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สร�างสรรค�
พลังงานธรรมชาติ

เพ�่อทุกชีว�ต



วิสัยทัศน�
เรา คือ นวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต�องการ

พันธกิจ
1.  สร�างรายได�ให�แก�ชาวไร� บนพื้นฐานของการพัฒนาระบบการเกษตรที่ยั่งยืน
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ�และบริการที่มีมูลค�าสูง
3.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และระบบงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข�งขัน และเติบโต
4.  พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
    รวมทั้งความเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม และชุมชน
5.  ส�งเสริมงานด�านนวัตกรรม สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา เพื่อขยายตัว
    และเติบโตไปสู�ธุรกิจใหม�ๆ ที่มีศักยภาพ
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การประกอบธุรกิจ

04 06 08 10
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลทั่วไปของบริษัท สารจาก 

คณะกรรมการ
ข้อมูลทางการเงิน 
โดยสรุป

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

20
ปัจจัยความเสี่ยง

การจัดการและการกำากับดูแลกิจการ

23 25 55 74 75
ข้อมูลหลักทรัพย์และ
ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ การกำากับดูแลกิจการ รายงาน 
คณะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการ

รายงาน 
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา 
ค่าตอบแทน

76 77 79
รายงาน 
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

นโยบาย 
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม

ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

82 90 95 96 98
รายการระหว่างกัน ข้อมูลการเงินที่สำาคัญ รายงาน 

ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน

รายงาน 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

การวิเคราะห์และคำา
อธิบายของ 
ฝ่ายจัดการ

100 104
รายการของ 
ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต

งบการเงินและ
หมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

181 203 209
รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม

กิจกรรมกลุ่ม เคเอสแอล 
และรางวัลประจำาปี 
2562
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เอทานอล
ผลิตเอทานอลเพ�่อพลังงานของรถยนต�

ปุ�ยอินทร�ย�
ผลิตปุ�ยอินทร�ย�เพ�่อพลังงานของอ�อย 
และเกษตรอินทร�ย�

น้ำตาล
ผลิตน้ำตาลเพ�่อพลังงานของมนุษย�

ไฟฟ�า
ผลิตไฟฟ�าชีวมวลเพ�่อพลังงานของ
การขับเคลื่อน
เคร�่องจักรและแสงสว�าง

พลังงานธรรมชาติเพ�่อทุกชีว�ต
สร�างสรรค�ผู�นำในการผลิตพลังงานทดแทน

ที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ข้อมูลบริษัท บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย และผลพลอยได้อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์หลัก น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ น้ำ�ต�ลทร�ยดิบคุณภ�พสูง

น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว น้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธิ์

เลขทะเบียนบริษัท บมจ.0107547000214

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ เลขที่ 503 อ�ค�ร เคเอสแอล ท�วเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธย�

แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2642-6191-9 โทรส�ร 0-2642-6097

ท่ีตัง้โรงง�น (ส�ข� 1) 43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำ�พอง-กระนวน อำ�เภอน้ำ�พอง

จังหวัดขอนแก่น  40140

โทรศัพท์ (043)-432-902-6  โทรส�ร (043)-441-056

ท่ีตัง้โรงง�น (ส�ข� 2) 255 หมู่ที่ 4 ตำ�บลหนองหญ้�ปล้อง อำ�เภอวังสะพุง

จังหวัดเลย 42130

โทรศัพท์ (042)-810-931   โทรส�ร (042)-810-931

โฮมเพจ www.kslgroup.com

ธุรกิจน้ำ�ต�ล

ข้อมูลบริษัท บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย และผลพลอยได้อ่ืนๆ

ผลิตภัณฑ์หลัก น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว น้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธิ์

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ เลขท่ี 503 อ�ค�ร เคเอสแอล ท�วเวอร ์ชัน้ 21 ถนนศรีอยธุย�

แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0-2642-6229-39 โทรส�ร 0-2642-6228

ท่ีต้ังโรงง�น 14/1 หมู่ที่ 10 ถนนแสงชูโต ตำ�บลท่�มะก� อำ�เภอท่�มะก�

จังหวัดก�ญจนบุรี 71120

โทรศัพท์ (034)-543-201-3 โทรส�ร (034)-640-208

ข้อมูลบริษัท บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย และผลพลอยได้อ่ืนๆ

ผลิตภัณฑ์หลัก น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว น้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธ์ิ

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ เลขท่ี 503 อ�ค�ร เคเอสแอล ท�วเวอร ์ช้ัน 21 ถนนศรอียธุย�

แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0-2642-6229-39 โทรส�ร 0-2642-6228

ที่ตั้งโรงง�น 99 หมู่ที่ 6 ตำ�บลหลุมรัง อำ�เภอบ่อพลอย

จังหวัดก�ญจนบุรี  71160

โทรศัพท์ (034)-615-350     โทรส�ร (034)-615-399

ข้อมูลบริษัท บริษัท  น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย และผลพลอยได้อ่ืนๆ

ผลิตภัณฑ์หลัก น้ำ�ต�ลทร�ยดบิ น้ำ�ต�ลทร�ยดบิคณุภ�พสงู น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว 

น้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธิ์

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ เลขท่ี 503 อ�ค�ร เคเอสแอล ท�วเวอร์ ช้ัน 21 ถนนศรีอยุธย�

แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2642-6229-39 โทรส�ร 0-2642-6228

ท่ีต้ังโรงง�น 24 หมู่ที่ 1 ถนนบ้�นหนองบัว ตำ�บลหมอนน�ง

อำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

โทรศัพท์ (038)-472-673-5 โทรส�ร (038)-472-673

ข้อมูลบริษัท บริษัท น้ำ�ต�ลสะหวันเขต จำ�กัด 

ประเภทธุรกิจ เพ�ะปลูกอ้อย ผลิต และจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย 

ผลิตภัณฑ์หลัก น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ  

ที่ตั้งสำ�นักง�น Road No. 9, KM. 81 Lianxay Village Atsapangthong

District, Savannakhet Province, Lao P.D.R

โทรศัพท์ (856)-41-666-002-3 โทรส�ร (856)-41-666-001  

ข้อมูลบริษัท Koh Kong Plantation Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ เพ�ะปลูกอ้อย

ที่ตั้งสำ�นักง�น Cham yeam Village, Paklong Commune, Mondulseyma

District, Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia

โทรศัพท์  (855)-35-399-333

ข้อมูลบริษัท Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำ�หน�่ยน้ำ�ต�ลทร�ยและบริก�รท่�เทียบเรือ

ผลิตภัณฑ์หลัก น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ 

ที่ตั้งสำ�นักง�น Cham yeam Village, Paklong Commune, Mondulseyma 

District, Koh Kong Province, Kingdom of Cambodia

โทรศัพท์  (855)-35-399-888

ธุรกิจสนับสนุน 

ข้อมูลบริษัท บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน)  

ประเภทธุรกิจ ให้เช่�คลังเก็บสินค้� บริก�รขนถ่�ยสินค้�ข้ึนเรือเดินสมุทร

และบริก�รท�่เทียบเรือ  

ที่ตั้งสำ�นักง�น 90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้�สมิงพร�ย ตำ�บลสำ�โรงกล�ง

และคลังสินค�้ อำ�เภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร 10130

โทรศัพท์  0-2394-2340-9 โทรส�ร  0-2384-2261, 0-2384-2263
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ธุรกิจสนับสนุน (ต่อ)

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

ประเภทธุรกิจ บริษัทรับอนุญ�ตส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำ�ต�ล  

ที่ตั้งสำ�นักง�น เลขที่ 503 อ�ค�ร เคเอสแอล ท�วเวอร์ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธย�

แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2642-6203-6  โทรส�ร 0-2642-6207

ข้อมูลบริษัท บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด 

ประเภทธุรกิจ ซ้ือม�ข�ยไปน้ำ�ต�ลทร�ยในประเทศและดำ�เนินกิจก�รท�งก�รเกษตร 

ท่ีต้ังสำ�นักง�นใหญ่ เลขที่ 503 อ�ค�ร เคเอสแอล ท�วเวอร์ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธย� 

แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์  0-2642-6191-9 โทรส�ร 0-2642-6097

ที่ตั้งสำ�นักง�น 83 หมู่ท่ี 2 ตำ�บลวัฒน�นคร อำ�เภอวัฒน�นคร จังหวัดสระแก้ว 27160

โทรศัพท์ (037)-262-236   โทรส�ร (037)-262-235

ข้อมูลบริษัท บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด 

ประเภทธุรกิจ จัดห�และจำ�หน่�ยวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับก�รเกษตร 

ที่ตั้งสำ�นักง�น เลขที่ 503 อ�ค�ร เคเอสแอล ท�วเวอร์ ชั้น 16 ถนนศรีอยุธย�

แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2642-6191-9   โทรส�ร 0-2642-6294

ข้อมูลบริษัท บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด 

ประเภทธุรกิจ ขนส่งน้ำ�ต�ล และสินค้�อื่นๆ 

ที่ตั้งสำ�นักง�น เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำ�บลห้วยแห้ง อำ�เภอแก่งคอย

จังหวัดสระบุรี 18110

โทรศัพท์ (036)-358-309    โทรส�ร (036)-358-307

ข้อมูลบริษัท Wynn In Trading Co., Ltd. 

ประเภทธุรกิจ ซื้อม� - ข�ยไประหว่�งประเทศ ให้คำ�ปรึกษ�

และก�รลงทุนในต่�งประเทศ

ที่ตั้งสำ�นักง�น 10th Floor, Raffles  Tower, 19 Cyber City, Ebene,

Republic of Mauritius

ธุรกิจพลังง�นและเชื้อเพลิงชีวภ�พ

ข้อมูลบริษัท บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

ประเภทธุรกิจ บริษัท โฮลด้ิง ท่ีลงทุนในธุรกิจผลิตและ จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ชีวภ�พ

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ เลขที่ 2098 อ�ค�รเอ็ม ท�วเวอร์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท 

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

โทรศัพท์ 0-2335-8899 โทรส�ร 0-2335-8800      

ธุรกิจพลังง�นและเชื้อเพลิงชีวภ�พ (ต่อ)

ข้อมูลบริษัท บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด   

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำ�หน่�ยกระแสไฟฟ�้   

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ เลขท่ี 503 อ�ค�ร เคเอสแอล ท�วเวอร์ ช้ัน 17 ถนนศรีอยุธย� 

แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์  0-2642-6230-9 โทรส�ร 0-2642-6294  

ท่ีต้ังโรงง�น (ส�ข� 1) 43 หมู่ที่ 10 ถนนน้ำ�พอง-กระนวน อำ�เภอน้ำ�พอง

จังหวัดขอนแก่น  40140  

โทรศัพท์ (043)-441-051-2 โทรส�ร (043)-441-244 

ท่ีต้ังโรงง�น (ส�ข� 2) 99/1 หมู่ที่ 6 ตำ�บลหลุมรัง อำ�เภอบ่อพลอย

จังหวัดก�ญจนบุรี  71160  

โทรศัพท์ (034)-615-356-7 โทรส�ร (034)-615-359 

ท่ีต้ังโรงง�น (ส�ข� 3) 255/1- 2 หมู่ 4 ตำ�บลหนองหญ้�ปล้อง อำ�เภอวังสะพุง

จังหวัดเลย 42130

โทรศัพท์ (042)-810-931    โทรส�ร (042)-810-931

ธุรกิจอื่นๆ

ข้อมูลบริษัท บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด  

ประเภทธุรกิจ พัฒน� และลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ เพื่อให้เช�่ 

และเป็นศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่ม

ที่ตั้งสำ�นักง�น เลขท่ี 503 อ�ค�ร เคเอสแอล ท�วเวอร ์ช้ัน 21 ถนนศรอียธุย� 

แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0-2642-6221-3  โทรส�ร 0-2642-6224   

บุคคลอ�้งอิง

น�ยทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9990     โทรส�ร  0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด

ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ อ�ค�รเอไอเอ ส�ทร ท�วเวอร์ ชั้น 23-27
เลขที่ 11/1 ถนนส�ทรใต้

แขวงย�นน�ว� เขตส�ทร

กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2034-0000 โทรส�ร 0-2034-0100
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ในปี 2562 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และ
บริษัทย่อยมีร�ยได้รวม 17,855 ล้�นบ�ท เม่ือเทียบกับผลประกอบก�ร 
งวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีร�ยได้รวม 17,812 ล้�นบ�ท ทำ�ให้มีร�ยได้รวม
ท่ีเพิ่มข้ึน 43 ล้�นบ�ท และมีกำ�ไรสุทธิ 822 ล้�นบ�ท เมื่อเทียบกับ 
ผลประกอบก�รของงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีกำ�ไรสุทธิ 848 ล้�นบ�ทแล้ว 
ลดลงเป็นร้อยละ 3 

บรษัิทมีปรมิ�ณอ้อยเข้�หีบในปี 2562 ใกลเ้คยีงกบัปีท่ีผ�่นม�โดย
ลดลงเล็กน้อย จ�กปริม�ณอ้อยเข้�หีบ 11.03 ล้�นตันอ้อย เป็น 10.32 
ล�้นตนัออ้ย ลดลงรอ้ยละ 6.44 สว่นตน้ทุนท�งก�รเงนิลดลง 17 ล�้นบ�ท 
หรอืรอ้ยละ 2.38 เนือ่งจ�กก�รจ่�ยคนืของเงินกู้ที่ใชเ้ปน็เงินทนุหมนุเวยีน
บ�งส่วน ซ่ึงเป็นผลม�จ�กกระแสเงินสดรับท่ีดีข้ึนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินค้�
ในระหว่�งปี รวมทั้งต้นทุนในก�รจัดจำ�หน�่ยก็เพิ่มขึ้นในทิศท�งเดียวกับ
ปริม�ณก�รจำ�หน�่ยน้ำ�ต�ลที่เพิ่มขึ้น 

ปริม�ณก�รข�ยน้ำ�ต�ลในปี 2562 เป็นจำ�นวน 1.26 ล้�นตัน 
เพิ่มข้ึนจ�กปีก่อนในอัตร�ร้อยละ 15.06 โดยท่ีร�ค�ข�ยเฉลี่ยลดลงจ�ก 
12,526 บ�ทต่อตันในปี 2561 เป็น 10,902 บ�ทต่อตันในปี 2562 หรือ
ลดลงประม�ณร้อยละ 12.97  

ในภ�พรวมของผลก�รดำ�เนินง�นเมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว สรุป
ได้ว่�ร�ยได้รวมของบริษัทเพ่ิมข้ึน กำ�ไรข้ันต้นเพ่ิมข้ึน ส่วนกำ�ไรสุทธิลดลง 
เน่ืองจ�กในปี 2562 มีปริม�ณก�รข�ยเพิ่มขึ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญทำ�ให้
ตน้ทุนในก�รจำ�หน�่ยสงูข้ึนต�มไปดว้ย จงึมีผลโดยตรงตอ่กำ�ไรสทุธ ิท้ังนี ้ 
บรษัิทไดค้วบคมุค�่ใช้จ�่ยบรหิ�รและตน้ทุนท�งก�รเงนิให้ลดลงกว่�ปีก่อน

ในปี 2562 บริษัทเร่ิมทำ�ก�รตล�ดสินค้�ใหม่สองประเภท ประเภทแรก  
คือ Low GI Sugar ซึ่งเป็นน้ำ�ต�ลทร�ยที่จัดเป็นน้ำ�ต�ลธรรมช�ติที่มีดัชนี 
glycemic ต่ำ�กว่�น้ำ�ต�ลทร�ยข�วอันส่งผลดีต่อสุขภ�พม�กกว่� ในระยะแรก
บริษัทได้ส่งออกผลิตภัณฑ์นี้เท่�นั้นเพร�ะสินค้�เป็นท่ีต้องก�รของตล�ด
ต่�งประเทศท่ีผู้บริโภคคุ้นเคยกับข้อดีของน้ำ�ต�ลประเภทน้ี ส่วนในอน�คตน้ัน 
บริษัทจะทำ�ก�รตล�ดภ�ยในประเทศเม่ือได้สร้�งคว�มรับรู้อย่�งเพียงพอต่อ
ผูบ้รโิภคท่ีตระหนกัถงึสขุภ�พและไดร้บัอนญุ�ตในจำ�หน�่ยไดจ้�กองคก์�ร
อ�ห�รและย� ผลิตภัณฑ์ใหม่อีกประเภทหนึ่งคือลิควิคชูก�ร์ในรูปของ 
น้ำ�เช่ือม ผลิตภัณฑ์น้ีจำ�หน่�ยแก่ผู้ผลิตเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย บริษัทมองว่�
ผลติภณัฑน์ีม้ศีกัยภ�พท่ีดเีนือ่งจ�กผูใ้ช้ส�ม�รถลดตน้ทุนก�รผลติของตน
ได้ต่ำ�กว�่ก�รใช้น้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธิ์

สารจากคณะกรรมการ

นายมนู  เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ
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นายจำารูญ  ชินธรรมมิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในด้�นก�รดำ�เนินกิจกรรมเพ่ือคว�มยั่งยืนนั้น บริษัทฯดูแล
ให้มีก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและจรรย�บรรณใน 
ก�รประกอบธุรกิจทุกด้�น ส่วนในด้�นสังคมน้ัน บริษัทได้ถือปฏิบัติต�ม
นโยบ�ยคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมท่ีประก�ศไว ้โดยยังคงให้คว�มสำ�คญักบั
ก�รพัฒน�ไปพร้อมกับชุมชนรอบโรงง�นผ่�นกิจกรรมต�มหลักเศรษฐกิจ
พอเพยีง บรษัิทให้คว�มสำ�คญักบัสิง่แวดลอ้มผ่�นก�รก�รจดัก�รพลงัง�น 
ก�รควบคุมก�รปลดปล่อยส่ิงท่ีจะกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและก�รจัดก�รของเสีย 
ในอุตส�หกรรม และก�รนำ�น้ำ�และวัสดุกลับม�ใช้ใหม่ให้คุ้มค�่

บริษัทส่งเสริมนวัตกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท  
ด้วยก�รก�รดำ�เนินกิจกรรมท่ีเหม�ะสมเพื่อผลักดันและส่งเสริมให้
พนักง�นได้มีโอก�สสร้�งสรรค์ผลง�นด้�นนวัตกรรมอย่�งต่อเนื่องต�ม 
วตัถปุระสงคห์ลกัของง�น และเพือ่เปิดโอก�สให้พนกัง�นในกลุม่บรษัิทนำ�
คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และแนวคิดใหม่ๆ ม�สร้�งสรรค์ผลง�นในก�รช่วย
พัฒน�องค์กรให้ก้�วหน้�ต่อไป รวมท้ังยังเป็นก�รสนับสนุนและส่งเสริม 
ให้เกิดค่�นิยมองค์กรในเรื่องคว�มคิดสร้�งสรรค์ (Creativity) เพื่อมุ่งสู่ 
วิสัยทัศน์และก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของบริษัท

สุดท�้ยนี้ ในน�มของคณะกรรมก�รบริษัท ขอขอบคุณพนักง�น
ทุกท่�น ที่ร่วมแรงร่วมใจในก�รพัฒน�บริษัทให้เจริญก้�วหน�้อย่�งมั่นคง
เสมอม� และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและพันธมิตรท�งธุรกิจทุกภ�คส่วน ท่ีให้ 
ก�รสนับสนุนบริษัทเป็นอย่�งดี บริษัทจะยังคงมุ่งม่ันท่ีจะพัฒน�ต่อเน่ือง 
เติบโตอย่�งย่ังยืน ควบคู่ไปพร้อมกับก�รดูแลสังคม ชุมชน และ 
สิ่งแวดล้อมต่อไป
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
งบกำ�ไรข�ดทุนโดยสรุป (ล้�นบ�ท) 2562 2561 % เปลี่ยนแปลง 2560
ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น  17,855  17,812 0%  15,623 
ต้นทุนจ�กก�รดำ�เนินง�น  (14,230)  (14,681) -3%  (13,180)

กำ�ไรขั้นต้น  3,625  3,131 16%  2,443 
ร�ยได้อืน ๆ - สุทธิ  1,001  1,174 -15%  3,119 

กำ�ไรก่อนหักค�่ใช้จ่�ย  4,626  4,305 7%  5,562 
ค�่ใช้จ่�ยในก�รข�ย  (944)  (770) 23%  (424)
ค�่ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร  (681)  (720) -5%  (833)
ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร  (151)  (142) 6%  (151)
ค่�ธรรมเนียมกองทุน  (1,262)  (1,116) 13%  (1,096)

รวมค่�ใช้จ่�ย  (3,038)  (2,748) 11%  (2,504)
กำ�ไรก่อนหักต้นทุนก�รเงินและภ�ษี  1,588  1,557 2%  3,058 

ส่วนแบ่งกำ�ไรบริษัทร่วม  101  145 -30%  121 
ต้นทุนท�งก�รเงิน  (710)  (728) -2%  (668)
ภ�ษีเงินได้  (149)  (144) 3%  (560)
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอื่น ๆ  (8)  18 -144%  19 

กำ�ไรสุทธิ  822  848 -3%  1,970 
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น 0.19 0.19 -3% 0.45 
อัตร�กำ�ไรขั้นต้น  20.3% 17.6%  15.6% 
อัตร�กำ�ไรสุทธิ  4.6%  4,8%  12.6% 

งบแสดงฐ�นะก�รเงินโดยสรุป (ล้�นบ�ท) 2562 2561 % เปลี่ยนแปลง 2560
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 2,430 129 1784% 153
ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 1,287 2,476 -48% 1,198
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 926 1,533 -40% 1,569
สินค้�คงเหลือ 2,774 4,089 -32% 3,100
สินทรัพย์ชีวภ�พ 52 61 -15% 112
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ 45 46 -2% 65
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,965 3,879 2% 3,747
เงินลงทุนระยะย�วอื่น ๆ 245 335 -27% 406
เงินให้กู้ยืมระยะย�ว 146 243 -40% 393
อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน 5,637 5,167 9% 4,917

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 25,868 26,183 -1% 26,354

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ 746 1,401 -47% 977

รวมสินทรัพย์ 44,121 45,542 -3% 42,991
หนี้สินหมุนเวียน 11,818 13,924 -15% 14,819

หนี้สินไม่หมุนเวียน 13,282 12,979 2% 10,080

รวมหนี้สิน 25,100 26,903 -7% 24,899
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 19,021 18,639 2% 18,092
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 18,606 18,210 17,650
อัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุน  1.32 1.44  1.38 
อัตร�ส่วนหนี้สินส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อทุน  1.16  1.26  1.20 

งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ล�้นบ�ท) 2562 2561 % เปลี่ยนแปลง 2560
กำ�ไร + ค่�เสื่อม + ร�ยก�รที่ไม่ใช่เงินสด (Non Cash)  2,546  2,449 4%  2,185 

เปลี่ยนแปลงใน Working Capital  76  (3,145) 102%  (1,948)

กระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�น  2,622  (696) 477%  237 

ลงทุนในที่ดิน อ�ค�ร เครื่องจักร (สุทธิ)  (414)  (1,132) 63%  (3,098)

กระแสเงินสดจ�กก�รลงทุน  117  (863) 114%  (3,320)

กระแสเงินสดจ�กก�รจัดห�เงิน  (457)  1,512 -130%  3,149 

เงินสดเปลี่ยนแปลง  2,301  (24)  71 

เงินสดปล�ยงวด  2,430  129  153 

กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยและภ�ษี  1,689  1,702 -1%  3,179

ค�่เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย  1,205  1,264 -5%  1,182 

กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภ�ษี ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย (EBITDA)  2,894  2,966 -2%  4,361
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ผลประกอบการ
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กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน
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ผลประกอบการ บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)
รายได้จากการดำาเนินงานปกติ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ 
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) มีนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจ

ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักก�รดำ�เนิน
ธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เค�รพต่อสิทธิมนุษยชน และ
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ภ�ยใต้นโยบ�ยคุณภ�พ วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์
เร�คือนวัตกรรมพลังง�นธรรมช�ติเพื่อทุกคว�มต้องก�ร

พันธกิจ
1. สร้�งร�ยได้ให้แก่ช�วไร่ บนพ้ืนฐ�นของก�รพัฒน�ระบบ

ก�รเกษตรที่ยั่งยืน
2. พัฒน�ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่มีมูลค�่สูง
3. พัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กร และระบบง�นด้�นเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ  เพื่อเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและเติบโต
4. พัฒน�กระบวนก�รและเทคโนโลยีก�รผลิตให้มีประสิทธิภ�พ

และประสิทธิผลสูงสุด รวมท้ังคว�มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และชุมชน

5. ส่งเสริมง�นด้�นนวัตกรรม สนับสนุนก�รทำ�วิจัยและพัฒน� 
เพื่อขย�ยตัวและเติบโตไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภ�พ

นโยบายคุณภาพ
ผลิตน้ำ�ต�ลทร�ยคุณภ�พสูง ด้วยประสิทธิภ�พสูงสุด ส่งมอบตรง

เวล� ลูกค้�มั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เป้�หม�ยระยะย�วในก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษัิท คอื ก�รเปน็หนึง่
ในผูน้ำ�ในก�รผลติน้ำ�ต�ล ผลผลติพลอยไดอ้ืน่จ�กก�รผลติน้ำ�ต�ล รวมถงึ 
ก�รผลิตท่ีสร้�งมูลค่�เพิ่ม ซ่ึงเห็นได้จ�กนโยบ�ยในส่วนธุรกิจน้ำ�ต�ล
ของบริษัท ได้แก่ “ผลิตน้ำ�ต�ลทร�ยคุณภ�พสูง ด้วยประสิทธิภ�พสูงสุด  

ส่งมอบตรงเวล� ลูกค้�มั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค” ทำ�ให้โรงง�นน้ำ�ต�ล
ท้ัง 5 โรงง�นภ�ยในกลุ่ม จัดได้ว่�เป็นกลุ่มโรงง�นน้ำ�ต�ลลำ�ดับต้นของ
กลุ่มผู้ผลิตน้ำ�ต�ลทั้งประเทศที่มีประสิทธิภ�พก�รผลิตสูงและผลิตน้ำ�ต�ล
ได้อย่�งมีคุณภ�พ อีกท้ังด้วยเป้�หม�ยก�รเป็นหน่ึงในผู้ผลิตผลพลอยได้อ่ืน 
จ�กก�รผลิตน้ำ�ต�ล และก�รเห็นศักยภ�พของธุรกิจต่อเนื่องจ�กธุรกิจ
น้ำ�ต�ล เช่น ธุรกิจเอท�นอล ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้� ทำ�ให้บริษัทมีก�รลงทุน
ในธุรกิจต่อเนื่องม�โดยตลอด  

 
ในระยะสั้นบริษัทมีเป้�หม�ยท่ีจะเป็นหนึ่งในผู้นำ�ท�งด้�น 

ก�รบรหิ�รตน้ทุนและประสทิธภิ�พท�งด�้นก�รผลติ โดยนำ�เอ�เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเข�้ม�ประยุกต์ใช้กับระบบก�รผลิตและก�รจัดก�ร  นอกจ�กนี้ 
บรษัิทเข้�ใจว�่คว�มเสีย่งหลกัของบรษัิท คอื ปรมิ�ณอ้อย   โรงง�นน้ำ�ต�ล
และธุรกิจต่อยอด ไม่ส�ม�รถอยู่รอดได้ถ้�ข�ดอ้อยเข้�หีบ  บริษัทจึงมีเป้�หม�ย
ท่ีจะช่วยลดต้นทุนก�รผลิตอ้อย  เพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภ�พก�รผลิตอ้อย
ของเกษตรกรช�วไร่อ้อย เพื่อให้เกษตรกรช�วไร่ส�ม�รถอยู่รอด รวมถึง
ก�รสร้�งผลตอบแทนที่เหม�ะสมให้แก่เกษตรกรช�วไร่

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการท่ีสำาคัญในช่วง 3 ปี 
ที่ผ่านมา

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559-2560 
ไดมี้มติให้ควบบรษัิท (Amalgamation) ระหว�่ง (1) บรษัิท เคเอสแอลจีไอ 
จำ�กัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  กับ (2) บริษัท บีบีพี โฮลด้ิง จำ�กัด (“BBH”) 
ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท บ�งจ�ก คอรป์อเรช่ัน จำ�กดั (มห�ชน)  และ
จัดตั้งบริษัทใหม่ในชื่อ บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (“BBGI”) เพื่อประกอบธุรกิจ
เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำ�หน�่ยผลิตภัณฑ์ชีวภ�พ  ซึ่ง
ตอ่ม� ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษัิท บีบีจไีอ จำ�กดั แลว้เสรจ็ในเดอืนตลุ�คม 
2560 โดยมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกและทุนเรียกชำ�ระจำ�นวน 2,532 ล้�นบ�ท 
ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัท บ�งจ�ก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน) ถือหุ้นใน
บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ต�มลำ�ดับ
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2. ภ�คตะวันตก จังหวัดก�ญจนบุรี มี 2 โรงง�น ได้แก่  
บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด และ บริษัท น้ำ�ต�ล
ท�่มะก� จำ�กัด

3. ภ�คตะวันออกมี 1 โรงง�น คือ บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี 
จำ�กัด จังหวัดชลบุรี

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัท
ย่อยผลิต ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักท่ีเป็นน้ำ�ต�ลทร�ย ซ่ึงส�ม�รถ
จำ�แนกประเภทได้ 5 ประเภท คือ น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ (Raw Sugar) น้ำ�ต�ล
ทร�ยดิบคุณภ�พสูง (High Pol Sugar) น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว (White Sugar) 
น้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธิ์ (Refined Sugar) และน้ำ�เชื่อม (Liquid Sugar) 
และผลิตภัณฑเ์สริมทีเ่กี่ยวเนือ่งที่ได้จ�กกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ลทร�ยอกี 
เช่น ก�กน้ำ�ต�ล (Molasses) ก�กอ้อย (Bagasses) และก�กหม้อกรอง 
(Filter Cake)  โดยบริษัทได้ขย�ยก�รลงทุนต่อยอดจ�กกระบวนก�รผลิต
น้ำ�ต�ล เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่ม (ดังแสดงในแผนภ�พที่ 1.1) คือ

1. โรงง�นผลิตเอท�นอล ซ่ึงใช้ผสมกับน้ำ�มัน เป็นเช้ือเพลิง
สำ�หรับรถยนต์ ใช้วัตถุดิบคือ ก�กน้ำ�ต�ล และน้ำ�อ้อย 
(ปัจจุบันอยู่ภ�ยใต้ก�รบริห�รของบริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด 
(มห�ชน))

2. โรงง�นผลิตก๊�ซชีวภ�พ ใช้วัตถุดิบท่ีเป็นน้ำ�เสียท่ีม�จ�ก
กระบวนก�รผลิตเอท�นอล ม�หมักให้ได้ก๊�ซชีวภ�พเป็น 
เช้ือเพลงิเสรมิสำ�หรบัโรงไฟฟ�้ (ปัจจบัุนอยู่ภ�ยใตก้�รบรหิ�ร
ของบริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มห�ชน))

3. โรงง�นผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้วัตถุดิบท่ีเป็นของเสียจ�ก
กระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ล (ก�กหม้อกรอง) และน้ำ�เสียท่ีม�
จ�กกระบวนก�รผลิตก๊�ชชีวภ�พ และก�รผลิตเอท�นอล

4. โรงไฟฟ้� ใช้วัตถุดิบท่ีเป็นของเสียจ�กกระบวนก�รผลิต
น้ำ�ต�ล (ก�กอ้อย) และก๊�ซชีวภ�พที่ได้จ�กโรงง�นผลิตก๊�ซ
ชีวภ�พเป็นเชื้อเพลิงในก�รผลิตกระแสไฟฟ�้ และพลังไอน้ำ�
ข�ยให้กับโรงง�นในเครือและก�รไฟฟ้�

ในปี 2561 บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมห�ชน 
ในช่ือ บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มห�ชน) และมีแผนท่ีจะจดทะเบียนใน
ตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  นอกจ�กนัน้ โครงก�รท่ีพฒัน�แลว้เสรจ็ 
ในปี 2561 มีดังนี้

• โครงก�รขย�ยกำ�ลงัก�รผลติไบโอดเีซลจ�ก 930,000 ลติรต่อ
วัน เป็น 1,000,000 ลิตรต่อวัน หรือเทียบเท่� 330 ล้�นลิตรตอ่ปี 

• โครงก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตเอท�นอลจ�กก�กน้ำ�ต�ลท่ี
โรงง�นน้ำ�พอง โดยเพิ่มกำ�ลังก�รผลิตจ�ก 45.00 ล�้นลิตร
ต่อปี เป็น 49.50 ล้�นลิตรต่อปี

• โครงก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตเอท�นอลจ�กก�กน้ำ�ต�ลท่ี
โรงง�นบ่อพลอย โดยเพ่ิมกำ�ลังก�รผลิตจ�ก 200,000 ลิตรต่อวัน 
เป็น 300,000 ลิตรต่อวัน หรือเทยีบเท่� 99.00 ล�้นลิตรต่อป ี

ในป ี2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบริษทั บีบจีีไอ จำ�กดั (มห�ชน) 
ครั้งท่ี 1/2562 ได้มีมติให้ชะลอก�รเสนอข�ยหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประช�ชน
ท่ัวไปเป็นครั้งแรก รวมถึงก�รนำ�หุ้นเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
ออกไปกอ่น เนือ่งจ�กสถ�นก�รณท์�งด�้นตล�ดยังไมเ่อือ้อำ�นวยในขณะนี้

ปัจจุบันโครงก�รที่อยู่ระหว่�งก�รพัฒน� ได้แก่ โครงก�รก่อสร้�ง
โรงกลั่นกลีเซอรีนบริสุทธิ์กำ�ลังก�รผลิต 100 ตัน กลีเซอรีนดิบต่อวัน และ
โครงก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตเอท�นอลจ�กก�กน้ำ�ต�ลเพ่ิมอีก 200,000 
ลิตรต่อวัน หรือเทียบเท�่ 66 ล้�นลิตรต่อป ีโดยค�ดว่�จะต้องใชเ้งินลงทนุ
รวมกว�่ 1,400 ล้�นบ�ท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย ภ�ยใต้

กลุ่ม เคเอสแอล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ยใหญ่เป็น
อันดับ 3 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทมีโรงง�นน้ำ�ต�ลท่ีอยู่ภ�ยใต้
กลุ่มธุรกิจทั้งหมด 5 โรงง�น โดยแบ่งส�ยก�รผลิตออกเป็น 3 ภ�ค ดังนี้

1. ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงง�น ได้แก่ บริษัท น้ำ�ต�ล
ขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข� อำ�เภอน้ำ�พอง จังหวัด
ขอนแก่น และ ส�ข� อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย

แผนภ�พที่ 1 : คว�มสัมพันธ์ระหว่�งกระบวนก�รก�รผลิตน้ำ�ต�ลในปัจจุบัน และโครงก�รที่ให้มูลค่�เพิ่มของบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

อ้อย โรงง�นน้ำ�ต�ล

น้ำ�ต�ล

ก�กน้ำ�ต�ล

ก�กหม้อกรอง

ก�กอ้อย

โรงง�นเอท�นอล

โรงไฟฟ้�ชีวมวล กระแสไฟฟ�้

โรงง�นปุ๋ยอินทรีย์ก๊�ซชีวภ�พ

เอท�นอล (แอลกอฮอล์)
99.5%
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ณ วันท่ี 31 ตลุ�คม 2562 บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั (มห�ชน) และบรษัิทยอ่ย มีก�รลงทุนในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มโดยมรี�ยละเอียดดงันี้

 กลุ่มธุรกิจ/ชื่อบริษัท
 ทุนชำ�ระแล้ว
(ล้�นบ�ท)

 สัดส่วน
 ก�รลงทุน

 ประเภทของธุรกิจ

 ธุรกิจน้ำาตาล

 บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด  600.00  90.21%  ผลิตและจำ�หน�่ยน้ำ�ต�ลทร�ย

 บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด  1,000.00  95.78%  ผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย

 บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี จำ�กัด  500.00  98.61%  ผลิตและจำ�หน�่ยน้ำ�ต�ลทร�ย

 บริษัท น้ำ�ต�ลสะหวันนะเขต จำ�กัด  684.76  98.49%  เพ�ะปลูกอ้อย ผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย ประเทศล�ว

 Koh Kong Plantation Co., Ltd.*  936.98  80.00%  เพ�ะปลูกอ้อยที่เก�ะกง ประเทศกัมพูช�

 Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  1,167.66  80.00%  ผลิตและจำ�หน�่ยน้ำ�ต�ลทร�ย ประเทศกัมพูช�

 ธุรกิจสนับสนุน

 บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน)** 
   และบริษัทย่อย 5 แห่ง

 191.66  23.82% รับฝ�กและขนถ่�ยสินค้� ให้เช่�คลังสินค้�และอสังห�ริมทรัพย์  
ผลิตและจำ�หน่�ยแป้งข้�วส�ลี น้ำ�มันป�ล์ม และบรรจุภัณฑ์
จ�กพล�สติก

 บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด  20.00  79.55% บริษัทรับอนุญ�ตส่งออกน้ำ�ต�ล โดยเป็นตัวแทนในก�รส่งออก

 บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด  300.00  100.00% ซื้อม�ข�ยไปน้ำ�ต�ลทร�ยในประเทศ และดำ�เนินกิจก�ร
ท�งก�รเกษตร

 บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด  480.00  100.00% จัดห�วัตถุดิบสำ�หรับก�รเพ�ะปลูกอ้อย

 บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด  0.25  100.00% ให้บริก�รขนส่ง และขนถ่�ยสินค้�

 Wynn In Trading Co., Ltd.  487.50  100.00% ธุรกิจซื้อม�ข�ยไปและบริก�รให้คำ�ปรึกษ�

ธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ

 บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มห�ชน)*** และบริษัทย่อย    
    3 แห่ง บริษัทร่วม 1 แห่ง

 2,532.00  40.00% บริษัทโฮลดิ้ง ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำ�หน�่ยผลิตภัณฑ์
ไบโอฟูเอลและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง

 บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด  800.00  100.00% ผลิตและจำ�หน�่ยกระแสไฟฟ�้

 ธุรกิจอื่นๆ

 บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด  840.00  91.02% พัฒน�และลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ เพื่อให้เช�่ และเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่มบริษัท 

หม�ยเหตุ
สัดส่วนก�รลงทุนหม�ยรวมถึง อัตร�ก�รถือหุ้นทั้งท�งตรงและท�งอ้อมรวมกัน
*   ถือท�งอ้อมผ่�น Wynn In Trading Co., Ltd.
**  บริษัทร่วม : บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 5 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท ที เอส อุตส�หกรรมน้ำ�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 คลังสินค้� จำ�กัด (5) บริษัท ที เอส ฟล�วมิลล์ จำ�กัด (มห�ชน)
*** บริษัทร่วม : บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย 3 แห่ง  บริษัทร่วม 1 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท บ�งจ�กไบโอเอท�นอล (ฉะเชิงเทร�) จำ�กัด (2) บริษัท บ�งจ�ก 
    ไบโอฟูเอล จำ�กัด (3) บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน) (4) บริษัท อุบล ไบโอ เอท�นอล จำ�กัด (มห�ชน) (เดิมชื่อ บริษัท อุบล ไบโอ เอท�นอล จำ�กัด)  

    (บริษัทร่วม) ซึ่งรวมบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง
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รายงานประจำาปี  2562     

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม ณ 31 ตุลาคม 2562 ดังนี้

บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)
(บริษัทจดทะเบียน : KSL)

ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 2,205 ล้านบาท

ธุรกิจสนับสนุน ธุรกิจอื่นๆธุรกิจพลังงานและ 
เชื้อเพลิงชีวภาพ

ธุรกิจน้ำาตาล

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด
600 ล�้นบ�ท (90.21%)

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด
1,000 ล�้นบ�ท (95.78%)

บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งลุ้นหลี จำ�กัด
500 ล้�นบ�ท (98.61%)

บริษัท น้ำ�ต�ลสะหวันนะเขต จำ�กัด, ล�ว
684.76 ล้�นบ�ท (98.49%)

Koh Kong Plantation Co., Ltd.&
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  
2,104.64 ล�้นบ�ท (80.00%)

บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มห�ชน)
2,532 ล�้นบ�ท (40.00%)

บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด
800 ล�้นบ�ท (100.00%)

บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด
(มห�ชน)
191.66 ล้�นบ�ท (23.82%)

บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด
20 ล้�นบ�ท (79.55%)

บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์  
เทรดดิ้ง จำ�กัด
300 ล้�นบ�ท (100.00%)

บริษัท เคเอสแอล แมทีเรียล ซัพพล�ยส์ 
จำ�กัด
480 ล้�นบ�ท (100.00%)

บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
0.25 ล้�นบ�ท (100.00%)

Wynn In Trading Co., Ltd.
487.50 ล้�นบ�ท (100.00%)

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทด จำ�กัด
840 ล้�นบ�ท (91.02%)

บรษัิทมีบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มโดยมีร�ยละเอยีดส�ม�รถจำ�แนก
ต�มประเภทของธุรกิจได้ดังนี้

ธุรกิจน้ำาตาล

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)
เป็นบรษัิทผลติและจำ�หน�่ยน้ำ�ต�ลและผลพลอยไดอ่ื้นๆ ส�ข�ท่ี 1 

โรงง�นตัง้อยู่ท่ีอำ�เภอน้ำ�พอง จงัหวดัขอนแกน่ ส�ม�รถหีบออ้ยได้สงูสดุท่ี 
40,000 ตันอ้อย/วัน และส�ข�ท่ี 2 โรงง�นต้ังอยู่ท่ีอำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
ส�ม�รถหีบอ้อยได้ท่ี 36,000 ตันอ้อย/วัน โดยท้ังสองโรงง�นส�ม�รถ
ผลิตได้ทั้งน้ำ�ต�ลทร�ยดิบ น้ำ�ต�ลไฮโพล น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว และน้ำ�ต�ล 
ทร�ยข�วบริสุทธิ์ และน้ำ�เชื่อม

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด
เป็นบริษัทผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ยและผลพลอยได้อื่นๆ 

โรงง�นตั้งอยู่ท่ี อำ�เภอท่�มะก� จังหวัดก�ญจนบุรี ส�ม�รถหีบอ้อยได้
สูงสุดท่ี 20,000 ตันอ้อย/วัน โรงง�นส�ม�รถผลิตได้ท้ังน้ำ�ต�ลทร�ยดิบ 
น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว และน้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธิ์

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด
เป็นบริษัทผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ยและผลพลอยได้อื่นๆ 

โรงง�นตัง้อยู่ท่ี อำ�เภอบ่อพลอย จงัหวดัก�ญจนบุร ี(เดมิเม่ือเริม่ตน้กจิก�ร 
โรงง�นตั้งอยู่ท่ี อำ�เภอท่�มะก� จังหวัดก�ญจนบุรี) ส�ม�รถหีบอ้อยได้
สูงสุดท่ี 32,000 ตันอ้อย/วัน โรงง�นส�ม�รถผลิตได้ท้ังน้ำ�ต�ลทร�ยดิบ 
น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว และน้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธิ์

บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด
เป็นบริษัทผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ยและผลพลอยได้อื่นๆ 

โรงง�นตัง้อยู่ท่ี อำ�เภอพนสันคิม จงัหวัดชลบุร ีส�ม�รถหีบออ้ยไดส้งูสดุท่ี 
3,500 ตนัออ้ย/วนั ซ่ึงกำ�ลงัก�รหบีอ้อยลดลง เนือ่งม�จ�ก บรษัิทมีก�รสง่
เครือ่งจกัรสว่นหนึง่ไปท่ีประเทศล�ว และประเทศกมัพชู� โรงง�นส�ม�รถ
ผลิตได้ทั้งน้ำ�ต�ลทร�ยดิบ และน้ำ�ต�ลไฮโพล
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บริษัท น้ำ�ต�ลสะหวันนะเขต จำ�กัด
เป็นบริษัทท่ีได้รับสัมปท�นพื้นท่ีสำ�หรับเพ�ะปลูกอ้อยประม�ณ 

10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จ�กรัฐบ�ลล�วโดยบริษัทจะเพ�ะปลูก
อ้อยเอง และมีโรงง�นน้ำ�ต�ลที่สะหวันนะเขต ส�ม�รถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 
3,000 ตนัอ้อยตอ่วัน ผลผลติจะเป็นน้ำ�ต�ลทร�ยดบิ และผลพลอยไดอ้ืน่ๆ 

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

เป็นบรษัิทท่ีไดร้บัสมัปท�นพืน้ท่ีสำ�หรบัเพ�ะปลกูออ้ย ณ วนัท่ี 31 
ตุล�คม 2562 มีสัมปท�นพ้ืนท่ี รวมประม�ณ 18,097 เฮกเตอร์ (112,856 ไร่) 
จ�กรัฐบ�ลกัมพูช�โดยบริษัทจะเพ�ะปลูกอ้อยเอง และมีโรงง�นน้ำ�ต�ลที่
เก�ะกง ส�ม�รถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 6,000 ตันอ้อยต่อวัน ผลผลิตจะเป็น
น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ

ธุรกิจพลังงานและเชื้อเพลิงชีวภาพ

บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มห�ชน)
บรษัิท บีบีจไีอ จำ�กดั (มห�ชน) กอ่ตัง้ขึน้เม่ือตลุ�คม 2560 ซ่ึงเกดิ

จ�กก�รควบรวมบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจผลิต และจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์
ชีวภ�พของ บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อยของ 
บรษัิท บ�งจ�ก คอรป์อเรช่ัน จำ�กดั (มห�ชน) โดยบรษัิทแห่งใหม่นี ้ดำ�เนนิ
ธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้งคอมป�นี ที่ถือหุ้นในบริษัทต�่งๆ ดังนี้

• บรษัิท เคเอสแอล กรนี อินโนเวช่ัน จำ�กดั (มห�ชน) ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยเอท�นอลจ�ก ก�กน้ำ�ต�ล กำ�ลัง
ก�รผลิตเอท�นอล 450,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนก�รถือหุ้น 
99.99%

• บริษัท บ�งจ�กไบโอเอท�นอล (ฉะเชิงเทร�) จำ�กัด ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยเอท�นอลจ�ก มันสำ�ปะหลัง กำ�ลัง 
ก�รผลิตเอท�นอล 150,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนก�รถือหุ้น 85%

• บริษัท อุบล ไบโอ เอท�นอล จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่�ยเอท�นอลจ�ก มันสำ�ปะหลัง ธุรกิจแป้งมัน 
และพลังง�น กำ�ลังก�รผลิตเอท�นอล 400,000 ลิตรต่อวัน 
สัดส่วนก�รถือหุ้น 21.28%

• บริษัท บ�งจ�กไบโอฟูเอล จำ�กัด ประกอบธุรกิจผลิต และ
จำ�หน่�ยไบโอดีเซล กำ�ลังก�รผลิต 1,000,000 ลิตรต่อวัน 
สัดส่วนก�รถือหุ้น 70%

ทำ�ให้บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มห�ชน) เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบ
ธรุกจิผลติและจำ�หน�่ยเช้ือเพลงิชีวภ�พท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศ โดยมีกำ�ลงั 
ก�รผลติของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มรวมกนั  2,000,000 ลติรตอ่วนั แบ่งเป็น 
กำ�ลังก�รผลิตเอท�นอลรวม 1,000,000 ลิตรต่อวัน และกำ�ลังก�รผลิต
ไบโอดีเซล 1,000,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งบริษัทนี้จะเป็นบริษัทหลัก (flagship 
company) ในก�รขย�ยธุรกิจด้�นผลิตภัณฑ์ชีวภ�พต่อไปในอน�คต

บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด
ก่อตั้งข้ึนเมื่อปล�ยปี 2546 เป็นบริษัทท่ีจัดตั้งเพื่อดำ�เนินธุรกิจ

ผลิตกระแสไฟฟ้�และผลิตไอน้ำ�โดยใช้ก�กอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดย
จำ�หน่�ยไฟฟ้�พร้อมกับไอน้ำ�ให้โรงง�นน้ำ�ต�ล และโรงง�นอื่นๆ ในกลุ่ม 
และมีไฟฟ้�ท่ีเกินคว�มต้องก�รของกลุ่ม ส�ม�รถจำ�หน่�ยให้กับก�รไฟฟ้�
ฝ่�ยผลิตและก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค ปัจจุบันบริษัทมีส�ข�รวม 3 ส�ข� โดยส�ข�

ท่ีหน่ึงตัง้อยู่ใกลเ้คยีงโรงง�นน้ำ�ต�ลขอนแกน่ อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแกน่ ส�ข�
ที่สองตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จ. ก�ญจนบุรี (โครงก�ร
พลังง�นทดแทนบ่อพลอย) และส�ข�ที่ส�มตั้งอยู่ใกล้เคียงโรงง�นน้ำ�ต�ล
ขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย (โครงก�รเลย) ทำ�ให้ปัจจุบันบริษัทมีกำ�ลัง 
ก�รผลิตไฟฟ้�รวม 190 MW 

ธุรกิจสนับสนุน

บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัทจัดตั้งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทส่งออกน้ำ�ต�ล 

รับอนุญ�ตต�มข้อกำ�หนดของ พรบ. อ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย พ.ศ. 2527 
ดำ�เนินธุรกิจเป็นตัวแทนของบริษัทน้ำ�ต�ลในกลุ่มและบริษัทน้ำ�ต�ลอ่ืนๆ 
ในก�รส่งออกน้ำ�ต�ลไปต่�งประเทศ

บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน) (TSTE ) และ
บริษัทย่อย

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ประกอบธุรกิจให้เช่�คลังเก็บสินค้� บริก�รขนถ่�ยสินค�้ขึ้นเรือเดินสมุทร 
บริก�รท่�เทียบเรือและบริก�รสินค้�ผ่�นท่� โดยท่�เรือและคลังสินค้� ต้ังอยู่
ท่ีอำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร ริมแม่น้ำ�เจ้�พระย� ลูกค้�
ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทน้ำ�ต�ลในกลุ่ม KSL โรงง�นน้ำ�ต�ลอื่นท่ีถือหุ้น
โดยพันธมิตรท�งก�รค้�อ่ืนๆ และลูกค้�ท่ัวไป นอกจ�กนี้ท�งบริษัท  
ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน) เป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อยอีก 5 
บริษัท ซึ่งดำ�เนินธุรกิจหลัก ๆ คือ ธุรกิจซื้อ ข�ย ให้เช่�อสังห�ริมทรัพย์ 
ธุรกิจผลิตแป้งส�ลี ธุรกิจผลิตถุงกระสอบพล�สติก โรงง�นผลิตน้ำ�มันป�ล์ม  
และธุรกิจท่�เรือคอนเทนเนอร์ (ร�ยละเอียดดูได้จ�กข้อมูลบริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน) (TSTE) และ บริษัท  
ที เอส ฟล�วมิลล์ จำ�กัด (มห�ชน) (TMILL))

บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด
บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันดำ�เนินธุรกิจซื้อม�ข�ย

ไปน้ำ�ต�ลทร�ยและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องสำ�หรับลูกค้�ภ�ยในประเทศ 
นอกจ�กนี้บริษัทได้มีก�รเพ�ะปลูกอ้อยในที่ดินของบริษัทเอง

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด
บริษัทจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ในก�รจัดห�และจัดจำ�หน่�ย

วตัถดุบิท่ีเกีย่วข้องกบัก�รเกษตร เช่น จำ�หน�่ยปุ๋ยอินทรย์ี และรวมถงึก�รให้ 
บริก�รท�งก�รค้�ต่�งๆ 

บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
บรษัิทจดัต้ังในปี พ.ศ. 2559 โดยมวีตัถปุระสงค์ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ

ขนส่งน้ำ�ต�ลและสินค้�อื่นๆ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้เริ่มดำ�เนินก�ร

Wynn In Trading Co., Ltd. 
บรษัิทดำ�เนนิธรุกจิซ้ือม�ข�ยไประหว�่งประเทศ ให้คำ�ปรกึษ� และ

ก�รลงทุนในต่�งประเทศ โดยบริษัทเข�้ไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
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ธุรกิจอื่นๆ

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด 
บริษัทดำ�เนินธุรกิจทำ�สวนเกษตรและบ้�นพักต�กอ�ก�ศท่ีจังหวัด

ก�ญจนบุรีในช่ือ “ริเวอร์แควป�ร์คแอนด์รีสอร์ท” โดยให้บริก�รบ้�นพัก
และใช้เป็นท่ีจัดอบรมสัมมน�ให้แก่บุคล�กรภ�ยในกลุ่มและลูกค้�ท่ัวไป 
นอกจ�กนียั้งประกอบธรุกจิให้เช่�อ�ค�รสำ�นกัง�น ย่�นใจกล�งเขตธรุกจิใน
กรุงเทพมห�นครโดยเป็นเจ้�ของอ�ค�รลิเบอร์ต้ีสแควร์ สีลม ซ่ึงเป็นอ�ค�รสูง 
22 ช้ัน และช้ันใต้ดิน 6 ช้ัน มีพ้ืนท่ีให้เช่�รวมประม�ณ 19,151 ต�ร�งเมตร 
ทั้งยังมีก�รลงทุนในที่ดินอื่นเพื่อก�รให้เช่�และจำ�หน�่ยในอน�คต

สม�ชิกองค์กร
บรษัิทฯเป็นสม�ชิกของสม�คมจำ�นวนหนึง่และมีผูแ้ทนของบรษัิทฯ 

เป็นกรรมก�รในองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯโดยตรงบ�งแห่ง 

ดังต่อไปนี้ คือ สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย - กลุ่มอ�ห�ร/น้ำ�ต�ล , 
สม�คมผู้ผลิตน้ำ�ต�ลและชีวพลังง�นไทย และ บริษัท ไทยชูก�ร์ มิลเลอร์ จำ�กัด 

สำ�หรับนโยบ�ยก�รแบ่งก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมในกลุ่มนั้น จะจัดบริษัทท่ีมีลักษณะธุรกิจคล้�ยกันอยู่ภ�ยใต้บริห�ร
ง�นคณะผู้บริห�รเดียวกัน เช่น บริษัทในธุรกิจน้ำ�ต�ลท้ัง 4 บริษัทจะอยู่ภ�ย
ใต้ก�รบริห�รง�นของคณะกรรมก�รบริห�รชุดเดียวกัน ส่วนบริษัทใน
ธุรกิจสนับสนุน ได้แก่ ธุรกิจพลังง�นและเชื้อเพลิงชีวภ�พ และธุรกิจอื่นๆ  
บรษัิทจะจดัสง่บุคล�กรของบรษัิทเข�้ไปรว่มเป็นกรรมก�รบรษัิท เพ่ือรว่ม
ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและในบ�งบริษัทย่อย บริษัทได้ส่งบุคล�กรของ
บริษัทเองเข้�ไปดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทย่อย เพ่ือให้
บริษัทย่อยดังกล่�วดำ�เนินนโยบ�ยบริห�รสอดคล้องกับบริษัทใหญ่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

 ชื่อบริษัท

% ก�รถือหุ้น
ของบริษัท  
ปี 2562

ปี 2562 
ร�ยได้

(ล้�นบ�ท)

% ปี 2561
ร�ยได้

(ล้�นบ�ท)

% ปี 2560
ร�ยได้

(ล้�นบ�ท)

%

1. บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทแม่ 11,224 43% 9,819 38% 8,416 33%

2. บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 90.21% 2,395 9% 2,888 11% 3,006 12%

3. บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 95.78% 3,298 13% 4,274 17% 3,631 14%

4. บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี 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 (มห�ชน)* 40.00% 0 0% 0 0% 2,148 8%

7. บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 100.00% 3,588 14% 3,643 14% 2,386 9%

8. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด 100.00% 360 1% 382 1% 362 1%

9. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด 91.02% 190 1% 193 1% 188 1%

10. บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด 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�ต�ลสะหวันนะเขต 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%

หักร�ยก�รระหว่�งกัน -7,978 -7,996 -9,756

รวมร�ยได้ 17,855 17,812 15,623

* ตั้งแต่วันที่ 31 ตุล�คม ปี 2560 บริษัทได้ถือหุ้นท�งอ้อมใน บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน) ผ�่นบริษัทร่วม คือ บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มห�ชน)  
   โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่�วในสัดส่วนร้อยละ 40 
** ถือท�งอ้อมผ่�น Wynn In Trading  Co., Ltd. 



16     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

    

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หลัก : น้ำาตาล

น้ำ�ต�ล : ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัทเป็นกลุ่มบริษัทน้ำ�ต�ลในประเทศไทยท่ีได้ผ่�นก�รตรวจ

รับรองระบบบริห�รจัดก�รคุณภ�พต�ม “ม�ตรฐ�น SQF 2000”, 
“ม�ตรฐ�น ISO 9001 Version 2000” รวมทั้ง “ม�ตรฐ�นระบบวิเคร�ะห์
อันตร�ยและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม” หรือ HACCP น้ำ�ต�ลทร�ยท่ี  
กลุม่บรษัิทผลติส�ม�รถจำ�แนกไดต้�มประเภทและเกรดของคว�มบรสิทุธิ์
ของน้ำ�ต�ลเป็น 5 ชนิด ได้แก่

น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ (Raw Sugar) - เป็นน้ำ�ต�ลทร�ยมีค่�สีสูงกว่� 
1,500 ICUMSA สีจะมีลักษณะเป็นสีน้ำ�ต�ลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง 
คว�มบริสุทธิ์ต่ำ� ก�รขนถ่�ยจะขนถ�่ยในลักษณะเป็น BULK ไม่ได้ใส่ใน
กระสอบ น้ำ�ต�ลชนดินี้ไม่ส�ม�รถนำ�ไปบรโิภคโดยตรงได ้ ผูซ้ื้อจะตอ้งนำ�
น้ำ�ต�ลไปผ�่นกระบวนก�รรไีฟนห์รอืทำ�ให้บรสิทุธิก์อ่นเพือ่ผลติเป็นน้ำ�ต�ล
ทร�ยข�วหรือน้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธิ์

น้ำ�ต�ลทร�ยดบิคณุภ�พสงู (High Pol Sugar) - เป็นน้ำ�ต�ลทร�ยมี
ค่�สีอยู่ระหว่�ง 1,000 - 1,500 ICUMSA ส�ม�รถนำ�ไปบริโภคได้โดยตรง 
ก�รขนส่งนิยมบรรจุเป็นกระสอบ ร�ค�จะถูกกว่�น้ำ�ต�ลทร�ยข�วและ
น้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธิ์ 

น้ำ�ต�ลทร�ยข�ว (White Sugar) - เป็นน้ำ�ต�ลทร�ยมคี�่สปีระม�ณ 
46 - 200 ICUMSA มีค่�โพล�ไรเซชั่นไม่น้อยกว่� 99.50 ดีกรี น้ำ�ต�ล
ประเภทนี้โดยท่ัวไปเป็นน้ำ�ต�ลทร�ยท่ีประช�ชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้
เป็นวตัถดุบิในโรงง�นอตุส�หกรรมอ�ห�รท่ีตอ้งก�รคว�มบรสิทุธิป์�นกล�ง  

น้ำ�ต�ลทร�ยข�วบริสุทธิ์ (Refined Sugar) - เป็นน้ำ�ต�ลทร�ยมี
ค�่สีไม่เกิน 45 ICUMSA มีลักษณะเด่นคือมีคว�มบริสุทธิ์สูง เป็นน้ำ�ต�ล
ท่ีนิยมใช้ในอุตส�หกรรมท่ีต้องใช้น้ำ�ต�ลท่ีมีคว�มบริสุทธิ์ม�ก เช่น 
อุตส�หกรรมย� เครื่องดื่มประเภทน้ำ�อัดลมและเครื่องดื่มบำ�รุงกำ�ลัง 

น้ำ�เชื่อม (Liquid Sugar) - เป็นน้ำ�ต�ลที่ได้จ�กก�รแปรสภ�พของ
ผลกึน้ำ�ต�ล เป็นผลติภณัฑท่ี์มคี�่สไีมเ่กนิ 35 ICUMSA และมีคว�มเข้มข้น
ประม�ณ 66.5-67.50% มลีกัษณะเดน่คอืมคีว�มบรสิทุธิส์งู เป็นผลติภณัฑ์
ที่นิยมนำ�ม�ใช้ในอุตส�หกรรมเพื่อคว�มสะดวกในกระบวนก�รผลิต  เช่น 
เครื่องดื่มประเภทน้ำ�อัดลมและเครื่องดื่มบำ�รุงกำ�ลัง

ภ�ยหลังจ�กท่ีมีก�รผ่�นกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ลแล้ว ของเหลวท่ีเหลือ
ท่ีไม่ส�ม�รถทำ�ให้เป็นเม็ดน้ำ�ต�ลได้ หรือต่ำ�กว่�จุดคุ้มทุนท่ีจะไปทำ�เป็น
น้ำ�ต�ลเรียกว่�ก�กน้ำ�ต�ล ก�กน้ำ�ต�ลจัดเป็นผลผลิตพลอยได้จ�กก�รผลิต
น้ำ�ต�ลทร�ยท่ียังมีมูลค่�โดยท่ัวไปจะมีส่วนประกอบของส�รต่�งๆ คือ 
น้ำ� 20% น้ำ�ต�ลซูโครส 30% น้ำ�ต�ลอินเวอร์ท 32% อินทรีย์ส�รซึ่งไม่ใช่
น้ำ�ต�ล 12% และ เถ�้ 6% และในปริม�ณอ้อย 1 ตัน โรงง�นน้ำ�ต�ลจะได้
ผลผลิตก�กน้ำ�ต�ลประม�ณ 45 - 50 กิโลกรัม ดังนั้นผลผลิตก�กน้ำ�ต�ล
ในแต่ละปีจะมีม�กน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปริม�ณอ้อยเข้�หีบของโรงง�น
น้ำ�ต�ลในแตล่ะปี ก�กน้ำ�ต�ลส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ไดอ้ย�่งกว�้งขว�ง
ในอุตส�หกรรมชีวะเคมี (Biochemistry Industry) ซึ่งได้แก่ อุตส�หกรรม

ผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้มกลั่นสุร� อุตส�หกรรมผลิตยีสต์ อุตส�หกรรม
ผลิตผงชูรส อุตส�หกรรมอ�ห�รสัตว์ (โดยผสมกับมันสำ�ปะหลังและช�นอ้อย) 
อุตส�หกรรมผลิตน้ำ�ส้มส�ยชู อุตส�หกรรมผลิตซีอิ๊วและซอสปรุงรสต�่งๆ 
ซึ่งถือเป็นอุตส�หกรรมปล�ยน้ำ�ของก�รผลิตน้ำ�ต�ล

สำ�หรับของเสียจ�กกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ลท่ีส�ม�รถนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้จะมีก�กอ้อยและก�กหม้อกรอง ก�กอ้อย เป็นส่วนของอ้อย
ท่ีได้จ�กกระบวนก�รหีบอ้อยจ�กชุดลูกหีบชุดสุดท้�ย โดยปัจจุบันบริษัท
ใช้ก�กอ้อยเป็นเช้ือเพลิงสำ�หรับผลิตไฟฟ้�และไอน้ำ�เพ่ือใช้ในกระบวนก�รผลิต
น้ำ�ต�ล และจำ�หน�่ยให้กบัก�รไฟฟ�้ สว่นก�กหมอ้กรอง เป็นก�กท่ีไดจ้�ก
กระบวนก�รกรองตะกอนในระบบสูญญ�ก�ศ ก�กหม้อกรองที่ได้ส�ม�รถ
นำ�ไปเป็นวัตถดุบิในก�รผลติปุ๋ยเพือ่ก�รเกษตรท่ัวไป ในอดตีบรษัิทให้ก�ก
หม้อกรองดังกล่�วแก่ช�วไร่อ้อยท่ีนำ�อ้อยม�ส่งโรงง�นเพ่ือเป็นก�รส่งเสริม 
ก�รปลูกอ้อยในพื้นท่ีใกล้เคียง และปัจจุบันภ�ยหลังจ�กที่บริษัทย่อยเริ่ม
ดำ�เนนิกจิก�รผลติแอลกอฮอลแ์ละส�รเคมีตอ่เนือ่ง น้ำ�เสยีท่ีไดจ้�กโรงง�น
จะส�ม�รถนำ�ไปผสมกบัก�กหมอ้กรอง ผ�่นกระบวนก�รย่อยสล�ย (BIO-
DECOMPOSE) ซ่ึงจะได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมีคุณภ�พเหม�ะสมแก่
เกษตรกรช�วไร่อ้อย ซึ่งจะทำ�ให้เกิดก�รทำ�ธุรกิจที่ครบวงจร

น้ำาตาล : การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
ภาพรวมการตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศ

ภ�พรวมของตล�ดน้ำ�ต�ลโลกนัน้ ผลผลติน้ำ�ต�ลโลก ฤดกู�รผลติ 
2561/2562 มีประม�ณ 184.43 ล้�นตัน (มูลค�่น้ำ�ต�ลทร�ยดิบ) ลดลง 
9.80 ล้�นตัน หรือคิดเป็นอัตร�ร้อยละ 5.04 เม่ือเทียบกับฤดูก�รผลิต 
2560/2561 ในขณะเดียวกันคว�มต้องก�รบริโภคโลกรวมเท�่กับ 184.74 
ล้�นตัน ขย�ยตัวเพิ่มข้ึน 1.90 ล้�นตัน หรือคิดเป็นอัตร�ร้อยละ 1.03  
เมื่อเทียบกับฤดูก�รผลิต 2560/2561 โดยปริม�ณน้ำ�ต�ลคงเหลือปล�ย
ปีลดลงเล็กน้อยจ�กระดับ 77.83 ล้�นตัน ในฤดูก�รผลิต 2560/2561 
เป็น 76.78 ล้�นตัน ท้ังน้ี ในฤดูก�รผลิต 2561/2562 คิดเป็นอัตร�ร้อยละ 41  
ของปริม�ณคว�มต้องก�รบริโภค หรือเพียงพอสำ�หรับก�รบริโภค
ประม�ณ 4.9 เดือน โดยผลผลิตทั่วโลกยังถูกค�ดก�รณ์ว่�จะผลิตข�ดดุล 
คว�มต้องก�รในปี 2562 แต่เนื่องจ�กบ�งประเทศยังมีสต๊อกน้ำ�ต�ลอยู่
จำ�นวนม�ก จึงส่งผลให้ปี 2562 ร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลกปรับตัวลดลงตลอดท้ังปี  
ในส่วนปัจจุบันอยู่ในช่วงร�ค�ระดับ 10-14 เซนต์ต่อปอนด์ จ�กเดิมอยู่ 
ช่วงร�ค�ระดับ 11-16 เซนต์ต่อปอนด์ในปี 2561

แผนภ�พที่ 1: ดุลน้ำ�ต�ลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP)
หม�ยเหตุ  ปี 2562/2563 เป็นตัวเลขประม�ณก�ร 
            แหล่งที่ม� : F.O. Licht, ณ วันที่ 3 ตุล�คม 2562
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แผนภ�พที่ 2: แสดงร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ปี

ในช่วงกล�งปี 2561 ซ่ึงเป็นท่ีค�ดก�รณ์ว่�ผลผลิตอ้อยในปี 
2561/2562 จะนอ้ยลง โดยม�จ�กประเทศไทยและประเทศอินเดยีท่ีค�ดว่� 
ผลผลิตจะน้อยลงเนื่องจ�กสภ�พอ�ก�ศแห้งแล้ง แต่สต๊อกทั่วโลกยังม�ก
อยู่ดี ซ่ึงได้ส่งผลกระทบให้ร�ค�ปรับตัวลงอย่�งรวดเร็วจ�กระดับร�ค�ท่ี 
14 - 15 เซนต์ต่อปอนด์ ช่วงต้นปี ลงม�ที่ระดับ 10 - 13 เซนต์ต่อปอนด์ 
ในช่วงปล�ยปี โดยจ�กก�รประม�ณก�รของ F.O.Licht ณ วันท่ี 3 
ตุล�คม 2562 ค�ดว�่ ผลผลิตในปี 2562/2563 จะลดลงประม�ณร้อยละ 
1.04 จ�กปริม�ณ 184.97 ล้�นตัน เป็น 183.13 ล�้นตัน ส่วนก�รบริโภค
ค�ดว�่จะเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 1.6 หรอืเพิม่ขึน้จ�ก 184.74 ล�้นตนั เป็น 186.89 
ล้�นตัน ซ่ึงจะทำ�ให้ปริม�ณผลิตน้ำ�ต�ลโลกข�ดดุลเพิ่มข้ึน ส่งผลให้
ปริม�ณน้ำ�ต�ลคงเหลือปล�ยงวดของโลก ปี 2562/2563 ค�ดว�่จะลดลง 
จ�ก 76.78 ล�้นตัน เป็น 72.56 ล้�นตัน หรือมีสัดส่วนสต็อกน้ำ�ต�ลต่อ
ปรมิ�ณก�รบรโิภคอยู่ท่ีระดบั รอ้ยละ 39 ของก�รบรโิภค ซ่ึงระดบัปกตคิอื
ร้อยละ 45 ของก�รบริโภค

จะเห็นได้ว�่ ร�ค�น้ำ�ต�ลในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ�่นม�มีคว�มผันผวน 
คอ่นข้�งม�ก เนือ่งจ�กสภ�พภมิูอ�ก�ศท่ีไม่แนน่อน  ก�รเกดิอทุกภยั ภยัแลง้ 
หรอือ�ก�ศหน�วจัด ลว้นสง่ผลกระทบตอ่ปรมิ�ณน้ำ�ต�ลในตล�ดและร�ค�
น้ำ�ต�ล นอกจ�กน้ียังต้องคำ�นึงถึงปริม�ณสต็อกน้ำ�ต�ลโลกว่�อยู่ท่ีระดับ
เหม�ะสมหรือไม่ ปริม�ณก�รผลิตและก�รใช้เอท�นอล ปริม�ณก�รเข้� 
เก็งกำ�ไรของกองทุน และนโยบ�ยภ�ครฐัในประเทศของผูผ้ลติและผูบ้รโิภค
ที่สำ�คัญ ที่จะส่งผลต่อร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลกเช่นกัน

สำ�หรับช่องท�งก�รจำ�หน่�ยในก�รส่งออกของโรงง�นน้ำ�ต�ลไทย 
ส�ม�รถแบ่งเป็นดังนี้

1. ก�รข�ยผ่�นเทรดเดอร์ (Traders)เช่นบริษัทเทรดเดอร์ 
ต่�งช�ติอ�ทิ เช่น Wilmar, Cofco, Alvean, Sucden เป็นต้น 
เทรดเดอร์จะเสนอข�ยน้ำ�ต�ลไทยไปให้ผู้ซ้ือท่ีประเทศปล�ย
ท�งในต่�งประเทศต่อไป ในก�รข�ยให้กับเทรดเดอร์ถือ
เป็นก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงในส่วนของคู่สัญญ�ในเรื่อง
ของก�รเก็บเงินไม่ได้ และลดคว�มยุ่งย�กในก�รจัดก�รเรื่อง

Daily SBc1 30/11/2552 - 3/6/2563 (NYC)

Cndl, SBc1, Trade Price, 27/11/2562, 12.74, 12.83, 12.72, 12.79, N/A, N/A Price
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ก�รสง่ออก โดยเงือ่นไขก�รข�ยสง่ออกจะเป็น Free on Board 
ณ ท่�เรือกรุงเทพหรือท่�เรือแหลมฉบัง ซ่ึงโรงง�นน้ำ�ต�ล
ในประเทศไทยจะรับผิดชอบก�รขนส่ง ถึงท�่เรือที่ส่งออกใน
ประเทศไทยเท�่นั้น

2. ก�รสง่ออกผ�่นช�ยแดนไปยงัประเทศเพือ่นบ้�น เชน่ ประเทศ
ล�ว และ ประเทศกัมพูช�  โดยทยอยข�ยเป็นจำ�นวนน้อยให้กับ
ผูค้�้น้ำ�ต�ลช�ยแดน เพือ่ก�รสง่มอบไปยงัประเทศเพ่ือนบ้�น
ที่มีช�ยแดนติดกัน 

3. ก�รข�ยให้กับผู้ผลิตเพื่อก�รส่งออกในประเทศท่ีใช้น้ำ�ต�ล
เปน็วตัถดุบิ เนือ่งจ�กร�ค�น้ำ�ต�ลภ�ยในประเทศสงูกว�่ร�ค�
น้ำ�ต�ลต่�งประเทศ ทำ�ให้ผู้ผลิตท่ีใช้น้ำ�ต�ลเป็นวัตถุดิบใน
ก�รผลิตสินค้�ของตน เพื่อนำ�ไปส่งออกไม่ส�ม�รถแข่งขัน
กับผู้ผลิตร�ยอื่นในตล�ดโลกได้  ดังนั้นเพื่อเป็นก�รส่งเสริม
ก�รลงทุนด�้นอุตส�หกรรมอ�ห�ร และเพิม่คว�มส�ม�รถใน
ก�รแข่งขัน ท�งภ�ครฐัจงึเปิดโอก�สให้ผูผ้ลติเพือ่ก�รสง่ออก
ส�ม�รถขออนญุ�ตซ้ือน้ำ�ต�ลไดท่ี้ร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลก โดย
อยู่ภ�ยใต้เงื่อนไขที่ท�งภ�ครัฐกำ�หนด 

ภาพรวมการตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดในประเทศ

ตั้งแต่ปี 2561 ประเทศไทยได้มีก�รปรับเปลี่ยนระบบอุตส�หกรรม
อ้อยและน้ำ�ต�ล ซ่ึงทำ�ให้ไม่มีระบบโควต�และไม่มีก�รกำ�หนดร�ค�
จำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลภ�ยในประเทศ  ส่งผลให้ตล�ดในประเทศเสรีและร�ค�
น้ำ�ต�ลในประเทศจะลอยตัวแปรผันต�มร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลก บวกด้วย 
พรีเม่ียมของน้ำ�ต�ลท่ีจำ�หน่�ยภ�ยในประเทศ ส่งผลให้ในภ�พรวมก�รข�ย
น้ำ�ต�ลในประเทศและข�ยส่งออกจึงเป็นไปต�มกลไกของตล�ดและ 
ข้ึนอยู่กับคว�มส�ม�รถในก�รผลิตของผู้ข�ยแต่ละร�ยซ่ึงแตกต่�งกันไป 
ท้ังนีส้ดัสว่นก�รข�ยน้ำ�ต�ลของกลุม่บรษัิท ส�ม�รถดรู�ยละเอียดเพิม่เตมิ
ได้ท่ี ต�ร�งท่ี 3 อย่�งไรก็ดี ส�ระสำ�คัญของพระร�ชบัญญัติอ้อยและน้ำ�ต�ลไทย 
ในเรื่องก�รแบ่งปันผลประโยชน์กับช�วไร่ยังคงเดิม
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สภาวะการแข่งขัน และคู่แข่งขัน

ในปี 2562 ประเทศไทยมีโรงง�นน้ำ�ต�ลท่ีเดินเคร่ืองผลิตจำ�นวน 54 โรง 
(ไม่รวมโรงง�นท่ีไม่ดำ�เนินง�น และใบอนุญ�ตใหม่ท่ียังไม่ได้ก่อสร้�ง
โรงง�น) มีก�รหีบอ้อยรวมประม�ณ 130.97 ล�้นตันอ้อย/ปี ผลิตน้ำ�ต�ล
ประม�ณ 14.58 ล�้นตัน  น้ำ�ต�ลตัวเลขประม�ณก�ร ณ ปิดหีบ ในส่วน
ของก�รละล�ยนอกฤดู ท�งร�ชก�รไม่ได้ประก�ศตัวเลข แต่โดยปกติ
ปริม�ณต้องลดลง เพร�ะมีก�รสูญเสียจ�กก�รแปรสภ�พน้ำ�ต�ลทร�ยดิบ
เป็นข�ว (ข้ึนอยู่กับปริม�ณ และคุณภ�พอ้อยเข้�หีบแต่ละปี) โดยมีระยะเวล� 
ก�รหีบอ้อยในแต่ละปีประม�ณ 4 - 5 เดือนเท่�นั้น (นับจ�กวันแรกท่ี
มีโรงง�นเปิดหีบและจบท่ีโรงง�นสุดท้�ยปิดหีบ) ฤดูก�รหีบอ้อยจะเริ่ม
ประม�ณเดือนพฤศจิก�ยนของแต่ละปีจนถึงประม�ณต้นเดือนเมษ�ยน 

จำ�นวนของโรงง�นน้ำ�ต�ลปัจจุบันถูกควบคุมจ�กท�งภ�ครัฐโดยผู้ประกอบก�ร
โรงง�นน้ำ�ต�ลต้องได้รับอนุญ�ตจ�กคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย
และกรมโรงง�น กระทรวงอุตส�หกรรมกอ่น ถงึจะขย�ยกำ�ลงัก�รผลติหรอื
ย�้ยฐ�นก�รผลิตหรือสร้�งโรงง�นน้ำ�ต�ลแห่งใหม่ได้ 

ในปี 2562 ประเทศไทยมีโรงง�นน้ำ�ต�ลท่ีเดินเครื่องผลิตจำ�นวน 
54 โรง ส�ม�รถแบ่งเป็นกลุ่มโรงง�นน้ำ�ต�ลซ่ึงเป็นผู้ผลิตร�ยใหญ่ของ
ประเทศไทยได้เป็น 6 กลุม่ใหญ่ ท่ีเหลอืเป็นผูผ้ลติร�ยย่อย โดยกลุม่โรงง�น
น้ำ�ต�ลขอนแก่น ถือได้ว่�เป็นกลุ่มผู้ผลิตท่ีมีปริม�ณอ้อยเข้�หีบเป็นอันดับ 4  
มีส่วนแบ่งตล�ดประม�ณร้อยละ 8 ซ่ึงปัจจุบันมีโรงง�นท้ังหมด 5 โรง  
ตั้งอยู่ใน 3 ภูมิภ�ค คือ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ (2 โรง) ภ�คตะวันตก  
(2 โรง) และภ�คตะวันออก (1 โรง) โดยต�ร�งที่ 3 แสดงยอดข�ยของ
น้ำ�ต�ล และสัดส่วนส่งออกต่อก�รข�ยในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง

ยอดข�ยและร�ค�ข�ย ปริม�ณ
(ตัน)

2562
ร�ค�เฉลี่ย
(บ�ทต่อตัน)

จำ�นวนเงิน
(ล้�นบ�ท)

ปริม�ณ
(ตัน)

2561
ร�ค�เฉลี่ย
(บ�ทต่อตัน)

จำ�นวนเงิน
(ล้�นบ�ท)

ปริม�ณ
(ตัน)

2560
ร�ค�เฉลี่ย
(บ�ทต่อตัน)

จำ�นวนเงิน
(ล�้นบ�ท)

ยอดรวมก�รข�ยน้ำ�ต�ล 1,255,593 10,902 13,688 1,091,228 12,526 13,668 687,046 17,362 11,928

ข�ยในประเทศ 231,537 16,406 3,799 199,876 17,553 3,508 199,091 19,526 3,887

ข�ยต�่งประเทศ 1,024,056 9,657 9,889 891,352 11,398 10,160 487,955 16,479 8,041

% ปริม�ณก�รข�ยในประเทศ / ปริม�ณก�รข�ยรวม 18% 18% 29%

น้ำาตาล : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
นโยบ�ยก�รจัดห�วัตถุดิบเพื่อป้อนโรงง�นจัดเป็นหัวใจสำ�คัญ 

อันดับต้นๆ ของโรงง�นน้ำ�ต�ล เนื่องจ�กสภ�วะในปัจจุบันที่อุตส�หกรรม
น้ำ�ต�ลมีกำ�ลังก�รผลิตรวมม�กกว่�ปริม�ณอ้อยท่ีมีในประเทศทำ�ให้ทุก
โรงง�นน้ำ�ต�ลตอ้งห�อ้อยม�ป้อนโรงง�นให้ไดม้�กท่ีสดุเพือ่ลดตน้ทุนคงท่ี 
(Fixed cost) ต่อหน่วยลง ปัจจุบันวิธีหลักที่กลุ่มโรงง�นน้ำ�ต�ลใช้เพื่อก�ร
จัดห�วัตถุดิบคือระบบก�รให้ก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ช�วไร่ หรือเป็น
ที่รู้จักกันในอุตส�หกรรมในระบบ “ เกี๊ยว ”  ระบบก�รให้ก�รสนับสนุน
ท�งก�รเงนิของโรงง�นจะเป็นก�รทำ�สญัญ�ซ้ือออ้ยลว่งหน�้จ�กเกษตรกร
โดยท่ีเกษตรกรจะส�ม�รถขอเงินกู้จ�กโรงง�นน้ำ�ต�ลเพ่ือนำ�ไปใช้ในก�ร
ลงทุนปลูกอ้อย  เม่ือถึงฤดูเก็บเกี่ยวช�วไร่จะนำ�อ้อยม�ส่งให้แก่โรงง�น
และโรงง�นจะหักค�่ออ้ยดงักล�่วจ�กเงนิกูท่ี้ไดใ้ห้แกเ่กษตรกรแตล่ะร�ยไป

กลยุทธท่ี์ผ�่นม�ท่ีบรษัิทใช้ในก�รจดัห�วตัถดุบิคอืก�รทำ�ให้ช�วไร่
อ้อยท่ีส่งอ้อยให้กับโรงง�นได้รับผลตอบแทนท่ีดีในระยะย�วซ่ึงจะทำ�ให้
ช�วไร่อ้อยมีแรงจูงใจท่ีจะปลูกอ้อยเพ่ือป้อนโรงง�นต่อไปและเป็นก�ร
เติบโตไปพร้อมกับโรงง�น  นโยบ�ยหลักของบริษัทที่ใช้โดยเฉพ�ะที่ภ�ค
อีส�นคอื   “ช�วไรร่่ำ�รวย โรงง�นรุง่โรจน ์ชุมชนช่ืนชอบ”  ซ่ึงเป็นนโยบ�ย
ท่ีมุ่งเน้นก�รสร้�งและส่งเสริมอ�ชีพระยะย�วให้แก่ช�วไร่อ้อยและเป็น
ระบบที่ตัดตัวกล�งหรือ “หัวหน�้โควต�” ออกไปทำ�ให้บริษัทส�ม�รถรู้ถึง
ปัญห�ของช�วไรไ่ดโ้ดยตรงและส�ม�รถให้ก�รช่วยเหลอืช�วไรไ่ด ้ อีกท้ัง

บรษัิทยังให้ก�รสนบัสนนุท�งด�้นเครือ่งมือ วิช�ก�รและปัจจยัก�รผลติเชน่
ให้เงนิกูเ้พือ่ซ้ือรถขนอ้อยแกช่�วไรร่�ยยอ่ยก�รให้ก�กหม้อกรองแกช่�วไร่
เพือ่นำ�ไปใชเ้ป็นปุ๋ยสำ�หรบัก�รปลกูอ้อยโดยไม่คดิมูลค�่ ก�รสง่ผูเ้ช่ียวช�ญ
ท�งด�้นเกษตรม�ใหค้ว�มรูใ้นเรือ่งก�รปลกูอ้อย ก�รป้องกนัและก�รกำ�จดั
ศตัรพูชื ก�รกระทำ�ดงักล�่วจดัเป็นกลยทุธท่ี์ทำ�ให้บรษัิทมคีว�มสมัพนัธท่ี์ดี
กับช�วไร่และก่อให้เกิดก�รเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่�งเป็นระบบ

นโยบายการผลิต
บริษัทมุ่งเน้นก�รผลิตน้ำ�ต�ลทร�ยข�วและข�วบริสุทธิ์ให้ได้ม�ก

ท่ีสุดเท่�ท่ีจะส�ม�รถห�ตล�ดได้ เนื่องจ�กสินค้�ดังกล่�วเป็นสินค้� ท่ีมี 
ร�ค�ข�ยสูงและให้ผลตอบแทนกำ�ไรม�กกว่� นอกจ�กนี้ บริษัทยังคง
นโยบ�ยก�รปรับปรุงและพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รผลิตโดยก�รท่ีบริษัทมี
ประสทิธภิ�พก�รผลติท่ีด ีสงูกว�่ค่�เฉลีย่ของอุตส�หกรรม จะช่วยให้บรษัิท
มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง  เพิ่มศักยภ�พในก�รแข่งขัน

นโยบายการตลาด
บริษัทมุ่งเน้นก�รข�ยตรงให้กับภ�คอุตส�หกรรมโดยบริษัทให้

คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พของสินค้�และก�รส่งมอบท่ีตรงเวล� โดยลูกค้� 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมเคร่ืองด่ืมและขนมหว�นเป็นหลัก  

นอกเหนือจ�กกลยุทธ์ก�รมุ่งเน้นก�รข�ยให้กับภ�คอุตส�หกรรมแล้ว 
บริษัทเองยังให้คว�มสำ�คัญกับก�รข�ยน้ำ�ต�ลให้กับผู้ประกอบก�รท่ีเป็น 
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเพื่อก�รส่งออก (re-exporter) เนื่องจ�กก�รข�ย
น้ำ�ต�ลให้กลุม่ผูผ้ลติดงักล�่วบริษัทจะไดร้บัผลตอบแทนท่ีดกีว่�ก�รข�ยสง่
ออกทั่วๆไปเนื่องจ�กต้นทุนค่�ขนส่งที่ถูกกว่�

 

ต�ร�งที่ 3: ยอดข�ยน้ำ�ต�ล และสัดส่วนก�รส่งออกต่อก�รข�ยในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีสำ�คัญของกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ล

ทร�ยจะเกดิจ�กน้ำ�เสยีท่ีใช้ในกระบวนก�รผลติ และฝุน่ข้ีเถ�้ท่ีเกดิจ�กก�ร 
เผ�ไหม้ของหม้อไอน้ำ�  ซ่ึงบรษัิทไดค้ำ�นงึถงึและห�ม�ตรก�รป้องกนัต�่งๆ 
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นของ
กระทรวงอุตส�หกรรม 

น้ำ�ต�ล : ง�นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -

ผลิตภัณฑ์หลัก : ไฟฟ้าและไอน้ำา

ไฟฟ้�และไอน้ำ� : ลักษณะผลิตภัณฑ์
โครงก�รนีอ้ยู่ภ�ยใต ้บรษัิท โรงไฟฟ�้น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั โดย

จำ�หน่�ยไฟฟ้�พร้อมกับไอน้ำ�ให้โรงง�นน้ำ�ต�ล และโรงง�นอื่นๆ ในกลุ่ม 
รวมถงึส�ม�รถจำ�หน�่ยให้กบัก�รไฟฟ�้ฝ�่ยผลติและก�รไฟฟ�้สว่นภมูภิ�ค
ได้ เม่ือมีไฟฟ้�ท่ีเกินคว�มต้องก�รของกลุ่ม ปัจจุบันบริษัทมีส�ข�รวม  
3 ส�ข� โดยส�ข�ท่ีหนึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงง�นน้ำ�ต�ลขอนแก่น 
อ.น้ำ�พอง จ.ขอนแก่น มีกำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้� 30 เมกะวัตต์ โดยจำ�หน�่ย

ให้กบัก�รไฟฟ�้ฝ�่ยผลติ จำ�นวน 20 เมกะวตัต ์ส�ข�ท่ีสองตัง้อยู่ใกลเ้คยีง
กบัโรงง�นน้ำ�ต�ลนวิกรงุไทย อ.บอ่พลอย จ. ก�ญจนบุร ี(โครงก�รพลงัง�น
ทดแทนบ่อพลอย) มกีำ�ลงัก�รผลติไฟฟ�้ 90 เมกะวตัต ์โดยจำ�หน�่ยให้กบั
ก�รไฟฟ้�ฝ�่ยผลิต จำ�นวน 30 เมกะวัตต์ และส�ข�ที่ส�มตั้งอยู่ใกล้เคียง
กับโรงง�นน้ำ�ต�ลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย มีกำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้� 70 
เมกะวตัต ์โดยจำ�หน�่ยให้กบัก�รไฟฟ้�สว่นภมูภิ�ค จำ�นวน 2.12 เมกะวัตต์

นอกจ�กนี้ บริษัทย่อย 1 แห่ง ซึ่งเป็นโรงง�นน้ำ�ต�ลและมีโรงง�น
ไฟฟ้� ได้ทำ�สัญญ�ข�ยไฟฟ้�ให้กับก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค รวมจำ�นวน 
3.81 เมกะวัตต์

ไฟฟ้�และไอน้ำ� : ก�รตล�ดและสภ�วก�รแข่งขัน
เนื่องจ�กธุรกิจนี้เป็นก�รจ่�ยไฟฟ้�ให้กับก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตและ

ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คต�มสัญญ�ซ้ือข�ยไฟฟ้� ดังนั้นจึงมีผู้รับซ้ือท่ี
แน่นอน จึงไม่มีก�รแข่งขันกันท�งก�รตล�ด ส่วนไฟฟ้�อีกส่วนหนึ่งและ
ไอน้ำ� ท�งบริษัทได้ข�ยให้แก่บริษัทในเครือ เพื่อใช้สำ�หรับผลิตเอท�นอล
และน้ำ�ต�ล โดย 100% จะเป็นก�รจำ�หน่�ยภ�ยในประเทศ

2562 2561 2560

ยอดข�ย (เมกะวัตต์ - ชั่วโมง) 372,481 346,894 268,893

ร�ค�ข�ยเฉลี่ย (บ�ท/เมกะวัตต์ - ชั่วโมง) 2,952 2,940 2,795

ต�ร�งที่ 4 : ยอดข�ยและร�ค�ข�ยเฉลี่ยของไฟฟ้� ใน 3 ปีย้อนหลัง

ไฟฟ้าและไอน้ำา : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

นโยบ�ยก�รจัดห�วัตถุดิบ
ก�รจัดห�วัตถุดิบถือได้ว่�เป็นส่วนสำ�คัญในก�รประกอบธุรกิจ

ไฟฟ้� โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงโรงง�นไฟฟ้�ของบริษัทท่ีใช้เช้ือเพลิงหลักคือ 
ก�กอ้อย  โดยในแตล่ะปี ปรมิ�ณอ้อยเข้�หีบของบรษัิทจะไม่แนน่อน ดงันัน้ 
ในปีท่ีมีอ้อยเข้�หีบในปรมิ�ณนอ้ย กจ็ะสง่ผลกระทบตอ่ปรมิ�ณเช้ือเพลงิท่ี
จะใช้ในโรงไฟฟ้�ได้ อย�่งไรก็ต�ม บริษัทได้มีก�รเตรียมคว�มพร้อมโดย
ก�รจดัซ้ือเชือ้เพลงิชีวมวลจ�กภ�ยนอกม�รองรบั เช่น จดัซ้ือก�กอ้อยจ�ก
โรงง�นน้ำ�ต�ลข้�งเคียง  เป็นต้น

นโยบ�ยก�รผลิต
1. การมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิต

บรษัิทมุ่งเนน้ก�รบรหิ�รตน้ทุนก�รผลติให้ต่ำ�ท่ีสดุ  โดยต้นทุน
ของก�รผลิตกระแสไฟฟ้�และไอน้ำ� ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนเช้ือเพลิง และ
ค่�เสื่อมร�ค� ดังนั้นก�รใช้เชื้อเพลิงอย่�งมีประสิทธิภ�พจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น  
นอกจ�กนี้ ก�รผลิตให้มี Economy Scale ก็จะเป็นก�รช่วยลดค่�ใช้จ�่ย
คงที่ต่อหน่วยลงม� 

2. การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ในก�รท่ีบรษัิทมเีช้ือเพลงิ คอื ก�กออ้ยเป็นของตนเอง ดังนัน้ 

ก�รควบคุมคุณภ�พของเช้ือเพลิงให้เหม�ะสม เพ่ือเกิดประสิทธิภ�พ 
ก�รใช้เช้ือเพลงิให้ดท่ีีสดุ เชน่ ก�รควบคมุคว�มช้ืนของก�กออ้ย ผ�่นระบบ 
Bagasse Dryer หรือก�รสร้�งหลังค�ขึ้นปกคลุมเพื่อบังฝน เป็นต้น

นโยบ�ยก�รตล�ด
เนือ่งจ�กก�รข�ยไฟฟ�้ให้กบัก�รไฟฟ�้ฝ�่ยผลติ เป็นไปต�มสญัญ�

ซื้อข�ยไฟฟ้�ระยะย�ว  โดยมีสูตรก�รคำ�นวณร�ค�ท่ีต�ยตัว ต�มร�ค� 
ก๊�ซธรรมช�ติและอัตร�แลกเปลี่ยน ดังนั้นบริษัทจึงมีผู้ซ้ือท่ีแน่นอน   
แตอ่ย่�งไรกต็�มก�รจำ�หน�่ยไฟฟ้�ในชว่งเวล�ท่ีก�รไฟฟ้�มคีว�มตอ้งก�ร
สงู  กจ็ะทำ�ให้บรษัิทไดร้บัร�ค�ข�ยตอ่หนว่ยท่ีสงูข้ึน สว่นร�ค�ข�ยท่ีบรษัิท
ข�ยให้บริษัทในเครือ  บริษัทจะกำ�หนดร�ค�ให้เท่�กับร�ค�ข�ยท่ีบริษัท
ข�ยให้กับก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิต

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงก�รดงักล�่วไดผ้�่นก�รศกึษ�ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม (EIA) 

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว สำ�หรับโรงง�นท่ีขอนแก่นได้รับก�รข้ีนทะเบียนกับ 
CDM Executive Board เพือ่รบัก�รสนบัสนนุให้เป็นโครงก�ร CDM (Clean 
Development Mechanism ต�มอนุสัญญ�เกียวโตโปรโตคอล) ซึ่งลดก�ร
ปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจก   

 ไฟฟ้� และไอน้ำ� : ง�นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ – อ้อย
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) เป็นอุตส�หกรรมท่ีผลิต

น้ำ�ต�ลทร�ยซ่ึงใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลัก นอกจ�กนี้บริษัทยังมีก�รลงทุน
ในโครงก�รต่อยอดอื่นๆ ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้และของเสียท่ีได้
จ�กกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ลม�เป็นวัตถุดิบเพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่ม ดังนั้น 
ผลประกอบก�รบริษัทจะพ่ึงพิงต่อปริม�ณอ้อยซ่ึงเป็นวัตถุดิบต้นท�งเป็นสำ�คัญ

คว�มผนัผวนของปรมิ�ณออ้ยเกดิจ�ก 2 ส�เหตหุลกั คอื (1) ปรมิ�ณ
พื้นท่ีในก�รเพ�ะปลูกอ้อย (จำ�นวนไร่) ท่ีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอ�จเกิดจ�ก
เกษตรกรเปล่ียนไปเพ�ะปลูกพืชไร่อ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่� รวมถึงเกิดจ�ก
นโยบ�ยก�รส่งเสริมของภ�ครัฐ (2) ผลผลิตอ้อยต่อพ้ืนท่ีเพ�ะปลูก (ตันอ้อย
ต่อไร่) ท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันเกิดจ�กสภ�วะอ�ก�ศท่ีเปลี่ยนแปลง เช่น  
ภัยแล้ง และน้ำ�ท่วม อันเนื่องม�จ�กสภ�วะโลกร้อน เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบจ�กคว�มเสี่ยงข้�งต้น บริษัทจึงได้ให้ก�รส่ง
เสริมและช่วยเหลือแก่เกษตรกรช�วไร่อ้อย ไม่ว่�จะเป็นเรื่องของเงินกู้ใน
ก�รลงทุนเพ�ะปลูก  ก�รสนับสนุนในส่วนของวัตถุดิบในก�รเพ�ะปลูก  
ก�รทำ�ระบบชลประท�น ก�รนำ�เทคโนโลยีเข้�ม�ช่วยเพิ่มผลผลิตและ
ประสทิธภิ�พก�รผลติ  ก�รลดบทบ�ทของพอ่ค�้คนกล�งซ้ือข�ยออ้ย ซ่ึง
คว�มช่วยเหลือทั้งหมดส่งผลให้ช�วไร่มีฐ�นะคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำาตาลตลาดโลก
ในก�รซ้ือข�ยน้ำ�ต�ลในตล�ดโลกน้ัน น้ำ�ต�ลจัดได้ว่�เป็นสินค้�หน่ึง 

