เป็น “น้ำ�ตาลอ้อยธรรมชาติ” ซึ่งได้รับ
การยอมรั บ ของ จ.หนองบั ว ลำ � ภู และได้ นำ � เสนอ อี ก มุ ม หนึ่ ง ของ
การแบ่งพื้นที่อ้อย เพื่อสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร และถ่ายทอดความรู้
แก่ผู้สนใจด้วย

การลดค่าใช้จ่าย
สายงานจัดหาวัตถุดิบ คัดเลือกตัวอย่างของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
ของโรงงานที่มีการบริหารจัดการไร่อ้อยอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถลด
ค่ า ใช้ จ่ ายและเพิ่ ม ผลผลิ ต ทางการเกษตรได้ ในเขตพื้ น ที่ข องบริษัท
โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด เข้าประกวดรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่น
ประจำ�ปี 2562 จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำ�ตาลทราย
ได้รับรางวัลดังนี้
1. คุณคงเส็ง แซ่เฮง รางวัลชนะเลิศชาวไร่ออ้ ยทีม่ กี ารบริหาร
จัดการปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพด้านการจัดการน้ำ�
(กลุ่มที่ 3 พื้นที่ปลูกอ้อย 200 ไร่ขึ้นไป)
2. คุ ณ ศั ก ดิ์ ดา แซ่ เ ฮง รางวั ล รองชนะเลิ ศ ชาวไร่ อ้ อ ยที่ มี
การบริหารจัดการดินและปุ๋ย
3. คุ ณวสั น ต์ ตระกู ล โอสถ แปลงอ้ อ ยอิ น ทรี ย์ ตั ว อย่ า ง
บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
การส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงาน ได้ลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน ด้วยการทำ�เกษตรผสมผสานตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จัดสรรพื้นที่สำ�หรับปลูกผักตามฤดูกาล และเลี้ยงสัตว์
ผลิตอาหารปลอดภัยในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร
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การมีส่วนร่วมหน่วยงานภายใน
หลักสูตรการอบรมศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาภาวะผู้นำ� เป็น
หลักสูตรที่พนักงานทุกคนได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรม ซึ่งหลักสูตรจะ
สอดแทรกหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยมีหัวใจหลักคือ
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภมู คิ มุ้ กัน
มีความรู้และคุณธรรม เพื่อนำ�ความรู้ที่ได้รับไปสู่การปรับใช้ในการทำ�งาน
และการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน ซึง่ หลังจากกิจกรรมอบรมแล้ว ทางบริษทั ได้
ส่งเสริมวัตถุดิบในการทำ�กิจกรรมให้กับพนักงานได้ ทำ� ทัน ที หลังอบรม
เพื่อเป็นตัวอย่างของการทำ�เกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ศูนย์ขนถ่าย
อ้อยของโรงงาน และไร่อ้อยของโรงงานด้วย

โครงการเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
การสนับสนุนโครงการเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ
โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นโครงการที่กลุ่มบริษัท
น้ำ�ตาลขอนแก่นมีความตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ศาสตร์ของพระราชา
การพึง่ พาตนเองให้กบั นักเรียน โดยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กบั นักเรียน
ภายในโรงเรียนและต่อยอดสร้างฐานเรียนรูฅ้ นรักษ์สตั ว์ คลังเสบียงฅน เพือ่
เป็นคลังอาหาร และ ฅนมีน�้ำ ยา ฅนรักษ์แม่ธรณี เพือ่ เป็นการลดค่าใช้จา่ ย
ให้กับทางโรงเรียนด้วย
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การมีส่วนร่วมหน่วยงานภายนอก
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ในนามกลุ่ม
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีความ
ภาคภูมิใจอย่างสูงที่ได้รับเกียรติจากมณฑลทหารบกที่ 17 (มทบ.17)
ในการมีส่วนร่วมสร้างฐานเรียนรู้ เส้นทางครัวไทย อันประกอบด้วย
น้ำ�พริก ส้มตำ� ต้มยำ� พริกแกง ผัดฉ่า และให้การสนับสนุนพ่อพันธุ์
กระบือ “แก่นขวัญ” เพือ่ เป็นสือ่ การเรียนรูใ้ ห้กบั พืน้ ที่โครงการทหารพันธุด์ ี
และผู้ที่สนใจต่อไป
เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในการเสด็จทอดพระเนตรโครงการ
ทหารพันธุด์ ี ทีม่ ณฑลทหารบกที่ 17 โดย นายจีระเกียรติ ภูมสิ วัสดิ์ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี พลตรีวสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17
หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จฯ
โอกาสนี้ คุณวัชรินทร์ บุญญวินจิ ผูจ้ ดั การส่วนกิจกรรมเพือ่ สังคม
และรองผูอ้ �ำ นวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ในนาม
กลุ่มบริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ร่วม
เฝ้าฯ รับเสด็จฯและรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกจากกิจกรรมโครงการ
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนวัดหมอเฒ่า
กลุ่มบริษัทน้ำ�ตาลขอนแก่น มีส่วนร่วมโครงการสวนสาธารณะ
ชุมชนบ้านหมอเฒ่า โดยให้การสนับสนุนปั๊มน้ำ�เพื่อใช้ในการดูแลสวน
สาธารณะชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รม
ราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมถึง
การเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนบ้านหมอเฒ่า ซึ่งเป็นชุมชน
ใกล้เคียงศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว
นอกจากนีบ้ ริษทั ได้เปิดโอกาสให้ชมุ ชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมกับศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ในการเป็นวิทยากรชุมชน เปิดบ้าน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและการเป็นศูนย์กลางจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีไ่ ด้
รับการสนับสนุนจากบริษทั เพือ่ ช่วยให้ชมุ ชนได้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ และพัฒนา
บุคลากรในชุมชนด้วย

การเผยแผ่ความรู้ผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงาน
การส่งต่อความรู้ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงโดยเปิดให้ผสู้ นใจเข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมฐานเรียนรูส้ คู่ วามพอเพียง
ทัง้ หมด 18 ฐาน เพือ่ ให้สามารถนำ�ไปปรับใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้

การสร้างเครือข่าย
การมีสว่ นร่วมของกลุม่ บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น และศูนย์กสิกรรมธรรม
ชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ได้มสี ว่ นร่วมกับมูลนิธกิ สิกรรมธรรมชาติเป็นประจำ�
ทุกปี ในงาน มหกรรมคืนชีวติ ให้แผ่นดิน และงานขาดทุนเงินกำ�ไรบุญ ซึง่ เป็น
กิจกรรมทีท่ างเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติได้รวมตัวกันเพือ่ แลกเปลีย่ น แบ่งปัน
สิง่ ทีต่ นเองมีแก่เพือ่ นเครือข่าย และมุทติ าจิตต่อครูบาอาจารย์ของเครือข่ายฯ
ซึง่ รายได้ทไ่ี ด้รบั จากการจัดกิจกรรมมอบให้เครือข่าย เพือ่ บริหารจัดการต่อไป
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การดูแลผู้พิการ ปฏิบัติงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
เคเอสแอล ริเวอร์แคว
ตามที่กลุ่มบริษัทน้ำ�ตาลขอนแก่น มีการจ้างงานผู้พิการปฏิบัติ
งานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว โดยมอบหมายหน้าที่
ตามความถนัดของผู้พิการดังนี้
1. ผู้ช่วยวิทยากรฐานการเรียนรู้ฅนเพาะเห็ด
2. ผู้ช่วยวิทยากรฐานการเรียนรู้ฅนรักษ์สมุนไพร
3. ผู้ช่วยวิทยากรฐานการเรียนรู้ฅนรักษ์พันธุ์
4. ผู้ช่วยวิทยากรฐานการเรียนรู้ฅนช่างทำ�
5. ผู้ช่วยวิทยากรฐานเรียนรู้คลังเสบียงฅน
โดยวัตถุประสงค์ของการจ้างงานเพื่อให้พนักงานได้นำ�ศักยภาพ
ของตนเองสูก่ ารแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ ห้กบั บุคคลทีส่ นใจทัง้ ทีเ่ ข้าศึกษาภายใน
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเคเอสแอล ริเวอร์แคว และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สมาคมผูพ้ กิ ารด้วย โดยทีพ่ นักงานทุกคนจะมีรายได้เพิม่ จากฐานเรียนรูท้ ี่
ตนเองรับผิดชอบด้วย