ท่ีมีคว�มผันผวนท�งด้�นร�ค�สูงเม่ือเทียบกับสินค้�เกษตรอ่ืน ๆ โดยร�ค�
น้ำ�ต�ลตล�ดโลกจะข้ึนอยู่กับปัจจัยหล�ยอย่�ง เช่น อุปสงค์ อุปท�น
ของประเทศผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ส่งออก และผู้นำ�เข้� ก�รเก็งกำ�ไรจ�ก
นักเก็งกำ�ไร สภ�พภูมิอ�ก�ศท่ีเอื้ออำ�นวยกับก�รเพ�ะปลูกในแต่ละ
ประเทศ นโยบ�ยก�รส่งเสริม ก�รแทรกแซง ก�รส่งออก ก�รนำ�เข�้ของ
อุตส�หกรรมน้ำ�ต�ลและภ�ครัฐ โดยเฉพ�ะในกลุ่มประเทศท่ีพัฒน�แล้ว  
อีกท้ังในปัจจุบันร�ค�น้ำ�ต�ลยังมีส่วนหน่ึงท่ีสัมพันธ์กับร�ค�น้ำ�มันเช้ือเพลิง
ด้วย เนื่องจ�กอ้อยและก�กน้ำ�ต�ลส�ม�รถนำ�ไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์
หรือท่ีเรียกว่� “เอท�นอล” สำ�หรับผสมกับน้ำ�มันเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
รถยนต์ได้ ด้วยปัจจัยดังกล่�ว ส่งผลให้ร�ค�ซื้อข�ยน้ำ�ต�ลในตล�ดโลก
ค่อนข้�งผันผวน

 
โดยทัว่ไปโรงง�นน้ำ�ต�ลในประเทศไทยมภี�ระผกูพนัในก�รจำ�หน�่ย

น้ำ�ต�ลให้เพียงพอตอ่คว�มตอ้งก�รภ�ยในประเทศกอ่น สว่นน้ำ�ต�ลท่ีเหลอื 
นั้นโรงง�นจึงจะส�ม�รถนำ�ไปข�ยส่งออกได้  โดยแต่ละปีสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รออ้ยและน้ำ�ต�ลทร�ยจะประม�ณก�รปรมิ�ณคว�มตอ้งก�ร
บริโภคภ�ยในประเทศ และจะจัดสรรปริม�ณดังกล�่วให้แก่โรงง�นน้ำ�ต�ล
แต่ละแห่งต�มสัดส่วนของปริม�ณน้ำ�ต�ลท่ีผลิตได้  ส่งผลให้สัดส่วน
ของน้ำ�ต�ลภ�ยในประเทศ และน้ำ�ต�ลส่งออกของแต่ละโรงง�นค่อนข้�ง 
ใกล้เคียงกัน  ซึ่งจะอยู่ระหว่�ง 20:80 ถึง 30:70 ขึ้นอยู่กับปริม�ณอ้อย 
เข้�หีบท่ัวท้ังประเทศ ปี 2562 ร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลกมีคว�มผันผวน
ค่อนข้�งม�ก โดยร�ค�ปรับระดับลงม�ท่ี 12 - 13 เซนต์ต่อปอนด์ ซ่ึงก�รท่ี 
ร�ค�น้ำ�ต�ลผันผวนเช่นน้ีเกิดจ�กก�รเพ่ิมข้ึนของปริม�ณผลผลิตอ้อยท่ัวโลก  
ประกอบกับก�รบริโภคน้ำ�ต�ลยังคงมีแนวโน้มที่ต่ำ�กว่�ปริม�ณก�รผลิต
น้ำ�ต�ล ซ่ึงภ�วะอุปท�นส่วนเกินดังกล่�วส่งผลให้ร�ค�น้ำ�ต�ลอยู่ในระดับต่ำ� 

แม้ว่�ปริม�ณผลผลิตน้ำ�ต�ลในฤดูก�รผลิต 2561/2562 จะลดลงจ�กฤดู
ก�รผลิตก่อนหน้�น้ีก็ต�ม  ท้ังนี้ห�กบริษัทไม่ส�ม�รถกำ�หนดร�ค�ข�ย
ให้ได้อย่�งน้อยเท่�กับระดับร�ค�ท่ีใช้สำ�หรับกำ�หนดร�ค�อ้อยได้ จะส่ง 
ผลกระทบค่อนข้�งรุนแรงต่อผลก�รดำ�เนินง�นขอบริษัท ดังนั้นเพื่อ
เป็นก�รป้องกันคว�มเส่ียงจ�กก�รผันผวนของร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลก  
บริษัทจึงได้มีก�รป้องกันคว�มเสี ่ยงจ�กก�รทำ�สัญญ�ซื ้อข�ยน้ ำ�ต�ล
ล่วงหน้�ผ่�นสถ�บันก�รเงิน ตลอดจนติดต�มสถ�นก�รณ์และวิเคร�ะห์
แนวโน้มหรือผลกระทบท่ีอ�จเกิดข้ึนอย่�งระมัดระวัง โดยมีก�รประชุม
ห�รือในก�รประชุมของผู้บริห�รทุกเดือน เพ่ือกำ�กับดูแลนโยบ�ยและ 
ก�รดำ�เนินก�รให้ส�ม�รถปรับตัวได้ทันต่อสถ�นก�รณ์ ซ่ึงก�รป้องกัน
คว�มเสี่ยงดังกล่�วทำ�ให้บริษัทส�ม�รถคงรักษ�คว�มส�ม�รถใน 
ก�รทำ�กำ�ไรและไม่ทำ�ให้อยู่ภ�ยใต้คว�มเสี่ยงจ�กก�รผันผวนของร�ค�
น้ำ�ต�ลม�กเกินไป

อย่�งไรก็ต�ม เมื่อก่อนผลประกอบก�รของบริษัทพึ่งพิงเฉพ�ะธุรกิจ
น้ำ�ต�ลและก�กน้ำ�ต�ลเท่�นั้น คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของร�ค�
น้ำ�ต�ลตล�ดโลกจึงส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัทค่อนข้�งม�ก 
แต่ในปัจจุบันบริษัทมีโครงก�รลงทุนต่อยอด เช่น โครงก�รโรงง�นผลิต 
เอท�นอล โครงก�รโรงง�นผลติปุ๋ยอนิทรย์ีและโครงก�รโรงง�นผลติกระแส
ไฟฟ�้ ดงันัน้ผลประกอบก�รของบรษัิทจงึพึง่พงิกบัร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลก
น้อยลง ผลกระทบของคว�มผันผวนของร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลกจึงน้อยลง
เช่นกัน
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3. ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ
อุตส�หกรรมอ้อยและน้ำ�ต�ลในประเทศไทยอยู่ภ�ยใตก้�รควบคมุและ 

กำ�กับดูแลโดยคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ยภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติ
อ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย พ.ศ. 2527 ซึ่งมีส�ระสำ�คัญของก�รควบคุมและ
กำ�หนดก�รจัดสรรช่องท�งก�รจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลออกเป็นระบบสัดส่วน
ปริม�ณน้ำ�ต�ลข�ยในประเทศและข�ยต่�งประเทศ ก�รจัดก�รร�ค�
จำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ยภ�ยในประเทศ  ก�รจัดสรรส่วนแบ่งร�ยได้ของ
ระบบระหว่�งโรงง�นน้ำ�ต�ลและเกษตรกรช�วไร่อ้อยภ�ยใต้ระบบแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ 70 : 30 และก�รควบคุมก�รเปิดโรงง�นน้ำ�ต�ล เป็นต้น  
จะเห็นได้ว่�นโยบ�ย กฎระเบียบต�่งๆ ที่ออกโดยคณะกรรมก�รอ้อยและ
น้ำ�ต�ลทร�ย ล้วนมีผลกระทบต่อต้นทุนก�รผลิต และผลประกอบก�รของบริษัท 
เช่น ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 จะเป็นที่ม�ของก�รคำ�นวณร�ค�
อ้อยท่ีโรงง�นน้ำ�ต�ลจะต้องจ่�ยให้กับช�วไร่ นโยบ�ยก�รปรับร�ค�ข�ย
น้ำ�ต�ลภ�ยในประเทศ ก�รนำ�ส่งเงินเข้�กองทุนอ้อยและน้ำ�ต�ล รวมถึง
นโยบ�ยสง่เสรมิก�รเกษตรพชืไรช่นดิอ่ืนท่ีอ�จจงูใจให้เกษตรกรช�วไรอ้่อย
หันไปเพ�ะปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่� เป็นต้น

อย่�งไรกต็�ม ในปี 2562 บรษัิทยังคงดำ�เนนิก�รต�มนโยบ�ยของภ�ค
รัฐอย่�งเคร่งครัดต�มม�ตรก�รต่�งๆ ท่ีหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องได้กำ�หนด
ขณะที่พระร�ชบัญญัติอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย พ.ศ. 2527 ที่แก้ไขเพื่อไม่ให้
ขัดกับพันธกรณีต่อองค์ก�รก�รค้�โลก (WTO) ยังอยู่ระหว่�งกระบวนก�ร
นติบัิญญัต ิบรษัิทไดต้ดิต�มคว�มเสีย่งนีอ้ย่�งใกลชิ้ดและพรอ้มท่ีจะกำ�หนด
แผนง�นที่เกี่ยวข้องให้ส�ม�รถปฏิบัติต�มกฎหม�ยได้อย่�งถูกต้องต่อไป

4. ความเสี่ยงจากการเกิดหนี้เสียจากระบบการให้สินเชื่อ 
ชาวไร่อ้อย (เงินเกี๊ยว)

ในก�รประกอบกิจก�รโรงง�นน้ำ�ต�ลจะมีก�รปล่อยเงินกู้ หรือเงิน
สนับสนุนอ่ืนๆ ให้กับช�วไร่เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในก�รเพ�ะปลูกอ้อย 
หรือท่ีเรียกว่� “ก�รเก๊ียวอ้อย” ซ่ึงเป็นเสมือนกับก�รจองอ้อยสำ�หรับเข้�หีบ 
ในโรงง�นภ�ยหลงัจ�กทีอ่อ้ยโตข้ึนพรอ้มตัด จะเป็นเวล�เดยีวกบัท่ีโรงง�น
น้ำ�ต�ลเริ่มเปิดหีบอ้อย เกษตรกรช�วไร่อ้อยจะตัดอ้อยและส่งอ้อยให้กับ
โรงง�นและรับเงินค่�อ้อย โดยมีก�รหักเงินกู้ยืมหรือเงินสนับสนุนอ่ืนๆ ออก  
คว�มเสี่ยงท่ีเกิดจ�กก�รเกี๊ยวอ้อยคือ ช�วไร่ไม่ส�ม�รถส่งอ้อยหรือจ่�ย
ชำ�ระเงนิสง่เสรมิ (เงนิเกีย๊ว) คนืไดต้�มระยะเวล�ท่ีกำ�หนดซ่ึงอ�จมสี�เหตุ
ม�จ�กภัยธรรมช�ติ สภ�พภูมิอ�ก�ศ หรือคว�มแห้งแล้งที่ทำ�ให้ผลผลิต
อ้อยลดลง หรือเกิดคว�มเสียห�ยจ�กโรคระบ�ด ส่งผลให้หนี้ท่ีเกิดจ�ก
ก�รเกี๊ยวอ้อยกล�ยเป็นหนี้เสีย จึงทำ�ให้บริษัทต้องต้ังสำ�รองหนี้สงสัยจะ
สูญเพิ่มขึ้น

อย่�งไรก็ต�ม บริษัทได้คำ�นึงถึงปัจจัยคว�มเสี่ยงดังกล่�วจึงได้มี 
ก�รพัฒน�ระบบก�รเกี๊ยวอ้อยให้มีประสิทธิภ�พม�กข้ึน โดยนำ�ระบบ
ด�วเทียม (GPS) ในก�รตรวจสอบและสำ�รวจพื้นท่ีปลูกอ้อยม�ช่วยใน
ก�รลดปัญห�ก�รอ้�งสิทธิคว�มเป็นเจ้�ของไร่อ้อยและยังใช้สำ�หรับก�ร
ว�งแผนก�รจัดห�อ้อย อีกทั้งบริษัทได้พัฒน�โปรแกรมบนแท็บเล็ต เพื่อ
ก�รติดต�มอ้อยและหนี้สินของเกษตรกรแต่ละร�ยได้อย�่งมีประสิทธิภ�พ 
รวมถึงพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลช�วไร่ท้ังในด้�นคว�มส�ม�รถในก�รเพ�ะปลูก 
ลักษณะก�รก่อหนี้ ข้อมูลหลักประกัน คว�มส�ม�รถในก�รจ่�ยชำ�ระหนี้ 
เพื่อช่วยวิเคร�ะห์วงเงินในก�รให้สินเชื่อที่เหม�ะสมกับคว�มส�ม�รถใน
ก�รชำ�ระหนี้และมูลค่�ทรัพย์สินค้ำ�ประกัน 

5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
คว�มผันผวนของอัตร�แลกเปล่ียนเงินตร�ต่�งประเทศยังคงส่งผลกระทบ 

ต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัทอย่�งมีนัยสำ�คัญ เน่ืองจ�กบริษัทมีก�รส่งออก
น้ำ�ต�ลประม�ณรอ้ยละ 70 - 80 ของยอดข�ย รวมถงึก�รนำ�เข้�เครือ่งจกัร 
อุปกรณ์ และก�รดำ�เนินธุรกิจในต�่งประเทศ แต่อย่�งไรก็ต�มกลุ่มบริษัท
ได้มีก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี ่ยงโดยก�รทำ�สัญญ�ซื ้อข�ยเงินตร� 
ต่�งประเทศลว่งหน�้ (Forward Contract) หรอืก�รบรหิ�รอตัร�แลกเปลีย่น 
แบบ Natural Hedge โดยก�รนำ�เงินจ�กก�รข�ยผลิตภัณฑ์น้ำ�ต�ลที่เป็น
สกุลเงินต่�งประเทศม�จ่�ยชำ�ระค่�ใช้จ่�ยท่ีเป็นเงินสกุลต่�งประเทศเดียวกัน 

ก�รกำ�หนดร�ค�อ้อยผ่�นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70 : 30 ทำ�ให้
ตน้ทุนค�่อ้อยของบรษัิทซ่ึงเป็นต้นทุนสว่นใหญ่กบัร�ยได้ของบรษัิทมีอตัร�
แลกเปลีย่นในทิศท�งเดยีวกนั นอกจ�กนีย้งัมีก�รติดต�มคว�มเคลือ่นไหว
ของอัตร�แลกเปลี่ยนอย่�งใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ 
ทันต่อสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
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6. ความเสี่ยงจากโครงการลงทุนในประเทศลาว และกัมพูชา
โครงก�รท้ังสองประเทศเป็นโครงก�รท่ีริเร่ิมธุรกิจน้ำ�ต�ลในต่�งประเทศ 

ของบริษัท โดยบริษัทได้รับพ้ืนท่ีสัมปท�นจ�กภ�ครัฐในก�รเพ�ะปลูกอ้อย
และได้รับอนุญ�ตในก�รก่อสร้�งโรงง�นน้ำ�ต�ล ซ่ึงบริษัทไม่เพียง
แต่พิจ�รณ�ในเร่ืองของผลตอบแทนเท่�น้ัน แต่ยังคำ�นึงถึงก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยงที่สำ�คัญ ดังนี้

1)  ปริม�ณอ้อยไม่เพียงพอต่อก�รผลิต อันสืบเนื่องจ�กสภ�พภูมิ
อ�ก�ศท่ีแปรปรวน ภัยธรรมช�ติ ศัตรูพืชระบ�ด รวมถึงสภ�พดินท่ีได้
รับสัมปท�นมีคว�มเสื่อมโทรม จึงทำ�ให้มีคว�มผันผวนของปริม�ณอ้อย
เข้�หีบในแต่ละปี และส่งผลให้ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีมีไม่ม�กพอท่ีจะถึงจุดคุ้มทุน
ก�รผลิต

 2)   ปัญห�ในก�รบริห�รจัดก�ร เช่น ก�รข�ดเทคโนโลยีในก�รเพ�ะ
ปลกูอ้อยในพ้ืนท่ีขน�ดใหญ ่ก�รข�ดโครงสร�้งพืน้ฐ�น ไดแ้ก ่ถนน ระบบ
ขนส่ง รวมถึงก�รข�ดแคลนแรงง�นในก�รเพ�ะปลูกและบุคล�กรท่ีมี 
คว�มส�ม�รถ เป็นตน้ ซ่ึงก�รปรบัปรงุแกไ้ขปญัห�ดงักล�่วตอ้งใช้เวล�ใน
ก�รพัฒน�ม�กกว�่แผนที่ว�งไว้ 

 3)   ก�รควบคุมจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ โดยเฉพ�ะโครงก�รลงทุนใน
ประเทศกัมพูช� ประสบปัญห�ในเรื่องนโยบ�ยพ้ืนท่ีสัมปท�น คว�มไม่
ชัดเจนของพืน้ท่ีสมัปท�นกบัพืน้ท่ีท่ีช�วบ้�นทำ�กนิ นโยบ�ยท่ีเกีย่วกบัภ�ษี
อ�กร รวมถึงคว�มไม่ชัดเจนเรื่องกฎเกณฑ์ กฎระเบียบท�งร�ชก�รของ
ประเทศนั้นๆ ท่ีมีก�รแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอ�จส่งผลให้เกิดปัญห� 
ข้อพิพ�ทกับชุมชน แต่อย่�งไรก็ต�ม ประเด็นดังกล่�วยังคงเป็นเรื่องท่ี
บริษัทให้คว�มสำ�คัญและพร้อมที่จะบริห�รจัดก�รหรือแก้ไขให้ถูกต้อง

 
ในปี 2562 โครงก�รในต่�งประเทศยังประสบภ�วะข�ดทุน โดยท�ง

บริษัทอยู่ระหว่�งพิจ�รณ�แนวท�งก�รดำ�เนินง�นที่เหม�ะสมในประเทศ
กัมพูช� ส่วนก�รดำ�เนินก�รที่ประเทศล�วนั้นบริษัทได้บริห�รคว�มเสี่ยง 
ด้วยก�ร 1) ควบคุมก�รใช้งบประม�ณ  2) มีก�รให้เงินกู้แก่ช�วไร่  
คู่ค้� เพ่ือขย�ยพ้ืนท่ีเพ�ะปลูก และ 3) พัฒน�สภ�พดินท่ีเส่ือมโทรมอย่�งต่อเน่ือง  

7. ความเสี่ยงจากการสรรหาและรักษาบุคลากรในองค์กร เพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน
ก�รดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจำ�เป็นต้องพึ่งพ�บุคล�กรเป็นหลัก 

ตลอดจนจำ�เป็นต้องมีทั้งปริม�ณบุคล�กรที่เพียงพอและมีคุณภ�พ  โดย
เฉพ�ะในระดับผู้บริห�รจะต้องมีเพียงพอต่อคว�มต้องก�รท�งธุรกิจ เพื่อ
สนบัสนนุและผลกัดันให้กลยุทธข์องบรษัิทฯ ประสบผลสำ�เรจ็ บรษัิทจงึเลง็
เห็นคว�มจำ�เป็นท่ีจะต้องยกระดับกระบวนก�รสรรห� รักษ� และพัฒน�
ศกัยภ�พของพนกัง�นให้ทันตอ่ก�รเปลีย่นแปลง โดยมกี�รดำ�เนนิก�รเพือ่
ลดคว�มเสี่ยงด้�นบุคล�กรด้วยม�ตรก�รต่�ง ๆ ที่มุ่งเน้นก�รพัฒน�ร�ย
บุคคล ก�รพฒัน�พนกัง�นต�มส�ยอ�ชีพ ก�รจดัทำ�แผนสบืทอดตำ�แหนง่ 
และก�รพัฒน�ทักษะหัวหน�้ง�นสู่ภ�วะผู้นำ�องค์กร 

ในปี 2562 บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�บุคล�กร โดยให้คว�มรู้ 
และพัฒน�ทักษะใหม่ท่ีเกี่ยวกับก�รใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒน�ก�ร
ทำ�ง�นและเอ้ือประโยชน์ต่อก�รใช้ชีวิตในโลกยุคดิจิตัล ก�รให้คว�มรู้ 
ท้ังท�งด้�นวิช�ชีพ และด้�นก�รบริห�รจัดก�ร เพื่อเสริมสร้�งให้เกิด 
คว�มเข้�ใจตอ่ทีมง�นท่ีมคีว�มแตกต�่งในเรือ่งของกลุม่อ�ย ุอีกท้ังสง่เสรมิ 
ให้มีระบบก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ภ�ยในองค์กร ก�รถ่�ยทอดแบ่งปัน 
คว�มรู้ภ�ยในส�ยง�นและภ�ยในองค์กร เพื่อให้เกิดก�รนำ�คว�มรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในก�รพัฒน�ปรับปรุงวิธ ีก�รปฏิบัต ิง�นอย่�งต่อเนื ่อง   
ตลอดจนสร�้งสภ�พแวดลอ้มและบรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นท่ีเอือ้ตอ่ก�รเสนอ
และรับฟังคว�มคิดซ่ึงกันและกัน ควบคู่กับก�รพิจ�รณ�ทบทวน ระบบ 
ก�รบริห�รผลง�น ให้มีคว�มสัมพันธ์กับระบบบริห�รค่�จ้�งและ 
ผลประโยชน์ท่ีจูงใจ ให้อยู่ในระดับท่ีส�ม�รถแข่งขันได้ในอุตส�หกรรม
เดียวกัน  เพื่อเป็นก�รยกระดับคุณภ�พชีวิตและสร้�งหลักประกัน 
คว�มมั่งคงในระยะย�วให้แก่พนักง�น อันจะเป็นก�รช่วยลดคว�มเสี่ยง
ในก�รที่องค์กรจะสรรห�บุคล�กรท่ีมีคุณภ�พจ�กภ�ยนอกองค์กร และ
ส�ม�รถรักษ�บุคล�กรท่ีมีคุณภ�พให้เพียงพอต่อคว�มต้องก�รของธุรกิจ
ได้อย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 10 ร�ยแรกของบริษัทที่ปร�กฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

ลำ�ดับที่ ผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)

1. บริษัท เคเอสแอล ชูก�ร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด 1,468,141,128 33.29

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด 137,248,494 3.11

3. น�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์ 115,355,499 2.62

4. น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ 108,818,031 2.47

5. น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ 99,799,954 2.26

6. น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ 99,683,643 2.26

7. น�ยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 98,652,448 2.24

8. น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ 96,475,726 2.19

9. น�ยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 92,647,024 2.10

10. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 90,698,136 2.06

รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 2,407,520,083 54.59

11. ผู้ถือหุ้นร�ยอื่นๆ 2,002,712,536 45.41

รวมทั้งสิ้น 4,410,232,619 100.00

หม�ยเหตุ
บริษัท เคเอสแอลชูก�ร์ โฮลด้ิง จำ�กัด มีผู้ถือหุ้นหลักคือกลุ่มครอบครัวชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นร้อยละ 33 อย่�งไรก็ต�ม สัดส่วนก�รถือหุ้นท่ีปร�กฎน้ี มิได้แสดงว่�ผู้ถือหุ้นในกลุ่ม

ตระกูลชินธรรมมิตร์จะมีก�รออกเสียงในเรื่องใดๆ ไปในทิศท�งเดียวกัน
บริษัท เคเอสแอลชูก�ร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด มีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 1,000 ล้�นบ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 100 ล้�นหุ้น มูลค�่ที่ตร�ไว้หุ้นละ 10 บ�ท มีทุนที่เรียกชำ�ระแล้ว 100 

ล้�นหุ้น คิดเป็น 1,000 ล้�นบ�ท  

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน  2,205,121,824 บ�ท เป็นทุนชำ�ระแล้ว 2,205,116,309.50 บ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ
จำ�นวน  4,410,243,648 หุ้น เป็นหุ้นที่เรียกชำ�ระแล้ว 4,410,232,619 หุ้น  มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 0.50 บ�ท

หุ้นกู้  

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562 หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มีร�ยละเอียดดังนี้

ชื่อย่อ อ�ยุ ครบกำ�หนด มูลค่�รวม (ล้�นบ�ท)

KSL202A 3 ปี 24-ก.พ.-63 1,000

KSL203A 5 ปี 13-มี.ค.-63 2,000

KSL206A 3 ปี 20-มิ.ย.-63   500

KSL215A 3 ปี 3-พ.ค.-64 1,350

KSL228A 3 ปี 19-ส.ค.-65 3,000

KSL27DA 10 ปี 7-ธ.ค.-70 2,000

KSL285A 10 ปี 3-พ.ค.-71  650

รวมหุ้นกู้ระยะย�ว 10,500
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ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562 ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 10 ร�ยแรกของบริษัท เคเอสแอล ชูก�ร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด ที่ปร�กฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดังนี้

ลำ�ดับที่ ผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)

1. น�งน�รีรัตน์ ชินธรรมมิตร์ 12,105,268 12.11

2. น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ 7,847,944 7.85

3. น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ 7,764,650 7.76

4. น�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์ 6,971,788 6.97

5. น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ 5,370,580 5.37

6. น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ 5,169,890 5.17

7. น�ยศรัณย์ ชินธรรมมิตร์ 4,246,828 4.25

8. น�ยกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91

9. น�ยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91

10. น�งเย�วนุช เดชวิทักษ์ 2,900,000 2.90

น�งส�วเย�วลักษณ์ ชุติม�วรพันธ์ 2,900,000 2.90

รวมหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 61,088,948 61.09

11. ผู้ถือหุ้นร�ยอื่นๆ 38,911,052 38.91

รวมทั้งสิ้น 100,000,000 100.00

หม�ยเหตุ
ผู้ถือหุ้นลำ�ดับท่ี 10 คือน�งเย�วนุช เดชวิทักษ์ และน�งส�วเย�วลักษณ์ ชุติม�วรพันธ์ ถือหุ้นจำ�นวนเท่�กัน

บริษัทมีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลในอัตร�ไม่น้อยกว่�ร้อยละ 50 ของกำ�ไร
สุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคลและสำ�รองต�มกฎหม�ยแล้วของงบก�รเงิน 
เฉพ�ะกิจก�ร ห�กไม่มีเหตุจำ�เป็นอื่นใดและก�รจ่�ยเงินปันผลนั้นไม่มี 
ผลกระทบตอ่ก�รดำ�เนนิง�นปกตขิองบรษัิทอย่�งมนียัสำ�คญั ท้ังนี ้ก�รจ�่ย
เงินปันผลให้นำ�ปัจจัยต่�ง ๆ  ม�ประกอบก�รพิจ�รณ� เช่น ผลก�รดำ�เนินง�น 
ฐ�นะท�งก�รเงิน สภ�พคล่อง แผนก�รขย�ยง�น เป็นต้น ซ่ึงก�รจ่�ย 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ประจำ�ปี 2557 2558 2559 2560 2561

เงินปันผลจ่�ยต่อหุ้น (บ�ท : หุ้น) 0.1811111111 0.10555555556 0.10 0.05 0.05

อัตร�เงินปันผลจ่�ยต่อกำ�ไรสุทธิ  
(ร้อยละ) ของงบก�รเงินรวม

37 51.90 30.92 11.19 26.00

อัตร�เงินปันผลจ่�ยต่อกำ�ไรสุทธิ  
(ร้อยละ) ของงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 

51 51.60 188.24 16.81 (จ�่ยเงินปันผล
จ�กกำ�ไรสะสม)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลดังกล่�วข้�งต้นต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กผู้ถือหุ้นและ/หรือ
คว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัท สำ�หรับก�รจ่�ยเงินปันผลของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 
บริษัทจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสดและสภ�พคล่องรวมถึงคว�มเหม�ะสม
และคว�มต้องก�รในก�รใช้เงินของแต่ละบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯไม่มีนโยบ�ย
จ่�ยเงินปันผลขั้นต่ำ�  
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ 
บริษัท

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

สำานัก
ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการ

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

สำานัก
กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

สำานัก
เลขานุการบริษัท

และกฎหมาย

สำานัก
บริหารความเสี่ยง

สำานัก
นวัตกรรม

สายงาน
กลุ่มการผลิต

สายงาน
จัดหาวัตถุดิบ

สายงาน
พัฒนาธุรกิจ

สายงาน
บัญชีและ
การเงิน

สายงาน
ทรัพยากร

บุคคล

สายงาน
บริหารและ
สำานักงาน

คณะกรรมการ 
บริหาร



26     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

    

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ 
ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอิสระ

2. นายจำารูญู ชินธรรมมิตร์
ประธ�นเจ้�หน�้ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

3. นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย
กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

4. นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ 
กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

5. นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล
กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

คณะกรรมการบริษัท
26     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)
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2. นายจำารูญู ชินธรรมมิตร์
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

6. นางอินทิรา สุขะนินทร์ 
กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 
กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร,
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

8. นายชลัช ชินธรรมมิตร์  
กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร,
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

9. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ 
กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

10. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 
กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

11. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ 
กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร
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28     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

    

12. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์  

กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

13. นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ 
กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

14. นายชาตรี  ชินธรรมมิตร์ 
กรรมก�รบริษัท

15. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 
กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

16. พลตำารวจเอกบุญเพ็ญ บำาเพ็ญบุญ 
กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รสรรห�และ
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน, กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
28     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)
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17. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์  
กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ,
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

18. นายการุณ กิตติสถาพร  
กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รสรรห�และ
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน, กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

19. นายวรภัทร โตธนะเกษม
กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร,
กรรมก�รตรวจสอบ

20. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์   
กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง,
กรรมก�รตรวจสอบ, กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

21. นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ  
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ,
กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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*   ลำ�ดับที่ 18 น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร (กรรมก�รอิสระ) 

     ล�ออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎ�คม 2562



30     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

    

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31ตุล�คม 2562 คณะกรรมก�รบริษัทจำ�นวน 20 คน ประกอบด้วย 

1. น�ยมนู เลียวไพโรจน์ ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอิสระ

2. น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

3. น�ยพรศิลป ์ แต้มศิริชัย กรรมก�ร

4. น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ กรรมก�ร

5. น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมก�ร

6. น�งอินทิร� สุขะนินทร์ กรรมก�ร

7. น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

8. น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

9. น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

10. น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

11. น�ยชนะชัย    ชุติม�วรพันธ์ กรรมก�ร

12. น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

13. น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

14. น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ กรรมก�ร

15. น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมก�ร

16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ     บำ�เพ็ญบุญ กรรมก�รอิสระ

17. น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมก�รอิสระ

18. น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร กรรมก�รอิสระ (ล�ออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎ�คม 2562)

19. น�ยวรภัทร โตธนะเกษม กรรมก�รอิสระ

20. น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ กรรมก�รอิสระ

21. น�งอัญชลี  พิพัฒนเสริญ กรรมก�รอิสระ

หม�ยเหตุ  บริษัทอยู่ในระหว่�งดำ�เนินก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหม�ะสม เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งแทนกรรมก�รอิสระที่ว�่งหนึ่งคน

คณะกรรมก�รบริษัททั้ง 20 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห�้ม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติก�รกระทำ�คว�มผิดอ�ญ�ในคว�มผิดท่ีเกี่ยวกับ
ทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริต

2. ไม่มีประวัติก�รทำ�ร�ยก�รท่ีอ�จเกิดคว�มขัดแย้งท�ง 
ผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่�นม�

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมก�รบรษัิทประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีคว�มรู ้คว�มส�ม�รถ 

คว�มเช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�น เป็นผู้มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�หนดนโยบ�ย
และเป้�หม�ยของบริษัท  โดยร่วมกับผู้บริห�รระดับสูง ว�งแผนก�รดำ�เนินง�น 
ท้ังระยะส้ันและระยะย�ว ตลอดจนมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลตรวจสอบ 
ให้เป็นไปต�มแผนท่ีว�งไว ้และตดิต�มผลก�รดำ�เนนิง�นในแตล่ะไตรม�ส

กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท 
คือ น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ หรือ น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย 

หรือ น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ หรือ น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ หรือ  
น�งอินทิร� สุขะนินทร์ หรือน�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ หรือ น�ยธวัทชัย  
โรจนะโชติกุล หรือ น�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์ กรรมก�รสองในแปดคนนี้ 
ลงล�ยมือชื่อร่วมกันและประทับตร�สำ�คัญของบริษัท
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ประเภทของกรรมการ

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ - สกุล ตัวแทน 
ผู้ถือหุ้น

กรรมก�รที่
ไม่เป็นผู้บริห�ร

กรรมก�ร
อิสระ

กรรมก�รที่
เป็นผู้บริห�ร

1. น�ยมนู เลียวไพโรจน์

2. น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์

3. น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย

4. น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ 

5. น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล

6. น�งอินทิร� สุขะนินทร์

7. น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์

8. น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์

9. น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์

10. น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์

11. น�ยชนะชัย    ชุติม�วรพันธ์

12. น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์

13. น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์

14. น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์

15. น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์

16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ     บำ�เพ็ญบุญ

17. น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

18. น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร ล�ออกระหว่�งปี

19. น�ยวรภัทร โตธนะเกษม

20. น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์**

21. น�งอัญชลี  พิพัฒนเสริญ** 

รวม 14 10 6* 10

สัดส่วน 66.70% 47.62% 28.60% 47.62%

*ยอดรวมไม่นับกรรมก�รที่ล�ออกระหว่�งปี ได้แก่ น�ยก�รุณ  กิตติสถ�พร
**กรรมก�รอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 คน 

สัดส่วนและโครงสร้างของคณะกรรมการ



32     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

    

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ก�รประชุมคณะกรรมก�ร  คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดให้มี
ก�รประชุมคณะกรรมก�รม�กกว่� 6 ครั้งต่อปี โดยกำ�หนดวันประชุมไว้
เป็นก�รล่วงหน้�ตลอดท้ังปี และแจ้งให้คณะกรรมก�รแต่ละคนทร�บโดย
ทำ�เป็นต�ร�งนัดประชุมประจำ�ปี อย�่งไรก็ต�ม เพื่อให้เกิดคว�มคล่องตัว
ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีก�รประชุม 
คณะกรรมก�รบริห�ร ซึ่งทำ�หน้�ที่ตัดสินใจต�มอำ�น�จหน�้ที่ที่ได้รับมอบ
หม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท  โดยทุกคร้ังท่ีมีก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท 
จะมกี�รนำ�เรือ่งท่ีผ�่นก�รพจิ�รณ�จ�กคณะกรรมก�รบรหิ�ร  กลบัม�แจง้
ให้คณะกรรมก�รบรษัิททร�บ เพือ่ให้คณะกรรมก�รส�ม�รถกำ�กบั ควบคมุ 
ดูแล ก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�รได้อย่�งต่อเนื่อง

โดยในปี  2562 มีก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทท้ังหมด 
8 คร้ัง กรรมก�รบริษัทแต่ละคนเข้�ประชุมม�กกว่�ร้อยละ 75  
จำ�นวน 17 คน และเข�้ประชุมน้อยกว่�ร้อยละ 75 จำ�นวน 4 คน และมี 
ก�รประชุมของกรรมก�รที่ไม่ใช่ผูบ้รหิ�ร (ไม่มฝี�่ยจดัก�รเข�้รว่มประชุม) 
เพิ่มอีก 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมก�รบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริห�รส�ม�รถแสดง 
คว�มคิดเห็นในเรื่องก�รทำ�ง�นและก�รบริห�รง�นได้อย่�งอิสระ โดยใน 
ปี 2562 ได้มีก�รประชุมของกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รรวม 1 ครั้ง เมื่อ
วันท่ี 13 กันย�ยน 2562  ท้ังนี้ มีก�รจัดส่งว�ระและเอกส�รประกอบ 
ก�รประชุมให้แก่กรรมก�รบริษัทเป็นก�รล่วงหน�้อย�่งน้อย 7 วัน เพื่อให้
กรรมก�รมีเวล�ศึกษ�ข้อมูลในเรื่องต�่งๆอย�่งเพียงพอ 

ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ประธ�นกรรมก�ร ประธ�น
เจ้�หน้�ท่ีบริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ และเลข�นุก�รบริษัท ร่วมกัน
พจิ�รณ�เลอืกเรือ่งเข้�ว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�ร โดยดูให้แนใ่จว�่เรือ่ง
ท่ีสำ�คญัไดน้ำ�เข�้รวมไว้แลว้  และกรรมก�รแตล่ะคนมีคว�มเป็นอิสระท่ีจะ
เสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์เข้�สู่ว�ระก�รประชุม 

ในระหว่�งก�รประชุม ประธ�นกรรมก�รจัดสรรเวล�ไว้อย่�งเพียง
พอท่ีฝ่�ยจัดก�รจะเสนอเรื่องและม�กพอท่ีกรรมก�รจะอภิปร�ยปัญห�
สำ�คัญกันอย่�งรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจ�กนี้ ประธ�นกรรมก�รส่งเสริม
ให้มีก�รใช้ดุลพินิจตัดสินใจ กรรมก�รให้คว�มสนใจกับทุกว�ระท่ีนำ�เข้�
สู่ท่ีประชุม รวมถึงเรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร นอกจ�กนี้ ก�รประชุม 
คณะกรรมก�รบริษัท มีก�รเชิญผู้บริห�รระดับสูงในแต่ละฝ่�ยเข้�ร่วม
ประชุม เพ่ือนำ�เสนอข้อมูล ปัญห�และช้ีแจงร�ยละเอียด เพ่ือประกอบ
ก�รตดัสนิใจ ซ่ึงเป็นก�รสร�้งคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งกรรมก�รและผูบ้รหิ�ร
ระดับสูง

ท้ังยังเป็นก�รเข้�ถึงข้อมูลส�รสนเทศท่ีจำ�เป็นเพิ่มเติมผ่�น 
ก�รสอบถ�มผู้บริห�รระดับสูง อีกท้ังในบ�งประเด็นท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ  
กรรมก�รบริษัทส�ม�รถติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ผ่�นเลข�นุก�รของบริษัท 
และในกรณีท่ีจำ�เป็นอ�จจะจัดให้มีคว�มเห็นอิสระจ�กท่ีปรึกษ� หรือ  
ผู้ประกอบวิช�ชีพภ�ยนอกเพิ่มเติม 

ร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท จะประกอบด้วย วันเวล� 
เริ่ม เวล�สิ้นสุดประชุม  ร�ยช่ือกรรมก�รท่ีเข้�ประชุมและข�ดประชุม  
สรุปส�ระสำ�คัญของเรื่องท่ีเสนอ สรุปประเด็นก�รอภิปร�ยและข้อสังเกต 
มติคณะกรรมก�รและคว�มเห็นของกรรมก�รท่ีไม่เห็นด้วย บริษัทได้มี 
ก�รจัดเก็บร�ยง�นก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทเป็นรูปเล่มและ 
ในรูปแบบไฟล์PDF ซ่ึงส�ม�รถสืบค้นง่�ย แต่แก้ไขไม่ได้ มีก�รบันทึก
และเปิดเผยจำ�นวนครัง้ก�รเข�้ประชุมคณะกรรมก�ร เนือ่งจ�กก�รประชุม 

คณะกรรมก�รบริษัทจะจัดข้ึนทุกไตรม�ส แต่ก�รประชุมคณะกรรมก�ร
บริห�รซ่ึงเกีย่วเนือ่งกบัผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทจะจดัข้ึนทุกเดอืน จงึมี 
ก�รร�ยง�นก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริห�รนำ�เสนอให้คณะกรรมก�รบริษัท
ทร�บด้วย
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ตารางเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำาปี 2562
ลำ�ดับ ร�ยชื่อกรรมก�ร คณะกรรมก�ร 

บริษัท
คณะกรรมก�ร 

บริห�ร
คณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบ
คณะกรรมก�ร 
สรรห�และ
พิจ�รณ�ค�่
ตอบแทน

คณะกรรมก�ร
บริห�ร 

คว�มเสี่ยง 

คณะกรรมก�ร 
กำ�กับดูแล
กิจก�ร

ประชุม
ส�มัญผู้ถือหุ้น

ปี 2561

(8 ครั้ง) (12 ครั้ง) (5 ครั้ง) (4 ครั้ง) (4 ครั้ง) (3 ครั้ง) (1 ครั้ง)

1. น�ยมนู เลียวไพโรจน์ 8/8 - - - - - 1/1

2. น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ 8/8 12/12 - - - - 1/1

3. น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย 8/8 12/12 - - - - 1/1

4. น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ 7/8 11/12 - - - - 1/1

5. น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล 8/8 9/12 - - - - 1/1

6. น�งอินทิร� สุขะนินทร์ 8/8 12/12 - - - - 1/1

7. น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ 8/8 10/12 - 4/4 - - 1/1

8. น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ 8/8 8/12 - - 1/4 - 1/1

9. น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ 8/8 12/12 - - - - 1/1

10. น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ 8/8 11/12 - - - - 1/1

11. น�ยชนะชัย    ชุติม�วรพันธ์ 7/8 11/12 - - - - 1/1

12. น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์ 7/8 - - - - - 1/1

13. น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์ 6/8 - - - - 2/3 1/1

14. น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ 6/8 11/12 - - - - 1/1

15. น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 5/8 12/12 - - - - 1/1

16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ     บำ�เพ็ญบุญ 5/8 - - 4/4 - 3/3 1/1

17. น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ 7/8 - 5/5 - 4/4 - 1/1

18. น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร 5/5 - - 3/3 3/3 - 1/1

19. น�ยวรภัทร โตธนะเกษม 7/8 - 5/5 - - 3/3 1/1

20. น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ 8/8 - 5/5 4/4 4/4 - 1/1

21. น�งอัญชลี  พิพัฒนเสริญ 8/8 - 5/5 - - 3/3 1/1

หม�ยเหตุ     
1. กรรมก�รอิสระ จำ�นวน 7 คน ได้แก่ ลำ�ดับที่ 1, 16 - 21     
2. กรรมก�รตรวจสอบ 4 คน ได้แก่ ลำ�ดับที่ 17, 19 - 21     
3. กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 4 คน ได้แก่ ลำ�ดับที่ 7, 16, 18, 20     
4. กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 4 คน ได้แก่ ลำ�ดับที่ 8, 17, 18, 20     
5. กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 4 คน ได้แก่ ลำ�ดับที่ 13, 16, 19, 21     
6. น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร (กรรมก�รอิสระ) ลำ�ดับที่ 18 ล�ออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎ�คม 2562     
7. ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2562      



34     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

    

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562 คณะผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทประกอบด้วย

1. น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

2. น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส สำ�นักนวัตกรรม

3. น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส ส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน

4. น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส ส�ยง�นบริห�รและสำ�นักง�น 

5. น�งอินทิร� สุขะนินทร์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส ส�ยง�นพัฒน�ธุรกิจ

6. น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยง�นทรัพย�กรบุคคล

7. น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

8. น�ยธีระ สงวนดีกุล รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยง�นกลุ่มก�รผลิตธุรกิจน้ำ�ต�ล

9. น�ยธัชชัย    ศุภผลศิริ รองกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ่ สำ�นกัเลข�นกุ�รบรษัิทและกฎหม�ย/เลข�นกุ�รบรษัิท

10. น�ยพิริย์พล           ชินธรรมมิตร์           รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยง�นจัดห�วัตถุดิบ

11. น�ยธนภัทร ณ เชียงใหม่ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยง�นบริห�รและสำ�นักง�น

(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 31 พฤษภ�คม 2562) 

12. น�ยโสมนัส            โพธิสัตย์                รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

13. น�ยมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์        (รักษ�ก�ร) ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่-ส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน(CFO) 

(ล�ออกเมื่อวันที่ 1 สิงห�คม 2562)

14. น�ยสินชัย             สิริรัตนพลกุล           รักษ�ก�รผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส-ส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน(CFO)

(แทนเมื่อวันที่ 1 สิงห�คม 2562)

หม�ยเหตุ :  บุคคลลำ�ดับที่ 1-5 คือ ผู้บริห�รของบริษัทฯต�มประก�ศคณะกรรมก�รกลต.     