การดูแลสิง่ แวดล้อมเพิม่ มูลค่าวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน
การดูแลสิง่ แวดล้อมผ่านการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น
คือ การนำ�วัสดุเหลือใช้จากโรงงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อเกษตรกร
และชุมชนรอบโรงงาน ตัวอย่าง เช่น
1. กากน้ำ�ตาล เพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์ ในการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ
2. ถังพลาสติก 200 ลิตร สำ�หรับใช้ในการหมักปุ๋ยน้ำ�ชีวภาพ
และการเพาะเห็ด
3. ถังน้ำ�มัน 200 ลิตร สำ�หรับใช้ในการผลิตเตาเผาถ่าน
คุณภาพสูง ซึ่งให้ผลพลอยได้คือน้ำ�ส้มควันไม้
4. กากหม้อกรอง สำ�หรับมอบให้กับเกษตรกรในการเพิ่ม
อินทรีย์วัตถุในดิน และเป็นส่วนผสมของปุ๋ยแห้งชีวภาพ
นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำ�เร็จรูปเพื่อ
ให้บริการแก่ชาวไร่อีกด้วย

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความยั่งยืนได้ที่
Facebook : CSR KSL

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต
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KSL

จั ด กิ จ ก ร ร ม พ า
คณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
ประจำ�ปี พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
จัดโครงการเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการประจำ�ปี พ.ศ.2562 โดยบริษัทฯ
ได้นำ�คณะผู้ถือหุ้นจำ�นวน 61 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชม
กิจการที่โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
(Bo Ploy Bio-Refinery Complex ) จากคณะผู้บริหาร รวมทั้งการรับฟัง
การบรรยายสรุป ในโครงการของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เคเอสแอล
ริเวอร์แคว เพื่อทราบถึงภาพรวมกิจกรรมของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ
ผ่านการเผยแพร่และฝึกอบรมตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทัง้
การพาคณะผู้ ถื อ หุ้ น เดิ น ทางไปสั ก การะพระพุ ท ธเมตตาประชาไท
ไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินปู ถัมถ์ ซึง่ เป็นพระพุทธรูป
คันธารราฐหรือปางขอฝน ณ วัดทิพย์สคุ นธาราม ตำ�บลดอนแสลบ อำ�เภอ
ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
จัดโครงการวิง่ KSL Virtual Run 2019
เพื่อสมทบเงินให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
เพื่อสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์และ
เครื่องมือแพทย์
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) จัดโครงการวิ่ง KSL Virtual
Run 2019 เพือ่ การร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการซือ้ อุปกรณ์และเครือ่ งมือแพทย์
แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ และเพื่อส่งเสริมเรื่องสุขภาพและการออกกำ�ลังกาย
ของผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เพราะการมีสุขภาพที่ดีช่วย
ส่งเสริมศักยภาพในการทำ�งานรวมถึงการใช้ชีวิตประจำ�วัน
เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2562 คุณจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน KSL Virtual Run 2019
อย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหารและพนักงานจากกลุม่ บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น, บริษทั ราชาชูรส
จำ�กัด และบริษัท ราชาเซรามิค จำ�กัด เข้าร่วมงานในครั้งนี้
โครงการวิ่ง KSL Virtual Run 2019 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
และพนักงานหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการวิง่ ออกกำ�ลังกาย ผ่านการวิง่ สะสม
ระยะทางตามเป้าหมายทีส่ มัคร ตลอดระยะเวลา 4 เดือนของโครงการ โดย
ผู้บริหารและพนักงานที่สังกัดสำ�นักงานใหญ่ วิ่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 31 กรกฎาคม 2562 และผู้ที่สังกัดโรงงานวิ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 31 สิงหาคม 2562 เป้าหมายของระยะทางวิง่ รวมของโครงการ KSL Virtual