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมก�รบริษัทได้มีมติแต่งตั้งเลข�นุก�รบริษัททำ�หน้�ท่ีให้ 
คำ�แนะนำ�แก่กรรมก�รในก�รปฎิบัติต�มกฎหม�ยเกี่ยวกับหน้�ท่ี 
คว�มรับผิดชอบต่�งๆของกรรมก�ร ก�รจัดก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท
และก�รประชุมผู้ถือหุ้น และก�รทำ�ร�ยง�น ตลอดจนหน�้ท่ีต่�งๆต�มท่ี
กฎหม�ยกำ�หนด รวมถึง ปฏิบัติง�นด้�น Complianace unit นอกจ�กนี้
บริษัทได้ส่งเสริมให้เลข�นุก�รบริษัทได้รับก�รอบรมและพัฒน�คว�มรู้เพ่ิมเติม
ด้�นกฎหม�ยหรือก�รปฎิบัติหน้�ที่เลข�นุก�รบริษัท

ปัจจุบันเลข�นุก�รบริษัท คือ น�ยธัชชัย ศุภผลศิริ ซ่ึงจบก�รศึกษ�
และปฏิบัติง�นท�งด้�นกฎหม�ยม�เป็นเวล�น�น และผ่�นก�รอบรม
หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของเลข�นุก�รบริษัทและ 
หลกัสตูรอืน่ๆท่ีเกีย่วข้องแลว้ โดยเปิดเผยข้อมลูไวใ้น(ร�ยละเอียดเกีย่วกบั
กรรมก�ร ผู้บริห�ร ผู้มีอำ�น�จควบคุม และเลข�นุก�รบริษัท)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม
และเลขานุการบริษัทปี 2562 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

2. ชื่อ-สกุล น�ยจำ�รูญ  ชินธรรมมิตร์  

ตำ�แหน่ง ประธ�นเจ้�หน�้ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่, 
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

(กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)

อ�ยุ 69 ปี

วันเข�้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�ศิลปศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รภูมิสังคม   

มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• ปริญญ�ตรี (เกียรตินิยม) บริห�รธุรกิจบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นก�รบริห�รธุรกิจ

• ด้�นก�รกำ�หนดกลยุทธ์และบริห�รคว�มเสี่ยง

• ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่17/2004

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

• Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• (ไม่มี)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (14)

ตั้งแต่ 2539 กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี จำ�กัด

ต้ังแต่ ตุล�คม 2560 กรรมก�ร บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

ตั้งแต่ 2549 ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เคเอสแอลอะโกรแอนด์เทรดดิ้ง จำ�กัด

ประธ�นกรรมก�ร Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd

ประธ�นกรรมก�ร บริษัท น้ำ�ต�ลสะหวันนะเขต จำ�กัด

ตั้งแต่ 2546 ประธ�นกรรมก�ร บริษัท โรงไฟฟ�้น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด

ตั้งแต่ 2545 ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำ�กัด

ตั้งแต่ 2543 ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด

ตั้งแต่ 2540 ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ร�ช�เซร�มิค จำ�กัด      

กรรมก�ร บริษัท ไทยชูก�ร์มิลเลอร์ จำ�กัด

ตั้งแต่ 2539 ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำ�กัด

ตั้งแต่ 2539 กรรมก�ร บริษัท อ่อนนุชก่อสร�้ง จำ�กัด

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2547- 2561 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จำ�กัด (มห�ชน)        

2546 - 2559 ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพล�ยส์ จำ�กัด            

2544 - 2559 ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำ�กัด

จำ�นวก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : 108,818,031 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.47)

• คู่สมรส : ม.ล.จ�รุวัฒน� ชินธรรมมิตร์ 52,775,901 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.20 )

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว�่งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• เป็นน้องเขยของบุคคลในลำ�ดับที่ 3

• เป็นน้องของบุคคลในลำ�ดับที่ 6

• เป็นพี่ของบุคคลในลำ�ดับที่ 7,9 และ 10

• เป็นอ�ของบุคคลในลำ�ดับที่ 8,11 และ 12 

• เป็นบิด�ของบุคคลในลำ�ดับที่ 24

1. ชื่อ-สกุล น�ยมนู  เลียวไพโรจน์  

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ / ประธ�นกรรมก�รบริษัท

(เป็นกรรมก�รที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมก�รอิสระ)

อ�ยุ 76 ปี

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 18 มีน�คม 2547

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�บริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์  

• ปริญญ�โท M.Sc. (Econ.) University ofKentucky, USA

• ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์ (เกียรตินิยมดี) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• วุฒิบัตร ก�รพัฒน�อุตส�หกรรม ศูนย์อบรมน�โงย� ประเทศญี่ปุ่น

• วุฒิบัตร วปอ.รุ่นที่ 34

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นก�รกำ�หนดกลยุทธ์และบริห�รคว�มเสี่ยง

• ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

• ด้�นหน่วยง�นภ�ครัฐ

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

• Director Accreditation Program (DAP) 30/2003 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)

ตั้งแต่ 2560 ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มห�ชน) 

ตั้งแต่ 2554 ประธ�นกรรมก�ร บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตส�หกรรม              

ตั้งแต่ 2553 ประธ�นกรรมก�ร บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

ตั้งแต่ 2547 ประธ�นกรรมก�ร บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (3)

ตั้งแต่ 2547 กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี จำ�กัด

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง  :  (ไม่มีก�รถือหุ้น)

• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)
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4. ชื่อ-สกุล น�ยสุขุม  โตก�รัณยเศรษฐ์  

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร,

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส-ส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน

(กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)

อ�ยุ 72 ปี

วันเข�้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547  

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ ส�ข�อ�ชีวะ คณะพ�ณิชย์ - ก�รบัญชี   

โรงเรียนกิตติพ�ณิชย์

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นก�รบัญชี

• ด้�นก�รเงิน

• ด้�นธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่ม

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• (ไม่มี)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (14)

ตั้งแต่ 2547 กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี จำ�กัด

ตั้งแต่ 2558 ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ร�ช�ทร�นเฟอร์ จำ�กัด

ตั้งแต่ 2549 กรรมก�ร Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จำ�กดั                      

ตั้งแต่ 2545 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด

กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

กรรมก�ร บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด

กรรมก�ร บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำ�กัด

ตั้งแต่ 2543 รองประธ�นกรรมก�ร บริษัท ร�ช�ปอร์ซเลน จำ�กัด

กรรมก�ร บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด

ตั้งแต่ 2541 กรรมก�ร บริษัท ร�ช�เซร�มิค จำ�กัด  

ตั้งแต่ 2532 กรรมก�รบริห�ร บริษัท ร�ช�โปรดักส์ จำ�กัด

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2547-มี.ค.2558 กรรมก�ร บริษัท จันทบุรี สต�ร์ช จำ�กัด        

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : 2,640,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.06)

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว�่งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)

3. ชื่อ-สกุล น�ยพรศิลป์   แต้มศิริชัย 

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส-สำ�นักนวัตกรรม

(กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)

อ�ยุ 74 ปี

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547 

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�ก�รบริห�รจัดก�ร        

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

• Master of Science, Engineering North Dakota State University, USA.

• Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia

• ปริญญ�ตรี ส�ข�โครงสร้�งโยธ�วิศวกรรมศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นก�รบริห�รธุรกิจ

• ด้�นก�รกำ�หนดกลยุทธ์และบริห�รคว�มเสี่ยง

• ด้�นธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่ม 

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)  

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004   

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)

ตั้งแต่ 2556 กรรมก�ร บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (6)

ตั้งแต่ 2526 กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี จำ�กัด

ตั้งแต่ 2553 ประธ�นกรรมก�ร Koh Kong Plantation Co., Ltd.

ตั้งแต่ 2550 กรรมก�ร บริษัท น้ำ�ต�ลสะหวันนะเขต จำ�กัด

ตั้งแต่ 2549 กรรมก�ร Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

ต้ังแต่ 2546-ต.ค.2562 กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด         

2546-มิ.ย.2559 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด        

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : 29,390,196 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.67)

• คู่สมรส : น�งมนทนัฐ แต้มศิริชัย 30,688,231 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.70)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• พี่เขยของบุคคลในลำ�ดับที่  2
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รายงานประจำาปี  2562     

6. ชื่อ-สกุล น�งอินทิร�  สุขะนินทร์ 

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร,

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส-ส�ยง�นพัฒน�ธุรกิจ

(กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)

อ�ยุ 72 ปี

วันเข�้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 25 มิถุน�ยน 2553

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• อนุปริญญ� ส�ข�เลข�นุก�ร Melbourne, Australia   

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นก�รบริห�รธุรกิจ

• ด้�นธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่ม 

• ด้�นก�รตล�ดและพัฒน�ธุรกิจใหม่

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)

ตั้งแต่ 2548 กรรมก�ร บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำ�กัด (มห�ชน) 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (8)

ตั้งแต่ 2553 กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี จำ�กัด

 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดด้ิง จำ�กดั

กรรมก�ร บริษัท โรงไฟฟ�้น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด

ตั้งแต่ 2548 ผู้จัดก�รทั่วไป บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด

ตั้งแต่ 2547 กรรมก�ร บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด

ตั้งแต่ 2546 กรรมก�ร บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : 25,471,699 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.58)

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว�่งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• พี่ส�วของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

5. ชื่อ-สกุล น�ยธวัทชัย   โรจนะโชติกุล 

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร,

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส-ส�ยง�นบริห�รและสำ�นักง�น

(กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)

อ�ยุ 66 ปี

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจ Auckland Technical Institute,    

New Zealand

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นก�รบริห�รธุรกิจ

• ด้�นธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่ม 

• ด้�นก�รตล�ดและพัฒน�ธุรกิจใหม่

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่17/2004

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• (ไม่มี)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (11)

ตั้งแต่ 2539 กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี จำ�กัด

ตั้งแต่ 2549 กรรมก�ร บริษัท น้ำ�ต�ลสะหวันนะเขต จำ�กัด

กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอลอะโกรแอนด์เทรดดิ้ง จำ�กัด

ตั้งแต่ 2545 กรรมก�ร บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำ�กัด

ตั้งแต่ 2543 กรรมก�รและ บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด

รองกรรมก�รผู้จัดก�ร

ตั้งแต่ 2541 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำ�กัด

ตั้งแต่ 2532 กรรมก�ร บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด

กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

ตั้งแต่ 2530 กรรมก�ร บริษัท ร�ช�เซร�มิค จำ�กัด

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : 55,937,112 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ1.27)

• คู่สมรส : น�งกรกช โรจนะโชติกุล 3,166,748 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.07)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)
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8. ชื่อ-สกุล น�ยชลัช   ชินธรรมมิตร์

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร, กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่-สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

(กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)

อ�ยุ 50 ปี

วันเข�้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547   

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจด้�นก�รเงินและก�รธน�ค�ร Mercer University, USA   

• ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจด้�นก�รเงินและก�รธน�ค�ร มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ 

• หลักสูตรวิทย�ลัยตล�ดทุน รุ่นที่ 10

• หลักสูตรวิทย�ลัยพลังง�น รุ่นที่ 6

• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงด้�นก�รพัฒน�ธุรกิจอุตส�หกรรม และก�รลงทุน รุ่นที่ 3

• หลักสูตรก�รปฏิรูปธุรกิจและสร้�งเครือข่�ยนวัตกรรม รุ่นท่ี 2 สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นก�รขย�ยธุรกิจและควบกิจก�ร

• ด้�นก�รตล�ดและพัฒน�ธุรกิจใหม่

• ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

• Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)

ตั้งแต่ 2557 กรรมก�รและกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท ม�สเตอร์แอด จำ�กัด  (มห�ชน)

ตั้งแต่ 2550 กรรมก�ร บริษัท ทีเอส ฟล�วมิลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

กรรมก�ร บริษัท ไทยชูก�ร์เทอร์มิเน้ิล จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (20)

ตั้งแต่ 2547 กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี จำ�กัด

ตั้งแต่ 2562 กรรมก�ร บมจ.เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส

ตั้งแต่ 2561 กรรมก�ร บจก.บ�งจ�กไบโอเอท�นอล(ฉะเชิงเทร�)                                

ตั้งแต่ 2560 ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำ�กัด

ต้ังแต่ ตุล�คม 2560 กรรมก�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่   บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

ตั้งแต่ 2559 กรรมก�ร บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด

ตั้งแต่ 2558 กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท ธน�รักษ์ พัฒนสินทรัพย์ จำ�กัด

ตั้งแต่ 2549 กรรมก�ร บจก.เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดด้ิง

กรรมก�ร Koh Kong Plantation Co., Ltd.

กรรมก�ร บริษัท น้ำ�ต�ลสะหวันนะเขต จำ�กัด

ตั้งแต่ 2546 กรรมก�ร บริษัทโรงไฟฟ�้น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด

กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น   

ตั้งแต่ 2545 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดด้ิง  จำ�กัด

ตั้งแต่ 2544 กรรมก�ร บริษัท ไทยชูก�ร์มิลเลอร์ จำ�กัด

ตั้งแต่ 2540 กรรมก�ร บริษัท อ่อนนุชก่อสร�้ง จำ�กัด

ประธ�นกรรมก�ร บจก.โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล

กรรมก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�ร บริษัท เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

ตั้งแต่ 2539 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2557 - 1 ส.ค. 2562 กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร บริษัท มัดแมน จำ�กัด (มห�ชน)

2539 - 1 ก.ค. 2562 กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : 43,279,926 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.98)

• คู่สมรส : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ:

- 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)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว�่งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• หล�นของบุคคลในลำ�ดับที่ 2

7. ชื่อ-สกุล น�งส�วดวงด�ว   ชินธรรมมิตร์  

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร / กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�

ค่�ตอบแทน, รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ส�ยง�นทรัพย�กรบุคคล

(กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)

อ�ยุ 61 ปี

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

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

• Bachelor of Science, Computer Information System,  Western Michigan

University, USA.

• ปริญญ�ตรี บริห�รธุรกิจ คณะเศรษฐศ�สตร์และบริห�รธุรกิจ

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์
• SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy  Key Blueprint for  Business Growth, 

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล

• ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

• ด�้นก�รตล�ดและพัฒน�ธุรกิจใหม่

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006    

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)  

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004  

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)

ตั้งแต่ 2548 กรรมก�ร บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (7)

ตั้งแต่ 2547 กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี จำ�กัด

ตั้งแต่ 2549 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำ�กัด

ตั้งแต่ 2547 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล ชูก�ร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด

ตั้งแต่ 2542 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

ตั้งแต่ 2539 กรรมก�ร บริษัท อ่อนนุชก่อสร้�ง จำ�กัด

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2549-มิ.ย.2559 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด       

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : 99,799,954 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.26) 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• น้องส�วของบุคคลในลำ�ดับที่  2
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10. ชื่อ-สกุล น�งส�วดวงแข  ชินธรรมมิตร์

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่-สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

อ�ยุ 64 ปี

วันเข�้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• Diploma from KATINKA School, United Kingdom   

• หลักสูตร MMP รุ่น 3 คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี, จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นก�รบริห�รธุรกิจ

• ด้�นก�รเงิน

• ด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่17/2004

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)

ตั้งแต่ 2548 กรรมก�ร บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (6)

ตั้งแต่ 2539 กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี จำ�กัด

ตั้งแต่ 2547 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล ชูก�ร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด 

ตั้งแต่ 2536 กรรมก�ร บริษัท ชวนันท�กิจ จำ�กัด

ตั้งแต่ 2519 กรรมก�ร บริษัท ชินกิจ จำ�กัด

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : 99,683,643 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.26 )

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว�่งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• น้องส�วของบุคคลในลำ�ดับที่  2

9. ชื่อ-สกุล น�ยสมช�ย   ชินธรรมมิตร์  

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่-สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

อ�ยุ 67 ปี

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• Mini MBA  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์   

• อนุปริญญ� คอมพิวเตอร์ สถ�บัน Computer College, Germany    

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นก�รบริห�รธุรกิจ

• ด้�นธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่ม

• ด้�นก�รเงิน

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004  

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)

ตั้งแต่ 2551 กรรมก�ร บริษัท ที เอส ฟล�วมิลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

กรรมก�ร บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (10)

ตั้งแต่ 2539 กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี จำ�กัด

ตั้งแต่ 2551 กรรมก�ร บริษัท ทีเอส คลังสินค้� จำ�กัด

กรรมก�ร บริษัท ที เอส จี เทรดดิ้ง จำ�กัด

กรรมก�ร บริษัท ที เอส อุตส�หกรรมน้ำ�มัน จำ�กัด

กรรมก�ร บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำ�กัด

ตั้งแต่ 2547 กรรมก�ร บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จำ�กัด

ตั้งแต่ 2546 กรรมก�ร บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด

ตั้งแต่ 2524 กรรมก�ร บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2546-2558 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จำ�กัด (มห�ชน)        

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : 96,475,726 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.19 )

• คู่สมรส : น�งสมจิตร สมสุขเจริญ 279,206 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.01)

• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ:

- ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ 17,733,759 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.40)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• น้องช�ยของบุคคลในลำ�ดับที่ 2
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12. ชื่อ-สกุล น�ยช�ตรี   ชินธรรมมิตร์  

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัท

(กรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�ร)

อ�ยุ 46 ปี

วันเข�้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

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

• ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์บริห�รธุรกิจ  มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นระบบเทคโนโลยี ส�รสนเทศ

• ด้�นก�รบริห�รธุรกิจ 

• ด้�นก�รตล�ดและพัฒน�ธุรกิจใหม่ 

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004         

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)  

• TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008  

สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

• Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010

• สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• (ไม่มี)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (4)

ตั้งแต่ 2546 กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี จำ�กัด

ตั้งแต่ 2543 รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ส�ยง�นพัฒน�ระบบง�นธุรกิจ     

บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำ�กัด

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : 57,467,546 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ1.30)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว�่งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• หล�นของบุคคลในลำ�ดับที่  2

11. ชื่อ-สกุล น�ยชนะชัย  ชุติม�วรพันธ์  

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

(กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม)

อ�ยุ 47 ปี

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 1 เมษ�ยน 2560

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย   

• ปริญญ�โท ศิลปศ�สตร์ ส�ข�กฎหม�ยธุรกิจ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ และปริญญ�โทวิศวกรรมอุตส�หก�ร,

University of Tennessee, Knoxville, USA

• ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ ส�ข�ไฟฟ้� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• Orientation Course - CFO  Focus on Financial Reporting

สภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปถัมภ์

• CFA Charter holder, Association for Investment

Management and Research (AIMR)

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นก�รบัญชี

• ด้�นก�รเงิน 

• ด้�นกฎหม�ยและภ�ษี 

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005   

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)

ตั้งแต่ 2543 ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเน้ิล จำ�กัด (มห�ชน)

กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร บริษัท ที เอส ฟล�วมิลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (9)  

ตั้งแต่ 2547 กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี จำ�กัด

ต้ังแต่ ตุล�คม 2560 กรรมก�ร บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

ตั้งแต่ 2559 กรรมก�ร บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด

ตั้งแต่ มี.ค.2557 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

ตั้งแต่ 2549 กรรมก�ร Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

กรรมก�ร บริษัท น้ำ�ต�ลสะหวันนะเขต จำ�กัด

ตั้งแต่ 2539 กรรมก�ร บริษัท อ่อนนุชก่อสร้�ง จำ�กัด

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2546 - มิ.ย.2559 กรรมก�ร บจก.เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์         

2545 - เม.ย. 2562 กรรมก�ร บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น       

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : 115,355,499 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.62)

• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• หล�นของบุคคลในลำ�ดับที่  2
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รายงานประจำาปี  2562     

14. ชื่อ-สกุล น�ยธัชพงษ์  ภ�กรศิริวงศ์  

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร-สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

อ�ยุ 69 ปี

วันเข�้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• วุฒิบัตรก�รเงินเพื่อก�รบริห�ร คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นก�รบริห�รธุรกิจ

• ด้�นธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่ม

• ด้�นก�รตล�ดและพัฒน�ธุรกิจใหม่

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• (ไม่มี)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (5)

ตั้งแต่ 2547 กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี จำ�กัด

ตั้งแต่ 2550 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล ชูก�ร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด 

ตั้งแต่ 2549 กรรมก�ร Koh Kong Plantation Co., Ltd. 

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง 158,162 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.004)

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ:(ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว�่งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)

13. ชื่อ-สกุล น�ยสมช�ติ  ชินธรรมมิตร์

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัท, กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร  

(กรรมก�รที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�ร)

อ�ยุ 61 ปี

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ ส�ข�ก�รตล�ด มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์        

• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ ส�ข�ก�รตล�ด จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ ส�ข�เครื่องกล สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นธุรกิจก�รเกษตร 

• ด้�นก�รตล�ดและพัฒน�ธุรกิจใหม่ 

• ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร   

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

• Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่ 55/2005 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)

ตั้งแต่ 2548 กรรมก�รอิสระและ
กรรมก�รตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (9)

ตั้งแต่ 2547 กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี จำ�กัด

ตั้งแต่ 2561 กรรมก�ร บริษัท ชินพงษ์สวัสดิ์ จำ�กัด

ตั้งแต่ 2548 กรรมก�ร บริษัท โบ๊ทเฮ้�ส์หัวหิน จำ�กัด

ตั้งแต่ 2546 กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ท็อป เบลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

ตั้งแต่ 2532 กรรมก�ร บริษัท พงษ์วิไล จำ�กัด 

ตั้งแต่ 2531 รองกรรมก�รผูจ้ดัก�ร บริษัท บ�งกอกอินเตอร์ฟูด จำ�กัด

กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท อุตส�หกรรมแป้งไทย จำ�กัด

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : 22,907,921 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.52)

• คู่สมรส : น�งดรุณี เลิศดำ�รงค์ลักษณ์ 2,194,852 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.05)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)
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16. ชื่อ-สกุล พล.ต.อ.บุญเพ็ญ  บำ�เพ็ญบุญ

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ, ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

(เป็นกรรมก�รที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมก�รอิสระ)

อ�ยุ 74 ปี

วันเข�้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�โท รัฐประศ�สนศ�สตร์ สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์   

• ปริญญ�บัตร วิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ.รุ่น 37)

• ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช

• ปริญญ�ตรี รัฐประศ�สนศ�สตร์ โรงเรียนน�ยร้อยตำ�รวจ

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นหน่วยง�นภ�ครัฐ

• ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

• ด้�นก�รกำ�หนดกลยุทธ์และบริห�รคว�มเสี่ยง

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) 

ตั้งแต่ 18 ธันว�คม 2556 กรรมก�รอิสระ บรษัิท เดอะแพลทินมั กรุป๊ จำ�กดั (มห�ชน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (2)

ตั้งแต่ 2549 กรรมก�รกฤษฎีก� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�)

ตั้งแต่ 14 ตุล�คม 2548 กรรมก�รอิสระ บริษัท ก่อสร้�งสหพันธุ์ จำ�กัด (มห�ชน) 

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว�่งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)

15. ชื่อ-สกุล น�ยตระก�ร  ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 

ตำ�แหน่ง กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�ร

อ�ยุ 79 ปี

วนัเข้�ดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ประก�ศนียบัตร พ�ณิชยก�ร ส�ข�บัญชี   

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่ม 

• ด้�นหน่วยง�นภ�ครัฐ

• ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่17/2004

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• (ไม่มี)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/กิจก�รอื่น  (7)

ตั้งแต่ 2547 กรรมก�ร บริษัทย่อย ส�ยธุรกิจน้ำ�ต�ล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

- บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี จำ�กัด

ตั้งแต่ 2549 กรรมก�ร บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง              

ตั้งแต่ 2546 กรรมก�ร บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด

ตั้งแต่ 2540 กรรมก�ร บริษัท ร�ช�เซร�มิค จำ�กัด

ตั้งแต่ 2535 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2546 - มิถุน�ยน 2559 กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพล�ยส์ จำ�กัด 

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : 13,621,766 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.31)

• คู่สมรส : น�งรัตน� ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 4,944,720 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.11)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)
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รายงานประจำาปี  2562     

18. ชื่อ-สกุล น�ยก�รุณ   กิตติสถ�พร  

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ, ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�่ตอบแทน

กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง (ล�ออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎ�คม 2562)

(เป็นกรรมก�รที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมก�รอิสระ)

อ�ยุ 72 ปี

วันเข�้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์  2553

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�โท MA (ก�รค้�ระหว�่ง ประเทศ), Syracuse University, USA. (ทุน USAID)   

• ปริญญ�ตรี BCA, New Zealand. (ทุน Colombo  Plan) 

• ประก�ศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva วปรอ.รุ่นท่ี 8 (วปรอ.388)

• Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี2554

• Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล

• ด้�นหน่วยง�นภ�ครัฐ

• ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Certification Program (DCP) ปี 2549 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (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   

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)

ต้ังแต่ เมษ�ยน 
2558

ประธ�นกรรมก�รสรรห�และ
กำ�หนดค�่ตอบแทน     

บริษัท เซ็นทรัลพัฒน� จำ�กัด (มห�ชน)

ตั้งแต่ 2554 กรรมก�รตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒน� จำ�กัด (มห�ชน)

ตั้งแต่ 2551 กรรมก�รอิสระและ ธน�ค�รกรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)

ประธ�นกรรมก�รสรรห�และ

พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

ตั้งแต่ 2551 กรรมก�รตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จำ�กัด (มห�ชน) 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (1)

ตั้งแต่ 2549 กรรมก�ร คณะกรรมก�รกฤษฎีก�

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2552-มี.ค.2558 กรรมก�รอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒน� จำ�กัด (มห�ชน)  

กรรมก�รสรรห�และ

กำ�หนดค่�ตอบแทน

2551-ต.ค.2560 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร ศูนย์ส่งเสริมศิลป�ชีพระหว่�งประเทศ

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว�่งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)

17. ชื่อ-สกุล น�ยสิทธิ   ลีละเกษมฤกษ์ 

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ

ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ/กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

(เป็นกรรมก�รที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมก�รอิสระ)

อ�ยุ 66 ปี

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2547

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รบัญชี คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี   

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นบัญชี

• ด้�นก�รเงิน 

• ด้�นก�รตล�ดและพัฒน�ธุรกิจใหม่ 

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

• Audit Committee Forum 2014 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)

ตั้งแต่ 2552 กรรมก�รสรรห�และ
กรรมก�รพิจ�รณ� 
ค่�ตอบแทน

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ตั้งแต่ 2537 รองประธ�นกรรมก�ร บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

• (ไม่มี)

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2557-28 ก.ย.
2561

รองประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มห�ชน)

2556-26 เม.ย.
2562

กรรมก�ร บริษัท เอส แอนด์ พี พร๊อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมนท์ จำ�กัด

2555-26 เม.ย. 
2562

กรรมก�ร บริษัท เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ย่ี คอนเซอร์เวช่ัน จำ�กัด

2548-26 
เม.ย.2562

กรรมก�ร บริษัท บ้�นสุขสบ�ย จำ�กัด

2538-26 
เม.ย.2562

กรรมก�ร บริษัท คอนติเนนตัล ซิต้ี จำ�กัด

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)
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20. ชื่อ-สกุล น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์์  

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ, ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง, กรรมก�รตรวจสอบ,

กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

(เป็นกรรมก�รที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมก�รอิสระ)

อ�ยุ 60 ปี

วันเข�้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2553

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�เอก วิศวกรรมศ�สตร์ ส�ข�ไฟฟ้� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย    

• ปริญญ�โท วิศวกรรมศ�สตร์ ส�ข�ไฟฟ้�  มห�วิทย�ลัยมิสซูรี่ สหรัฐอเมริก�

• ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศ�สตร์ ส�ข�ไฟฟ้� จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• หลักสูตรสำ�หรับผู้บริห�ร Harvard University,สหรัฐอเมริก�

• หลักสูตรสำ�หรับผู้บริห�ร Stanford Executive Program 2013

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นก�รกำ�หนดกลยุทธ์และบริห�รคว�มเสี่ยง

• ด้�นก�รตล�ดและพัฒน�ธุรกิจใหม่ 

• ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

• Director Certification Program  (DCP) รุ่นที่ 71 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)

ต้ังแต่ 1 กันย�ยน 2562 กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร บริษัท มัดแมน จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

• (ไม่มี)

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง:(ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว�่งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)

19. ชื่อ-สกุล น�ยวรภัทร  โตธนะเกษม  

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ, ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร, กรรมก�รตรวจสอบ

(เป็นกรรมก�รที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมก�รอิสระ)

อ�ยุ 70 ปี

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 26 กุมภ�พันธ์ 2553

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�เอกเศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ

University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมริก�

• ปริญญ�โท เศรษฐศ�สตร์ 

University of Illinois Urbana - Champaign สหรัฐอเมริก�

• ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ Kellogg School of Management

Northwestern University Evanston Illinois, สหรัฐอเมริก�

• ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์ (เกียรตินิยมดีม�ก) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• ปริญญ�ตรี นิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• หลักสูตรวิทย�ก�รตล�ดทุน รุ่นที่ 5

• หลักสูตรผู้บริห�รกระบวนก�รยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15

• หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงด้�นวิทย�ก�รพลังง�น (วพน.) รุ่นที่ 9

• หลักสูตรมห�นคร รุ่นที่ 4

• หลักสูตร TEPCOT รุ่นที่ 2

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

• ด้�นก�รเงิน 

• ด้�นก�รกำ�หนดกลยุทธ์และบริห�รคว�มเสี่ยง

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Directors Certification Program DCP 0/2000 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

• The Executive Director Course EDC 1/2012 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• Certificate of International Corporate Governance, Yale University, U.S.A.

• Director Certificate Program, Australian Institute of Corporate Directors

(รุ่น Train the Trainers), Bangkok

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)

ตั้งแต่ 28 มิ.ย.2556 กรรมก�ร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

ตั้งแต่ ส.ค.2555 กรรมก�ร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำ�กัด (มห�ชน)

ตั้งแต่ 2552 ประธ�นกรรมก�ร
และกรรมก�รอิสระ

บริษัท ปริญสิริ จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (1)

ตั้งแต่ มิ.ย.2555 กรรมก�รผู้จัดก�ร  มูลนิธิสถ�บันวิจัยและพัฒน�องค์กรภ�ครัฐ (IRDP)

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)
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22. ชื่อ-สกุล น�ยธีระ สงวนดีกุล 

ตำ�แหน่ง รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่-ส�ยง�นกลุ่มก�รผลิตธุรกิจน้ำ�ต�ล

อ�ยุ 68 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�โท  วิศวกรรมศ�สตร์ ส�ข�วิศวกรรมเคมี    

University of Wisconsin, Madison, USA   

• ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ สำ�หรับผู้บริห�ร มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

• ปริญญ�ตรี วิทย�ศ�สตร์ ส�ข�เคมี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

• ไม่มี

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (5)

ตั้งแต่ 2550 กรรมก�รบริษัท Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

ตั้งแต่ 2549 กรรมก�รบริษัท Savannakhet Sugar Corporation

ตั้งแต่ 2546 กรรมก�ร บริษัท รอยัลเพลสเรียลตี้ จำ�กัด

ตั้งแต่ 2535 กรรมก�ร บริษัท เจริญล�ภพัฒน� จำ�กัด

ตั้งแต่ 2553 กรรมก�ร บริษัท รอยัล เรสซิเด้นท์ ดีเวลลอปเม้นท์  จำ�กัด

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2546-มิ.ย. 2559 กรรมก�รบริษัท  บรษัิท เคเอสแอล แมททีเรยีล ซัพพล�ยส ์จำ�กดั        

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : 1,650,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.04)

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว�่งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)

21. ชื่อ-สกุล น�งอัญชลี  พิพัฒนเสริญ  

ตำ�แหน่ง กรรมก�รอิสระ, กรรมก�รตรวจสอบ, กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

(เป็นกรรมก�รที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมก�รอิสระ)

อ�ยุ 67 ปี

วันเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 29 กันย�ยน 2560

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ศึกษ�เพิ่มเติม (Accounting Information System)   

University of Texas at Austin, TX, USA

• ปริญญ�โท MS. (Accounting) มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)

คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• หลกัสตูรนกับรหิ�รระดบัสงู ธรรมศ�สตรเ์พ่ือสงัคม รุน่ท่ี 2 มห�วทิย�ลยัธรรมศ�สตร ์ 

คว�มเชี่ยวช�ญ

• ด้�นก�รบัญชี

• ด้�นก�รเงิน 

• ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่124/2552 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

• Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• Role of Chairman รุ่นที่ 25/2554

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

• Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 7/2019

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)

ต้ังแต่ 2553 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ บริษัท ไอร่� แคปปิตอล จำ�กั(มห�ชน)

ต้ังแต่ 2552 กรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่� จำ�กัด (มห�ชน)

ต้ังแต่ 2552 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกรรมก�รอิสระ บริษัท ปริญสิริ จำ�กัด (มห�ชน) 

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (2)

ตัง้แต ่2555 คณะอนุกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ด�้นก�รเงินและทรัพย์สิน

ตัง้แต ่2550 คณะกรรมก�รโครงก�รธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)
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24. ชื่อ-สกุล น�ยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์  

ตำ�แหน่ง รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่-ส�ยง�นจัดห�วัตถุดิบ 

อ�ยุ 39 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• Master Degree in Business Administration (Organization Leadership),   

The University of Findlay, Ohio, U.S.A

• Bachelor Degree in Business Administration (Marketing), Bangkok University.

• ก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้บริห�รระดับสูง (Competency For Executive Management) 2018

• Key Successors Development Program Year 2017

• Leadership Development Program Year 2016

• วิทย�ก�รพลังง�นสำ�หรับนักบริห�รรุ่นใหม่ 2015

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• (ไม่มี)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (6)

ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด

กรรมก�ร บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด

กรรมก�ร บรษัิท เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จำ�กดั

ต้ังแต่ มกร�คม 2562 กรรมก�ร บริษัท ไทยชูก�ร์ มิลเลอร์  จำ�กัด

ต้ังแต่ เมษ�ยน 2562 กรรมก�ร สม�คมผู้ผลิตน้ำ�ต�ลและชีวพลังง�นไทย

กรรมก�ร คณะกรรมก�รอ้อย (กอ.)

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : 92,647,024 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.10)   

• คู่สมรส : น�งวิก�นด� ชินธรรมมิตร์ 64,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001)

• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ:(ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว�่งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• บุตรของบุคคลในลำ�ดับที่  2

23. ชื่อ-สกุล น�ยธัชชัย ศุภผลศิริ  

ตำ�แหน่ง รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่-สำ�นักเลข�นุก�รบริษัทและกฎหม�ย

เลข�นุก�รบริษัท

อ�ยุ 62  ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�โท นิติศ�สตร์, Harvard University, USA  

• เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ยแห่งเนติบัณฑิตยสภ� 

• ปริญญ�ตรี (เกียรตินิยม) นิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• Ethical Leadership Program (ELP6/2016)

• ผู้ปฏิบัติง�นเลข�นุก�ร Fundamental Practice for Corporate Secretary(FPCS) รุ่น29/2014

• Corporate Governance for Executives (CGE)2014

• Company Secretary Program (CSP59/2014)

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่133/2017

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)

ตั้งแต่ 2559 ประธ�นกรรมก�ร บริษัท โรงพย�บ�ลวัฒนแพทย์ ตรัง จำ�กัด (มห�ชน)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (2)

ตั้งแต่ ก.ย.2560 กรรมก�รอิสระ บริษัท ต�ชำ�นิ จำ�กัด

ตั้งแต่ เม..ย.2562 กรรมก�ร สม�คมผู้ผลิตน้ำ�ต�ลและชีวพลังง�นไทย

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)
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รายงานประจำาปี  2562     

26. ชื่อ-สกุล น�ยโสมนัส  โพธิสัตย์    

ตำ�แหน่ง รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่-สำ�นักกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

อ�ยุ 57 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต (ก�รตล�ด) จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ปี 2529

• เศรษฐศ�สตร์บัณฑิต มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ปี2526

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่105/2008 

สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)   

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• (ไม่มี)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (1)

ตั้งแต่ 22 ม.ค.2562 กรรมก�ร บริษัท ไทยชูก�ร์ มิลเลอร์ จำ�กัด  

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว�่งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี) 

25. ชื่อ-สกุล น�ยธนภัทร ณ เชียงใหม่  

ตำ�แหน่ง รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่-ส�ยง�นบริห�รและสำ�นักง�น

(ดำ�รงตำ�แหน่งถึงวันที่ 31 พฤษภ�คม 2562)

อ�ยุ 70 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�ตรี เศรษฐศ�สตร์ก�รเงิน, Wharton School, University of Pennsylvania, USA   

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• (ไม่มี)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น (1)

ต้ังแต่ 1 มิถุน�ยน 2562 ผู้จัดก�รทั่วไป บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำ�กัด 

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

2545-2558 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักอจิสติกส์ บริษัท ไทยคม (จำ�กัด) มห�ชน       

และบริห�ร

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง: (ไม่มีก�รถือหุ้น)

• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ: (ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)
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28. ชื่อ-สกุล น�ยสินชัย สิริรัตนพลกุล  

ตำ�แหน่ง รักษ�ก�รผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส-ส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน (CFO)

(เข�้ดำ�รงตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงห�คม 2562)

อ�ยุ 56 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�ตรี ก�รเงิน มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิตย์   

• Orientation Course - CFO  Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 8

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

•  (ไม่มี)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• (ไม่มี)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

• (ไม่มี)

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว�่งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)

27. ชื่อ-สกุล น�ยมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์      

ตำ�แหน่ง (รักษ�ก�ร) ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่-ส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน (CFO)

(ล�ออกเมื่อวันที่ 1 สิงห�คม 2562 )

อ�ยุ 38  ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• ปริญญ�โท วิทย�ศ�สตร์มห�บัณฑิต ก�รเงิน จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• ปริญญ�ตรี วิทย�ศ�สตร์บัณฑิต (คณิตศ�สตร์) มห�วิทย�ลัยมหิดล

• Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7

• Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 2

สภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรมร�ชูปถัมภ์

• Professional Controller รุ่นที่ 6

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• (ไม่มี)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น 

• (ไม่มี)

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง : (ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)
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29. ชื่อ-สกุล น�งส�วศิริขวัญ     เลิศทวีวุฒิ    

ตำ�แหน่ง ผู้จัดก�รอ�วุโส-ง�นบัญชีกลุ่ม (ผู้ควบคุมดูแลก�รทำ�บัญชี)

อ�ยุ 43 ปี

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�/ ประวัติก�รอบรม

• บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต (ก�รบัญชี) มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง   

• บริห�รธุรกิจบัณฑิต (ก�รบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1

     สถ�บันเทคโนโลยีร�ชมงคล วิทย�เขตเทคนิคกรุงเทพฯ

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต (CPA) เลขทะเบียน 7158

ก�รอบรมหลักสูตรกรรมก�ร

• เตรียมพร้อมกับกระบวนก�รทำ�ง�นอัตโนมัติสำ�หรับนักบัญชียุคดิจิตอล

• เจ�ะลกึม�ตรฐ�น TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16: ส�ระสำ�คญั ผลกระทบ แนวท�ง

     ปฏิบัติ และกรณีศึกษ�

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ผู้บริห�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น

• (ไม่มี)

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร/ ผู้บริห�รในบริษัทอื่น/ กิจก�รอื่น

• (ไม่มี)

ประสบก�รณ์ทำ�ง�น 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำ�แหน่งที่สำ�คัญ

• (ไม่มี)

จำ�นวนก�รถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562)

• ของตนเอง: (ไม่มีก�รถือหุ้น)

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รและผู้บริห�ร

• (ไม่มี)



50     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

    

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารประจำาปี 2562
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปี 2562

ลำ�ดับ ชื่อ ตำ�แหน่ง ลักษณะ 
ก�รถือหุ้น

หุ้นส�มัญ (จำ�นวนหุ้น)

ณ วันที่ 31 ตุล�คม ณ วันที่ 31 ตุล�คม เพิ่ม/(ลด)
ระหว�่ง

ร้อยละ 
จำ�นวนหุ้น

2561 2562 รอบปีบัญชี ที่มีสิทธิออกเสียง

1. น�ยมนู เลียวไพโรจน์* ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอิสระ - ไม่มีหุ้นKSL ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL 

2. น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร/ประธ�นเจ�้หน้�ที่บริห�รและ 
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

ท�งตรง  105,138,031.00  108,818,031.00  3,680,000.00 2.47

ม.ล.จ�รุวัฒน� ชินธรรมมิตร์ ท�งอ้อม(คู่สมรส)  52,775,901.00  52,775,901.00 - 1.20

3. น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมก�ร/รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส ท�งตรง  29,390,196.00  29,390,196.00 - 0.67

น�งมนทนัฐ แต้มศิริชัย ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส ท�งอ้อม(คู่สมรส)  30,688,231.00  30,688,231.00 - 0.70

4. น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ กรรมก�ร/รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส ท�งตรง  1,200,000.00  2,640,000.00  1,440,000.00 0.06

5. น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมก�ร/รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส ท�งตรง  55,937,112.00  55,937,112.00  - 1.27

น�งกรกช โรจนะโชติกุล ท�งอ้อม(คู่สมรส)  3,166,748.00  3,166,748.00  - 0.07

6. น�งอินทิร� สุขะนินทร์ กรรมก�ร/รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส ท�งตรง  25,471,699.00  25,471,699.00  - 0.58

7. น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร/รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ท�งตรง  99,799,954.00  99,799,954.00  - 2.26

8. น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร/รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ท�งตรง  43,279,926.00  43,279,926.00  - 0.98

ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์ ท�งอ้อม 
(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ)

 11,088,000.00  11,088,000.00  - 0.25

ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์ ท�งอ้อม 
(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ)

 11,088,000.00  11,088,000.00  - 0.25

ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์ ท�งอ้อม 
(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ)

 374,000.00  374,000.00  - 0.01

9. น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร/ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ท�งตรง  96,475,726.00  96,475,726.00  - 2.19

น�งสมจิตร สมสุขเจริญ ท�งอ้อม(คู่สมรส)  279,206.00  279,206.00  - 0.01

ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ ท�งอ้อม 
(บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ)

 17,733,759.00  17,733,759.00  - 0.40

10. น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร/ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ท�งตรง  99,683,643.00  99,683,643.00  - 2.26

11. น�ยชนะชัย    ชุติม�วรพันธ์ กรรมก�ร ท�งตรง  115,355,499.00  115,355,499.00  - 2.62

12. น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร ท�งตรง  57,467,546.00  57,467,546.00  - 1.30

13. น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร ท�งตรง  22,907,921.00  22,907,921.00  - 0.52

น�งดรุณี เลิศดำ�รงค์ลักษณ์ ท�งอ้อม(คู่สมรส)  2,194,852.00  2,194,852.00  - 0.05

14. น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ ท�งตรง  158,162.00  158,162.00  - 0.004

15. น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมก�ร ท�งตรง  13,621,766.00  13,621,766.00  - 0.31

น�งรัตน� ชุณหโรจน์ฤทธิ์ ท�งอ้อม(คู่สมรส)  4,944,720.00  4,944,720.00  - 0.11

16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ     บำ�เพ็ญบุญ* กรรมก�รอิสระ - ไม่มีหุ้นKSL ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL 

17. น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์* กรรมก�รอิสระ - ไม่มีหุ้นKSL ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL 

18. น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร* กรรมก�รอิสระ** - ไม่มีหุ้นKSL ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL 

19. น�ยวรภัทร โตธนะเกษม* กรรมก�รอิสระ - ไม่มีหุ้นKSL ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL 

20. น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ กรรมก�รอิสระ - ไม่มีหุ้นKSL ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL 

21. น�งอัญชลี  พิพัฒนเสริญ* กรรมก�รอิสระ - ไม่มีหุ้นKSL ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL 

22. น�ยธีระ สงวนดีกุล รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ท�งตรง 1,650,000.00 1,650,000.00 - 0.04

23. น�ยธัชชัย ศุภผลศิริ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ไม่มีหุ้นKSL ไม่มีหุ้นKSL ไม่มีหุ้นKSL ไม่มีหุ้นKSL

24. น�ยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ท�งตรง 92,647,024.00 92,647,024.00 - 2.10

น�งวิก�นด� ชินธรรมมิตร์ ท�งอ้อม(คู่สมรส) 64,900.00 64,900.00 - 0.001

25. น�ยธนภัทร ณ เชียงใหม่ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ไม่มีหุ้นKSL ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL 

26. น�ยโสมนัส โพธิสัตย์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - ไม่มีหุ้นKSL ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL 

27. น�ยมีชัย** ปิยะวิเศษพัฒน์ (รักษ�ก�ร)ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่(CFO) - ไม่มีหุ้นKSL ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL 

28. น�ยสินชัย สิริรัตนพลกุล (รักษ�ก�ร)ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
อ�วุโส (CFO)

- ไม่มีหุ้นKSL ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL  ไม่มีหุ้นKSL 

หม�ยเหตุ  
1. *น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร (กรรมก�รอิสระ) ลำ�ดับที่ 18 ล�ออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎ�คม 2562
2. **น�ยมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์ (รักษ�ก�ร)ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่(CFO) ลำ�ดับที่ 27 ล�ออกเมื่อวันที่ 1 สิงห�คม 2562
3. ผู้บริห�รลำ�ดับที่ 2,3,4,5,6,27,28 คือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริห�รต�มโครงสร้�งของบริษัท และต�มประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต
4. ผู้บริห�รลำ�ดับที่ 22,23,24,25,26 คือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริห�รต�มโครงสร้�งของบริษัท
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รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รายชื่อการดำารงตำาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ตำ�แหน่ง

ลำ�ดับ ชื่อ - น�มสกุล บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

1. น�ยมนู เลียวไพโรจน์ ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอิสระ X X X

2. น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ กรรก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�ร
ผู้จัดก�รใหญ่ 

// // // X X X X X X /

3. น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // // / / X

4. น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // // / / / /

5. น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // // / / / /

6. น�งอินทิร� สุขะนินทร์ กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // // / /

7. น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร/กรรมก�รบริห�ร/กรรมก�รสรรห�และ
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน

// // // / /

8. น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร/กรรมก�รบริห�ร/กรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง // // // / / / / / / / / /

9. น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // // / /

10. น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // //

11. น�ยชนะชัย    ชุติม�วรพันธ์ กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // // / / / / / / // /

12. น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร / / /

13. น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รและกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร / / /

14. น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // // /

15. น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมก�รและกรรมก�รบริห�ร // // // / / /

16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ     บำ�เพ็ญบุญ กรรมก�รอิสระ/ประธ�นกรรมก�รสรรห�และ
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน/กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

17. น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมก�รอิสระ/ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ/
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

18. น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร กรรมก�รอิสระ/ประธ�นกรรมก�รสรรห�และ
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน/กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

19. น�ยวรภัทร โตธนะเกษม กรรมก�รอิสระ/ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร/
กรรมก�รตรวจสอบ/

20. น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ กรรมก�รอิสระ/ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง/
กรรมก�รตรวจสอบ/กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�
ค่�ตอบแทน

21. น�งอัญชลี  พิพัฒนเสริญ กรรมก�รอิสระ/กรรมก�รตรวจสอบ/กรรมก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�ร

22. น�ยธีระ สงวนดีกุล รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ / /

23. น�ยพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ / / / / /

24. น�ยวิรัช ชุนฟัง ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ /

25. น�ยธีระพงษ์ น�คะศักดิ์เสวี ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่/กรรมก�รผู้จัดก�ร
บริษัทย่อย

/
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หม�ยเหตุ  
1. เครื่องหม�ย  ตำ�แหน่ง
           X        ประธ�นกรรมก�ร
           /         กรรมก�ร
           //        กรรมก�รบริห�ร
2. ร�ยชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
      บริษัทย่อย

1. บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด
2. บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด
3. บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี จำ�กัด
4. บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำ�กัด
5. บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด
6. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำ�กัด
7. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิ้ง จำ�กัด
8. บริษัท น้ำ�ต�ลสะหวันนะเขต จำ�กัด

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย

บริษัทกำ�หนดนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทน
กรรมก�รท่ีเหม�ะสมแก่กรรมก�รบริษัท  และมีก�รเสนอขออนุมัติจ�ก 
ผู้ถือหุ้นทุกปี โดยคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน  
ได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจค่�ตอบแทนกรรมก�รและกรรมก�รชุดย่อย โดย
พจิ�รณ�คว�มรบัผดิชอบ และผลก�รปฏบัิตหิน�้ทีข่องคณะกรรมก�รบรษัิท 
ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำ�ในตล�ดหลักทรัพย์ฯ และใน
กลุ่มอุตส�หกรรมเดียวกัน มีขน�ดและลักษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน 
รวมท้ังผลสำ�รวจค่�ตอบแทนค่�ตอบแทนกรรมก�รของสม�คมส่งเสริม
กรรมก�รบริษัทไทย(IOD)  รวมถึงผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯในภ�พรวม 
ก�รจ่�ยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ
โดยค่�ตอบแทนกรรมก�ร  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. ค่�ตอบแทนประจำ� (Fixed Fee)  ซึ่งจะจ่�ยให้กับกรรมก�ร

เป็นร�ยเดือน
2. ค่�เบ้ียประชุมคณะกรรมก�รชุดย่อย (Attendance Fee) 

เป็นค่�ตอบแทนท่ีจ่�ยให้กับกรรมก�รท่ีเข้�ร่วมประชุมใน 
แตล่ะครัง้ โดยจ�่ยให้เฉพ�ะกรรมก�รท่ีเข้�รว่มประชุมเท่�นัน้

3. โบนัสกรรมก�รเป็นค่�ตอบแทนพิเศษท่ีจ่�ยให้กับกรรมก�ร 
ปีละครั้ง โดยพิจ�รณ�จ�กผลประกอบก�รของบริษัทใน
แต่ละปี

บริษัทได้กำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รโดยได้รับอนุมัติจ�ก
ท่ีประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 22 กุมภ�พันธ์ 2562 โดยกำ�หนด 
ค่�ตอบแทนกรรมก�ร ซึ่งประกอบด้วย   

1. ค่�ตอบแทน - ประธ�นกรรมก�ร  
ปีละไม่เกิน 540,000 บ�ท

2. ค่�ตอบแทน - ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
     ปีละไม่เกิน 540,000 บ�ท

9. Koh Kong Plantation Co., Ltd.
10. Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.
11. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
บริษัทร่วม
12. บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มินัล จำ�กัด (มห�ชน)
13. บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มห�ชน)

3.    น�ยชนะชัย  ชุติม�วรพันธ์ (กรรมก�ร) ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�ร 
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน) เมื่อ เมษ�ยน 2562

3. ค่�ตอบแทน - กรรมก�ร 19 คน
     ปีละไม่เกิน 8,550,000 บ�ท  
     ร�ยเดือนๆละ 25,000 บ�ท+โบนัส
4. ค่�เบ้ียประชุมคณะกรรมก�รชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และคณะกรรมก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�ร ที่เข�้ประชุม

     -  ค่�เบี้ยประชุมประธ�นคณะกรรมก�รชุดย่อยที่เข�้ประชุม
        ครั้งละไม่เกิน 7,200 บ�ทต่อคน
     -   ค่�เบี้ยประชุมคณะกรรมก�รชุดย่อยที่เข�้ประชุม
        ครั้งละไม่เกิน 6,000 บ�ทต่อคน
5. ค่�เบี้ยประชุมประธ�นกรรมก�รบริห�ร 1,200 บ�ทต่อครั้ง 

กรรมก�รบริห�ร 1,000 บ�ทต่อครั้ง
6. สิทธิผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี
นอกจ�กนี้แล้ว ไม่มีค่�ตอบแทนกรรมก�รในลักษณะอื่นอีก

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทกำ�หนดค่�ตอบแทนท่ีเหม�ะสมแก่กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

โดยพิจ�รณ�จ�กคุณสมบัติ หน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบ และเปรียบเทียบ
กับก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของบริษัทอ่ืนในกลุ่มอุตส�หกรรมเดียวกันและ 
ในตล�ดหลักทรัพย์ ตลอดจนผลก�รดำ�เนินง�นและขน�ดของธุรกิจ  
เพื่อทำ�ให้เกิดแรงจูงใจในก�รพัฒน�บริษัทได้อย�่งต่อเนื่อง

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่�ตอบแทนผู้บริห�รจะเป็นไปต�มหลักก�รและนโยบ�ยท่ีบริษัท

กำ�หนด โดยจะเช่ือมโยงกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทและผลปฏิบัติง�น
ของแต่ละคนท้ังนี้ระดับของค่�ตอบแทนผู้บริห�รอยู่ในระดับท่ีจูงใจและ
รักษ�ผู้บริห�รที่มีคุณภ�พต�มที่บริษัทต้องก�ร
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ
ค่�ตอบแทน
คณะกรรมก�ร

บริษัท

เบี้ยประชุม

คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รสรรห� คณะกรรมก�ร คณะกรรมก�ร โบนัส รวมสุทธิ

บริห�ร ตรวจสอบ และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน กำ�กับดูแลกิจก�ร บริห�รคว�มเสี่ยง (บ�ท)

1 น�ยมนู เลียวไพโรจน์ 360,000.00 - - - - - 120,000.00 480,000.00 

2 น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ 300,000.00 14,400.00 - - - - 100,000.00 414,400.00 

3 น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย 300,000.00 12,000.00 - - - - 100,000.00 412,000.00 

4 น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ 300,000.00 11,000.00 - - - - 100,000.00 411,000.00 

5 น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล 300,000.00   9,000.00 - - - - 100,000.00 409,000.00 

6 น�งอินทิร� สุขะนินทร์ 300,000.00 12,000.00 - - - - 100,000.00 412,000.00 

7 น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ 300,000.00 10,000.00 - 24,000.00 - - 100,000.00 434,000.00 

8 น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ 300,000.00   8,000.00 - - -   6,000.00 100,000.00 414,000.00 

9 น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ 300,000.00 12,000.00 - - - - 100,000.00 412,000.00 

10 น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ 300,000.00 11,000.00 - - - - 100,000.00 411,000.00 

11 น�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์ 300,000.00 11,000.00 - - - - 100,000.00 411,000.00 

12 น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์ 300,000.00 - - - - - 100,000.00 400,000.00 

13 น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์ 300,000.00 - - - 12,000.00 - 100,000.00 412,000.00 

14 น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ 300,000.00 11,000.00 - - - - 100,000.00 411,000.00 

15 น�ยตระก�ร 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 น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ 360,000.00 - 36,000.00 - - 24,000.00 120,000.00 540,000.00 

18 น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร 200,000.00 - - 21,600.00 - 18,000.00 0 239,600.00 

19 น�ยวรภัทร โตธนะเกษม 300,000.00 - 30,000.00 - 21,600.00 - 100,000.00 451,600.00 

20 น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ 300,000.00 - 30,000.00 24,000.00 - 28,800.00 100,000.00 482,800.00 

21 น�งอัญชลี พิพัฒนเสริญ 300,000.00 - 30,000.00 - 18,000.00 - 100,000.00 448,000.00 

รวม 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 

หม�ยเหตุ
1. ค่�ตอบแทนดังกล่�วไม่รวมค�่ตอบแทนกรรมก�รในบริษัทย่อย
2. น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร (กรรมก�รอิสระ/ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน/กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง) ลำ�ดับที่ 18 ล�ออกมีผล

วันที่ 1 กรกฎ�คม 2562
3. คณะกรรมก�รบริษัทแต่งตั้ง พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ (กรรมก�รอิสระ) เป็นประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 

เมืื่อวันที่ 2 สิงห�คม 2562

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
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2.      ค่าตอบแทนผู้บริหารในปีที่ผ่านมา
ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร รวมจำ�นวน 14 คน (ต�มร�ยช่ือคณะผู้

บริห�รระดับสูง) มีค่�ตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือนและโบนัส รวมเป็นเงิน  
52,481,905.10 ล�้นบ�ท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับพนักง�นขององค์กรม�โดยตลอด และ
มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยเรื่องก�รฝึกอบรมและก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล 
อย่�งตอ่เนือ่งและสม่ำ�เสมอ  เพือ่ให้พนกัง�นมีศกัยภ�พและประสทิธภิ�พใน 
ก�รปฏิบัติง�นและมีคว�มเจริญก้�วหน้�ในหน้�ที่ก�รง�นในส�ยง�น 
ของตนโดยกำ�หนดเป้�หม�ยให้บุคล�กรทุกคนเข้�รับก�รอบรมให้
สอดคล้องกับทิศท�งและกลยุทธ์ของบริษัท มีก�รจัดอบรมท้ังในบริษัท
โดยเชิญวิทย�กรม�บรรย�ยและฝึกอบรมพนักง�นในเร่ืองต่�งๆท่ีเก่ียวกับ
ก�รทำ�ง�นรวมท้ังเรือ่งจรยิธรรม และให้พนกัง�นเข้�รว่มอบรมและสมัมน�

3.      ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯมีระเบียบกำ�หนดผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนแก่ผู้บริห�ร

ระดับสูงในลักษณะอ่ืน เช่น รถยนต์ประจำ�ตำ�แหน่ง ค่�น้ำ�มันเช้ือเพลิง  
ค่�ใช้จ่�ยบำ�รุงรักษ� และสวัสดิก�รอื่นๆ ในสถ�นะพนักง�นบริษัทฯ

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคล�กรของบริษัทมีดังนี้ 

ณ วันที่ 31 ตุล�คม  2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพ�ทด้�นแรงง�นที่มีนัยสำ�คัญอันมีผลกระทบท�งด้�นลบต่อบริษัท

เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้กับบริษัทอื่นๆภ�ยนอกบริษัทด้วย นอกจ�กนี้ บริษัทมี
ก�รว�งแผนก�รอบรม  และสนับสนุนในเรื่องงบประม�ณอย่�งสม่ำ�เสมอ 
พร้อมท้ังสนับสนุนให้มีก�รสื่อส�รเพ่ือถ่�ยทอดและบริห�รคว�มรู้  
(Knowledge Management) ร่วมกันระหว่�งพนักง�นในองค์กร โดย
รวบรวมองค์คว�มรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กรม�พัฒน�เป็นระบบเพื่อให้พนักง�น
ทุกคนส�ม�รถเข้�ถึงองค์คว�มรู้ต่�งๆผ่�นระบบเว็บไซต์ภ�ยใน(Intranet) 
และส�ม�รถนำ�ม�เป็นแบบอย่�งที่ดีต่อก�รพัฒน�ตนเอง

งบรวม งบเฉพ�ะกิจก�ร

2562 2561 2562 2561

จำ�นวนพนักง�นถัวเฉลี่ย (คน)

ช่วงฤดูก�รผลิต 6,118 6,480 2,169 2,534

ช่วงปกติ 4,639 4,774 1,689 1,894

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น (ล้�นบ�ท) 1,461.84 1,568.17 624.27 642.43
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ในฐ�นะผู้นำ�องค์กร ได้ดำ�เนินธุรกิจด้วย

คว�มรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และมีคว�มมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจ
และพัฒน�องค์กรให้เติบโตอย่�งย่ังยืน โดยยึดม่ันในหลักก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดีและจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจที่

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ  ได้ดำ�เนินกิจกรรมต�่งๆ ดังนี้
1.   คณะกรรมก�รบรษัิทไดป้ฏบัิตติ�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ี

ดีของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (CG 
Code) และสม�คมสง่เสรมิสถ�บันกรรมก�รบรษัิทไทย(IOD) นโยบ�ยก�ร
กำ�กบัดแูลกจิก�รและจรรย�บรรณในก�รดำ�เนนิธรุกจิ ตลอดจนหลกัเกณฑ์
ในระดับส�กลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่�งๆ เช่น ASEAN CG 
Scorecard เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯได้รับก�รประเมินผลจ�กโครงก�รสำ�รวจ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำ�ปี 2562 โดยสม�คม
ส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent)

2.  จัดอบรมสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รให้กับพนักง�นใหม่ทุกระดับ 
โดยผ่�นหลักสูตร “ KSL Basic 2019 ” เร่ืองจริยธรรมธุรกิจและม�ตร�ก�ร
เพื่อป้องกันก�รทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อส่งเสริมคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ แก่
พนักง�นในวันที่ 7 มีน�คม พ.ศ.2562

3.  เผยแพร่นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณใน 
ก�รดำ�เนินธุรกิจ คู่มือม�ตร�ก�รต่อต้�นทุจริตคอร์รัปช่ันในเว็บไซต์ของ
บริษัทและเว็บไซต์ภ�ยใน (Intranet) เพ่ือให้กรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร 
และพนักง�นของบริษัทฯทุกกลุ่มรับทร�บ และยึดถือเป็นเป็นแนวท�งใน
ก�รปฏิบัติง�น

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดที่ 
1.สิทธิของผู้ถือหุ้น, หมวดท่ี 2.ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน, 
หมวดที่ 3. บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย, หมวดที่ 4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและ
คว�มโปร่งใส, หมวดที่ 5.บทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร, 
หมวดท่ี 6. ก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ัน และหมวดท่ี 7.ก�รให้ข้อมูล 
ก�รกระทำ�ผิดและก�รทุจริต 

ท้ังนี้บริษัทฯได้ดำ�เนินก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ ภ�ยใต้
นโยบ�ยในระหว่�งปีที่ผ่�นม�

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นเสนอว�ระก�รประชุมและส่งคำ�ถ�ม 

ท่ีเกี่ยวข้องกับว�ระก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเป็นก�รล่วงหน้� 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม ถึง  30 พฤศจิก�ยน เพื่อก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น
ในเดือนกุมภ�พันธ์ของปีถัดไป โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บผ่�นระบบข่�ว
ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประก�ศหลักเกณฑ์ และ
ระบุขั้นตอนท่ีชัดเจนไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ท่ี www.kslgroup.com  
ส่วนของ “ ข้อมูลสำ�หรับนักลงทุน ” ภ�ยใต้หัวข้อ “ห้องข่�ว”

2. แจ้งวิธีก�รลงคะแนนและนับคะแนนก่อนก�รประชุมผู้ถือหุ้น
และใช้บัตรลงคะแนนเสียง

3. นำ�เสนอค่�ตอบแทน รวมท้ังหลักเกณฑ์ก�รให้ค่�ตอบแทน
สำ�หรับกรรมก�รแต่ละตำ�แหน่งท่ีชัดเจน ได้แก่ ค่�ตอบแทนประจำ�  
เบ้ียประชุม ค�่ตอบแทนประจำ�ปี ให้ผูถ้อืหุ้นพิจ�รณ�อนมัุตเิป็นประจำ�ทุกปี

4. บรษัิทฯ เปิดโอก�สให้ผูถ้อืหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมก�ร
แบบร�ยบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมก�รให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน

5. ผู้ถือหุ้นส�ม�รถด�วน์ โหลดข้อมูลต่�งๆของบริษัทได้ ท่ี  
www.kslgroup.com ซ่ึงจะมีข้อมูลท�งก�รเงิน ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท
รวมถงึข้อมลูก�รประชุม ซ่ึงจะอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผูถ้อืหุ้นและผูท่ี้สนใจ
ศกึษ�ส�รสนเทศของบรษัิทได ้ อกีท้ังยังส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเพิม่เตมิได ้
ผ่�นท�ง Email: ir@kslgroup.com และ secretary@kslgroup.com

6. บริษัทมีนโยบ�ยท่ีจะอำ�นวยคว�มสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น 
ได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่�งเต็มที่ เช่น มีวันกำ�หนดร�ยชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
สิทธิเข้�ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�และมีมติอนุมัติก�รจ่�ย
เงินปันผลประจำ�ปี และก่อนท่ีจะมีวันกำ�หนดร�ยช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิรับ
เงินปันผล เพื่อเป็นก�รรักษ�สิทธิของผู้ถือหุ้นในก�รเลือกท่ีจะถือหุ้นเพื่อ
รับเงินปันผลหรือไม่ และบริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยอำ�นวยคว�มสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถ�บัน 
เข�้รว่มประชุม  ท้ังนี ้บรษัิทไดจ้ดัก�รประชมุส�มัญผูถ้อืหุ้นประจำ�ปี 2561  
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2561 เวล� 09.30 น. ณ 
ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธย�  
แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทว ี กรงุเทพมห�นคร  จงึเป็นสถ�นท่ีท่ีสะดวก
ต่อก�รเดินท�ง นอกจ�กนี้ บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกส�ร 
ลงทะเบียนเข้�รว่มก�รประชุมลว่งหน�้กอ่นวนัประชุม เพือ่ลดระยะเวล�ใน
ก�รตรวจสอบเอกส�รในวนัประชุมและบรษัิทจดัช่องท�งก�รลงทะเบียน ณ 
สถ�นท่ีจัดก�รประชุมสำ�หรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมด�และนักลงทุนสถ�บัน 
โดยบรษัิทฯ ไดน้ำ�เทคโนโลยีระบบบ�ร์โคด้ (Barcode) ม�ใช้กบัก�รประชมุ
ผู้ถือหุ้นท้ังก�รลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ก�รนับคะแนนและแสดงผลเพ่ือให้ 
ก�รดำ�เนินก�รประชุมส�ม�รถกระทำ�ได้รวดเร็วถูกต้องแม่นยำ�

7. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 ครั้งท่ี 
1/2562 บริษัทฯได้กำ�หนดว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเร่ืองๆ อย่�งชัดเจน 
เช่น ว�ระงบแสดงฐ�นะก�รเงินและงบกำ�ไรข�ดทุน ว�ระจัดสรรเงินกำ�ไร
เพื่อจ่�ยปันผลและสำ�รองต�มกฎหม�ย ว�ระก�รเลือกตั้งกรรมก�รแทน
กรรมก�รท่ีครบกำ�หนดออกต�มว�ระ ว�ระก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
กรรมก�ร  ว�ระก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่�สอบบัญชี

8. ในท่ีประชุมส�มัญผูถ้อืหุ้นประจำ�ปี 2561 ครัง้ท่ี1/2562 ประธ�น
กรรมก�รไดแ้จง้กฎเกณฑส์ำ�หรบัก�รประชุมและวธิกี�รออกเสยีงลงมติให้
ผู้ถือหุ้นทร�บ ในก�รประชุมเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่�งเท่�เทียม 
ในก�รตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ แสดงคว�มคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต�่งๆ  บรษัิทมกี�รบันทึกก�รถ�่ยวดิทัีศน ์บันทึกภ�พและเสยีง 
ก�รประชุม ท้ังนี้ บริษัทไม่มีนโยบ�ยลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในก�รรับรู้
ส�รสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มีก�รแจกเอกส�รที่มีข้อมูลสำ�คัญเพิ่มเติม
อย�่งกะทันหัน ไม่มกี�รเพิม่ว�ระอืน่ๆท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืเชิญประชุม
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญใดๆโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บล่วงหน้� 
ไม่จำ�กัดสิทธิในก�รเข�้ประชุมของผู้ถือหุ้นที่ม�ส�ย เป็นต้น
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9.  ร�ยง�นก�รประชุมส�มญัผูถ้อืหุ้นประจำ�ปี 2561 ครัง้ท่ี1/2562 
มีก�รบันทึกก�รประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบได้   
มีก�รบันทึกเกี่ยวกับก�รแจ้งวิธีก�รลงคะแนนและนับคะแนน  และบันทึก
ร�ยชือ่พรอ้มตำ�แหนง่ของกรรมก�รท่ีเข้�รว่มประชุมผูถ้อืหุ้น รวมถงึบันทึก
ประเด็นคำ�ถ�มคำ�ตอบที่ผู้ถือหุ้นซักถ�มหรือเสนอคว�มคิดเห็น พร้อมทั้ง
บันทึกจำ�นวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละว�ระ  ซึ่งท�งบริษัทได้เผยแพร่
ร�ยง�นก�รประชุม ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทภ�ยใน 14 วันนับจ�ก 
วันประชุมผู้ถือหุ้น
          10. คณะกรรมก�รบรษัิท ไมม่กี�รถอืหุ้นรวมกนัเกนิกว�่ รอ้ยละ 25 
ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท`

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1.  บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในก�รออกเสียงลงคะแนนในแบบ 
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นส�มัญ 

2.  เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจ�รณ�แต่งตั้ง
เป็นกรรมก�รล่วงหน้� ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2562 ถึง 30 พฤศจิก�ยน  
2562 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย พรอ้มท้ังประก�ศหลกัเกณฑ ์และระบุข้ันตอนท่ีชดัเจนไว้
ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.kslgroup.com ส่วนของ “ข้อมูลสำ�หรับ
นักลงทุน” ภ�ยใต้หัวข้อ “ห้องข่�ว” ซ่ึง ภ�ยหลังท่ีรับเรื่อง ท่ีประชุม 
คณะกรรมก�รบรษัิท จะพจิ�รณ�กลัน่กรองต�มกระบวนก�รตอ่ไปอย่�งไร
ก็ต�มที่ผ่�นม�ไม่มีก�รเสนอชื่อแต่อย�่งใด

3.  บรษัิทฯ ไดแ้นบหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถ้อืหุ้น 
ส�ม�รถกำ�หนดทิศท�งก�รลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละว�ระ ไปพร้อม
กบัหนงัสอืนดัประชุม  เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกแกผู่ถ้อืหุ้นท่ีไมส่�ม�รถเข้�
รว่มประชุมดว้ยตนเอง ส�ม�รถมอบอำ�น�จให้กรรมก�รอสิระหรอืบุคคลอ่ืน 
เข้�ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมท้ังเผยแพร่ หนังสือเชิญ
ประชุมฉบับสมบูรณท้ั์งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�องักฤษ  บนเวบ็ไซตข์องบรษัิท
ลว่งหน�้ 30 วันกอ่นวนัประชุมเพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นไดศ้กึษ�ข้อมูลกอ่นวนัประชุม 
ส่วนหนังสือเชิญประชุมทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ บริษัทฯได้มอบให้ 
บรษัิทศนูย์รบัฝ�กหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จำ�กดั  ซ่ึงเป็นน�ยทะเบียนหุ้น 
ของบรษัิทฯ ดำ�เนนิก�รจดัสง่ให้ผูถ้อืหุ้นลว่งหน�้กอ่นวนัประชุมไมน่อ้ยกว�่ 
21 วัน กรณีว�ระปกติ และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน�้ก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว�่ 14 วัน กรณีว�ระพิเศษ 

4.  บริษัทฯได้กำ�หนดนโยบ�ยป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน 
ของบรษัิท  โดยให้กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นท่ีรบัทร�บข้อมูลภ�ยใน
ท่ีมีนัยสำ�คัญท่ีอ�จส่งผลต่อก�รเปล่ียนแปลงของร�ค�ซ้ือข�ยหลักทรัพย์  
งดก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ในระยะเวล�หนึ่งเดือน ก่อนจะมีก�รประก�ศ 
ผลก�รดำ�เนินง�น หรือ ข้อมูลภ�ยในนั้นจะเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน  
(หมวดท่ี 2 - ก�รปฏบัิตติอ่ผูถ้อืหุ้นอย่�งเท่�เทียมกนั) นอกจ�กนัน้ บรษัิทฯ
ใช้ม�ตรก�รแจ้งเตือนกรรมก�รและผู้บริห�รล่วงหน้�เป็นล�ยลักษณ์
อักษรก่อนก�รเปิดเผยงบก�รเงินทุกไตรม�ส ว่�ให้งดซ้ือข�ยหลักทรัพย์
บริษัทฯ ตั้งแต่วันใดถึงวันใดอย่�งแจ้งชัด ผ่�นเลข�นุก�รฯบริษัทและ
ร�ยง�นให้ท่ีประชุมคณะกรรมก�รบรหิ�รและกรรมก�รบรษัิททร�บทุกครัง้  
ถึงก�รเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมก�รและผู้บริห�ร(ห�กมี)เพ่ือ 
คว�มโปรง่ใส กบัแจง้ข่�วจ�กสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และ
ตล�ดหลกัทรพัย์ กรณมีกี�รกระทำ�ผดิเกีย่วกบัก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน  เพือ่ให้

กรรมก�รและผูบ้รหิ�รใช้คว�มระมัดระวงัเกีย่วกบัก�รใช้หรอือ�จถกูมองว่�
ใช้ข้อมูลภ�ยในของบริษัทฯที่ยังไม่เปิดเผยต่อส�ธ�รณะ

5.  บริษัทมีม�ตรก�รป้องกันกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น
ใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อห�ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในท�งมิชอบ  
(แสดงร�ยละเอียดในหัวข้อ เรื่องก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน)

6.  บริษัทได้กำ�หนดข้อบังคับของบริษัทว่� กรรมก�รบริษัทจะ
ประกอบกิจก�ร หรือเข้�เป็นหุ้นส่วนในห้�งหุ้นส่วนส�มัญหรือหุ้นส่วน 
ไม่จำ�กัดคว�มรับผิดในห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมก�รของ
บริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมห�ชนจำ�กัดอื่นท่ีประกอบกิจก�รอันมีสภ�พ 
อย่�งเดยีวกนั และเป็นก�รแข่งขันกบักจิก�รของบรษัิทไม่ได ้เวน้แตจ่ะแจง้
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทร�บก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง  และกรรมก�รต้องแจ้งให้
บริษัททร�บโดยไม่ชักช้�ห�กมีส่วนได้เสียไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สญัญ�ใดๆ ท่ีบรษัิททำ�ข้ึนในระหว�่งรอบปีบญัชี  หรอืถอืหุ้นหรอืหุ้นกูเ้พิม่
ข้ึนหรอืลดลงในระหว�่งรอบปีบัญชีในบรษัิทหรอืบรษัิทในเครอื  โดยบรษัิท
ส่งเสริมให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และ 
ผูเ้กีย่วขอ้งตอ่คณะกรรมก�ร ผ�่นว�ระก�รประชุมของคณะกรรมก�รบรษัิท    
นอกจ�กนี ้กรรมก�รหรอืผูบ้รหิ�รท่ีมสีว่นไดเ้สยีหรอืมีสว่นเกีย่วข้องจะไม่มี
สิทธิออกเสียงในว�ระดังกล่�ว

7.   ในปีที่ผ�่นม� ไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมก�ร/ผู้บริห�รของบริษัท
มกี�รซ้ือข�ยหลกัทรพัย์โดยใช้ข้อมูลภ�ยใน  และบรษัิทไมม่กี�รฝ�่ฝนืหรอื
ไม่ปฎิบัติต�มหลักเกณฑ์ก�รทำ�ร�ยก�รระหว�่งกัน

8.  บริ ษัทไม่มีร�ยก�รท่ี เกี่ ยวโยงกัน(Related Part ies  
Transaction) ที่ต้องขออนุมัติจ�กผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิของ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ท่ีเกีย่วข้องกบับรษัิท ท้ังผูม้สีว่นไดเ้สยีภ�ยใน ไดแ้ก ่ 
ผู้ถือหุ้น พนักง�น และผู้มีส่วนได้เสียภ�ยนอก ได้แก่ ลูกค้� คู่ค้� คู่แข่ง
ท�งก�รค�้ เจ�้หนี ้และชุมชนท่ีบรษัิทต้ังอยู่ ในอดตีท่ีผ�่นม� บรษัิทดำ�เนนิ
นโยบ�ยต�่ง ๆ  ในก�รสร้�งจริยธรรมก�รดำ�เนินธุรกิจม�โดยตลอด เช่น  
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ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและแนวปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน
และกำ�หนดจรรย�บรรณท�งธุรกิจให้สอดคล้องกัน 

พนักง�น บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญต่อพนักง�นของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีก�รแบ่งแยกเชื้อช�ติ ศ�สน� เพศ โดยพนักง�นทุกคน 
ต่�งมีสิทธิเท่�เทียมกันและได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเสมอภ�ค นอกจ�กนี้บริษัทได้กำ�หนดเงื่อนไขก�รจ้�งง�นท่ีเป็นธรรม
สำ�หรับพนักง�น และมีนโยบ�ยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่�ตอบแทนและสวัสดิก�รของพนักง�นอย่�งเหม�ะสม  โดยให้
พนกัง�นไดร้ับค�่ตอบแทนทัง้ในระยะสัน้และระยะย�ว เชน่ เงินเดือน โบนัสทีเ่หม�ะสมต�มผลปฏบิตังิ�นของพนักง�น 
และผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทฯ  อีกท้ังบรษัิทยังมีก�รจดัตัง้กองทุนสำ�รองเลีย้งชีพ เพือ่สร�้งหลกัประกนัให้แก่พนกัง�น
ภ�ยในบริษัท รวมถึงก�รสนับสนุนก�รพัฒน�คว�มรู้และศักยภ�พของพนักง�นให้พร้อมสำ�หรับปฏิบัติง�นและพัฒน�
องค์กร และเปิดเผยตัวเลขจำ�นวนช่ัวโมงเฉลี่ยของก�รฝึกอบรมของพนักง�นต่อปี รวมเปิดเผยสถิติก�รเกิดอุบัติเหตุ 
อัตร�ก�รหยุดง�น และอัตร�ก�รเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�น  (ร�ยละเอียดในร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน) 

ลูกค้� บริษัทใช้ระบบก�รจัดก�รคุณภ�พในระดับส�กล เช่น ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL,  
KOSHER เป็นต้น เพื่อสร�้งคว�มพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้�บริษัทมุ่งเน้นและให้คว�มสำ�คัญด้�นคุณภ�พและม�ตรฐ�น
ของผลิตภัณฑ์สินค้� ก�รส่งมอบท่ีตรงเวล� และบริก�รในระดับโลก ตลอดจนรักษ�คว�มลับของลูกค้�โดยเคร่งครัด 
โดยไม่นำ�ม�เปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในท�งมิชอบ ตลอดจนก�รจัดช่องท�งก�รติดต่อสำ�หรับลูกค้� เพื่อแนะนำ�ติชม 
หรือแจ้งข้อร้องเรียน  โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทฯจะได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะประม�ณ 40-50 ครั้งต่อปีสำ�หรับ 
ก�รดำ�เนนิก�รของโรงง�นน้ำ�ต�ลทร�ย 5 แห่ง เพือ่ให้มัน่ใจว�่ก�รทำ�ธรุกจิกบับรษัิทฯ จะไม่มข้ีอขัดแย้งใดๆกบัม�ตรฐ�น
ท่ีลูกค้�ยึดถืออยู่ บริษัทได้ว่�จ้�งหน่วยง�นภ�ยนอกม�ประเมินก�รดำ�เนินก�รและให้ก�รรับรองในส่วนของม�ตรฐ�น
แรงง�นต�มม�ตรฐ�นของลูกค้�ด้วย

คู่ค�้ คู่ค้�ของบริษัทนั้น นอกจ�กหม�ยถึงคู่สัญญ�ในก�รซ้ือข�ยและก�รจ้�งระหว่�งกันแล้ว ยังรวมไปถึงผู้ร่วมลงทุนกับ
บริษัทในบ�งกิจก�รด้วย  บริษัทคำ�นึงถึงสิทธิต�มกฎหม�ยและสิทธิต�มสัญญ�ร่วมทุนม�โดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต 
คว�มเท่�เทียมกนั และสทิธท่ีิจะไดร้บัผลประโยชนจ์�กเงนิท่ีลงทุน  บรษัิทมนีโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รและแนวปฏบัิต ิ
เก่ียวกับคู่ค้�ในหมวดท่ี 3 ว่�ด้วยบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสียว่�สนับสนุนก�รแข่งขันท�งก�รค้�อย่�งเสรีและเป็นธรรม 
คว�มเสมอภ�คในก�รดำ�เนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน ก�รจัดซื้อจัดจ้�งอย่�งโปร่งใสและยุติธรรม บริษัทกำ�หนด
คณุสมบัตขิองคูค่�้ท่ีมีสทิธเิข้�เสนอร�ค�และประก�ศให้ทร�บโดยท่ัวกนัซ่ึงขอ้มลูและเงือ่นไขก�รจดัซ้ือจดัจ�้งท่ีถกูตอ้ง
ครบถ้วนแก่คู่ค้�ที่มีสิทธิเสนอร�ค�โดยวิธีที่เปิดเผยและเท่�เทียมกัน รักษ�ข้อมูลก�รเสนอร�ค�ที่ได้รับจ�กคู่ค้�ไว้เป็น
คว�มลับไม่เปิดเผยแก่คู่ค้�ท่ีเสนอร�ค�ร�ยอ่ืน ไม่เรียกไม่รับผลประโยชน์ใดๆ จ�กคู่ค้�เพื่อแลกเปลี่ยนกับก�รได้ทำ�
สญัญ�จดัซ้ือจดัจ�้งกบับรษัิท และไดก้ำ�หนดไวใ้นจรรย�บรรณในก�รดำ�เนนิธรุกจิให้สอดคลอ้งกนัสำ�หรบัก�รทำ�ง�นของ
ผู้รับจ้�งในสถ�นประกอบก�รต่�งๆนั้น บริษัทจะจัดเตรียมสภ�พก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัยแก่ผู้รับจ้�งและกำ�ชับให้ผู้รับจ้�ง
ปฏบัิตติ�มกฎคว�มปลอดภยัของบรษัิทอย�่งเครง่ครดัดว้ย เม่ือง�นแลว้เสรจ็  บรษัิทมีข้ันตอนก�รตรวจรบัง�นท่ีโปรง่ใส
และเป็นธรรมและชำ�ระค่�สินค้�หรือค่�จ้�งภ�ยในเวล�ท่ีเหม�ะสม บริษัทโดยฝ่�ยจัดซ้ือได้สื่อส�รกับคู่ค้� (supplier)  
ด้วยช่องท�งต่�งๆ ในเรื่องที่สำ�คัญ และจัดช่องท�งร้องเรียนและแจ้งข้อมูลแก่บริษัทโดยแจ้งให้คู่ค้�ทร�บ นอกจ�กนั้น 
ในปี 2562 บรษัิทไดส้ง่หนงัสอืแจง้คูค่�้ถงึนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รและนโยบ�ยก�รตอ่ต�้นก�รคอรร์ปัช่ันของบรษัิท
ให้รับทร�บ ท้ังนี้ หน่วยจัดซ้ือส่วนกล�งขอให้หัวหน้�แผนกพัสดุทุกโรงง�นท่ีมีก�รจัดซ้ือท้องถิ่นส่งหนังสือรับทร�บ
นโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รคอรัปชั่นให้ผู้ข�ยท้องถิ่นรับทร�บด้วย

เจ�้หนี้ บรษัิทมนีโยบ�ยปฏบัิตติ�มเงือ่นไข สญัญ� และขอ้ผกูพันท่ีตกลงท่ีมีกบัเจ�้หนีท้ั้งในแกก่�รชำ�ระหนีต้รงต�มกำ�หนดเวล� 
ก�รใช้บริก�รท�งก�รเงินที่เหม�ะสมแก่ธุรกิจของบริษัท ก�รให้และรักษ�หลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำ�หนด เช่น 
ร�ยง�นข้อมูลท�งก�รเงนิของบรษัิทท่ีถกูตอ้งแกเ่จ�้หนีเ้พ่ือประโยชน์ในก�รวเิคร�ะห์สนิเช่ือ ก�รรกัษ�อัตร�สว่นหนีส้นิ
และทุน เป็นตน้ ในก�รดำ�เนนิง�น บรษัิทไดส้ร�้งคว�มไวว้�งใจใหก้บัเจ�้หนีผ้�่นก�รบรหิ�รง�นอย�่งมีจรรย�บรรณ และ
อำ�นวยคว�มสะดวกด�้นข้อมลู ข�่วส�ร เพือ่สร�้งคว�มเข�้ใจเกีย่วกบับรษัิทผ�่นท�งร�ยง�นประจำ�ปีและร�ยง�น 56-1 
กบัสถ�นะท�งก�รเงนิของบรษัิทอย�่งเปดิเผยผ�่นท�งงบก�รเงนิท่ีได้จดัทำ�และรบัรองอย�่งถกูตอ้งต�มม�ตรฐ�นท่ีเป็น
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และได้กำ�หนดวิธีปฎิบัติไว้ในจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน

คู่แข่ง บริษัทมีนโยบ�ยสนับสนุนก�รแข่งขันท�งก�รค้�อย�่งเสรีและเป็นธรรม และได้กำ�หนดจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ
ว�่บุคล�กรตอ้งไม่ดำ�เนนิธรุกจิของบรษัิทโดยทำ�ล�ยหรอืกดีกนัคูแ่ข่งท�งก�รค�้ดว้ยวธิท่ีีไม่ชอบดว้ยกฎหม�ย หรอืใช้วธิ ี
ก�รใดๆให้ได้ม�ซ่ึงข้อมูลของคู่แข่งอย่�งผิดกฎหม�ย ในท�งปฏิบัติ คู่แข่งในอุตส�หกรรมจะเป็นสม�ชิกในสม�คม
เดียวกันซ่ึงได้ประชุมปรึกษ�ห�รือและแบ่งปันข้อมูลกันอยู่เป็นประจำ� จึงไม่ปร�กฏว่�มีก�รปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่�งไม่
เป็นธรรม
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ชุมชน /สังคม บริษัทฯให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืนต�มกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมท้ังปฏิบัติต�ม
กฎหม�ย และระเบียบข้อบังคับต่�งๆท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมีส่วนร่วมใน 
ก�รจัดกิจกรรม หรือ เข้�ไปมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ชุมชนและสังคม สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือพัฒน�คุณภ�พชีวิต และ
เสริมสร้�งประโยชน์ของชุมชนและสังคมท่ีบริษัทได้เข้�ไปดำ�เนินธุรกิจท้ังในประเทศและต่�งประเทศ รวมท้ังปลูกฝัง
จิตสำ�นึก และส่งเสริมให้พนักง�นและผู้เก่ียวข้องมีหน้�ท่ีรับผิดชอบและทำ�ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม เปิดโอก�ส
ให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงก�รต่�งๆของบริษัท  รวมท้ังเสนอคว�มเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนท่ีเป็นผลม�จ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 

ด้�นสิทธิมนุษยชน บริษัทมีนโยบ�ยท่ีจะไม่เกี่ยวข้องกับก�รละเมิดสิทธิมุษยชน โดยบริษัทกำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแล
กิจก�ร ว่�บริษัทสนับสนุนและเค�รพสิทธิมนุษยชน และดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักก�รและเจตน�รมณ์
ของปฎิญญ�และอนุสัญญ�ของสหประช�ช�ติ และข้อตกลงระหว่�งประเทศอ่ืนๆท่ีประเทศไทยเป็นภ�คี และ
จะไม่มีส่วนร่วมกับก�รกระทำ�ใดๆที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน สถ�นประกอบก�รแต่ละแห่งของบริษัทในกลุ่มได้
แสดงเจตน�รมณ์ให้ปร�กฏเด่นชัดว่�บริษัทฯไม่ใช้แรงง�นเด็กและแรงง�นบังคับ โดยประก�ศให้ชุมชนทร�บ
โดยทั่วกันผ�่นช่องท�งต�่งๆ

ด�้นสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่� บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริห�รและ
พนักง�นใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติและพลังง�นอย่�งประหยัด บริษัทสนับสนุนก�รนำ�วัสดุกลับม�ใช้ใหม่บริษัทให้
คว�มสำ�คญัอย�่งยิง่กบัก�รใช้วตัถดุบิและของเหลอืใช้ให้คุม้ค�่ท่ีสดุโดยหมุนเวยีนไปใชใ้นกระบวนก�รผลติต�่งๆ  
สว่นท่ีโรงง�นจะเนน้ก�รรกัษ�คณุภ�พของสิง่แวดลอ้ม ไม่ปลอ่ยของเสยีหรอืมลภ�วะสูชุ่มชน บรษัิทไดม้กี�รนำ�
เครื่องดักจับฝุ่นละอองท่ีทันสมัยม�ใช้ เพื่อรักษ�สภ�พแวดล้อมโดยรอบบริษัทพัฒน�ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียจ�ก
กระบวนก�รผลติให้สะอ�ดพอท่ีจะนำ�กลบัม�ใช้หรอืปลอ่ยกลบัสูแ่หลง่น้ำ�ธรรมช�ตไิดแ้ละไดส้ร�้งระบบบำ�บัดน้ำ�
คอนเดนเสทจ�กกระบวนก�รผลติแอลกอฮอล ์(โครงก�รตน้แบบ Submerged Aerated Fixed Film - SAF) ข้ึนท่ี
โรงง�นในอำ�เภอบ่อพลอย จงัหวดัก�ญจนบุร ีนอกจ�กน้ี บรษัิทไดป้ฎบัิตติ�มกฎหม�ยสิง่แวดลอ้มอย่�งเครง่ครดั 
และได้กำ�หนดนโยบ�ยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยและสุขอน�มัยในสถ�นท่ีทำ�ง�น รวมถึงกำ�หนด
นโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้ม�ตรฐ�นสิ่งแวดล้อม มีก�รส่งเสริมให้มีก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ
และคุม้ค�่ กำ�หนดให้พนกัง�นตอ้งเอ�ใจใสแ่ละปฏบัิตงิ�นดว้ยจติสำ�นกึถงึคว�มปลอดภยัและคำ�นงึถงึสิง่แวดลอ้ม 
และฝึกอบรมพนักง�นในเรื่องสิ่งแวดล้อม(ร�ยละเอียดในร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน)  

ด�้นทรพัย์สนิท�งปัญญ� บริษัทฯเค�รพสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบุคคลอื่นและใช้คว�มระมัดระวังมิให้เกิดข้อกล�่วห�หรือเสี่ยงต่อ
ข้อกล�่วห�ว่�ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผู้อื่น อนึ่ง เนื่องจ�กคว�มเสี่ยงท�งกฎหม�ยในเรื่องนี้เป็น
เรื่องท่ีต้องระมัดระวังเพร�ะคว�มไม่คุ้นเคยกับประเด็นกฎหม�ยของบุคล�กร บริษัทฯจึงได้กำ�หนดร�ยละเอียด
เพิม่เตมิในจรรย�บรรณในก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษัิทฯว�่ บุคล�กรตอ้งเค�รพสทิธท่ีิชอบดว้ยกฎหม�ยในทรพัยส์นิ
ท�งปัญญ�ของบุคคลอ่ืน โดยไม่ใช้ง�นสร้�งสรรค์หรือทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญ�ต 
ในกรณีที่มีข้อสงสัยว�่ก�รกระทำ�ใดของหน่วยง�นใดจะเป็นก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ของบุคคลอื่นหรือไม่ 
ควรปรึกษ�ฝ่�ยกฎหม�ยของบริษัทฯก่อน ทั้งนี้ จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจได้ให้คว�มหม�ยของทรัพย์สิน
ท�งปัญญ�ไว้ครอบคลุมเพียงพอว่� รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหม�ยก�รค้� ข้อมูลคู่ค้� ข้อมูลลูกค้�  
สูตรก�รผลติ ตลอดจนข้อมลูหรอืสิง่อ่ืนๆ ท่ีถอืเป็นคว�มลบัท�งก�รค�้ ในท�งปฏบัิต ิปร�กฏว�่มกี�รปรกึษ�ห�รอื
เรื่องนี้บ่อยครั้ง และส�ม�รถป้องกันก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ�ของผู้อื่นโดยรู้เท่�ไม่ถึงก�รณ์ได้หล�ยกรณี

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
/ หน่วยง�นของรัฐ

บริษัทปฏิบัติต�มกฎหม�ยท่ีใช้ควบคุมกิจก�รของบริษัทและกฎหม�ยอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องท้ังท่ีกำ�กับดูแลโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและร�ชก�รส่วนกล�ง ให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นของรัฐในก�รพัฒน�ท้องถิ่นต�ม 
คว�มเหม�ะสม กลุม่บรษัิทประส�นง�นกบัหนว่ยง�นต�่งๆในพืน้ท่ีเพือ่ให้แนใ่จว่�กลุม่บรษัิทไดป้ฏบัิติถกูตอ้งต�ม
กฎหม�ยและข้อกำ�หนดของท�งร�ชก�รโดยไม่บกพร่อง เช่น ก�รติดต่อประส�นกับเทศบ�ลตำ�บล สำ�นักง�น
อุตส�หกรรมจังหวัด สำ�นักง�นทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม สำ�นักง�นทรัพย�กรน้ำ�บ�ด�ล สำ�นักง�น
ทรัพย�กรน้ำ� สำ�นักชลประท�น สำ�นักง�นสรรพ�กรพื้นที่ สำ�นักง�นสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น สำ�นักง�น
ประกันสังคม สถ�บันพัฒน�ฝีมือแรงง�น เป็นต้น  กลุ่มบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น/หน่วยง�นของรัฐท่ีขอคว�มร่วมมือหรือขอรับก�รสนับสนุนเพื่อก�รพัฒน�ชุมชนในพื้นท่ีท่ีบริษัท
ได้ประกอบกิจก�รอย่�งสม่ำ�เสมอ เช่น เทศบ�ล องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล โรงพย�บ�ล ส�ธ�รณสุขอำ�เภอ/
จงัหวดั โรงเรยีน สถ�นตีำ�รวจภธูร เป็นตน้ โดยไดแ้สดงข้อมูลไวใ้นหัวข้อ “คว�มรบัผดิชอบตอ่ชมุชนและสงัคม”
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นอกจ�กท่ีบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังท่ี 
ได้กล่�วม�แล้วนั้น บริษัทยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือ 
ก�รแจ้งเบ�ะแสต่�ง ๆ ที่ทำ�ให้บริษัทส�ม�รถพัฒน� หรือปรับปรุง แก้ไข 
ก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิท โดยบรษัิทจดัช่องท�งให้ผูม้สีว่นไดเ้สยีส�ม�รถ
ติดต่อกับบริษัทได้  ในกรณีท่ีมีเหตุก�รณ์ท่ีไม่เหม�ะสมหรือไม่ถูกต้อง 
เกิดขึ้นและผู้มีส่วนได้เสียต้องก�รที่จะให้แก้ไขหรือขอคว�มชัดเจน  หรือ 
ผู้มีส่วนได้เสียต้องก�รที่จะให้ข้อเสนอแนะต่�งๆ ผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถ
ทำ�ไดโ้ดยแจง้ตอ่ผูบ้รหิ�รของบรษัิท หรอืหัวหน�้สำ�นกัง�นตรวจสอบภ�ยใน 
หรอืหัวหน�้สว่นง�นทรพัย�กรบุคคล หรอืประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
ท�งโทรศัพท์หรือท�ง e-mail  ในปีที่ผ�่นม� บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบ�ะแส
ก�รกระทำ�คว�มผิดแต่อย่�งใด ทั้งนี้ บริษัทได้กำ�หนดร�ยละเอียดเหล่�นี ้
ไว้ในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รว่�ด้วยก�รให้ข้อมูลก�รกระทำ�ผิด 
และก�รทุจริตและจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รเปิดเผยข้อมูลข่�วส�รที่สำ�คัญ ที่ต้อง
แจ้งต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
/ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้อง
อย่�งถูกต้อง ครบถ้วน ภ�ยในระยะเวล�ท่ีเหม�ะสมด้วยคว�มโปร่งใส  
โดยบริษัทได้ดำ�เนินก�ร

1.    เปิดเผยข้อมูลร�ยง�นท�งก�รเงนิและข้อมูลอ่ืนๆท่ีเกีย่วข้อง
กบัธรุกจิและผลก�รดำ�เนนิง�น ภ�ยในระยะเวล�ทีก่ำ�หนด โดยงบก�รเงนิ
จะตอ้งผ�่นก�รสอบท�นหรอืตรวจสอบจ�กผูส้อบบัญชีว�่ถูกตอ้งตรงต�ม
ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ซึ่งเป็นยอมรับโดยทั่วไป

1.1   งบก�รเงนิของบรษัิท ไดร้บัก�รรบัรองโดยไม่มเีงือ่นไข
จ�กผู้สอบบัญชี

1.2  ไม่มีร�ยก�รระหว่�งกันกับบริษัทร่วมที่อ�จะทำ�ให้เกิด
คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อย่�งมีนัยสำ�คัญ 

2.    เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงร�ยก�รขอ้มูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) 
ภ�ยใน 3 เดอืนและร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56-2) ภ�ยใน 4 เดอืน นบัแตว่นั
สิน้สดุรอบปีบัญชี ผ�่นช่องท�งต�่งๆ ไดแ้ก ่เวบ็ไซดข์องตล�ดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ และผ�่นช่องท�งเว็บไซต์ ของบริษัท www.kslgroup.
com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้ทร�บข้อมูลอย่�งทั่วถึง 
นอกจ�กนี้ในเว็บไซต์ของบริษัท ยังมีก�รนำ�เสนอข่�วต�่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท และอุตส�หกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในก�รตัดสินใจ

3.   ในรอบปีท่ีผ่�นม� บริษัทมิได้ถูกสำ�นักง�น ก.ล.ต. หรือ
ตล�ดหลกัทรพัย์ฯ ดำ�เนนิก�รเนือ่งม�จ�กก�รเปิดเผยข้อมลูไมเ่ป็นไปต�ม 
ข้อกำ�หนด ท้ังน้ี บริษัทได้มีก�รประเมินประสิทธิภ�พของกระบวนก�รเปิดเผย
ข้อมูลผ�่นก�รสอบถ�มคว�มคิดเห็นจ�กบุคคลภ�ยนอก

4.   บริษัทเปิดเผยบทบ�ทและหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รบริษัท 
และคณะกรรมก�รชุดย่อย รวมท้ังข้อมูลจำ�นวนครั้งท่ีกรรมก�รบริษัท
แต่ละคนเข้�ร่วมก�รประชุม นโยบ�ยก�รจ่�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รและ 
ผู้บริห�ร นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลโดยสรุป นโยบ�ยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และสังคม และก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยท่ีกำ�หนด จรรย�บรรณธุรกิจโดยสรุป 

ประวัติก�รอบรมกรรมก�ร ไว้ในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี  (แบบ 56-1) 
และร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56-2) แล้ว

5.  จัดให้มีร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�น
ท�งก�รเงินแสดงควบคู่ไปกับร�ยง�นของผู้สอบบัญชีในร�ยง�นประจำ�ปี 
ซ่ึงมีเน้ือห�รับรองก�รปฏิบัติต�มหลักก�รบัญชี และมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน 
ท่ีมีขอ้มูลถกูตอ้ง ครบถว้น ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญช ี โดยร�ยง�นดงักล�่ว
ลงน�มโดยประธ�นกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รและกรรมก�ร 
ผู้จัดก�รใหญ่  