Run 2019 คือ 300,000 กิโลเมตร เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคโดยบริษัทฯ
เป็นผู้สมทบทุน กิโลเมตรละ 5 บาท เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
สำ�หรับสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 บริษัทได้จัดงานปิดโครงการวิ่ง KSL
Virtual Run 2019 ขึน้ ณ อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร์ โดยได้รบั เกียรติจาก
ตัวแทนมูลนิธริ ามาธิบดีฯ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย พงมฆพัฒน์
กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในการเข้าร่วมงานปิด
โครงการและพิธีรับมอบเงินบริจาคจากคุณจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด
โดยหลั ง จากปิ ด โครงการวิ่ ง ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทั้ ง สั ง กั ด ที่ (มหาชน) เพื่อการสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ต่อไป
สำ�นักงานใหญ่และโรงงาน สามารถสะสมระยะทางรวมได้ทงั้ หมด 314,116
กิโลเมตร และเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคเป็นจำ�นวน 1,570,580 บาท และ
เงินบริจาคสมทบจากบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมสมัครวิ่งในครั้งนี้อีกจำ�นวน
15,800 บาท
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
รับรางวัลโครงการบริษทั เกษียณสุข ระดับ
เหรียญทองแดง จาก ก.ล.ต. เพือ่ มุง่ หวัง
ให้พนักงานมีเงินทีส่ ามารถเลีย้ งตัวเองได้
หลังเกษียณอายุ
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
เข้ า รั บ รางวั ล บริ ษัท เกษี ย ณสุข ระดับเหรียญทองแดง จากสำ� นั ก งาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ
หน่วยงานพันธมิตร สำ�หรับการมอบรางวัลให้กับบริษัทที่ได้รางวัลใน ความรูแ้ ก่พนักงานเรือ่ งการออมเงินเพือ่ ไม่น�ำ เงินมาใช้กอ่ นเวลาอันสมควร
โครงการบริษทั เกษียณสุข โดยคุณรืน่ วดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำ�นักงาน รวมทัง้ พนักงานควรเห็นความสำ�คัญของสวัสดิการกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ขนึ้ กล่าว ว่าเป็นเงินสำ�หรับใช้ยังชีพหลังเกษียณอายุในอนาคต
รายงานผลการดำ�เนินงานของโครงการและมอบรางวัลแก่บริษัทที่ได้รับ
รางวัลจากโครงการในครั้งนี้
โครงการบริษัทเกษียณสุขเป็นโครงการความร่วมมือของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ
ในการนี้ นายธัชชัย ศุภผลศิริ ประธานคณะกรรมการกองทุนสำ�รอง หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”)
เลีย้ งชีพ บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล สมาคมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (“AOP”) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
บริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทองแดง ภายใต้หลักเกณฑ์จากการลงนาม (“AIMC”) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้บริการจัดการกองทุน
ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารผ่านการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โครงการ สำ�รองเลี้ยงชีพ (“บลจ.”) ในการจัดโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” เพื่อส่ง
อย่างครบถ้วน และได้รับเกียรติเข้าร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “นายจ้างใน เสริมให้บริษัทที่มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ หรือ PVD ร่วมสนับสนุนให้
ดวงใจ สร้างได้ด้วย PVD หรือกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ” ในงานครั้งนี้ด้วย พนักงานมีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณโดยใช้กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
(PVD) เป็นเครื่องมือ โดยเชื่อว่า “นายจ้าง” เป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะสร้าง
ทั้งนี้ เป้าหมายของบริษัทฯ คือ การเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน ความตระหนักและความรู้ให้กับ “ลูกจ้าง” ภายใต้แนวคิด “ออมเต็มพิกัด
ให้เกิดการออมเงินผ่านช่องทางกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ และการพยายามให้ จัดแผนเป็น เห็นเงินพอ”