6.  เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทเก่ียวกรรมก�รและผู้บริห�ร 
ประกอบไปด้วย ช่ือ อ�ยุ  เพศ ตำ�แหน่ง ประวัติก�รศึกษ� สัดส่วน 
ก�รถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบก�รณ์ทำ�ง�น และภ�พถ่�ย รวมถึงข้อมูล
องคก์ร  โครงสร�้งก�รถอืหุ้น  โครงสร�้งคณะกรรมก�ร วิสยัทัศน ์/ ภ�รกจิ 
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและผลก�รปฏิบัติต�ม
นโยบ�ยที่กำ�หนด จรรย�บรรณธุรกิจ ข้อมูล นักลงทุน  นโยบ�ยเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคม ร�ยง�นประจำ�ปี งบก�รเงิน และข่�วส�รที่บริษัท
เผยแพร่โดยมีทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ

7.   คณะกรรมก�รบริษัทฯ กำ�หนดหลักเกณฑ์ให้กรรมก�รของ 
บริษัทฯ และผู้บริห�รระดับสูง ต้องร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของตนเอง
และบุคคลท่ีมีคว�มเกี่ยวข้อง ต�มม�ตร� 89/14 แห่งพระร�ชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำ�หนดให้มีก�รทบทวน
ร�ยง�น ฯ ภ�ยในเดือนตุล�คมของทุกปี และ/หรือทุกคร้ังท่ีมีก�รเปล่ียนแปลง
ข้อมูล โดยให้ส่งร�ยง�นถึงฝ่�ยเลข�นุก�รบริษัท ภ�ยใน 7 วันทำ�ก�ร  

8.    บริษัทได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รเปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศ
แกผู่ล้งทุนเพือ่ให้ผูล้งทุนไดร้บัทร�บข้อมลูท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น ชัดเจน และ
โปร่งใส บริษัทได้จัดตั้งหน่วยง�นเฉพ�ะข้ึนเพื่อทำ�หน้�ท่ีในก�รติดต่อ
สื่อส�รและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถ�บัน และนักวิเคร�ะห์ โดย
ส�ม�รถติดต่อได้ที่ email: ir@kslgroup.com หรือติดต่อที่

1.   น�ยมีชัย  ปิยะวิเศษพัฒน์ (ล�ออกระหว่�งปี) 
             หม�ยเลขโทรศัพท์ 02-642-6230

     Email: meechai@kslgroup.com
2.   น�ยชลัช  ชินธรรมมิตร์
     หม�ยเลขโทรศัพท์ 02-642-6230
     Email: chalush@kslgroup.com

เพ่ือให้เกดิคว�มเข้�ใจในธรุกจิของบรษัิทไดด้ข้ึีนและส�ม�รถนำ�ไป
ถ�่ยทอดต่อนกัลงทุนท่ีสนใจได ้  บรษัิทจงึจดัทำ�แผนง�นนกัลงทุนสมัพนัธ์
ประจำ�ปี โดยมีก�รประชุมนักวิเคร�ะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรม�ส  
ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ 
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 ท้ังนี ้ในปี 2562 ท่ีผ�่นม� บรษัิทฯ มกีจิกรรมในก�รนำ�เสนอข้อมลู
ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม ดังนี้ 

กิจกรรมปี 2562 จำ�นวนครั้งต่อปี

1. ก�รประชุมนักวิเคร�ะห์ (Analyst Meeting) จำ�นวน  4 ครั้ง 

2. ก�รเข้�เยี่ยมชมกิจก�รของบริษัท จำ�นวน  1 ครั้ง

3. ก�รออกเอกส�รข่�วผลประกอบก�ร จำ�นวน  4 ครั้ง 

4. ก�รให้ข้อมูล และตอบซักถ�มของนักลงทุน
   สัมพันธ์ท�ง E-mail

จำ�นวน 11 คร้ัง

หมวดท่ี 5 : บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรม
การบริษัทฯ

คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญในเรื่องคว�มรับผิดชอบของ
คณะกรรมก�ร เพ่ือดแูลรกัษ�ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุ้น และผูม้สีว่นได้เสยี

1.   โครงสร้�งของคณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยกรรมก�ร
จำ�นวน 21 คน โดยเป็นกรรมก�รอิสระจำ�นวน 7 คนท่ีปร�ศจ�ก 
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจหรือคว�มสัมพันธ์อ่ืนใด อันอ�จมีอิทธิพลต่อ 
ก�รใช้ดุลพินิจอย่�งเป็นอิสระ  (กรรมก�รอิสระล�ออกระหว่�งปี 2562 
จำ�นวนหน่ึงคน บริษัทฯอยู่ระหว่�งก�รสรรห�เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น)

2.      ประธ�นกรรมก�รบริษัทเป็นกรรมก�รอิสระ ซ่ึงไม่เป็นบุคคลเดียว 
กับกรรมก�รผู้จัดก�ร ท้ังน้ี คณะกรรมก�รบริษัทฯได้กำ�หนดนโยบ�ย 
คว�มหล�กหล�ยของกรรมก�รท่ีต้องสรรห� สำ�หรับผู้ท่ีจะม�ทำ�หน้�ท่ีเป็น
กรรมก�รโดยพิจ�รณ�จ�กทักษะ คว�มรู้ ประสบก�รณ์ ท่ีจำ�เป็นอย่�งย่ิงต่อ
ธุรกิจ ท่ียังข�ดอยู่ในคณะกรรมก�รบริษัทฯ รวมท้ังวิช�ชีพ คว�มเช่ียวช�ญ
เฉพ�ะด้�น โดยไม่ได้จำ�กัดเพศ อ�ยุ ประวัติก�รศึกษ� ท่ีจะม�ทำ�หน้�ท่ีเป็น
กรรมก�รแต่อย่�งใด เพ่ือให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีคว�มเข้มแข็งย่ิงข้ึน 
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในก�รดำ�เนินธุรกิจ ร�ยละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ 
ประสบก�รณ์  ก�รถือหุ้น  (ร�ยละเอียดเก่ียวกับกรรมก�ร ผู้บริห�ร ผู้มีอำ�น�จ
ควบคุม และเลข�นุก�รบริษัท) และมีกรรมก�รท่ีไม่ได้เป็นกรรมก�รท่ีเป็น 
ผูบ้รหิ�รอย่�งนอ้ยหนึง่คน ท่ีมีประสบก�รณ์ในธรุกจิหรอือตุส�หกรรมหลกั 
ของบริษัทฯ 

กรรมก�รมวี�ระก�รดำ�รงตำ�แหนง่คร�วละส�มปี และส�ม�รถไดร้บั
เลอืกเข้�ม�เป็นกรรมก�รใหม่ได ้บรษัิทฯไมมี่ขอ้ห้�มก�รแตง่ตัง้กรรมก�ร
ที่พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระกลับเข้�ม�เป็นกรรมก�รใหม่

กรรมก�รอิสระมีจำ�นวนไม่น้อยกว่�หน่ึงในส�มของจำ�นวนกรรมก�ร
ท้ังหมดและมีจำ�นวนอย่�งน้อยส�มคน มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกัน 
ได้ไม่เกินส�มว�ระหรือไม่เกินเก้�ปีแล้วแต่ระยะเวล�ใดจะน�นกว่� 
แต่ห�กคณะกรรมก�รบริษัทฯเห็นควรให้กรรมก�รอิสระร�ยใดท่ีดำ�รง 
ตำ�แหน่งติดต่อกันม�ครบส�มว�ระหรือเก้�ปีดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป ก็ให้ 
คณะกรรมก�รบริษัทฯขย�ยระยะเวล�ก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รอิสระ 
ออกไปได้ต�มที่เห็นสมควร

กฎบัตรคณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดว่�เพื่อให้กรรมก�รมีเวล�
อย�่งเพียงพอท่ีจะปฏบัิตหิน�้ท่ีกรรมก�รบรษัิทฯไดด้ ีและก�รเป็นกรรมก�ร
ในบรษัิทอืน่ตอ้งไมเ่ป็นอุปสรรคตอ่ก�รปฏบัิตหิน�้ท่ีกรรมก�รของบรษัิทฯ 
กรรมก�รไมค่วรดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รในบรษัิทจดทะเบียนเกนิ 5 บรษัิท
ในเวล�เดียวกัน ปัจจุบันนี้ ไม่มีกรรมก�รท่ีร�ยง�นว่�เป็นกรรมก�รใน
บริษัทจดทะเบียนม�กกว�่ 5 บริษัทในเวล�เดียวกัน

หน�้ท่ีของคณะกรรมก�ร ต�มท่ีระบุไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมก�รเป็น
ไปต�มหลักก�รท่ีกำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร หมวดท่ี 5 
กล่�วคือภ�รกิจก�รกำ�กับดูแลให้บริษัทฯมีก�รบริห�รจัดก�รท่ีดีและ 
สร�้งคณุค�่ให้แกก่จิก�รอย�่งย่ังยืน อำ�น�จหน�้ท่ีของคณะกรรมก�รบรษัิทฯ 
จึงไม่ได้ก้�วล่วงก�รดำ�เนินกิจก�รต�มปกติของฝ่�ยจัดก�ร แม้กฎบัตร 
คณะกรรมก�รจะระบุอำ�น�จหน้�ท่ีเกี่ยวกับก�รเห็นชอบหรืออนุมัติ 
เรื่องต่�งๆไว้ แต่อำ�น�จดังกล่�วก็มีขอบเขตต�มที่คู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�ร
ของบริษัทฯระบุไว้ในแต่ละกรณี ท้ังนี้ คณะกรรมก�รเป็นผู้อนุมัติคู่มือ
อำ�น�จดำ�เนินก�รนี้

นอกจ�กนัน้ นโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รยังไดก้ำ�หนดสถ�นะและ
อำ�น�จหน�้ท่ีของประธ�นกรรมก�รบรษัิทกบักรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ่ไวแ้ตก
ต่�งกันชัดเจน อีกทั้งประธ�นกรรมก�รบริษัทฯต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
กับกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ด้วย  

ท้ังนีก้�รเป็นกรรมก�รในบรษัิทหรอืองคก์รอ่ืนๆท่ีบรษัิทฯรว่มลงทุน
หรือในฐ�นะตัวแทนของบริษัทของกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่หรือผู้บริห�ร 
ต้องได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ ท้ังนี้คณะกรรมก�รบริษัทฯ
อ�จมอบหม�ยให้กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่เป็นผู้อนุมัติให้ผู้บริห�รไปเป็น
กรรมก�รในบริษัทหรือองค์กรดังกล่�วได้ต�มคว�มเหม�ะสม

3.     ต�มข้อบังคบัของบรษัิท ในก�รประชุมส�มญัประจำ�ปีทุกครัง้ 
ให้กรรมก�รจำ�นวนหนึ่งในส�มออกจ�กตำ�แหน่ง ถ้�จำ�นวนกรรมก�รแบ่ง
เป็นส�มส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ท่ีสุดกับหนึ่งในส�ม ดังนั้น 
กรรมก�รมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี ในกรณีท่ีคณะกรรมก�รท้ังชุด 
ครบว�ระ ห�กยังไม่มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดใหม่ ให้คณะกรรมก�ร
ชุดเดิมยังคงทำ�หน้�ท่ีต่อจนกว่�จะมีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดใหม่ 
เข้�ม�แทน

4.    คณะกรรมก�รบริษัทจัดให้มีคณะกรรมก�รชุดย่อย ซึ่งได้แก่ 
คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�และ
พจิ�รณ�ค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง  และคณะกรรมก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�ร โดยกำ�หนดคุณสมบัติ หน้�ที่คว�มรับผิดชอบและ 
ระยะเวล�ดำ�รงตำ�แหน่งไว้ในกฎบัตรหรือประก�ศแต่งต้ังคณะกรรมก�รชุดย่อย
แต่ละชุด
 

5.     เพือ่คว�มโปรง่ใสและเป็นอิสระในก�รปฏบัิตหิน�้ท่ี  กรรมก�ร
ส่วนใหญ่ในคณะกรรมก�รชุดย่อยเป็นกรรมก�รอิสระ และประธ�น 
คณะกรรมก�รชุดยอ่ยเป็นกรรมก�รอิสระ  นอกจ�กนี ้เพือ่ให้ก�รทำ�หน�้ท่ี
ของคณะกรรมก�รชุดย่อยมีคว�มเป็นอิสระอย่�งแท้จริง ประธ�นคณะกรรมก�ร 
จะไมเ่ป็นประธ�นหรอืสม�ชิกในคณะกรรมก�รชุดย่อย ท้ังนี ้คณะกรรมก�ร
ชุดย่อยมีว�ระ 3 ปี ในกรณท่ีีคณะกรรมก�รครบว�ระ ห�กยังไม่มีก�รแตง่ตัง้ 
คณะกรรมก�รชุดใหม่ ให้คณะกรรมก�รชุดเดิมยังคงทำ�หน้�ท่ีต่อจนกว่�
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จะมีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดใหม่เข้�ม�แทน และในกรณีท่ีกรรมก�ร
หมดว�ระในคณะกรรมก�รบริษัท และไม่ได้รับก�รคัดเลือกให้เข�้ม�ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทอีก  จะทำ�ให้ว�ระของกรรมก�รในคณะกรรมก�รชุดย่อย
หมดว�ระลงต�ม ท้ังน้ี ห�กมีกรรมก�รเพ่ิมใหม่ระหว่�งปีในกรรมก�รชุดย่อย ให้
กรรมก�รน้ันมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งเท่�กับว�ระของคณะกรรมก�รชุดย่อยเดิม

6.    คณะกรรมก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 
ท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมก�ร ต�มระเบียบข้อบังคับของบริษัทท่ีว่� กรรมก�รบริษัท
จะประกอบกิจก�ร หรือเข้�เป็นหุ้นส่วนในห้�งหุ้นส่วนส�มัญหรือหุ้นส่วน 
ไม่จำ�กัดคว�มรับผิดในห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมก�รของบริษัทจำ�กัด
หรอืบรษัิทมห�ชนจำ�กดัอืน่ท่ีประกอบกจิก�รอนัมสีภ�พอย�่งเดียวกนั และ
เป็นก�รแข่งขันกับกิจก�รของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ทร�บก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง  โดยนโยบ�ยดังกล�่ว ท�งคณะกรรมก�รได้
กำ�หนดให้ใช้กับผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทด้วย

7.    กรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�รมีจำ�นวน 10 คน ดำ�รงตำ�แหน่ง
พนักง�นบริห�รระดับสูงในบริษัทฯตั้งแต่ตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
จนถึงผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ปัจจุบัน ไม่มีกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร
ร�ยง�นว่�เป็นกรรมก�รในบรษัิทจดทะเบียนท่ีอยู่นอกกลุม่บรษัิทม�กกว�่
สองบริษัทข้ึนไป บริษัทฯมีกรรมก�รท่ีไม่เป็นผู้บริห�รท่ีมีประสบก�รณ์
ก�รทำ�ง�นท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (ปัจจุบันคือน�ยสมช�ติ  
ชินธรรมมิตร์)

8.        บรษัิทไดก้ำ�หนด วสิยัทัศน ์ภ�รกจิ กลยุทธ ์เป้�หม�ย แผนธรุกจิ 
และงบประม�ณของบริษัท  โดยทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจทุกปีก่อนที่
จะเริม่จดัทำ�กลยุทธ์และแผนดำ�เนนิง�น ตลอดจนกำ�กบัดแูลให้ฝ�่ยจดัก�ร
ดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มแผนธุรกิจและงบประม�ณท่ีกำ�หนดไว้ รวมท้ัง 
จัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน ก�รตรวจสอบภ�ยใน และก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล โดยบริษัทได้มีก�รกำ�หนด
แผนกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะย�วในก�รพัฒน�โครงก�รและมีก�รลงทุน
อย่�งต่อเน่ือง พร้อมกับก�รส่งเสริมและพัฒน�สังคมโดยเป็นผู้ประกอบก�ร
ท่ีมีจรรย�บรรณ ต�มวิสัยทัศน์ท่ีว�งไว้คณะกรรมก�รจะได้รับทร�บและ
ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มกลยุทธ์ในแต่ละไตรม�สเม่ือฝ่�ยจัดก�รนำ�เสนอ
ผลก�รดำ�เนินง�นร�ยไตรม�สและร�ยง�นก�รเงิน

9.    คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รจัดทำ�คู่มือนโยบ�ยก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�ร และคู่มือจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ  โดยตระหนักถึง 
คว�มรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย ภ�ยใต้กรอบของจรรย�บรรณ
ท�งธุรกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวท�งในก�รบริห�รองค์กร ดำ�เนินก�รใดๆด้วย
คว�มเป็นธรรมและคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และยึดมั่น
ในหลักก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มจริงใจและซ่ือสัตย์สุจริต มีก�รกำ�หนด
นโยบ�ย แผนง�น กลยุทธ์ ก�รดำ�เนินง�น และก�รประเมินผล ตลอดจน
ก�รดำ�เนินง�นและก�รกำ�กับดูแลเรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งโปร่งใส 
ตรวจสอบได้

10. คณะกรรมก�รบรษัิทมกี�รจดัทำ�คูม่อืนโยบ�ยก�รให้ข้อมูล 
ก�รกระทำ�ผิดและก�รทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวท�งปฏิบัติ เกี่ยวกับ 
ก�รสอบสวนก�รกระทำ�ผดิและทุจรติ ก�รใหข้้อมลูก�รกระทำ�ผดิและทุจรติ 
ก�รลงโทษผู้กระทำ�ผิด ก�รคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

11. คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงจัดทำ�นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง โดยคณะกรรมก�รเป็น 
ผูอ้นมัุต ินโยบ�ยก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งฉบับปจัจบัุนไดป้ระก�ศใช้เมือ่วนัท่ี 
1 กันย�ยน พ.ศ. 2560 และจัดให้มีระบบควบคุมภ�ยในและระบบบริห�ร
คว�มเสี่ยงทั้งคว�มเสี่ยงหลัก (Key Risk) และคว�มเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ
ได้เปิดเผยในร�ยง�นประจำ�ปี โดยจะมีก�รทบทวนอย่�งน้อยปีละ1 ครั้ง

12. หน้� ท่ีประก�รหนึ่ งของคณะกรรมก�รต�มกฎบัตร 
คณะกรรมก�รบริษัทฯ คือดูแลและปฏิบัติไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�ง 
ผลประโยชน์ระหว่�งกรรมก�ร ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ   
คณะกรรมก�รได้ดูแลอย่�งรอบคอบเม่ือเกิดร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�ง
ผลประโยชน์ โดยผ�่นก�รกลัน่กรองจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ ในหัวขอ้
ท่ีเป็นร�ยก�รระหว่�งกนั ต�มข้อกำ�หนด และวธิกี�รของตล�ดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ในร�ยก�รท่ีเกี่ยวโยงกัน โดยก�รพิจ�รณ�ของ 
คณะกรรมก�รบริษัท จะเป็นไปต�มขน�ดของร�ยก�รต�มข้อกำ�หนดของ
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ท้ังน้ี ผู้มีส่วนได้เสียในร�ยก�รท่ีจะทำ� จะไม่มีส่วนร่วม 
ในก�รตัดสินใจ นอกจ�กนี้ มีก�รเปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนใน
ร�ยง�นประจำ�ปีและแบบ 56-1 ท้ังนี้ หน้�ท่ีและก�รปฏิบัติดังกล่�วเป็น
ไปต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร หมวดท่ี 4 ก�รเปิดเผยข้อมูลและ 
คว�มโปร่งใส และแนวปฏิบัติต�มนโยบ�ยฯที่กำ�หนดไว้ 

13. ก�รบริห�รง�นและระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีดีมีประสิทธิผล 
เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ พร้อมท้ังมี
ข้อมูลท่ีสมบูรณ์และเช่ือถือได้ มีก�รปฏิบัติง�นต�มกฎระเบียบข้อบังคับ
อย่�งถูกต้อง รวมทั้งก�รใช้ทรัพย�กรของบริษัทเป็นไปอย่�งประหยัดและ
มปีระสทิธภิ�พ ตลอดจนมีก�รดแูลป้องกนัระวงัรกัษ�ทรพัยส์นิของบรษัิท 
โดยบริษัทมีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในเพื่อทำ�หน้�ที่วิเคร�ะห์ ตรวจสอบ 
ประเมินผลให้คำ�ปรึกษ�และข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจก�รต่�งๆ  
ของบรษัิท และมีคณะกรรมก�รตรวจสอบเพือ่ทำ�หน�้ท่ีสอบท�นให้บรษัิท 
มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) และก�รตรวจสอบภ�ยใน 
(Internal Audit) ท่ีเหม�ะสมและมีประสิทธิผล หน่วยง�นดังกล่�วมี 
คว�มเป็นอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีข้ึนตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ มี
ก�รทบทวนคว�มเหม�ะสมและคว�มเพียงพอของระบบปีละ1 ครั้ง และ
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รให้คว�มเห็นเรื่องคว�มเพียงพอของระบบ
ควบคุมภ�ยในไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี

14. ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง อยู่ ในคว�มรับผิดชอบของ 
คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งในก�รจดัให้มรีะบบก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง
ครอบคลุมท้ังองค์กร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รว�งระบบก�รบริห�รคว�มเส่ียง  
โดยจะมีก�รทบทวนคว�มเพียงพอของระบบและประสิทธิผลของ 
ก�รจัดก�รอย่�งน้อยปีละ 1 คร้ัง รวมถึงก�รจัดให้มีสัญญ�ณเตือนภัยล่วงหน้�
และร�ยก�รผิดปกติ

15. องคป์ระชุมของคณะกรรมก�รบรษัิทกำ�หนดไวใ้นข้อบังคบั
ของบริษัทว่� ในก�รประชุมคณะกรรมก�ร ต้องมีกรรมก�รม�ประชุม 
ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  
ก�รวินิจฉัยช้ีข�ดของท่ีประชุมคณะกรรมก�รให้ถือเสียงข้�งม�ก นอกจ�กน้ัน 
กฎบัตรคณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดเพิ่มเติมไว้ด้วยว่�ในก�รลงมติใน
ว�ระท่ีสำ�คัญ ควรมีกรรมก�รอยู่ในท่ีประชุมไม่น้อยกว่�สองในส�มของ
จำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด
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การประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมก�รบริษัทฯกำ�หนดให้มีก�รจัดทำ�แบบประเมินตนเอง
ซ่ึงนำ�แบบของตล�ดหลักทรัพย์ม�ปรับใช้กับบริษัท ได้แก่ (1) แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมก�รทั้งคณะ Self-assessment Form of the 
Board of Directors (2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�รชุดย่อย  
Self-evaluation Form of sub-committees ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง  คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (3) แบบประเมินตนเองของ
กรรมก�รเป็นร�ยบุคคลSelf-evaluation Form of individual directors 
เพื่อให้กรรมก�รได้ร่วมกันทบทวนก�รทำ�ง�น แก้ไขปัญห�และอุปสรรค 
รวมถึงพิจ�รณ�ผลง�นเพื่อประเมินผลก�รปฏิบัติง�นในปีท่ีผ่�นม� และ
ห�แนวท�งในก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พ ในก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รบริษัท 
ในปีต่อๆไป นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ต�มแนวท�งก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

กระบวนการประเมินผล
สำ�นักเลข�นุก�รบริษัทและกฎหม�ยได้จัดส่งแบบประเมินผลให้

กรรมก�รบริษัททุกคนเพ่ือประเมินผลก�รปฎิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัท
และคณะกรรมก�รชุดย่อยท่ีตนดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเวล�ไม่น้อยกว่� 
หน่ึงเดอืนกอ่นวนัสิน้ปีก�รเงนิ จ�กนัน้จะสรปุผลและนำ�เสนอผลประเมินนัน้ 
ต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�

หลักเกณฑ์ในก�รประเมินผล
จะคิดเป็นร้อยละจ�กคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์ 

ก�รวัดผลดังนี้
ม�กกว�่  85%  =  ดีเยี่ยม
ม�กกว�่  75%  =  ดีม�ก
ม�กกว�่  65%  =  ดี
ม�กกว�่  50%  =  พอใช้
ต่ำ�กว�่    50%  =  ควรปรับปรุง  

หัวข้อก�รประเมิน
คณะกรรมก�ร

ทั้งคณะ
คณะกรรมก�ร

ชุดย่อย
ร�ยบุคคล

1.  โครงสร�้งและคุณสมบัติของ
    คณะกรรมก�ร

/ / /

2.  บทบ�ท/หน�้ที่/และคว�มรับผิดชอบ   
     ของคณะกรรมก�ร

/ / /

3.  ก�รประชุมคณะกรรมก�ร / / /

4.  ก�รทำ�หน�้ที่ของกรรมก�ร /

5.  คว�มสัมพันธ์กับฝ่�ยจัดก�ร /

6.  ก�รพัฒน�ตนเองของกรรมก�รและ
    ก�รพัฒน�ผู้บริห�ร

/

ผลก�รประเมินสำ�หรบัปี 2562 แสดงผลคะแนนก�รปฏบัิตงิ�นของ
คณะกรรมก�รบริษัททั้งคณะ Self-assessment Form of the Board of  
Directors และผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รชุดย่อย Self- 
evaluation Form of sub-committees รวมถึงผลก�รปฏิบัติง�นของ
กรรมก�รเป็นร�ยบุคคล Self-evaluation Form of individual directors 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้คณะกรรมก�รบริษัทในก�รประชุมครั้งที่1/2562-
2563 เมื่อวันที่ 20 ธันว�คม 2562  ได้พิจ�รณ�และอภิปร�ยตั้งข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลก�รประเมินครั้งนี้เพื่อให้มีก�รปรับปรุงต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) 

คณะกรรมก�รบริษัทร่วมกับคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�
ค่�ตอบแทน ได้กำ�หนดวิธีก�รเป้�หม�ยและก�รประเมินผลง�นของ
ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่(CEO) โดยมีเกณฑ์
ก�รประเมินต�มหลัก Balance Score Card (BSC) ท่ีควรพิจ�รณ� 
ผลก�รดำ�เนินง�น 4 มุมมอง/ด�้น

1. ด�้นก�รเงิน
2. ด้�นก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�
3. ด�้นก�รตล�ดและลูกค้�
4. ด้�นกระบวนก�รภ�ยใน
และนำ�เสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทฯพิจ�รณเป็นประจำ�ทุกปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ในส่วนของกรรมก�รนั้น นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รกำ�หนด

ว่�บริษัทฯสนับสนุนให้กรรมก�รบริษัทฯและผู้บริห�รได้รับก�รอบรมและ
พฒัน�คว�มรูอ้ย่�งตอ่เนือ่ง โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ก�รอบรมในหลกัสตูรต�่งๆ 
ท่ีจัดโดยองค์กรภ�ยนอก เช่น ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมก�รบริษัทฯ
ส�ม�รถทำ�หน้�ที่และกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯอย่�งมีประสิทธิภ�พ

บริษัทส่งกรรมก�รเข้�ร่วมอบรมหลักสูตรต่�ง ๆ กับหล�ยสถ�บัน  
อ�ทิเช่น หลกัสตูร Chairman, หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสม�คม
ส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD), หลักสูตรพื้นฐ�นท่ีจำ�เป็น
สำ�หรับคณะกรรมก�รตรวจสอบ หลักสูตรต่�งๆ ที่เป็นคว�มรู้ใหม่ที่จัดขึ้น 
โดยตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และสถ�บนัวชิ�ชีพต�่งๆ ใน ปี2562 
มีกรรมก�รเข้�รับก�รอบรมสัมมน�หล�ยหลักสูตร เช่น น�งอัญชลี พิพัฒนเสริญ  
กรรมก�รบริษัท เข�้ร่วมอบรม “Board Matters and Trends” ระหว่�ง 
วันท่ี 23-24 เมษ�ยน 2562 จัดโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัท 
และน�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร ์กรรมก�รบรษัิท เข�้รว่มอบรม “อัพเดท
กฎหม�ยแรงง�น” เม่ือวันท่ี 8 มกร�คม 2562 จัดโดย สม�คมก�ร
จัดก�รง�นบุคคล รวมถึงเข้�ร่วมอบรม “How to implement OKR and  
Gamification” เมื่อวันที่ 25 มกร�คม 2562  จัดโดยบริษัท อริยชน จำ�กัด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 สิงห�คม 2562 ผู้บริห�รระดับสูง ผู้อำ�นวยก�ร 
โรงง�นผลิตและผู้จัดก�รโรงง�น ของบริษัทฯ ยังได้เข�้ร่วมอบรมสัมมน�
เชิงปฏิบัติก�รท่ีบริษัทจัดข้ึนโดยได้เชิญผู้เชี่ยวช�ญภ�ยนอกม�เป็น
วิทย�กร เรื่อง “ทักษะก�รสื่อส�รในภ�วะวิกฤตกับสื่อมวลชน” (Crisis 
Communication Skills) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นก�รเสริมสร้�ง 
คว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รประเมินสถ�นก�รณ์ท่ีเป็นภ�วะวิกฤต ก�รฝึกปฏิบัติ
ก�รตอบคำ�ถ�มและก�รสือ่ส�รสูส่�ธ�รณะผ�่นสือ่ส�รมวลชนประเภทต�่งๆ 
และก�รจัดเตรียมแผนง�นสำ�หรับก�รดำ�เนินก�รในอน�คต
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การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
คณะกรรมก�รบริษัทฯ กำ�หนดให้มีก�รปฐมนิเทศกรรมก�รบริษัทใหม่

ทุกคนท่ีเข�้รบัตำ�แหนง่ในบรษัิท เพือ่สร�้งคว�มรูค้ว�มเข้�ใจในธรุกจิ และ
ก�รดำ�เนินก�รด้�นต่�งๆของบริษัทฯ โดยมีเลข�นุก�รบริษัท เป็นผู้ประส�นง�น
ต่�งๆ เช่น ข้อมลูสำ�คญัเกีย่วกบับรษัิท ข้อบังคบัท่ีระบุขอบเขตอำ�น�จและ
หน�้ท่ีคว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�รบรษัิท รวมถงึข้อมลูเกีย่วกบัด�้น
กฎหม�ย กฎระเบียบ และเงือ่นไขต�่งๆ   นอกจ�กนี ้ห�กกรรมก�รบรษัิท 
ท่ีได้รับก�รแต่งตั้งใหม่ ยังไม่ได้อบรมหลักสูตรเก่ียวกับก�รปฏิบัติหน้�ท่ี
ของกรรมก�รบรษัิท จะจดัให้กรรมก�รบรษัิทท่ีไดร้บัก�รแตง่ตัง้ใหม่ดงักล�่ว 
เข้�อบรมหลักสูตรท่ีจำ�เป็นในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีกรรมก�รบริษัท ท้ังนี้  
ในป ี2562 บรษัิทยังไมม่กีรรมก�รบรษัิทท่ีไดร้บัก�รแตง่ตัง้ใหม่ และอยู่ใน 
ระหว่�งดำ�เนินก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหม�ะสม เพื่อดำ�รง
ตำ�แหน่งแทนกรรมก�รอิสระที่ว่�งลงหนึ่งคน

ในส่วนของผู้บริห�รและพนักง�น บริษัทฯ ได้มีก�รจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมให้กับผู้บริห�รและพนักง�นท้ังภ�ยในและภ�ยนอก เพื่อเพิ่ม
ทักษะ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นให้ประสบคว�มสำ�เร็จ และ
สร้�งบรรย�ก�ศในก�รเรียนรู้  กระตุ้นให้เกิดก�รริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และ 
ก�รพัฒน�ก�รทำ�ง�นร่วมกันแบบเป็นทีม รวมถึงก�รจัดองค์คว�มรู้เพื่อ
ถ�่ยทอดสู่ผู้บริห�รและพนักง�นรุ่นใหม่

 
ในปี 2562 ที่ผ�่นม� บริษัทฯมีเป้�หม�ยที่จะใช้ระบบดิจิตัลในง�น 

ม�กข้ึน แนวโน้มก�รพัฒน�ผู้บริห�รและพนักง�น จึงโยงไปสู่ทักษะ 
ก�รทำ�ง�นออนไลน์ และระบบง�นใหม่ๆ

หมวดที่ 6: การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น ซ่ึงได้ผ่�นก�รอนุมัติ
จ�กคณะกรรมก�รบริษัท โดยบริษัทมีนโยบ�ยห้�มกรรมก�ร ผู้บริห�ร
และพนักง�นกระทำ�ก�รคอร์รัปช่ัน และให้มีก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�ก 
ก�รคอร์รัปช่ันกับก�รสอบท�นก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยอย่�งสม่ำ�เสมอ  
รวมถึงทบทวนแนวท�งก�รปฏิบัติและข้อกำ�หนดในก�รดำ�เนินก�รแต่ละส่วน
ให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงของกฎหม�ย กฎระเบียบ ม�ตรฐ�นท่ี
เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

แนวปฎบัิต ิคอื บรษัิทนำ�นโยบ�ยก�รตอ่ต�้นก�รคอรรั์ปช่ันเผยแพร ่
และทำ�คว�มเข้�ใจแกพ่นกัง�นเพือ่ให้มีก�รปฏบัิต ิโดยจดัทำ�จรรย�บรรณ
เกี่ยวกับก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น คู่มือม�ตรก�รต่อต้�นก�รทุกจริตและ
คอร์รัปช่ัน และคู่มือปฏิบัติง�นของหน่วยง�นต่�งๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ
นโยบ�ยนี้ เพื่อใช้อบรม ปฏิบัติ และให้พนักง�นเรียนรู้ต่อไป นอกจ�กนี้ 
บริษัทยังให้คว�มคุ้มครองพนักง�นท่ีแจ้งเหตุหรือเบ�ะแสก�รคอร์รัปช่ัน 
ภ�ยใต้หลักเกณฑ์ท่ีกำ�หนดไว้ ผู้กระทำ�ก�รคอร์รัปชั่นถือเป็นผู้กระทำ�ผิด
วนิยั อันจะถกูลงโทษท�งวนิยัต�มข้อบังคบัก�รทำ�ง�นของบรษัิท และอ�จ
ถูกดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยท�งแพ่ง/อ�ญ� 

บริษัทได้ร่วมลงน�มในประก�ศเจตน�รมณ์แนวร่วมปฏิบัติของ 
ภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริต (Collective Action Coalition 
Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 26 กันย�ยน 2557 และได้รับ 
ก�รรับรองเป็นสม�ชิก CAC เมื่อวันที่ 9 มีน�คม 2560 โดยมีระยะเวล� 
ก�รรบัรอง 3 ปี ซ่ึงบรษัิทไดม้อบหม�ยให้สำ�นกับรหิ�รคว�มเสีย่งและพฒัน�

ระบบ ทำ�หน้�ที่ประเมินและติดต�มคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่น
ต�มเกณฑ์ก�รประเมินตนเองท่ีเคยรับก�รประเมิน โดยประส�นง�น 
กับผู้ปฏิบัติของทุกหน่วยง�นและสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน รวมท้ังดำ�เนิน
กิจกรรมต�่งๆ เพื่อสื่อส�รและสร้�งคว�มเข้�ใจในก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย
และแนวปฏิบัติท่ีดีในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นอย่�งต่อเนื่อง และ
บรษัิทมแีนวท�งขย�ยผลไปยังผูมี้สว่นได้เสยีให้เข้�ม�อยู่ในแนวรว่มปฏบัิติ
ของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริตให้ม�กขึ้นเป็นลำ�ดับ

ในด้�นก�รดำ�เนินก�รต�มระบบง�นต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้องน้ัน บริษัทมีก�ร
จัดทำ�ประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปช่ันโดยใช้หลักเกณฑ์ของ 
COSO-ERM และจัดทำ�คู่มือก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นทุจริต เพื่อให้เป็น
แนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแล ควบคุม ป้องกันและติดต�ม
คว�มเสี่ยงจ�กก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน และเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่�พนักง�น
ได้ปฏิบัติต�มนโยบ�ยและแนวท�งก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน 
อย�่งมีประสิทธิผล บริษัทจึงกำ�หนดให้สำ�นักบริห�รคว�มเสี่ยงฯ ติดต�ม
และสรุปผลก�รติดต�มง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ และสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน 
ทำ�หน้�ท่ีสอบท�นประสิทธิภ�พประสิทธิผลของระบบก�รควบคุมภ�ยใน
และม�ตรก�รควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งกำ�หนดไว้ในแผนก�รสอบท�นประจำ�ปี
ของสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น 
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ในปี 2562 บริษัทได้ดำ�เนินกิจกรรมต่อต�้นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นที่
สำ�คัญ ดังนี้

1. ทบทวนนโยบ�ยตอ่ต�้นก�รทุจรติคอรร์ปัช่ัน คูม่อืม�ตรก�ร 
ต่อต้�นก�รทุจริตและคู่มือก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น

2. จดักจิกรรมประช�สมัพนัธก์�รตอ่ต�้นทุจรติและคอรร์ปัช่ัน 
เพื่อสื่อส�รให้พนักง�นและผู้มีส่วนได้เสียเข้�ใจต่อนโยบ�ยฯ โดยมี 
ผู้บริห�รและพนักง�นสนใจเข้�ร่วมกิจกรรมจำ�นวนทั้งสิ้น 709 คน

3. จัดอบรม เรื่องก�รระบุคว�มเสี่ยงทุจริตคอร์รัปช่ันและ 
แนวปฏิบัติท่ีดีในก�รต่อใบรับรอง CAC แก่ผู้บริห�รและพนักง�นท้ัง  
6 สถ�นประกอบก�รพร้อมสำ�นักง�นใหญ่ มีผู้บริห�รและพนักง�นสนใจ 
เข้�ร่วมอบรมท้ังสิน้จำ�นวน 245 คน และผ�่นเกณฑก์�รทดสอบรอ้ยละ 100

4. จดัประชุมเชงิปฏบัิตกิ�รใหทุ้กหนว่ยง�นประเมนิคว�มเสีย่ง
ด�้นก�รทจุรติและคอรร์ปัช่ันประจำ�ปี 2562 ต�มแบบเครือ่งมอืก�รประเมิน
คว�มเสีย่งเรือ่งทุจรติ (FRA Tool : Fraud Risk Assessment Tool) โดยห�ก
ปัจจยัเสีย่งใดมีโอก�สหรอืคว�มเสีย่งท่ีมนียัสำ�คญั ผู้รบัผดิชอบคว�มเสีย่ง 
ดังกล�่ว ต้องจัดทำ�แผนก�รควบคุมป้องกันหรือแก้ไข 

5. พัฒน�ช่องท�งก�รสื่อส�รนโยบ�ยและแนวปฏิบัติท่ีดีแก่ 
คูค่�้ผ�่นชอ่งท�งออนไลน ์www.kbidding.com  และพจิ�รณ�นำ�หลกัเกณฑ ์
ก�รจัดซื้อจัดจ�้งสีข�ว (White Procurement) ม�ประยุกต์ใช้ในขั้นตอน
ก�รจัดซ้ือจัดจ้�ง เพื่อให้เกิดก�รแข่งขันอย่�งยุติธรรมและรักษ�ไว้ซ่ึง 
คว�มโปร่งใส ตรวจสอบได้  

6. ติดต�มและร�ยง�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงคว�มเสี่ยง 
ด�้นก�รทุจรติและคอรร์ปัชัน่ตอ่คณะกรรมก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร พรอ้มท้ัง
ระบุส�เหตุอย่�งละเอียดเพ่ือให้ฝ่�ยจัดก�รส�ม�รถนำ�ไปดำ�เนินก�รแก้ไข
ป้องกันให้เหม�ะสมยิ่งขึ้น

7. ยื่นเอกส�รต่ออ�ยุก�รรับรองสม�ชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต (Recertification) ในเดือนกันย�ยน 
2562

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

พัฒนาช่องทางสื่อสาร และจัดทำาหลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างสีขาว
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หมวดที่ 7 : การให้ข้อมูลการกระทำาผิดและการทุจริต

ต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร บริษัทจัดให้มีช่องท�งก�รแจ้ง 
เบ�ะแสหรือข้อมูลก�รกระทำ�ผิดและก�รทุจริตหรือก�รร้องเรียนท่ีหล�กหล�ย 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียส�ม�รถให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อก�รตรวจสอบ 
ก�รระงบัยับย้ัง และก�รป้องกนัก�รกระทำ�ผดิหรอืทุจรติ หรอืก�รรอ้งเรยีน
เพื่อได้รับก�รเยียวย�แก้ไข

ช่องทางการให้ข้อมูลและกระบวนการ
1. เม่ือพนักง�นพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเช่ือโดยสุจริตว่�มี

ก�รกระทำ�ผดิหรอืก�รทุจรติเกดิขึน้เกีย่วข้องกบับรษัิทฯหรอืบรษัิทในกลุม่ 
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญช�ต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้จัดก�รทร�บโดยทันที  
ไม่ว�่ด้วยว�จ�หรือล�ยลักษณ์อักษร ห�กไม่ได้รับก�รพิจ�รณ�ให้แจ้งต่อ  
ผู้บังคับบัญช�ระดับสูงขึ้นไป ต�มแบบก�รให้ข้อมูลพบเห็นก�รกระทำ�ผิด
และก�รทจุรติ ท้ังนี ้พนกัง�นไมค่วรท่ีจะดำ�เนนิก�รสอบสวน หรอืซักถ�มใดๆ 
เกี่ยวกับก�รกระทำ�ที่สงสัยด้วยตนเอง

2. ห�กอยู่ในสถ�นก�รณ์ท่ีไม่เหม�ะสมหรือไม่สะดวกใจท่ี
จะแจง้ตอ่ผูบั้งคบับัญช�ดงักล�่ว หรอืสงสยัว�่ผูบั้งคบับัญช� หรอืผูบ้รหิ�ร
ของบริษัทฯเกี่ยวข้องกับก�รกระทำ�ผิด พนักง�นส�ม�รถเลือกท่ีจะแจ้ง
ผ�่นช่องท�ง ดังนี้

2.1   หัวหน�้สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน 
โทร 02-642-6092ต่อ 127 หรือ
e-mail: ia@kslgroup.com หรือ 
chartchai@kslgroup.com

2.2   ผู้จัดก�รฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล
โทร 02-642-6092ต่อ 969
หรือ e-mail: ampaporn@kslgroup.com

2.3   ส่ง e-mail ม�ที่ ia@kslgroup.com 
ใน Intranet ของบริษัทฯ

2.4   ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ หรือ 
       คณะกรรมก�รของบริษัทฯ ต�มที่อยู่ดังนี้

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่นจำ�กัด (มห�ชน)
503 อ�ค�รเค.เอส.แอล.ท�วเวอร์ ชั้น 22
ถนนศรีอยุธย�แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
หรือ e-mail: sitti@kslgroup.com

3. เมื่อบุคคลหรือหน่วยง�นต่�งๆ ข้�งต้นได้รับแจ้งว่�มี 
ก�รกระทำ�ผิดหรือก�รทุจริตต้องร�ยง�นต่อสำ�นักตรวจสอบภ�ยในทันที

4. สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน มีหน้�ท่ีจัดทำ�ทะเบียนรับเรื่อง 
ร้องเรียน และต้องจัดทำ�ร�ยง�นสรุปก�รรับเร่ืองก�รแจ้งข้อมูลก�รกระทำ�ผิด 
ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบทร�บในก�รประชุมครั้งต่อไป

5. สำ�นักตรวจสอบภ�ยในพิจ�รณ�ในเบ้ืองต้นว่�ก�รกระทำ�
ผิดเกิดข้ึนในหน่วยง�นใด และให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยง�นนั้น
เพื่อดำ�เนินก�รสอบข้อเท็จจริงต่อไปและติดต�มผลก�รดำ�เนินก�รของ 
หน่วยง�นที่รับเรื่องไปนั้นเป็นระยะ

6. ก�รสอบข้อเท็จจรงิ ก�รสอบสวน ก�รลงโทษท�งวนิยั และ
ก�รดำ�เนินคดีท�งกฎหม�ย ให้เป็นไปต�มระเบียบว�่ด้วยก�รนั้นๆ

7. เม่ือก�รพิจ�รณ�เรือ่งรอ้งเรยีนเสรจ็สิน้ ให้หนว่ยง�นท่ีเป็น
ผู้ดำ�เนินก�รแจ้งผลก�รดำ�เนินก�รต่อสำ�นักตรวจสอบภ�ยในเพื่อร�ยง�น
คณะกรรมก�รตรวจสอบในก�รประชุมครั้งต่อไป

การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล 
1. บริษัทฯ จะไม่เลิกจ้�ง พักง�น ลงโทษท�งวินัย หรือขู่ว�่

จะดำ�เนินก�รต่�งๆ จ�กก�รท่ีพนักง�นให้ข้อมูลก�รกระทำ�ผิด ห�กผู้ใด
กระทำ�ก�รฝ่�ฝืนดังกล่�ว จะถูกลงโทษท�งวินัย

2. บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้มีก�รข่มขู่ คุกค�ม พนักง�น 
ผูใ้ห้ข้อมูลก�รกระทำ�ผดิ รวมถงึผูท่ี้ให้คว�มรว่มมอืหรอืคว�มชว่ยเหลอืใน 
ก�รสอบสวนด้วยเจตน�สุจริต

3. บริษัทฯ จะให้คว�มคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษต�ม 
คว�มเหม�ะสม โดยจะพิจ�รณ�จ�กระดับคว�มร้�ยแรงและคว�มสำ�คัญ
ของเรื่องร้องเรียน ในกรณีท่ีผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกค�ม ให้ร�ยง�นต่อ 
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ เพื่อสั่งก�รให้ส�ยง�นทรัพย�กรบุคคลจัดห�
ม�ตรก�รก�รคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เหม�ะสมแก่กรณี

4. กรณพีนกัง�นแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืให้ข้อมูลก�รกระทำ�ผดิ
ด้วยเจตน�สุจริต แม้ว่�บริษัทฯจะไม่พบก�รกระทำ�ผิดต�มท่ีได้ร้องเรียน   
บริษทัฯจะไมด่ำ�เนินก�รลงโทษใด ๆ  กับพนกัง�นที่ใหข้อ้มลูอย�่งไรกต็�ม 
ห�กผลก�รสอบสวนพบว่�เรื่องร้องเรียนไม่มีมูลคว�มจริง และได้ทำ�ด้วย
เจตน�หรอืจงใจให้เกดิผลเสยีห�ยแกบุ่คคลอ่ืน หรอืให้ข้อมูลเท็จ   บรษัิทฯ
จะพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รลงโทษพนักง�นท่ีให้ข้อมูลต�มข้อบังคับเกี่ยวกับ 
ก�รทำ�ง�น รวมทั้งพิจ�รณ�ดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ย
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โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
          คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562 คณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 20 คน ดังนี้

1. น�ยมนู เลียวไพโรจน์ ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอิสระ

2. น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

3. น�ยพรศิลป ์ แต้มศิริชัย กรรมก�ร

4. น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ กรรมก�ร

5. น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมก�ร

6. น�งอินทิร� สุขะนินทร์ กรรมก�ร

7. น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

8. น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

9. น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

10. น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

11. น�ยชนะชัย    ชุติม�วรพันธ์ กรรมก�ร

12. น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

13. น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

14. น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ กรรมก�ร

15. น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมก�ร

16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ     บำ�เพ็ญบุญ กรรมก�รอิสระ

17. น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมก�รอิสระ

18. น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร กรรมก�รอิสระ (ล�ออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎ�คม 2562)

19. น�ยวรภัทร โตธนะเกษม กรรมก�รอิสระ

20. น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ กรรมก�รอิสระ

21. น�งอัญชลี  พิพัฒนเสริญ กรรมก�รอิสระ

หม�ยเหตุ  บริษัทอยู่ในระหว่�งดำ�เนินก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหม�ะสม เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งแทนกรรมก�รอิสระที่ว�่งลงหนึ่งคน