บริษทั โรงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
(KSL บ่อพลอย) รับรางวัลฉลากคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัท โรงงานน้ำ�ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด
(KSL บ่อพลอย) โดยตัวแทนบริษทั คุณฐิตพิ งศ์ ไชยเทพ รักษาการหัวหน้า
ส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เข้ารับประกาศนียบัตร
มาตรฐานฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of
Products, CFP) และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction,
CFR) จากงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำ�ปี 2562 ซึ่งจัด
โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้อง
เมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ� กรุงเทพฯ เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมกันลดก๊าซเรือน
กระจกภายในประเทศภายใต้การดำ�เนินงานขององค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็ น ประธานเปิ ด งานและมอบประกาศนี ย บั ต รและโล่ เ กี ย รติ ย ศแก่
ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ

โดยบริษทั โรงงานน้�ำ ตาลนิวกรุงไทย จำ�กัด มีการควบคุมกระบวนการ
ผลิตน้�ำ ตาลเพือ่ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
จากกระบวนการในการผลิตดังนี้ กระบวนการผลิตน้ำ�ตาลของโรงงาน
กระบวนการผลิตน้ำ�ใช้ กระบวนการผลิตไอน้ำ� กระบวนการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า กระบวนการบำ�บัดน้ำ�เสีย การขนส่งอ้อยด้วยการประหยัดการ
ใช้น้ำ�มันและการลดการปล่อยควันดำ�ในปริมาณที่น้อยลง โดยได้รับ
การตรวจสอบมาตรฐานจากองค์ การบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก
(องค์การมหาชน)
ทั้ ง นี้ มี ผู้ ป ระกอบการและภาคส่ ว นต่ า งๆ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มลดก๊ า ซ
เรื อ นกระจกกว่ า 406 ราย สามารถลดปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกได้
3,419,849.29 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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บริษทั น้�ำ ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
ได้รับการประเมินด้านการกำ�กับดูแล
กิ จ การจดทะเบี ย นประจำ � ปี 2562
ในระดับดีเลิศ (Excellent) เป็นปีที่สอง
ติดต่อกัน
ในปี 2562 บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) ได้รับการ
ประเมินด้านการกำ�กับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนประจำ�ปี ในระดับดีเลิศ
(Excellent) เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย
เป็นผู้จัดทำ�การสำ�รวจตามโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน ประจำ�ปี 2562 (CGR 2019) เพื่อทำ�การสำ�รวจและติดตาม
พัฒนาการด้านการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทย

โดยใช้หลักเกณฑ์ ในการประเมินที่พัฒนาจากหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) 5 หมวดใหญ่ คือ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน 3. การคำ�นึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย 4. การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส และ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
นำ�เสนอผลการประเมินในภาพรวมเพือ่ ให้บริษทั จดทะเบียนโดยทัว่ ไปได้ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท

บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ
(Sustainability Disclosure
Acknowledgement) ประจำ�ปี 2562
จากสถาบันไทยพัฒน์
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)
เข้ารับรางวัลในงานประกาศผล Sustainability DisclosureAward (SDC)
ประจำ�ปี 2562 หรือรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
ระดับกิตติกรรมประกาศจากสถาบันไทยพัฒน์ โดยคุณวัชรินทร์ บุญญวินจิ
ผู้จัดการส่วน-งานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้ารับ
รางวัล โดยคุณวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำ�นวยการสถาบันไทยพัฒน์ ได้ขึ้น
กล่ า วถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ความยั่ ง ยื น
ประจำ�ปี 2562 และดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์
ขึ้นกล่าวรายงานการขับเคลื่อนประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562 ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นีส้ ถาบันไทยพัฒน์ ได้จดั ตัง้ ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยัง่ ยืน
หรือ “Sustainability Disclosure Community” (SDC) เพื่อช่วยองค์กร
ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยัง่ ยืน ด้วยการประเมินสถานะการเปิดเผย
ข้อมูลขององค์กรสมาชิก เพื่อมอบรางวัลใน 3 ประเภท ได้แก่ รางวัล
เกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award), รางวัลประกาศเกียรติคุณ
(Sustainability Disclosure recognition) และรางวัลกิตติกรรมประกาศ
(Sustainability Disclosure Acknowledgement) เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
องค์กรสูค่ วามยัง่ ยืนในระยะยาว และร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนต่อไป
รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน)

GRI CONTENT INDEX
GRI STANDARD

DISCLOSURE

GRI 101 : Foundation 2016
General Disclosures
ORGANIZATIONAL PROFILE
102-1 Name of the organization
102-2 Activities, brands, products, and services
102-3 Location of headquarters
102-4 Location of operations
102-5 Ownership and legal form
102-6 Markets served
102-7 Scale of the organization
102-8 Information on employees and other workers
102-9 Supply chain
102-11 Precautionary Principle or approach
102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations
STRATEGY
102-14 Statement from senior decision-maker
ETHICS AND INTEGRITY
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior
GOVERNANCE
102-18 Governance structure
102-22 Composition of the highest governance body and its committees
General 102-23 Chair of the highest governance body
Disclosures 102-24 Nominating and selecting the highest governance body
2016
102-25 Conflicts of interest
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy
102-28 Evaluating the highest governance body’s performance
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts
102-30 Effectiveness of risk management processes
102-35 Remuneration policies
102-36 Process for determining remuneration
102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
102-40 List of stakeholder groups
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement
102-44 Key topics an-d concerns raised
REPORTHING PRACTICE
102-45 Entities included in the consolidated financial statements
102-46 Defining report content and topic Boundaries
102-47 List of material topics
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent previous report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding the report or its contents
102-55 GRI content index