กรรมก�รของบริษัทจำ�นวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมก�รที่ 
ไม่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 10 คน (ร้อยละ 47.62) ในจำ�นวนน้ีมีกรรมก�รอิสระ 
จำ�นวน 6 คน (ร้อยละ 28.60) โดยมีกรรมก�รอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 คน 
คณะกรรมก�รบริษัทมีหน้�ท่ีดำ�เนินก�รจัดก�รและกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ 
ต�มกฎหม�ย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์และ 
คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ 
และปฎิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง

คณะกรรมก�รบริ ษัทม�จ�กก�รแต่งตั้ งของผู้ถือหุ้น โดย 
คณะกรรมก�รบริษัทแต่งตั้งเลข�นุก�รบริษัท เพ่ือทำ�หน้�ท่ีให้คำ�แนะนำ�
และช่วยเหลือคณะกรรมก�รบริษัทให้ปฏิบัติต�มกฎหม�ย และระเบียบ 
ข้อบังคับต่�งๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และเพื่อทำ�หน้�ท่ีเกี่ยวกับ ก�รประชุมของ 
คณะกรรมก�รบรษัิท และก�รประชุมผูถ้อืหุ้น รวมท้ังสนบัสนนุให้ก�รกำ�กบั
ดูแลกิจก�รเป็นไปต�มบรรษัทภิบ�ลที่ดี

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการ
เดิมอำ�น�จหน�้ท่ีของคณะกรรมก�รกำ�หนดไวใ้นนโยบ�ยก�รกำ�กบั

ดูแลกิจก�ร หมวดที่ 5 ต่อม� คณะกรรมก�รในก�รประชุมครั้งที่ 7/2559-
2560 วันที่ 29 กันย�ยน พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติให้มีและเห็นชอบกฎบัตร
คณะกรรมก�ร โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม พ.ศ. 2560 กฎบัตร
นี้ไดก้ำ�หนดหน�้ท่ีของคณะกรรมก�รท่ีไดท้บทวนให้สอดคลอ้งกบัหลกัก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ดังนี้

1. บริห�รกิจก�รโดยสร้�งคุณค่�ให้แก่บริ ษัทอย่�งยั่งยืน  
กล�่วคอื ให้บรษัิทมีผลประกอบก�รท่ีด ีประกอบธรุกจิอย่�งมจีรยิธรรมและ 
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ขจัดหรือลดก�รสร้�งผลกระทบท�งลบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ต�มปัจจัยก�รเปลี่ยนแปลงต่�งๆ

2. กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยท�งธุรกิจของกิจก�รบน
พื้นฐ�นก�รสร้�งกิจก�รอย่�งย่ังยืน โดยคำ�นึงผลกระทบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม และกำ�กับให้ก�รดำ�เนินก�รต�มวัตถุประสงค์ เป้�หม�ย 
กลยทุธ ์และแผนง�นประจำ�ปีตอบสนองคว�มสำ�เรจ็ต�มวตัถปุระสงคแ์ละ
เป้�หม�ยของกิจก�ร
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3. ดูแลให้กิจก�รมีคณะกรรมก�รมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ
ท่ีสอดคล้องกับหลักก�รบริห�รกิจก�รท่ีดีท่ีมีก�รสรรห�ท่ีโปร่งใสและ
มีประสิทธิภ�พ มีก�รพัฒน�ทักษะและคว�มรู้เพ่ือก�รปฏิบัติหน้�ท่ี
อย่�งรับผิดชอบ กำ�หนดให้มีกรอบและกลไกในก�รกำ�กับดูแลนโยบ�ย
และก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและกิจก�รท่ีบริษัทไปลงทุน แต่งตั้ง 
คณะกรรมก�รชุดย่อยที่จำ�เป็นและสมควร

4. ดูแลให้บริษัทฯมีกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และผู้บริห�รระดับสูง 
ท่ีเหม�ะสมต่อก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยของบริษัท และมี 
ก�รพัฒน�ผู้บริห�รระดับสูงตลอดจนก�รสืบทอดง�นที่เป็นระบบ

5. ส่งเสริมนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่�แก่ธุรกิจและก�รประกอบ 
ธุรกิจอย�่งมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. ดูแลให้มีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยใน
ท่ีมีม�ตรฐ�นและตอบสนองต่อก�รทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ย
ของบริษัทในระยะย�ว รวมถึงก�รป้องกันก�รรั่วไหลของข้อมูลสำ�คัญซ่ึง
อ�จกระทำ�ได้ด้วยเทคโนโลยีส�รสนเทศ จัดให้มีนโยบ�ยและแนวปฏิบัติ
ท่ีเกี่ยวกับก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์และก�รทำ�ธุรกรรมท่ี
เกี่ยวโยงกัน ก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่น ช่องท�งก�รรับเรื่องร้องเรียนเบ�ะแส
ก�รกระทำ�ทุจริตและคอร์รัปชั่น

7. ดูแลให้มีก�รรักษ�คว�มน่�เช่ือถือท�งก�รเงินและก�รจัดทำ� 
ร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รเปิดเผยส�รสนเทศให้โปร่งใสและเป็นไปต�ม
กฎหม�ย

8. สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในเร่ืองสำ�คัญและรักษ�สิทธิ
ในก�รรบัรูข้้อมลูข่�วส�รของผูถ้อืหุ้นผ�่นชอ่งท�งทีเ่หม�ะสมและทันเวล�

บทบ�ทหน้�ท่ีท้ัง 8 ประก�รข้�งต้นส�ม�รถแยกแยะเป็น 
หลักปฏิบัติและแนวท�งปฏิบัติอีกหล�ยประก�ร โดยอ้�งอิงถึง “หลักก�ร
บริห�รกิจก�รท่ีดี: หลักปฏิบัติสำ�หรับคณะกรรมก�รบริษัทจดทะเบียน”  
ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์จัดทำ�ขึ้น

อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมก�รบริษัทมีอำ�น�จอนุมัติเรื่องต่�งๆ ของบริษัทต�ม

ขอบเขตหน้�ที่ท่ีกำ�หนดโดยกฎหม�ย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตร 
คณะกรรมก�รบริษัท คู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�ร และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมถึงก�รกำ�หนด นโยบ�ย ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ 
แผนดำ�เนินง�นของบริษัทตลอดจนเร่ืองท่ีสำ�คัญ เช่น ก�รอนุมัติงบก�รเงิน  
ก�รทำ�ร�ยก�รธุรกรรมท่ีกฎหม�ยกำ�หนดต้องได้รับอนุมั ติจ�ก 
คณะกรรมก�รบริษัท นโยบ�ยท�งก�รเงิน ก�รลงทุน งบประม�รประจำ�ปี 
ก�รแต่งตั้งกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ เป็นต้น

บทบาท หน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธ�นกรรมก�รบรษัิทฯมีบทบ�ทเป็นผู้นำ�ของคณะกรรมก�รและ

มีหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�กบัตดิต�มและดแูลให้ม่ันใจไดว้�่ก�รปฏบัิตหิน�้ท่ีของคณะ

กรรมก�รเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและบรรลุต�มวัตถุประสงค์และเป้�
หม�ยหลักขององค์กร

2. ดูแลให้ม่ันใจว่�กรรมก�รทุกคนมีส่วนร่วมในก�รส่งเสริมให้
เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

3. กำ�หนดว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�รโดยห�รือร่วมกับ
กรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ่และมีม�ตรก�รท่ีดแูลให้เรือ่งสำ�คญัไดถ้กูบรรจเุป็น
ว�ระก�รประชุม

4. จัดสรรเวล�ไว้อย่�งเพียงพอท่ีฝ่�ยจัดก�รจะเสนอเรื่องและ
ม�กพอท่ีกรรมก�รจะอภิปร�ยปัญห�สำ�คัญกันอย่�งรอบคอบโดยท่ัวกัน
ก�รส่งเสริมให้กรรมก�รมีก�รใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบก�รให้คว�มสนใจ
กับประเด็นทุกเรื่องที่นำ�สู่ที่ประชุมรวมทั้งประเด็นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

5. เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งคณะกรรมก�รและ 
ฝ�่ยจัดก�ร

          คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562 คณะกรรมก�รบริห�ร ประกอบด้วย

1. น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

2. น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมก�รบริห�ร

3. น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ กรรมก�รบริห�ร

4. น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมก�รบริห�ร

5. น�งอินทิร� สุขะนินทร์ กรรมก�รบริห�ร

6. น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร

7. น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร

8. น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร

9. น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร

10. น�ยชนะชัย    ชุติม�วรพันธ์ กรรมก�รบริห�ร

11. น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ กรรมก�รบริห�ร

12. น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมก�รบริห�ร

โดยประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รเป็นผู้ เลือกเลข�นุก�ร 
คณะกรรมก�รบริห�ร

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. กำ�หนดนโยบ�ย ทิศท�ง กลยุทธ์ และโครงสร้�งก�รบริห�รง�น

หลักในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอคณะกรรมก�รบริษัทฯให้
คว�มเห็นชอบ

2. กำ�หนดแผนธุรกิจ งบประม�ณ และอำ�น�จก�รบริห�รต่�งๆ 
ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มเห็นชอบ

3. กำ�หนดโครงสร้�งองค์กรและกำ�หนดนโยบ�ยด�้นบุคคล
4. ติดต�มและกำ�กับก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย และแผนง�นต่�งๆ 

ของบริษัท
5. พิจ�รณ�และอนุมัติกิจก�รต่�งๆ ที่อยู่ในขอบเขตอำ�น�จต�ม

คู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�ร
6. ดำ�เนินก�รอื่นๆต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย

ท้ังนี ้ก�รมอบอำ�น�จดงักล�่วข้�งตน้ให้แกค่ณะกรรมก�รบรหิ�รนัน้ 
อยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยและหลักเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและ 
ในกรณีท่ีก�รดำ�เนินก�รใดท่ีมีหรืออ�จมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของ
กรรมก�รบริห�รคนใด หรือบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้ง (ต�มประก�ศ 
คณะกรรมก�ร ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมก�รบริห�รนำ�เสนอเรื่องดังกล่�ว
ต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�ต่อไป โดย
กรรมก�รบรหิ�รผูน้ัน้และบุคคลท่ีอ�จมคีว�มขัดแย้ง จะไม่มีสทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนในก�รประชุมในเรื่องดังกล่�ว
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ปี 2562 คณะกรรมก�รบรหิ�รมีก�รประชมุ 12 ครัง้ มกี�รร�ยง�นผล 
ก�รปฏิบัติหน้�ท่ีอย่�งสม่ำ�เสมอต่อคณะกรมก�รบริษัท  สำ�หรับสถิติ 
ก�รเข้�ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รแต่ละคนเปิดเผยต�ม(ต�ร�งเข้�
ประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทประจำ�ปี2562)

ขอบเขต อำานาจ หน้าท่ี ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเร่ืองท่ีสำ�คัญของบริษัท กำ�หนดภ�รกิจ 
วัตถุประสงค์ แนวท�ง นโยบ�ยของบริษัท รวมถึงก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�น
โดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมก�รบริษัท

2. มีอำ�น�จจ้�ง แต่งตั้ง โยกย้�ย บุคคลต�มจำ�นวนท่ีจำ�เป็น
และเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริห�รหรือพนักง�นของบริษัทเพื่อปฏิบัติหน�้ที่
ทุกตำ�แหน่ง รวมถึงก�รกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ท่ีและผลประโยชน์
ตอบแทนท่ีเหม�ะสม และมีอำ�น�จในก�รปลดออก ให้ออก ไล่ออก 
พนักง�นต�มคว�มเหม�ะสม

3. มีอำ�น�จในก�รกำ�หนดเงื่อนไขท�งก�รค้� เช่น วงเงินเครดิต 
ระยะเวล�ก�รชำ�ระเงิน ก�รทำ�สัญญ�ซ้ือข�ย ก�รเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ก�รค้� เป็นต้น

4. มีอำ�น�จกระทำ�ก�รและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคล
ภ�ยนอกในกิจก�รที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

5. อนุมัตกิ�รแต่งต้ังท่ีปรึกษ�ด้�นต่�งๆ ท่ีจำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินง�น
6. ดำ�เนินกิจก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�นทั่วไปของบริษัท

ท้ังนี้ อำ�น�จหน้�ท่ีของประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รและกรรมก�ร 
ผูจ้ดัก�รใหญ่ ตอ้งอยู่ภ�ยใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหม�ย คูม่อือำ�น�จดำ�เนนิก�ร 
ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท  ดังนั้น ก�รอนุมัติร�ยก�รของ
ประธ�นเจ�้หน�้ท่ีบรหิ�รและกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ่ดงักล�่ว จะไม่รวมถงึ 
ก�รอนุมัติร�ยก�รที่ทำ�ให้ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รหรือบุคคลท่ีอ�จมี 
คว�มขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

          คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันท่ี 31 ตุล�คม 2562 คณะกรรมก�รตรวจสอบ  ประกอบด้วย

1. น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ/

กรรมก�รอิสระ

2. น�ยวรภัทร โตธนะเกษม กรรมก�รอิสระ

3. น�งส�วนงลกัษณ์ พนิยันติศิ�สตร์ กรรมก�รอิสระ

4. น�งอัญชลี พิพัฒนเสริญ          กรรมก�รอิสระ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นไป
ต�มเกณฑข์องตล�ดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมก�รกำ�กบั
ตล�ดทุนนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร และกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
คือประกอบด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวนสี่คน คือ ประธ�นกรรมก�รและ
กรรมก�รอื่นอีกส�มคนซ่ึงเป็นผู้มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในด้�นก�รเงิน 
ระบบควบคุมและตรวจสอบภ�ยใน น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธ�น
กรรมก�รตรวจสอบ และน�งอัญชลี พิพัฒนเสริญ จบก�รศึกษ�ด�้นบัญชี 
เป็นผู้ท่ีมีคว�มรู้และประสบก�รณ์ด้�นบัญชีและก�รเงิน รวมท้ังมีคว�มรู้
และเข้�ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย�่งดี

โดยมีหัวหน้�สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน ทำ�หน้�ท่ีเป็นเลข�นุก�ร 
คณะกรรมก�รตรวจสอบโดยตำ�แหน่งปัจจุบัน คือ น�ยช�ติช�ย ภูวงษ์  
ผู้จัดก�รฝ่�ยตรวจสอบ 

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบท�นให้บริษัทฯมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและ

เปิดเผยอย่�งเพียงพอ
2. สอบท�นให้บริษัทฯมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal 

Control) และก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Auditing) ที่เหม�ะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน 
ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งต้ัง โยกย้�ยคว�มดีคว�มชอบ 
และก�รเลกิจ�้งหวัหน�้หนว่ยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรอืหนว่ยง�นอืน่ใดท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน

3. สอบท�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ 
เพื่อให้ผลกระทบท่ีอ�จเกิดข้ึนให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ รวมถึงป้องกัน 
มิให้เกิดก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น

4. สอบท�นให้บรษัิทฯปฏบัิตติ�มกฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรพัย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้�งบุคคลซ่ึง
มีคว�มเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ 
ค�่ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุม อย่�งน้อยปีละ1 ครั้ง 

6. พิจ�รณ�ร�ยก�ร ท่ี เกี่ ยวโยงกันหรือร�ยก�ร ท่ีอ�จมี 
คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของ
ตล�ดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่� ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ 
ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯซ่ึงร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�มโดย  
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมูลอย่�งน้อย
ดังต่อไปนี้

7.1 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ี 
เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ

7.2 คว�มเห็นเกีย่วกบัคว�มเพยีงพอของระบบควบคมุภ�ยใน
ของบริษัทฯ

7.3 คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วย 
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7.4  คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
7.5 คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้ง 

ท�งผลประโยชน์
7.6 จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบและ 

ก�รเข�้ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น
7.7 คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฏบัตร (Charter)
7.8  ร�ยก�รอื่นที่เห็นว�่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บ 

ภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหม�ยจ�ก 
คณะกรรมก�รบริษัท

8. ปฏิบัติก�รอ่ืนใดต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยด้วย
คว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ
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9. ในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ห�กพบ 
หรือมีข้อสงสัยว่�มีร�ยก�รหรือก�รกระทำ�ดังต่อไปนี้ซ่ึงอ�จมีผลกระทบ 
อย่�งมีนัยสำ�คัญต่อฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ  
ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รของบริษัท เพื่อ 
ดำ�เนินก�รปรับปรุง แก้ไขภ�ยในเวล�ท่ีคณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นสมควร

9.1  ร�ยก�รที่เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
9.2  ก�รทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีคว�ม บกพร่องท่ีสำ�คัญ

ในระบบควบคุมภ�ยใน
9.3   ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท 

ห�กคณะกรรมก�รของบริษัทหรือผู้บริห�รไม่ดำ�เนินก�รให้มี 
ก�รปรับปรุงแก้ไขภ�ยในเวล�ต�มวรรคหน่ึง กรรมก�รตรวจสอบร�ยใดร�ยหน่ึง 
อ�จร�ยง�นว่�มีร�ยก�รหรือก�รกระทำ�ต�มวรรคหนึ่งต่อสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัยห์รอืตล�ดหลกัทรพัย์

กฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบกำ�หนดให้ประชุมอย่�งน้อยปีละ 
4 ครั้ง ในปี 2562 คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุม 5 ครั้ง มี 
ก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติหน้�ท่ีอย่�งสม่ำ�เสมอต่อคณะกรรมก�รบริษัท 
รวมถึงก�รร�ยง�นก�รทำ�หน้�ที่ในรอบปีที่ผ่�นม� (โปรดดูหัวข้อร�ยง�น 
คณะกรรมก�รตรวจสอบ) สำ�หรับสถิติก�รเข้�ประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ
แต่ละคนเปิดเผยต�ม(ต�ร�งก�รเข้�ประชุมของคณะกรรมก�รบริษัท
ประจำ�ปี 2562)

         คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 ณ วันท่ี 31 ตุล�คม 2562 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ� 
ค�่ตอบแทน ประกอบด้วย

1. น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร ประธ�นกรรมก�รสรรห�และ

พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน/กรรมก�รอิสระ

(ล�ออกจ�กตำ�แหน่งประธ�นชุดย่อยเมื่อวันที่ 1 กรกฎ�คม 2562)

2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ    บำ�เพ็ญบุญ กรรมก�รอิสระ

(ประธ�นฯ แทนน�ยก�รุณ กิตติสถ�พร ณ วันที่ 2 สิงห�คม 2562)

3. น�งส�วนงลักษณ์ พนิยันติศิ�สตร์ กรรมก�รอิสระ

4. น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์          กรรมก�ร

โดยคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน เป็นผู้เลือก
เลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ปัจจุบัน คือ 
น�ยอ�นนท์ ศรีช�ญกิจ ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล

ขอบเขต อำานาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

1. ด้�นก�รสรรห�
(1)  กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมก�รท่ีต้องก�รสรรห�ให้เป็น

ไปต�มโครงสร้�ง ขน�ด และองค์ประกอบของคณะกรรมก�รชุดต่�งๆ ท่ี 
คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดไว้ ท้ังน้ีเพ่ือคว�มโปร่งใสและเพ่ือให้แน่ใจว่�จะเป็น
ไปต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัทค�ดหวัง โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มรู้ ประสบก�รณ์ 
คว�มเช่ียวช�ญ รวมถึงคว�มเป็นอิสระและก�รมีเวล�ม�ปฏิบัติหน้�ท่ีของผู้ท่ี
จะทำ�หน้�ท่ีกรรมก�ร

(2)  สรรห�และเสนอช่ือบุคคลท่ีเหม�ะสมท่ีจะม�ดำ�รง 
ตำ�แหน่งกรรมก�รให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ� เพ่ือเสนอช่ือต่อท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังต่อไป ท้ังน้ีให้กำ�หนดวิธีก�รสรรห�เปิดรับก�รเสนอช่ือ  
รวมถึงก�รตรวจสอบคุณสมบัติท�งกฎหม�ยและข้อกำ�หนดหน่วยง�นท�งก�ร 
และคว�มยินดีในก�รม�เป็นกรรมก�ร

(3)  สรรห�และเสนอร�ยช่ือบุคคลท่ีเหม�ะสมม�ดำ�รง 
ตำ�แหน่งกรรมก�รบริห�รและกรรมก�รชุดย่อยต่�งๆ ให้คณะกรรมก�รบริษัท
พิจ�รณ�เพ่ือทดแทนกรรมก�รท่ีครบว�ระ

2. ด้�นค่�ตอบแทน
(1)  พิจ�รณ�หรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีก�ร

พจิ�รณ�ค�่ตอบแทน ท่ีเหม�ะสมกบัหน�้ท่ีคว�มรบัผดิชอบและเป็นธรรม 
ของคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อย ต่อคณะกรรมก�รบริษัท 
เพื่อให้คว�มเห็นชอบก่อนเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ  
โดยประธ�นคณะกรรมก�รแต่ละคณะจะได้รับค่�ตอบแทนท่ีสูงกว่�
กรรมก�รประม�ณร้อยละ 20

(2)  พิจ�รณ�ข้อมูลก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของบริษัทอ่ืนท่ี 
อยู่ในอุตส�หกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี

(3)  เปิดเผยร�ยชื่อกรรมก�ร จำ�นวนครั้งท่ีเข้�ประชุม  
และค่�ตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ 
รวมถึงเนื้อห�สรุปของกฎบัตรและเกณฑ์ก�รจ�่ยค่�ตอบแทน

บริ ษัทกำ�หนดให้คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและ 
คณะกรรมก�รสรรห� เป็นคณะกรรมก�รชุดเดียวกัน ประกอบด้วย
กรรมก�รจำ�นวนสี่ คือประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอีกส�มคน โดย
ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอีกอย่�งน้อยสองคนเป็นกรรมก�รอิสระ
(รอ้ยละ75) กรรมก�รท่ีดำ�รงตำ�แหนง่ในคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�
ค่�ตอบแทน จะต้องมีคุณสมบัติที่กำ�หนดในกฎบัตรคณะกรรมก�รสรรห�
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และมีว�ระดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเวล� 3 ปี

กฎบัตรของคณะกรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค�่ตอบแทน กำ�หนด 
ให้มีก�รประชุมอย่�งน้อยปีละ 2 คร้ังหรือเม่ือต้องสรรห�กรรมก�รบริษัท 
กรรมก�รชุดย่อย หรือเมื่อต้องพิจ�รณ�ทบทวนค่�ตอบแทนโดย 
กรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค�่ตอบแทน ในปี 2562 คณะกรรมก�รสรรห�
และพจิ�รณ�ค�่ตอบแทน  มีก�รประชุม 4 ครัง้ มีก�รร�ยง�นผลก�รปฏบัิติ
หน้�ท่ีอย่�งสม่ำ�เสมอ สำ�หรับสถิติก�รเข้�ประชุมคณะกรรมก�รสรรห�
และพจิ�รณ�ค�่ตอบแทนของแตล่ะคนเปิดเผยต�ม(ต�ร�งเข้�ประชุมของ 
คณะกรรมก�รบริษัทประจำ�ปี 2562) 

ท้ังนี้คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนยังไม่ได้ 
แต่งต้ังบุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษ�ของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ� 
ค่�ตอบแทน เนื่องจ�กคณะกรรมก�รประกอบไปด้วยกรรมก�รอิสระ
ท่ีส�ม�รถให้คว�มเห็นได้อย่�งเป็นอิสระและเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ 
ท่ีเกี่ยวข้องอีกท้ังได้นำ�คว�มรู้ ประสบก�รณ์และคว�มเชี่ยวช�ญ ม�ให้ 
ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ จงึยงัเห็นว�่เหม�ะสมใน
ก�รให้คว�มเห็นต่�งๆ
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         คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ณ วันท่ี 31 ตุล�คม 2562 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
ประกอบด้วย

1. น�งส�วนงลักษณ์ พนิยันติศิ�สตร์ ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง/ 

กรรมก�รอิสระ

2. น�ยสิทธิ    ลีละเกษมฤกษ์ กรรมก�รอิสระ

3. น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร กรรมก�รอิสระ

(ล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รชุดย่อยเมื่อวันที่ 1 กรกฎ�คม 2562)

4. น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์          กรรมก�ร

  โดยคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เป็นผู้เลือกเลข�นุก�ร 
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงปัจจุบัน น�งส�วลลน� วิวิธสุรก�ร  
ผู้จัดก�รส่วน-บริห�รคว�มเสี่ยงและพัฒน�ระบบ

ขอบเขต อำานาจ หน้าท่ีของของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
1. กำ�หนดนโยบ�ย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รของบริษัท เพื่อ

พิจ�รณ�ในเรื่องของก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยรวมซ่ึงต้องครอบคลุมถึง
คว�มเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษัท เช่น คว�มเสี่ยงจ�กตล�ด คว�มเสี่ยงด�้น
สภ�พคล่อง  คว�มเส่ียงด้�นก�รจัดก�ร คว�มเส่ียงด้�นก�รลงทุน คว�มเส่ียง
ที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจก�ร เป็นต้น

2. ว�งกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
โดยส�ม�รถประเมินติดต�ม และดูแลปริม�ณคว�มเสี่ยงของบริษัทให้อยู่
ในระดับที่เหม�ะสม

3. ทบทวนคว�มเพียงพอของนโยบ�ยและระบบก�รบริห�ร 
คว�มเส่ียง โดยรวมถึงคว�มมีประสิทธิผลของระบบและก�รปฏิบัติต�ม
นโยบ�ยที่กำ�หนด

4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งท่ีต้องดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขต่อ 
คณะกรรมก�รบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบ�ยและกลยุทธ์ ท่ี 
คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนด

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รกำ�หนดองค์ประกอบของ 
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงว่�ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวนสี่คน 
คือประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอีกส�มคน โดยประธ�นกรรมก�รและ
กรรมก�รอีกอย�่งน้อยสองคนเป็นกรรมก�รอิสระ (ร้อยละ75)   กรรมก�ร
ท่ีดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมก�ร จะมีคุณสมบัติต�มท่ีกำ�หนดในกฎบัตร
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และมีว�ระดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเวล� 3 ปี

กฎบัตรของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง กำ�หนดให้มีก�รประชุม 
อย่�งน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2562 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมี 
ก�รประชุม 4 ครั้ง มีก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติหน้�ท่ีอย่�งสม่ำ�เสมอ 
สำ�หรับสถิติก�รเข้�ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของแต่ละคน
เปิดเผยต�ม(ต�ร�งก�รเข้�ประชุมของคณะกรรมก�รบรษัิทประจำ�ปี 2562 )

         คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

 ณ วันท่ี 31 ตุล�คม 2562 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ประกอบด้วย

1. น�ยวรภัทร โตธนะเกษม ประธ�นกรรมก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร

กรรมก�รอิสระ

2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ   บำ�เพ็ญบุญ กรรมก�รอิสระ

3. น�งอัญชลี พิพัฒนเสริญ กรรมก�รอิสระ

4. น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์          กรรมก�ร

โดยคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร เป็นผู้เลือกเลข�นุก�ร 
คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ปัจจุบัน คือ น�ยธัชชัย ศุภผลศิริ  
รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สำ�นักเลข�นุก�รบริษัทและกฎหม�ย

ขอบเขต อำานาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
1. พจิ�รณ�เสนอแนะนโยบ�ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร จรรย�บรรณ

ในก�รประกอบธุรกิจ และนโยบ�ยด�้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รกำ�กับดูแล
กิจก�ร ต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ

2. พิจ�รณ�เสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมก�ร 
ฝ่�ยบริห�ร พนักง�น และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับนโยบ�ย 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณในก�รประกอบธุรกิจ และนโยบ�ย
ด�้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

3. กำ�กับดูแลและให้คำ�แนะนำ�ตลอดจนสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
แก่คณะกรรมก�รและฝ่�ยบริห�ร ในก�รปฎิบัติหน้�ที่เพื่อให้เป็นไปต�ม
นโยบ�ย จรรย�บรรณในก�รประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�ร

4. ทบทวนนโยบ�ยและแนวท�งปฎบัิตกิ�รกำ�กบัดูแลกจิก�รของ
บริษัทอย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยเปรียบเทียบกับม�ตรฐ�นส�กลหรือ
ม�ตรฐ�นอื่นที่เหม�ะสม 

5. แต่ งตั้ ง เลข�นุก�รคณะกรรมก�รกำ �กับดูแลกิ จก�ร  
คณะอนกุรรมก�รหรอืคณะทำ�ง�นกำ�กบัดแูลกจิก�รให้มอีำ�น�จหน�้ท่ีต�ม
ที่เห็นสมควร

6. ปฎิบัติหน้�ท่ีอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องต�มท่ีคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
มอบหม�ย

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รกำ�หนดองค์ประกอบของ 
คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รว่�ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวนสี่คน คือ
ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอีกส�มคน โดยประธ�นกรรมก�รและ
กรรมก�รอีกอย่�งน้อยสองคนเป็นกรรมก�รอิสระ (ร้อยละ75) กรรมก�รที่
ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมก�ร จะมีคุณสมบัติต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร และมีว�ระดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเวล� 3 ปี

กฎบัตรของคณะกรรมก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รกำ�หนดให้มีก�รประชุม
อย่�งน้อยปีละ 3 ครั้ง ในปี 2562 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รมี 
ก�รประชุม 3 ครั้ง มีก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติหน้�ท่ีอย่�งสม่ำ�เสมอ 
สำ�หรับสถิติก�รเข้�ประชุมคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของแต่ละคน
เปิดเผยต�ม(ต�ร�งก�รเข้�ประชุมของคณะกรรมก�รบรษัิทประจำ�ปี 2562)
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมก�รของบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมก�รอิสระและกรรมก�ร 

ท่ีไม่เป็นอิสระ ต�มสัดส่วนท่ีระบุไว้ในโครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัท  
เพื่อเป็นก�รประกันคว�มเป็นอิสระจ�กฝ่�ยจัดก�ร กรรมก�รอิสระจะต้อง
มีคุณสมบัติเฉพ�ะตัวที่ม�กกว่�กรรมก�รที่ไม่เป็นอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมก�รอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มท่ีกำ�หนดโดย 

คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน และต้องส�ม�รถดูแลผลประโยชน์ของ 
ผูถ้อืหุ้นทุกร�ยไดเ้ท่�เทียมกนั และไม่ให้เกดิคว�มขัดแยง้ท�งผลประโยชน ์ 
นอกจ�กนั้นยังต้องส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�รบริษัทโดยให้
คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระได้

นโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯได้กำาหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระไว้ดังน้ี

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้�ของจำ�นวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
ออกเสยีงท้ังหมดของบรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุ้นร�ยใหญ่ หรอื
ผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมก�รถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมก�รอิสระร�ยนั้นๆ ด้วย

(2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รท่ีมีส่วนร่วมบริห�รง�น ลูกจ้�ง 
พนักง�น ท่ีปรึกษ�ท่ีได้เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมี
ลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนวันท่ีได้รับก�รแต่งตั้งเป็น
กรรมก�รอิสระ

3)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต หรือโดย 
ก�รจดทะเบียนต�มกฎหม�ย ในลกัษณะท่ีเป็น บิด�ม�รด� คู่สมรส พีน่อ้ง 
และบุตร รวมท้ังคูส่มรสของบุตรของผูบ้รหิ�ร ผูถ้อืหุ้นร�ยใหญ่ ผูมี้อำ�น�จ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับก�รเสนอให้เป็นผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จ
ควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุ้นร�ยใหญ่หรอืผูมี้อำ�น�จควบคมุของบรษัิท ในลกัษณะท่ี 
อ�จเป็นก�รขัดขว�งก�รใช้วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระของตนรวมท้ังไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยสำ�คัญ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของผู้ ท่ีมี 
คว�มสมัพนัธท์�งธรุกจิกบับรษัิทฯ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุ้นร�ยใหญ่ 
หรอืผูม้อีำ�น�จควบคมุของบรษัิท  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จ�กก�รมลีกัษณะดงักล�่ว 
ม�แล้วไม่น้อยกว�่สองปีก่อนวันที่ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รอิสระ

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
ที่มีนัยสำ�คัญ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักง�นสอบบัญชี ซึ่ง
มีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือ 
ผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะ 
ดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนวันท่ีได้รับก�รแต่งต้ังเป็นกรรมก�รอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึง
ก�รให้บริก�รเป็นท่ีปรึกษ�กฎหม�ยหรือท่ีปรึกษ�ท�งก�รเงิน ซ่ึงได้รับ 
ค่�บริก�รเกินกว่�สองล้�นบ�ทต่อปีจ�กบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผูถ้อืหุ้นร�ยใหญ ่หรอืผูมี้อำ�น�จควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมี
นัยสำ�คัญ ผู้มีอำ�น�จควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพน้ันด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อน 
วันที่ได้รับก�รแต่งตั้งเป็นกรรมก�รอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมก�รท่ีได้รับก�รแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมก�รของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจก�รท่ีมีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขัน 
ท่ีมีนัยกับกิจก�รของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี 
นยัสำ�คญัในห้�งหุ้นสว่น หรอืเป็นกรรมก�รท่ีมสีว่นรว่มบรหิ�รง�น ลกูจ�้ง 
พนักง�น ที่ปรึกษ�ที่รับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของ
จำ�นวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจก�รท่ีมี
สภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจก�รของบริษัทฯหรือ
บริษัทย่อย

(9)  ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็น
อิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมก�รสรรห�ฯ มหีน�้ท่ีสรรห�บุคคลผูม้คีณุสมบัตเิหม�ะสม 

(ต�มกฎบัตรคณะกรรมก�รบริษัทและคู่มืออำ�น�จอนุมัติดำ�เนินก�ร) โดย
จะพิจ�รณ�ร�ยช่ือในฐ�นข้อมูลร�ยช่ือกรรมก�รอ�ชีพในทำ�เนียบของ
สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย(IOD) รวมถึงใช้ต�ร�งคว�มรู้ 
คว�มชำ�น�ญเฉพ�ะด้�นของคณะกรรมก�ร (Board skill Matrix) เป็นข้อมูล
ประกอบก�รพิจ�รณ�สรรห�กรรมก�ร และเชิญชวนให้คณะกรรมก�รบริษัท
เสนอร�ยช่ือ เม่ือได้ร�ยช่ือท้ังหมดแล้ว คณะกรรมก�รสรรห�ฯจะตรวจสอบ 
คุณสมบัติขั้นต่ำ�ต�มที่กำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รกฎบัตร
คณะกรรมก�ร และข้อบังคับของบริษัทฯ พิจ�รณ�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ
เฉพ�ะท�ง ต�มท่ีบริษัทฯมีคว�มต้องก�รในเวล�นั้นๆท่ีได้กำ�หนด 
ไว้ก่อนโดยนำ�วิสัยทัศน์ พันธกิจ และให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
ม�พิจ�รณ�ประกอบ

กฎบัตรคณะกรรมก�ร ได้กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมก�รไว้ดังนี้
(1)  มีคุณสมบัติท่ีกำ�หนดไว้ในกฎหม�ยและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
(2) มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์และคว�มเช่ียวช�ญ

เฉพ�ะด้�นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
(3)  ไม่มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัทฯ 
(4) มีเวล�อย่�งเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้�ท่ีกรรมก�รบริษัทฯได้ดี  

และก�รเป็นกรรมก�รในบรษัิทอืน่ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคตอ่ก�รปฏบัิตหิน�้ท่ี
กรรมก�รของบริษัทฯ ท้ังนี้ กรรมก�รไม่ควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รใน
บริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวล�เดียวกัน

การเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการ
ในกรณีปกติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมก�ร โดยท่ี 

ข้อบังคับของบริษัทฯกำ�หนดว่� ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง  
ให้กรรมก�รจำ�นวนหนึ่งในส�มออกจ�กตำ�แหน่ง ถ้�จำ�นวนกรรมก�ร 
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส�มส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ท่ีสุดกับ
ส่วนหนึ่งในส�ม ดังนั้น บริษัทฯจะจัดว�ระพิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รใน 
ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีผู้ถือหุ้นทุกปี และนำ�เสนอร�ยช่ือกรรมก�รท่ี
ผ่�นก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและ
คณะกรรมก�รบริษัทต่อที่ประชุมเพื่อพิจ�รณ�
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ก�รเลือกตั้งกรรมก�รโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียง
ข้�งม�กและให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รดังต่อไปนี้

(ก)    ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท�่กับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข)   ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลท่ีได้รับก�รเสนอช่ือ 

เป็นกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล ท้ังนี ้ในก�รออกเสยีงลงคะแนน บุคคลแตล่ะคน 
ท่ีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกต้ังจะได้รับคะแนนเสียงจ�กผู้ถือหุ้นไม่เกินจำ�นวนหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ต�ม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล�่วจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
บุคคลใดบุคคลหนึง่ม�กหรอืนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้โดยบุคคลซ่ึงไดร้บัคะแนน
เสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวน
กรรมก�รท่ีจะมี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับก�รเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงม�มี
คะแนนเสยีงเท่�กนัเกนิจำ�นวนท่ีจะม ีให้ผูเ้ป็นประธ�นเป็นผูอ้อกเสยีงช้ีข�ด

อย่�งไรก็ดี ในกรณีท่ีตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุอ่ืน
นอกจ�กถึงคร�วออกต�มว�ระ และยังมีว�ระเหลือม�กกว่�สองเดือน 
กฎหม�ยบริษัทมห�ชนและข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดว่�กรณีเช่นนี้ให้
เป็นอำ�น�จของคณะกรรมก�รบรษัิทในก�รแตง่ตัง้กรรมก�รทดแทน ฉะนัน้ 
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนจะใช้กระบวนก�รสรรห�
ต�มที่กล่�วม�ข้�งต้น และนำ�เสนอผู้ที่ได้รับก�รสรรห�ต่อคณะกรรมก�ร
บรษัิทเพ่ือพจิ�รณ�แตง่ตัง้ และให้อยู่ในตำ�แหนง่กรรมก�รไดเ้พยีงเท่�ว�ระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�รที่กรรมก�รใหม่นั้นแทน

 เมื่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมก�รหรือคณะกรรมก�รบริษัทฯ
แต่งตั้งกรรมก�รต�มแต่กรณีนี้แล้ว บริษัทฯจะแจ้งร�ยช่ือกรรมก�รต่อ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ภ�ยในกำ�หนดเวล�

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดตำาแหน่ง
ของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทตระหนักดีผู้บริห�รที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ วิสัยทัศน์ และ
คุณธรรมจะส�ม�รถนำ�พ�องค์กรให้เจริญก้�วหน้�และพัฒน�อย่�งย่ังยืน 
อย่�งมีนัยสำ�คัญ บริษัทจึงมีนโยบ�ยด้�นก�รบริห�รและก�รพัฒน� 
ผู้บริห�รระดับสูง โดยมีเป้�หม�ยเพ่ือป้องกันปัญห�ก�รข�ดพนักง�นใน
ตำ�แหน่งท่ีสำ�คัญและเพื่อสรรห�ผู้บริห�รระดับสูงท่ีมีคุณสมบัติตรงต่อ
คว�มต้องก�รของบริษัท

ในก�รนี้ บริษัทมีข้ันตอนง�นในก�รประเมินสถ�นก�รณ์และ 
ค�ดก�รณล์ว่งหน�้เป็นระยะ  มีก�รสรรห� พฒัน� และเตรยีมแผนสบืทอดง�น 
ไว้ทดแทนกรณีที่มีตำ�แหน่งง�นว�่งลงตลอดเวล� เพื่อมั่นใจได้ว่�บริษัทฯ 
มีผู้บริห�รที่มีคว�มเป็นมืออ�ชีพ และมีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถเพียงพอ
ตอ่ก�รปฏิบตัหิน้�ที ่โดยมคีณะกรรมก�รสรรห�และพจิ�รณ�ค่�ตอบแทน  
เป็นผู้จัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งของกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ� และส�ยง�นทรัพย�กรบุคคล 
จดัทำ�แผนสบืทอดตำ�แหนง่ของผูบ้รหิ�รในระดบัรองลงม�ให้คณะกรรมก�ร
บริห�รพิจ�รณ� ในก�รสรรห�ผู้บริห�รระดับสูงนั้น อ�จดำ�เนินก�รเอง 
ท้ังกระบวนก�รจนกระท่ังถึงก�รได้ม�ซ่ึงผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท่ีต้องก�รจ�ก
ภ�ยในหรือภ�ยนอกบริษัท หรืออ�จติดต่อกับบริษัทและสถ�บันท่ีมี 
คว�มเป็นมืออ�ชีพม�ให้คำ�ปรกึษ�ในก�รดำ�เนนิต�มแผนก�รสบืทอดง�น
แล้วแต่กรณี

บริษัทฯมีก�รกำ�หนดแผนสืบทอดง�น ดังนี้
1. ก�รกำ�หนดตำ�แหน่งง�นที่สำ�คัญหรือตำ�แหน่งง�นหลัก
2. ก�รกำ�หนดคว�มส�ม�รถหรือสมรรถนะของตำ�แหน่งง�นหลัก
3. กระบวนก�รวิเคร�ะห์ห�ผู้สืบทอดตำ�แหน่ง
4. จัดทำ�แผนพัฒน�ร�ยบุคคล

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อให้เป็นไปต�มกลไกในก�รกำ�กับดูแลท่ีทำ�ให้ส�ม�รถควบคุม

ดแูลก�รจดัก�รและรบัผดิชอบก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม 
และดแูลรกัษ�ผลประโยชนข์องเงนิลงทุนบรษัิท   คณะกรรมก�รบรษัิทจงึได ้
ส่งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมก�รในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ต�มสดัสว่นก�รถอืหุ้น โดยเป็นไปต�มระเบียบปฎบัิตขิองบรษัิทซ่ึงไดร้บัมติ
เห็นชอบจ�กท่ีประชุมกรรมก�รบรษัิท ตวัแทนของบรษัิทท่ีไปเป็นกรรมก�ร
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่�ว จะมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดนโยบ�ย
สำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ เช่น  ก�รลงทุนในโครงก�รอื่นๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบ�ยเป็นล�ยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

เพื่อป้องกันมิให้กรรมก�รผู้บริห�รและพนักง�น ใช้ข้อมูลภ�ยในที่มีส�ระ
สำ�คัญของบริษัท ซ่ึงยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชนเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อ่ืน ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องใน
ธุรกรรมท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ รวมถึงก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์
ของบริษัทและวิธีร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ โดยดำ�เนินก�รต�ม
นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ดังนี้

บริษัทกำ�หนดจรรย�บรรณ : แนวปฏิบัติท่ีดีในก�รดำ�เนินธุรกิจ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับ ก�รใช้ข้อมูลภ�ยในและก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ของ
กลุ่มบริษัท ก�รให้ข้อมูลข่�วส�ร หรือให้สัมภ�ษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือ
ต่อส�ธ�รณชน

1. ดำ�เนินก�รแจ้งให้ผู้บริห�รฝ่�ยต่�งๆ เข้�ใจถึงภ�ระหน้�ที่ใน
ก�รร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ี
ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ ตลอดจนร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ 
ต�มม�ตร� 59 และบทกำ�หนดโทษต�มม�ตร� 275 แห่งพระร�ชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

2. ดำ�เนินก�รส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมก�รและผู้บริห�ร 
ทร�บว�่ห�กไดร้บัทร�บขอ้มูลภ�ยในท่ีเป็นส�ระสำ�คญั ซ่ึงมผีลกระทบตอ่ 
ก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�หลักทรัพย์ ขอให้งดก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วงระยะเวล� 1เดือน ก่อนท่ีงบก�รเงินหรือข้อมูลภ�ยในนั้น 
จะเปิดเผยต่อส�ธ�รณชนและห้�มไม่ให้เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นส�ระสำ�คัญ
นั้นต่อบุคคลอื่น 

3. ในกรณีท่ีมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ กรรมก�ร
และผู้บริห�รระดับสูงจะต้องจัดทำ�และนำ�ส่งร�ยง�นก�รถือครองหลัก
ทรัพย์และก�รซ้ือข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำ�นักเลข�นุก�รบริษัท
และกฎหม�ย เพ่ือนำ�ส่งต่อไปยังสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ภ�ยในระยะเวล�ท่ีกฎหม�ยและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำ�หนดไว้ทุกครั้งเมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลง และ
สำ�นักเลข�นุก�รบริษัทและกฎหม�ยจะร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือ 
หลกัทรพัยข์องกรรมก�รและผูบ้รหิ�รตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมก�รบรษัิทเป็น
ร�ยไตรม�สและต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รเป็นร�ยเดือน
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4. ข้อมูลภ�ยในหรือเอกส�รท่ีมีส�ระสำ�คัญของบริษัท ท้ังใน 
รปูแบบเอกส�รและ Soft File จะถูกเก็บรักษ�ไว้ในท่ีรัดกุมและจำ�กัดให้รับรู้ได้
เฉพ�ะผูบ้รหิ�รระดบัสงูต�มคว�มจำ�เป็นเท่�นัน้ โดยเฉพ�ะข้อมลูภ�ยในท่ี
เป็นคว�มลับ ในกรณีที่จำ�เป็นต้อง

เปิดเผยต่อพนักง�น บริษัทจะให้พนักง�นทร�บถึงข้อจำ�กัดใน
ก�รนำ�ข้อมูลไปใช้อย่�งถูกต้อง  ในกรณีที่พนักง�นนำ�ข้อมูลที่เป็น

คว�มลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภ�ยนอก จะถือว่�เป็น 
คว�มผิดวินัยอย�่งร้�ยแรง  

5. ก�รติดต�มผลก�รปฏิบตัิง�น จะดำ�เนินก�รสุ่มตรวจกรณีทีม่ี
ก�รซ้ือข�ยหลกัทรพัย์ท่ีผดิปกต ิรวมถงึก�รตรวจสอบผ�่นระบบส�รสนเทศ
ของบริษัทและข่�วส�รจ�กภ�ยนอก

ต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท ซ่ึงประก�ศให้
ทร�บทั่วกันว่� กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นต้องไม่ใช้ข้อมูลภ�ยใน  
(Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีส�ระสำ�คัญและยังไม่ได้เปิดเผย 
ตอ่ส�ธ�รณชนเพ่ือประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ืน่ กรรมก�ร ผู้บรหิ�ร และ
พนักง�นของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภ�พในก�รลงทุนซ้ือข�ยหลักทรัพย์ของ
กลุม่บรษัิท แตเ่พือ่ป้องกนัมิให้เกดิคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน ์กรรมก�ร 
ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�น จะงดก�รซ้ือข�ยหลกัทรพัย์ของบรษัิท ในช่วงระยะ
เวล� 1 เดือน ก่อนก�รเปิดเผยงบก�รเงินให้แก่ส�ธ�รณชนทร�บ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2562 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

จ�่ยค�่ตอบแทนก�รสอบบัญช ี(audit fee) รวมเป็นจำ�นวนเงนิ 6,635,000 
บ�ท และค�่บริก�รอื่นนอกเหนือจ�กค่�สอบบัญชี (non-audit fee) เป็น
จำ�นวนเงนิ 327,000 บ�ท อันไดแ้ก ่ค�่ตอบแทนก�รตรวจสอบก�รปฏบัิติ
ต�มเงือ่นไขของบัตรสง่เสรมิก�รลงทุน จำ�นวนเงนิรวม 160,000 บ�ท และ
ก�รให้บริก�รอื่น จำ�นวนเงิน 167,000 บ�ท

ก า ร นำ า ห ลั ก ก า ร กำ า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ท่ี ดี  สำ า ห รั บ 
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code ) ไปปรับใช้

บริษัทได้ทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (Corporate  
Governance Policy ) โดยอ้�งอิงจ�กหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีดสีำ�หรบั
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (‘CG Code”) ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ ซ่ึงคณะกรรมก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร
ได้พิจ�รณ�พบว่�บริษัทได้นำ�หลักปฏิบัติส่วนใหญ่ม�ปรับใช้แล้วและ 
นำ�เสนอคณะกรรมก�รรับทร�บในหลักก�ร ในก�รประชุมคณะกรรมก�ร 
ครั้งที่ 8/2561-2562 เมื่อวันที่ 13 กันย�ยน 2562 อย่�งไรก็ต�มสำ�หรับ
หลักปฏิบัติท่ียังไม่เหม�ะสม สำ�หรับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทนั้น  
คณะกรรมก�รบรษัิทไดมี้ก�รพจิ�รณ�และไดม้กี�รออกม�ตร�ก�รทดแทน
ท่ีเหม�ะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมก�ร เพื่อให้มี
ก�รพิจ�รณ�ทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี 