PAGE /
WEBSITE

SDGs

4
4
4
4
13,23-24
16-19
197,4-5,8,16-19
54
11
20-22,77-78
56-59
15

-

SDG 8 - Employment

6
201,55-65

EXTERNAL
ASSURANCE

-

SDG 16 - Ethical and lawful behavior

-

25,70
25,31,60,71,
35-45
60
71
63-64
61, 79
62
20
77
53
53
53

-

186
186
186
186

-

183-184
183-184
185
182
182
182
182
212-214

-

-
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GRI STANDARD

DISCLOSURE

MATERIAL TOPICS
GRI 200 ECONOMIC STANDARD SERIES
ECONOMIC PERFORMANCE
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
Management 103-2 The management approach and its components
Approach 2016 103-3 Evatuation of the management approach
201-1 Direct economic value generated and distributed
GRI 103
Economic
Performance
201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans
ANTI-CORRUPTION
GRI 103
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
Management 103-2 The management approach and its components
Approach
103-3 Evaluation of the management approach
2016
205-1 Operations assessed for risks related to corruption
GRI 205
Anti-corruption 205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures
Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series
ENERGY
103-1 Explanation of the material and its Boundary
GRI 103
Management 103-2 The management approach and its components
Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach
GRI 302
Energy

302-1 Energy consumption within the organization

WATER
103-1 Explanation of the material and its Boundary
GRI 103
Management 103-2 The management approach and its components
Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach
303-1 Water withdrawal by source
GRI 303
Water
303-3 Water recycled and reused
EMISSIONS
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
Mangement 103-2 The mangement approach and its components
Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
GRI 305
Emissions

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions

PAGE /
WEBSITE

SDGs

EXTERNAL
ASSURANCE

98
8,98

SDG 2 /SDG 5 /SDG 7 /SDG 9
Infastructure investments
SDG 8 - Economic performance
SDG 9 - Research and development

-

63-64
SDG 16 - Anti-corruption
SDG 16 - Anti-corruption

189
189

SDG 7 /SDG 8 / SDG 12 /SDG 13
Energy efficiency

190
190
191

SDG 6-Sustainable water withdrawals
SDG 6-Water efficiency,
Water recycling and reuse
SDG 8 /SDG 12-Water efficiency

190
192

-

Yes

-

Yes
Yes

-

190
190

-

57

63-64
63-64
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SDG 3/ SDG 12 - Air quality
SDG 13 - GHG emissions
DG 3/ SDG 12 - Air quality
SDG 13 - GHG emissions
SDG 3/ SDG 12 - Air quality
SDG 13 - GHG emissions

Yes
Yes
Yes

EFFLUENTS AND WASTE
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
Management 103-2 The management approach and its components
Approach 2016
103-3 Evaluation of the management approach
306-2 Waste by type and disposal method
GRI 306
Effluents and
Waste

191
191-192 SDG 3 -Spills , SDG 6 /SDG 12 - Waste

-

Yes
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GRI STANDARD

DISCLOSURE

PAGE /
WEBSITE

SDGs

Material Topic
GRI 400 Social Standard Series
EMPLOYMENT
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
196-197
Management 103-2 The management approach and its components
Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach
401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary
SDG 8 - Earnings, wages and
GRI 401
196-197 benefits
or part-time employees
Employment
GRI 103
Management
Approach
2016
GRI 403
Occupational
Health and
Safety

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
103-2 The management approach and its components
193-194
103-3 Evaluation of the management approach
403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and
SDG 3 /SDG 8 - Occupational health
absenteeism, and number of work-related fatalities
193-195 and safety

TRAINING AND EDUCATION
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary
GRI 103
Management 103-2 The management approach and its components
Approach 2016 103-3 Evaluation of the management approach
404-1 Average hours of training per year employee
GRI 404
Training and
404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs
Education

198
198
198

SDG 4 / SDG 8 - Employee training
and education
SDG 8 - Earnings, wages and
benefits

EXTERNAL
ASSURANCE

-

Yes

-
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บริษัท น้ำตาลขอนแกน จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ เลขที่ 503 อาคาร เคเอสแอล ทาวเวอร ชั้น 9
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
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โทรสาร: 0-2642-6097
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