โดยปี 2562 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีม�ตรก�รทดแทน
ที่เหม�ะสม ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมก�รควรพิจ�รณ�จำ�นวนกรรมก�รท่ีเหม�ะสม 
ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ท่ีได้อย่�งมีประสิทธิภ�พโดยต้องมีจำ�นวนกรรมก�ร
ไม่น้อยกว�่ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขน�ดประเภท
และคว�มซับซ้อนของธุรกิจ

•    ปัจจบัุนบรษัิทมกีรรมก�รจำ�นวน 20 คน โดยบรษัิทเห็นว่� 
เป็นจำ�นวนท่ีเหม�ะสมกับขน�ดของธุรกิจและคว�มซับซ้อนเพิ่มม�กข้ึน  
อันจำ�เป็นต้องมีจำ�นวนกรรมก�รท่ีเพียงพอและมีคว�มหล�กหล�ยท�ง
วิช�ชีพเพ่ือท่ีจะปฏิบัติหน้�ท่ีได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และเพ่ือช่วยกันกำ�กับ
ดูแลก�รบริห�รง�นของบริษัทย่อยซ่ึงมีคว�มหล�กหล�ยและมีเป็นจำ�นวนม�ก

2. คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยจำ�กัดจำ�นวนปี 
ในก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

•   บริษัทไม่ได้กำ�หนดนโยบ�ยจำ�กัดจำ�นวนปีในก�รดำ�รง 
ตำ�แหน่งของกรรมก�รอิสระ เนื่องจ�กกรรมก�รอิสระของบริษัทมีว�ระ
ก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละส�มปี และส�ม�รถได้รับเลือกเข้�ม�เป็น
กรรมก�รใหม่ได้ บริษัทฯไม่มีข้อห้�มก�รแต่งตั้งกรรมก�รท่ีพ้นจ�ก 
ตำ�แหน่งต�มว�ระกลับเข้�ม�เป็นกรรมก�รใหม่ กรรมก�รอิสระ  
มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินส�มว�ระหรือไม่เกินเก้�ปี
แล้วแต่ระยะเวล�ใดจะน�นกว่� แต่ห�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ เห็นควร
ให้กรรมก�รอิสระร�ยใดท่ีดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันม�ครบส�มว�ระหรือ
เก้�ปีดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป ก็ให้คณะกรรมก�รบริษัทฯขย�ยระยะเวล�ก�ร
ดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รอิสระออกไปได้ต�มท่ีเห็นสมควร ถึงแม้ว่� 
กรรมก�รอิสระของบรษัิทจะดำ�รงตำ�แหนง่เกนิ 9 ปี แตก่ยั็งว�งตนเป็นอิสระ
จ�กฝ�่ยบรหิ�รและผูถ้อืหุ้นร�ยใหญ่ของบรษัิทได้อย�่งเหม�ะสม ส�ม�รถ
ปฏิบัติหน้�ท่ีได้เป็นอย่�งดี จ�กก�รสั่งสมคว�มรู้คว�มเข้�ใจในกิจก�ร 
ของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีคว�มเกี่ยวข้องกันในห่วงโซ่อุปท�น  
และตัดสินใจโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

3. คณะกรรมก�รอ�จพิจ�รณ�จัดให้มีท่ีปรึกษ�ภ�ยนอกม�ช่วย
ในก�รกำ�หนดแนวท�งและเสนอแนะประเด็นในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น 
ของคณะกรรมก�รอย่�งน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผย ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว
ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี

•    บริษัทยังไม่ได้จัดให้มีท่ีปรึกษ�ภ�ยนอกม�ช่วยใน 
ก�รกำ�หนดแนวท�งและเสนอแนะประเดน็ในก�รประเมนิผลก�รปฏบัิตงิ�น
ของคณะกรรมก�รท่ีควรให้มอีย่�งนอ้ยทุกๆ 3 ปี  แตค่ณะกรรมก�รบรษัิทฯ
กำ�หนดใหม้กี�รจดัทำ�แบบประเมนิตนเองซึง่นำ�แบบของตล�ดหลักทรัพย์
ม�ปรับใช้กับบริษัท ได้แก่ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร 
ทั้งคณะ Self-assessment Form of the Board of Directors (2) แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมก�รชุดย่อย Self-evaluation Form of 
sub-committees ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�
และพจิ�รณ�ค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง  คณะกรรมก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�ร (3) แบบประเมินตนเองของกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล-
Self-evaluation Form of individual directors เพ่ือให้กรรมก�รได้ร่วมกัน
ทบทวนก�รทำ�ง�น แก้ไขปัญห�และอุปสรรค รวมถึงพิจ�รณ�ผลง�นเพื่อ
ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นในปีท่ีผ่�นม� และห�แนวท�งในก�รปรับปรุง
ประสิทธิภ�พ ในก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รบริษัทในปีต่อๆไป
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รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

• พิจ�รณ�ทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจเพ่ือให้เป็นปัจจุบันและเหม�ะสมกับธุรกิจของบริษัท 
สอดคล้องกับกฎหม�ยและหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยในก�รประชุมครั้งท่ี 7/2561-2562 ในวันท่ี 
13 กันย�ยน 2562 เห็นชอบให้เพิ่มเติมนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รในประเด็นที่เกี่ยวกับก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทหรือองค์กร
อื่นของกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

• พิจ�รณ�ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

• พิจ�รณ�ทบทวนก�รดำ�เนินก�รของบริษัทในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ให้สอดคล้องกับกฎหม�ย กฎเกณฑ์และแนวปฎิบัติที่ดี ซึ่ง
รวมถึงก�รให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นว�ระก�รประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�ร

• พิจ�รณ�ติดต�มก�รดำ�เนินก�รของบริษัทฯให้สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และนโยบ�ย 
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ

• พิจ�รณ�ประเด็นท่ีบริษัทไม่ส�ม�รถปฏิบัติได้ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี สำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code ) หรือใช้ 
หลักปฏิบัติอื่น  และเห็นชอบแนวท�งก�รชี้แจงต�มหลัก “Apply or Explain” เพื่อแสดงในร�ยง�นประจำ�ปี

• พิจ�รณ�ติดต�มและรับทร�บร�ยง�นกิจกรรมก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น

• พิจ�รณ�ทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�รแบบร�ยคณะและร�ยบุคคล

• รับทร�บก�รท่ีบริษัทฯได้รับก�รประเมินในระดับดีเลิศจ�กผลสำ�รวจก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำ�ปี 2561 ตลอดจน 
ข้อเสนอแนะเพือ่ก�รพฒัน�ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รต�มโครงก�ร CGR ประจำ�ปี 2561 จดัโดยสถ�บันกรรมก�รบรษัิทไทย และให้ข้อเสนอแนะ
ก�รปรับปรุงแก่บริษัทฯ

• รับทร�บผลก�รประเมินคุณภ�พก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือประจำ�ปี 2562 เป็นร้อยละ 94 และให้เสนอแนะก�รปรับปรุงแก่บริษัทฯ

ในปี 2561-2562 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รมีก�รประชุมรวม 3 ครั้ง ซ่ึงกรรมก�รเข้�ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 92 เป็นก�รประชุม 
เพือ่ปฎบัิตหิน�้ท่ีต�มขอบเขตคว�มรบัผดิชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร และไดร้�ยง�นผลก�รประชุมให้คณะกรรมก�รบรษัิท
ทร�บทุกครั้ง โดยสรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

(น�ยวรภัทร โตธนะเกษม)
ประธ�นคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�่ตอบแทน ไดร้บัก�รแตง่ตัง้จ�ก 
คณะกรรมก�รบริษัทฯ  โดยมีร�ยชื่อ ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง
1. พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ  บำ�เพ็ญบุญ

ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
2. น�งส�วดวงด�ว  ชินธรรมมิตร์

กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
3. น�งส�วนงลักษณ์  พินัยนิติศ�สตร์  

กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�่ตอบแทน
*หม�ยเหตุ :  น�ยก�รุณ  กิตติสถ�พร ประธ�นกรรมก�รสรรห�
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน (ล�ออกวันที่ 1 กรกฎ�คม 2562)

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน (NRC) มีหน้�ท่ีสรรห� 
คัดเลือก บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหม�ะสมในก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท 
กรรมก�รในคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�ง ๆ ท่ีได้รับมอบหม�ยอำ�น�จ
หน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบโดยตรงจ�กคณะกรรมก�รบริษัท  ตลอดจน
ทบทวนโครงสร้�ง ขน�ด และองค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษัท  
ท้ังยังรว่มกำ�หนดแนวท�งในก�รประเมินผลปฏบัิตงิ�นของกรรมก�รบรษัิท 
และทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของกรรมก�รบริษัท เพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมก�รบรษัิท โดยในระหว�่งปี 2561-62  คณะกรรมก�รสรรห�และ
พจิ�รณ�ค�่ตอบแทน ไดมี้ก�รประชุมรวม 4 ครัง้  โดยสรปุส�ระสำ�คญัดงันี้

1.  พิจ�รณ�สรรห�บุคคลเป็นกรรมก�รแทนกรรมก�รท่ีออกต�มว�ระ
และกรรมก�รที่ล�ออกก่อนครบว�ระ โดยคำ�นึงถึงคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ 
ประสบก�รณ์ นอกจ�กนี้ยังคำ�นึงถึงคว�มหล�กหล�ยในโครงสร้�งของ
คณะกรรมก�ร และจัดทำ�ต�ร�งคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ เฉพ�ะด้�นของ 
คณะกรรมก�ร (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�
สรรห�กรรมก�ร

2. พิจ�รณ�ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและเงินร�งวัล(โบนัส)ของ
กรรมก�รบรษัิทและกรรมก�รชุดย่อย  โดยไดด้ำ�เนนิก�รสำ�รวจค�่ตอบแทน
กรรมก�รและกรรมก�รชุดย่อย ซ่ึงพิจ�รณ�จ�กคว�มรับผิดชอบและ 
ผลก�รปฏบัิตหิน�้ท่ีของคณะกรรมก�รบรษัิท ตลอดจนข้อมูลเปรยีบเทียบ
กับบริษัทช้ันนำ�ในตล�ดหลักทรัพย์ และในกลุ่มอุตส�หกรรมเดียวกัน มี
ขน�ดและลักษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน รวมท้ังผลสำ�รวจค่�ตอบแทน
กรรมก�รของสม�คมส่งเสริมกรรมก�รบริษัทไทย(IOD) รวมถึงผลก�ร
ดำ�เนินง�นของบริษัทฯในภ�พรวม จึงมีมติให้กำ�หนดค่�ตอบแทนและ 
เงินร�งวัล (โบนัส)กรรมก�รต�มหลักเกณฑ์เดิมต่อไปอีก 1 ปี

3.  ก�รพิจ�รณ�ก�รต่อเกษียณอ�ยุของตำ�แหน่ง ประธ�นเจ้�หน�้ที่
บริห�ร (CEO) โดยมีมติเห็นสมควรให้ปฏิบัติง�นต่อไปอีก 1 ว�ระ หรือ
จะครบกำ�หนดในเดือนธันว�คม ปี พ.ศ.2565

4.  พิจ�รณ�แผนก�รอบรมและพัฒน�กรรมก�ร
5.  พิจ�รณ�แผนก�รสืบทอดตำ�แหน่งของผู้บริห�รระดับสูง
6.  พิจ�รณ�ทบทวน นโยบ�ยก�รบริห�รง�นบุคคลขององค์กรให้มี

คว�มเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน
7. พิจ�รณ�ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นและคว�มคืบหน้�ของเป้�หม�ย

องค์กร ต�มหลักเกณฑ์ก�รประเมินวัดผลเชิงดุลยภ�พ (Balanced Scorecard) 
ทีมีก�รพิจ�รณ�วัดผลจ�กมุมมอง 4 ด�้น คอื ด�้นก�รเงนิ ด�้นก�รเรยีนรู้

และพัฒน� ด้�นก�รตล�ดและลูกค้� และด้�นกระบวนก�รภ�ยใน รวมถึงได้
พิจ�รณ�แนวท�งก�รกำ�หนดเป้�หม�ยขององค์กรในอน�คตด้วย  พร้อม
กนันียั้งไดร้�ยง�นผลก�รประเมนิสมรรถนะของกรรมก�รในภ�พรวม  โดย
มเีป้�หม�ยเพือ่ให้องคก์รไดท้ร�บ สมรรถนะของกรรมก�รในภ�พรวม ว่�
องค์กรมีจดุแข็งจดุอ่อนในสมรรถนะด�้นใด  เพือ่ใช้เป็นข้อมลูประกอบก�ร
พิจ�รณ� กรณีจะต้องมีก�รสรรห�และคัดเลือกกรรมก�รในอน�คตด้วย

8.  พิจ�รณ�ร�่งแผนง�นของคณะกรรมก�รสรรห�ฯ ประจำ�ปี 2563

กล่�วโดยสรุปผลก�รดำ�เนินก�รในรอบปีท่ีผ่�นม�  แผนง�นของ 
คณะกรรมก�รสรรห�ฯ ได้มีก�รประชุมเพ่ือติดต�มง�นในหน้�ท่ีรับผิดชอบหลักๆ 
ที่กฎบัตรได้กำ�หนดไว้ได้ครบถ้วน  

ณ วันที่ 31 ตุล�คม พ.ศ.2562 มีคณะกรรมก�รบริษัทรวมทั้งสิ้น 20 
คน ประกอบดว้ย กรรมก�รอิสระ 6 ท่�น*(เนือ่งจ�กมกีรรมก�รอิสระ 1 ท่�น
ล�ออกระหว�่งปี  จงึยังอยู่ในข้ันตอนก�รสรรห�กรรมก�รอสิระม�ทดแทน
อีก 1 ท�่น)  กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รบริษัท  4 ท�่น  กรรมก�รที่เป็น 
ผู้บริห�รบริษัท 10  ท่�น  ต�มองค์ประกอบนี้   จึงได้พิจ�รณ�แล้วเห็นว�่ 
มีคว�มเหม�ะสม  สำ�หรับค่�ตอบแทนของกรรมก�ร กรรมก�รบริห�ร 
และกรรมก�รชุดย่อย  ที่แสดงไว้ในหัวข้อค่�ตอบแทนของกรรมก�รและ
ผู้บริห�รนั้น คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนได้ประเมินว่�
มคีว�มเหม�ะสมแลว้ ท้ังนี ้ค�่ตอบแทน ดงักล�่วไดผ้�่นก�รพจิ�รณ�และ
ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ 

(พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ  บำ�เพ็ญบุญ)
ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รบริห�รคว�มเส่ียง 
ท่ีมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจและเป้�หม�ยท่ีตั้งไว้ ดังนั้น เพ่ือ
สร้�งคว�มเช่ือมั่นและคว�มน่�เช่ือถือแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียใน 
ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่
มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่�งดีทำ�หน้�ท่ีในก�รกำ�หนดและ
ทบทวนกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท ต�มบทบ�ทในกฎบัตร 
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง และเสนอแนะแนวท�งก�รจัดก�รคว�มเส่ียง
ท่ีเหม�ะสมแกฝ่�่ยจดัก�ร พรอ้มท้ังสนบัสนนุให้เกดิก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง
ในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรต�มม�ตรฐ�นส�กล

ในปี 2562 คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งไดมี้ก�รประชุมรวมท้ังสิน้
จำ�นวน 4 ครั้ง โดยสรุปส�ระสำ�คัญในก�รปฏิบัติหน้�ที่ได้ ดังนี้

1. พิจ�รณ�และทบทวนนโยบ�ยก�รบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงหลัก
ของบริษัทให้มีคว�มเหม�ะสม สอดคล้องกับทิศท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ  
แผนกลยุทธ์และเป้�หม�ยขององค์กร ภ�ยใต้สภ�วะแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป

2. พจิ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบร�ยก�รคว�มเสีย่งหลกัของบรษัิทและ
แผนบริห�รคว�มเสี่ยงประจำ�ปี 2562 ภ�ยใต้กรอบคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) โดยกำ�หนดให้มมี�ตรก�รควบคมุหรอืบรรเท� (Migration 
Plan) ท่ีเป็นรปูธรรมและส�ม�รถนำ�ไปปฏบัิตไิดจ้รงิ เพือ่ช่วยลดผลกระทบ
จ�กคว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

3. ให้คว�มรู้และผลักดันให้เกิดคว�มร่วมมือในก�รบริห�รคว�มเส่ียง
ท่ัวท้ังองคก์ร โดยจดัให้มีก�รประเมนิและวเิคร�ะห์คว�มเสีย่งท่ีอ�จเกดิข้ึน
อย่�งเป็นระบบ ท้ังในภ�วะปกตแิละภ�วะวกิฤต เพือ่ให้ม่ันใจว�่ก�รสำ�รวจ
คว�มเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของก�รดำ�เนินง�น

4. ติดต�มผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส โดย
กำ�หนดให้มีตัวช้ีวัดคว�มเสี่ยงเพ่ือเฝ้�ระวัง และให้ข้อเสนอแนะแก่ 
ฝ�่ยจัดก�รในก�รปรับปรุงก�รบริห�รจัดก�ร โดยนำ�คว�มเสี่ยงองค์กรม�
พิจ�รณ�เป็นส่วนหนึ่งในก�รว�งแผนกลยุทธ์และกำ�หนดเป�้หม�ย

5. ร�ยง�นผลก�รบริห�รคว�มเสีย่งของบริษัทฯ ให้คณะกรรมก�รบริษัท 
ทร�บอย่�งต่อเนื่อง สม่ำ�เสมอ

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง มีคว�มมุ่งม่ันท่ีจะดำ�เนินก�รให้
บริษัทมีก�รกำ�กับดูแลและบริห�รคว�มเส่ียงในระดับท่ีเหม�ะสม และให้ม่ันใจ
ได้ว่�บริษัทฯ ดำ�เนนิง�นไดอ้ย่�งมีประสทิธภิ�พและบรรลตุ�มเป้�หม�ยท่ี 
ตั้งไว้ทั่วทั้งองค์กร

(ดร. นงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์)
ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทฯได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รควบคุมภ�ยในอย่�งต่อเนื่อง ซ่ึง
ครอบคลุมท้ังด้�นก�รเงิน ก�รปฏิบัติง�น ก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�ม
กฎหม�ย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังจัดให้มีก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงท่ีเหม�ะสมเพียงพอ มีประสิทธิภ�พตลอดจนป้องกันหรือ 
ลดคว�มเสีย่งจ�กก�รกระทำ�ท่ีอ�จกอ่ให้เกดิคว�มเสยีห�ยตอ่ทรพัย์สนิและ
ช่ือเสยีงของบรษัิทฯ รวมท้ังประเมินก�รปฏบัิตงิ�นต�มแนวท�งก�รกำ�กบั
ดูแลกิจก�รที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) 

ท้ังน้ีท�งบริษัทฯ ได้เข้�ร่วมม�ตรก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปช่ัน ต�ม 
หลักเกณฑ์ของโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�ร
ต่อต้�นก�รทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against  
Corruption : CAC) โดยคณะกรรมก�รบรษัิท ไดก้ำ�หนดบทบ�ทหน�้ท่ีของ 
คณะกรรมก�รชุดต่�งๆ และฝ่�ยบริห�รอย่�งชัดเจน รวมท้ังกำ�กับดูแล
ให้มีก�รปฏิบัติต�มบทบ�ทหน้�ท่ี โดยกำ�หนดโครงสร้�งองค์กรและส�ยง�น 
ก�รบงัคบับัญช�ทีชั่ดเจนในก�รถว่งดลุอำ�น�จ และก�รควบคมุภ�ยในอย่�ง
เหม�ะสม รวมท้ังกำ�หนดเป้�หม�ยท�งธรุกจิ และดชันช้ีีวัดผลสำ�เรจ็ (Key 
Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในก�รประเมินประสิทธิภ�พของ
ก�รปฏิบัติง�นและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นเปรียบเทียบ กับเป้�หม�ย
ขององค์กรอย�่งสม่ำ�เสมอ

นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รบริษัท ได้มีก�รประเมินคว�มเพียงพอ
ของระบบก�รควบคุมภ�ยในเป็นประจำ�ทุกปี ต�มแนวท�งของสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (กลต.) ต�มกรอบ 
ก�รควบคุมภ�ยในของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอ้�งอิงจ�ก 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) ท้ัง 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักก�รย่อย ซ่ึง 
คณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นสอดคล้อง 
ว�่บรษัิทฯ มีระบบก�รควบคมุภ�ยในท่ีเพยีงพอและเหม�ะสมต�มลกัษณะ
ธุรกิจ ดังนี้ 

1. การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจและก�รปฏิบัติง�น

ท่ีชัดเจน ส�ม�รถวัดผลได้ มีก�รทบทวนเป้�หม�ยและเปรียบเทียบผล 
ก�รดำ�เนนิง�นจรงิกบัเป้�หม�ยทุกระยะ จดัให้มโีครงสร�้งส�ยก�รร�ยง�น 
ก�รจัดทำ�ผังองค์กรแบ่งแยกหน้�ท่ีต�มส�ยง�น ก�รกำ�หนดอำ�น�จใน 
ก�รสั่งก�รและคว�มรับผิดชอบท่ีเหม�ะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของคณะกรรมก�รบริษัท และกำ�หนดเกี่ยวกับ 
เรื่องจรรย�บรรณ นโยบ�ยในเรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ก�รต่อต้�น 
ก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน และก�รขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึง 
คว�มยึดมั่นในคุณค่�ของคว�มซื่อตรงและจริยธรรม รวมทั้งจัดทำ�อำ�น�จ
ดำ�เนนิก�รเปน็ล�ยลกัษณอั์กษร และมคีูมื่อก�รปฏบัิตงิ�นหลกัท่ีสำ�คญั ซ่ึง
มีก�รทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นใหม่อยู่เสมอ

คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มเป็นอิสระจ�กฝ่�ยบริห�ร ทำ�หน้�ที่
กำ�กับดูแลและพัฒน�ก�รดำ�เนินก�รด้�นก�รควบคุมภ�ยใน แสดงถึง
คว�มมุ่งม่ันในก�รจงูใจ พฒัน�และรกัษ�บุคล�กรท่ีมคีว�มรูค้ว�มส�ม�รถ 
กำ�หนดให้บุคล�กรมหีน�้ท่ีและคว�มรบัผดิชอบในก�รควบคมุภ�ยใน เพือ่
ให้บรรลุต�มวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ในด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปช่ัน บริษัทฯได้จัดทำ�
คู่มือม�ตรก�รต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งให้มีก�รประเมิน
คว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับก�รทุจริตภ�ยในบริษัทฯ 

2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

ท่ีอ�จส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ เพื่อให้ส�ม�รถระบุและประเมิน
คว�มเสี่ยงต่�งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับก�รบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดย 
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้ร่วมกับสำ�นักบริห�รคว�มเสี่ยง 
ของบริษัทฯ ในก�รพิจ�รณ�ก�รประเมินปัจจัยคว�มเสี่ยงท้ังจ�กภ�ยใน
และภ�ยนอกองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
สำ�นกับรหิ�รคว�มเสีย่งไดร้ะบุและวเิคร�ะห์คว�มเสีย่งทุกประเภท รวมท้ัง 
คว�มเสี่ยงด้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีอ�จส่งผลกระทบต่อก�รบรรลุ
วัตถุประสงค์ไว้อย่�งครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร และจัดระดับคว�มเสี่ยงท่ี
สำ�คญัต�มผลกระทบและโอก�สท่ีจะเกดิข้ึนในแตล่ะกระบวนก�รท�งธรุกจิ 
เพื่อกำ�หนดแผนง�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และมีก�รทบทวนปัจจัยเสี่ยง 
ท่ีมีก�รเปลี่ยนแปลงท้ังจ�กภ�ยนอกและภ�ยในท่ีอ�จส่งผลกระทบต่อ
องค์กรเป็นประจำ�ทุกปี

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีม�ตรก�รควบคุมภ�ยใน ที่สอดคล้องกับคว�มเสี่ยง

และประเภทธุรกิจ ซ่ึงได้มีก�รแบ่งแยกหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบของแต่ละ
ตำ�แหน่งง�นอย่�งชัดเจน โดยมีก�รจัดทำ�และทบทวนคู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�ร 
และคู่มือ/ข้ันตอนก�รปฏิบัติง�นให้เหม�ะสมกับโครงสร้�งองค์กร และ 
ก�รปฏิบัติง�นในปัจจุบันอย่�งสม่ำ�เสมอ โดยให้แต่ละหน้�ท่ีส�ม�รถ 
ถ่วงดุลอำ�น�จหรอืส�ม�รถตรวจสอบยอ้นกลบัไดอ้ย่�งเหม�ะสม โดยเฉพ�ะ 
ก�รปฏิบัติง�นในส่วนท่ีมีคว�มเส่ียงสำ�คัญ เพ่ือป้องกันและลดข้อผิดพล�ด 
เช่น ธุรกรรมด�้นก�รเงิน ก�รข�ย ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง ก�รดูแลทรัพย์สิน 
และก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล เป็นต้น รวมท้ังมีหน่วยง�นตรวจสอบ
ภ�ยในดำ�เนินก�รสอบท�นผลก�รปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มกฎระเบียบ  
ข้อบังคับ คู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�รและคู่มือก�รปฏิบัติง�นต่�งๆ อย่�ง
สม่ำ�เสมอ เพื่อให้ม่ันใจว่�ก�รปฏิบัติง�นมีระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ี 
เพียงพอ เหม�ะสม และมีก�รปฏิบัติง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมถึง
ก�รจัดก�ร และก�รนำ�ระบบส�รสนเทศม�ใช้ในก�รปฏิบัติง�นอย่�งเป็น
ระบบเพื่อช่วยให้ก�รปฏิบัติง�นมีคว�มรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

ข้อมูล โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีก�รพัฒน�ระบบอย่�งต่อเนื่อง 
เพื่อให้ข้อมูลต่�งๆ มีคว�มถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำ�ระบบ
เทคโนโลยีส�รสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล รวมทั้งมี 
คว�มปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่ก�รรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล 
จัดเก็บ และติดต�มผลข้อมูล เพื่อให้ก�รปฏิบัติง�นและก�รนำ�ข้อมูลท่ี
สำ�คัญ ไปใช้ในก�รบริห�รจัดก�รของกรรมก�รผู้บริห�ร พนักง�น ผู้ถือหุ้น 
ลูกค้� หรือผู้มีส่วนได้เสียต่�งๆ มีคว�มครบถ้วนถูกต้องอย่�งเพียงพอ 
และภ�ยในเวล�ท่ีเหม�ะสม เพ่ือใช้ในก�รตัดสินใจท�งธุรกิจ รวมท้ังมี 
ก�รกำ�หนดนโยบ�ยคว�มปลอดภัยท�งเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รใช้
ข้อมูล
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การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ย
ก�รจดัก�รคว�มเสีย่ง ปัจจยัคว�มเสีย่ง และกระบวนก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง 
ให้ฝ่�ยจัดก�รนำ�ไปปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ฝ่�ยจัดก�รส�ม�รถว�งแผนก�ร
ดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนวิเคร�ะห์ กำ�หนดแผนง�น และประเมินผลก�ร
ปฏิบัติง�นหรือออกแบบระบบง�นท่ีส�ม�รถควบคุมคว�มเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ โดยคำ�นึงถึงปัจจัยเสี่ยงท้ังปัจจัยภ�ยในและ
ปัจจัยภ�ยนอก

ในระหว�่งปี 2562 คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งและสำ�นกับรหิ�ร
คว�มเสี่ยงและพัฒน�ระบบได้จัดให้มีก�รดำ�เนินก�รต�มแผนพัฒน�
กิจกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตอำ�น�จหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบ คู่ มือก�รบริห�ร 
คว�มเสีย่งและคู่มอืก�รปฏบัิตงิ�นของสำ�นกับรหิ�รคว�มเสีย่งฯ 
ประจำ�ปี 2562/2563

2. กำ�หนดส�เหตคุว�มเสีย่งขององคก์ร และผูร้บัผดิชอบคว�มเสีย่ง
ต�มส�ยง�น สำ�หรับแต่ละปัจจัยเสี่ยง ประจำ�ปี 2562/2563 ที่
ผ�่นก�รพิจ�รณ�และอนมุตัจิ�กคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง

3. จัดทำ�แผนสนับสนุนก�รวิเคร�ะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงใหม่ 
ประจำ�ปี 2562/2563 พร้อมท้ังจัดห�แนวท�งและม�ตรก�ร 
ในก�รตอบสนองต่อคว�มเสี่ยง

4. ประชมุเตรยีมก�รให้สำ�นกับรหิ�รคว�มเสีย่งฯ ลงพืน้ท่ีปฏบัิตงิ�น 
ต�มแผนสนับสนุนข้�งต้น

5. สนบัสนนุก�รจดัทำ�ร�ยง�นสรปุสถ�นะคว�มเสีย่งประจำ�ปี 2562 
ให้กับผู้รับผิดชอบคว�มเสี่ยงต�มส�ยง�นของกลุ่มบริษัทท้ัง 7 
สถ�นประกอบก�รพร้อมสำ�นักง�นใหญ่

6. สรุปร�ยง�นสถ�นะคว�มเสี่ยงประจำ�ปี 2562 ของกลุ่มบริษัท
ต่อคณะกรรมก�รของบรษัิท โดยแสดงข้อมูลร�ยก�รคว�มเสีย่ง 
ท่ีคงท่ี คว�มเสี่ยงท่ีลดลง และคว�มเสี่ยงท่ีเพ่ิมขึ้น พร้อมท้ัง
ส�เหตุอย่�งละเอียดเพ่ือให้ฝ่�ยจัดก�รนำ�ไปดำ�เนินก�รและ
ว�งแผนให้เหม�ะสม เป็นประจำ�ทุกไตรม�ส

ด้วยคว�มทุ่มเทและคว�มร่วมมือของบุคล�กรทุกส่วน ทำ�ให้ระบบ
ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอยู่ในเกณฑ์
ท่ีองคก์รยอมรบัได ้และยังส�ม�รถพฒัน�ก�รให้สอดคลอ้งกบัก�รกำ�หนด
วัตถุประสงค์เป้�หม�ยขององค์กรและส่วนง�นต�่งๆ อีกด้วย
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รายงานประจำาปี  2562     

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมก�รบริษัท ในก�รประชุมครั้งที่6/2562 วันที่ 2 สิงห�คม 
พ.ศ. 2562 ไดพิ้จ�รณ�ทบทวนและเห็นชอบให้ใชน้โยบ�ยคว�มรบัผดิชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัท น้ำ�ต�ล
ขอนแกน่ จำ�กดั (มห�ชน) (“บรษัิทฯ”) ท่ีครอบคลมุด�้นต�่งๆท่ีสำ�คัญ และ
เกีย่วข้องกบัผูมี้สว่นไดเ้สยีท้ังภ�ยในและภ�ยนอกบรษัิทฯ ตลอดจนสงัคม
โดยรวม โดยก�รกำ�หนดนโยบ�ยคว�มรบัผิดชอบตอ่สงัคมนี้ไดค้รอบคลมุ
ประเด็นหลัก (core subjects) 7 ประก�รในม�ตรฐ�น ISO 26000 กับ
ได้กำ�หนดหัวข้อเพิ่มเติมต�มท่ีบริษัทฯเห็นสมควร รวมเป็นนโยบ�ย 9 
ประก�ร ดังต่อไปนี้ 

1. การประกอบกจิการภายใตจ้รยิธรรมในการดำาเนินธุรกิจและ
หลักธรรมาภิบาล
1.1   บริษัทฯมุ่งเน้นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริต เป็นธรรม 

มีจรรย�บรรณ และตั้งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจต�มกฎหม�ย จริยธรรมในก�ร
ประกอบก�รค้� และหลักก�รแข่งขันท�งก�รค้�ท่ีเป็นธรรม ชำ�ระภ�ษี
อ�กรอย่�งถูกต้องตรงต่อเวล� ท้ังนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกจิตสำ�นึก
ให้บุคล�กรของบริษัทฯ ในทุกระดับช้ันเห็นคว�มสำ�คัญของคว�มรับผิด
ชอบต่อสังคมด้วย

1.2 บริษัทฯดำ�เนินง�นภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ลหรือก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รท่ีดี (Corporate Governance) ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  
โดยบริษัทฯ จะเค�รพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน 
ให้ข้อมูลอย่�งเพียงพอต่อก�รตัดสินใจในก�รลงทุน หรือท่ีเกี่ยวกับ 
ก�รเปลีย่นแปลงท่ีสำ�คญัของบรษัิทฯ และจะไมน่ำ�ข้อมูลภ�ยในไปเปิดเผย
กบับุคคลใดๆ อันจะกอ่ให้เกดิคว�มเสยีห�ยหรอืคว�มเสยีเปรยีบตอ่ผูถ้อืหุ้น 
มีก�รจัดก�รและก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�รที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้มกี�รจดัทำ�และเปิดเผยข้อมลูร�ยง�นท�งก�รเงนิและข้อมลู
ที่มิใช่ข้อมูลท�งก�รเงินอย�่งถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวล� ต�มรูปแบบ
ที่เป็นม�ตรฐ�นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ บริห�รกิจก�รบนพ้ืนฐ�นคว�มโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติต�ม

นโยบ�ยและกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับก�รป้องกันและต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ก�รให้หรอืรบัสนิบนหรอืผลประโยชนอ์นัไม่สมควรกบัเจ�้หน�้ท่ีของรฐัหรอื 
ภ�คเอกชน บริษัทฯได้กำ�หนดโครงสร้�งองค์กรให้มีก�รแบ่งหน้�ท่ี 
คว�มรับผิดชอบ กระบวนก�รทำ�ง�น และส�ยก�รบังคับบัญช�ในแต่ละ
หน่วยง�นให้มีคว�มชัดเจน เพ่ือให้มีก�รถ่วงดุลอำ�น�จและมีคว�มรัดกุมใน 
ก�รตรวจสอบระหว่�งกันอย่�งเหม�ะสม ในก�รน้ี บริษัทฯได้จัดทำ�คู่มือม�ตรก�ร
ต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปช่ัน ท่ีประมวลนโยบ�ย จรรย�บรรณ ระเบียบ  
ข้อบังคับ และข้ันตอนปฏบัิติต่�งๆ ให้กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นของ 
บริษัทฯ ถือปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้แสดงเจตน์จำ�นงแน่วแน่ในก�รก�รต่อต้�นก�รทุจริต
คอร์รัปชั่นโดยได้ประก�ศเจตน�รมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทย 
ในก�รต่อต้�นก�รทุจริตในปี พ.ศ. 2557 และได้รับก�รรับรองเป็นสม�ชิก
แนวร่วมปฏิบัติต่อต�้นก�รทุจริตของภ�คเอกชนไทย เมื่อวันที่ 9 มีน�คม 
พ.ศ. 2560
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบ�ยสนับสนุนและเค�รพก�รปกป้องสิทธิมนุษยชน  

โดยก�รปฏิบัติต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่�จะเป็นพนักง�น ชุมชน และ
สังคมรอบข้�งด้วยคว�มเค�รพในคุณค่�ของคว�มเป็นมนุษย์ คำ�นึงถึง
คว�มเสมอภ�คและเสรีภ�พที่เท่�เทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐ�น และ
ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่�จะเป็นในเรื่องของเช้ือช�ติ สัญช�ติ ศ�สน� ภ�ษ� 
สีผิว เพศ อ�ยุ ก�รศึกษ� สภ�วะท�งร่�งก�ย หรือสถ�นะท�งสังคม  
รวมถึงก�รดูแลไม่ให้บริษัทฯ เข้�ไปมีส่วนเก่ียวข้องกับก�รละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เช่น ก�รใช้แรงง�นเด็ก ก�รใช้แรงง�นบังคับ และก�รคุกค�ม
ท�งเพศ เป็นตน้ นอกจ�กนี ้บรษัิทฯ ไดส้ง่เสรมิให้มกี�รเฝ�้ระวงัก�รปฏบิตัิ
ต�มข้อกำ�หนดด้�นสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีก�รมีส่วนร่วมในก�รแสดง
คว�มคิดเห็น และช่องท�งในก�รร้องเรียนสำ�หรับผู้ท่ีได้รับคว�มเสียห�ย
จ�กก�รถกูละเมดิสทิธอัินเกดิจ�กก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษัิทฯ และดำ�เนนิ
ก�รเยียวย�แก่ผู้ได้รับคว�มเสียห�ย

บริษัทฯ ได้อบรมหรือเผยแพร่คว�มรู้ด้�นสิทธิมนุษยชนและปลูกจิต
สำ�นึกให้บุคล�กรของบริษัทฯ ปฏิบัติต�มหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บรษัิทฯ ตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของก�รพฒัน�ทรพัย�กรมนษุย์และ

ปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยเพิ่มมูลค่�ของ
กิจก�รและเสริมสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและก�รเจริญเติบโต
อย่�งยั่งยืนของบริษัทฯ ในอน�คต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบ�ยและ
แนวปฏิบัติ ดังนี้

4.1  เค�รพสิทธิของพนักง�นต�มกฎหม�ยแรงง�นและหลักสิทธิ
มนุษยชน

4.2    จดัให้มีกระบวนก�รจ�้งง�น และเงือ่นไขก�รจ�้งง�นเป็นธรรม 
รวมถงึก�รกำ�หนดค�่ตอบแทน และก�รพิจ�รณ�ผลง�นคว�มดคีว�มชอบ
ภ�ยใต้กระบวนก�รประเมินผลก�รทำ�ง�นที่เป็นธรรม

4.3   ส่งเสริมก�รพัฒน�บุคล�กร โดยจัดให้มีก�รจัดอบรม สัมมน� 
ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคล�กรเข้�ร่วมสัมมน� และฝึกอบรมวิช�ก�รด้�นต่�ง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒน�คว�มรู้ คว�มส�ม�รถศักยภ�พของบุคล�กร  
รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และก�รทำ�ง�นเป็นทีม
แก่บุคล�กร

4.4  จัดให้มีสวัสดิก�รด้�นต่�งๆ สำ�หรับพนักง�นต�มท่ีกฎหม�ย
กำ�หนด เช่น ประกนัสงัคม กองทุนสำ�รองเลีย้งชีพ เป็นตน้ และนอกเหนอืจ�ก 
ท่ีกฎหม�ยกำ�หนด เช่น ประกนัสขุภ�พ และประกนัอุบัตเิหต ุเป็นต้น รวม
ถึงก�รให้เงินช่วยเหลือประเภทต่�งๆ แก่พนักง�น เช่น ทุนก�รศึกษ�แก่
บุตร และเงินช่วยฌ�ปนกิจ เป็นต้น 

4.5  จัดให้มีบริก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปีแก่บุคล�กรทุกระดับช้ัน 
ของบริษัทฯ โดยพิจ�รณ�จ�กปัจจัยคว�มเสี่ยงต�มระดับ อ�ยุ เพศ และ
สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นของแต่ละบุคคล

4.6  ดำ�เนินก�รให้พนักง�นปฏิบัติง�นได้อย่�งปลอดภัย และมี 
สุขอน�มัยในสถ�นท่ีทำ�ง�นท่ีดี โดยจัดให้มีม�ตรก�รป้องกันก�รเกิด
อุบัตเิหต ุและเสรมิสร�้งให้พนกัง�นมีจติสำ�นกึด�้นคว�มปลอดภยั รวมถงึ
จดัก�รฝกึอบรม และสง่เสรมิให้พนกัง�นมสีขุอน�มัยท่ีด ีและดแูลสถ�นท่ี
ทำ�ง�นให้ถูกสุขลักษณะ มีคว�มปลอดภัยอยู่เสมอ

4.7   เปิดโอก�สให้พนักง�นส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็น หรือร้องเรียน
เกี่ยวกับปฏิบัติอย่�งไม่เป็นธรรมหรือก�รกระทำ�ที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ  
รวมถึงให้ก�รคุ้มครองพนักง�นที่ร�ยง�นเรื่องดังกล�่ว

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒน�สินค้�ของบริษัทฯ เพื่อคว�มพึงพอใจและ

ประโยชน์สูงสุดของลูกค้�และยึดม่ันในก�รปฏิบัติต่อลูกค้�ด้วยคว�มรับผิดชอบ 
และคว�มซื่อสัตย์ ภ�ยใต้นโยบ�ยดังนี้

5.1  บริษัทฯ คำ�นึงถึงคุณภ�พและม�ตรฐ�นของสินค้�เป็นสำ�คัญ 
โดยบรษัิทฯมุ่งเนน้ท่ีก�รใชว้ตัถดุบิท่ีมคีณุภ�พ ก�รผลติท่ีมมี�ตรฐ�น และ
ก�รปรับปรุงคุณภ�พสินค้�อย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ลูกค้�ได้รับสินค้�ที่มี
คุณภ�พ ถูกสุขลักษณะอน�มัย และได้รับคว�มพึงพอใจสูงสุด 

5.2  บริษัทฯ คำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยของลูกค้� และมุ่งมั่นที่จะให้
ลูกค้�ได้รับสินค้�ที่มีคุณภ�พและมีคว�มปลอดภัยต�มม�ตรฐ�นและ 
กฎระเบียบข้อบังคับด้�นคว�มปลอดภัยในระดับส�กล 

5.3  บริษัทฯ ยึดม่ันในก�รตล�ดท่ีเป็นธรรม โดยก�รดำ�เนินก�รให้ 
ลูกค้�ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้�ของบริษัทฯท่ีถูกต้อง ไม่บิดเบือน 
คลุมเครือ หรือโฆษณ�เกินจริง เพื่อให้ลูกค้�มีข้อมูลท่ีถูกต้องและ 
เพียงพอในก�รตัดสินใจ

5.4  บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้�สัมพันธ์เพื่อใช้ในก�รสื่อส�รติดต่อ
กับลูกค้� รวมถึงก�รรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภ�พของสินค้�อย่�ง
มีประสิทธิภ�พ เพื่อให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ 
อย่�งรวดเร็ว

5.5   บรษิทัฯ จะรกัษ�ขอ้มลูของลูกค�้ไวเ้ปน็คว�มลับ และจะไม่ใช้
ข้อมูลดังกล่�วไปใช้ในท�งที่มิชอบ
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6.    ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง
บริษัทฯ จะยึดถือข้อปฏิบัติท�งสัญญ�ท่ีเป็นธรรมกับคู่ค้� ปฏิบัติ

ต�มม�ตรก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีกำ�หนดไว้ เค�รพต่อสิทธิใน
ทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้� ไม่เอ�รัดเอ�เปรียบต่อคู่ค�้ และส่งเสริม
ให้คู่ค้�ดำ�เนินกิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับบริษัทฯ

บริษัทฯปฏิบัติต�มข้อตกลงท่ีมีกับเจ้�หนี้ในด้�นต่�งๆ ในกรณีท่ี
บริษัทฯ ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ต�มกำ�หนดได้ บริษัทฯจะแจ้งเจ้�หนี้เพื่อ
ร่วมกันห�ท�งแก้ไข

บริษัทฯดำ�เนินก�รแข่งขันท�งธุรกิจอย่�งเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีกล่ัน
แกล้ง กีดกัน หรือดำ�เนินก�รใดๆ ท่ีต้องห้�มต�มกฎหม�ยเพ่ือมิให้เกิด 
ก�รแข่งขันอย่�งเป็นธรรม

7.    การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บรษัิทฯ ให้คว�มสำ�คญัตอ่คว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมในก�รดแูลรกัษ�

สิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงก�รทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำ�เนินก�ร
และควบคุมให้ก�รผลิตสินค้�ของบริษัทฯ มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยท่ี
เกี่ยวข้องกับก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อมอย�่งเคร่งครัด บริษัทฯ ยังดำ�เนิน
กิจก�รภ�ยใต้แนวคิดก�รใส่ใจและรักษ�สิ ่งแวดล้อมโดยมุ ่งเน้นดูแล
และพัฒน�กระบวนก�รผลิตและเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมช�ติและ 
สิ่งแวดล้อม สร้�งม�ตรก�รป้องกันไว้ก่อนในก�รดำ�เนินง�นท่ีอ�จส่ง 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังให้คว�มสำ�คัญต่อก�รใช้ทรัพย�กร
และพลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยก�รลด (reduce) ก�รใช้เพียงเท�่ท่ี
จำ�เป็น ก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่ (reuse) และก�รหมุนเวียน (recycle) ในส่วน
ของของเสีย (waste) บริษัทฯ ลดหรือขจัดหรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ซึ่งของ
เสียที่ออกจ�กกระบวนก�รผลิตอย่�งรับผิดชอบและมีประสิทธิภ�พ

8.    การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพ่ือเสริมสร้�ง

คว�มเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่�งแท้จริง ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงมีนโยบ�ยในก�รให้คว�มช่วยเหลือและพัฒน�สังคม โดย
ให้คว�มร่วมมือในกิจกรรมต่�งๆกับชุมชนโดยรอบในพื้นท่ีท่ีบริษัทฯ  
เข้�ดำ�เนินธุรกิจต�มควรแก่กรณี ส่งเสริมแรงง�นท้องถิ่นให้มีโอก�สใน
ก�รทำ�ง�นในองค์กร เปิดเผยข้อมูลก�รดำ�เนินง�นที่อ�จส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนท่ีองค์กรตั้งอยู่ รวมท้ังตอบสนองต่อเหตุก�รณ์ท่ีมีผลกระทบต่อ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องม�จ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ 
ด้วยคว�มรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริม
ให้พนักง�นของบริษัทฯ มีจิตสำ�นึกและคว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม และบริษัทฯจะร่วมมือระหว่�งกลุ่มหรือเครือข่�ยอื่นๆ ในก�ร
พัฒน�ชุมชนหรือสังคมที่เป็นเป้�หม�ยในแต่ละปี

9.     การสง่เสรมินวตักรรมท่ีตอบสนองความรบัผิดชอบตอ่สงัคม
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักง�นค้นคิดนวัตกรรมท่ีส�ม�รถตอบสนอง

นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมด้�นต่�งๆ ข้�งต้น เช่น ก�รประหยัด
ทรัพย�กรธรรมช�ติและพลังง�น ก�รจัดก�รของเสีย ก�รควบคุมก�ร 
ปลดปล่อยของเสีย เปน็ต้น ทัง้นี้ นวตักรรมทีน่ำ�ม�ใชอ้�จมไีด้หล�ยระดบั 
ท้ังท่ีเป็นก�รทำ�ขึน้ใหม ่(novelty) ก�รปรบัปรงุ (improvement) ก�รปรบัแตง่ 
(adjustment/modification) ก�รเปลี่ยน (alteration) เพื่อให้เกิดผลท่ีมี
ประสิทธิภ�พหรือประสิทธิผลม�กกว่�เดิม และจะเปิดเผยนวัตกรรมท่ี
เป็นประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มต�มคว�มเหม�ะสม เพ่ือกระตุน้ให้ 
ผู้ประกอบก�รร�ยอื่นพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รหรือพัฒน�ต่อไป

ก�รติดต�มและทบทวนนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รดำ�เนินก�รโดยคำ�นึงถึง

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมอย่�งต่อเนื่อง บริษัทฯ จะดำ�เนินก�รติดต�ม 
ประเมิน และทบทวนโครงก�รต�่งๆ ที่ได้สนับสนุนทั้งในปัจจุบัน และจะ
พิจ�รณ�โครงก�รคว�มรับผิดชอบต่อสังคมในอน�คต อย่�งรอบคอบ ต่อเน่ือง 
และสม่ำ�เสมอ

บรษัิทฯไดจ้ดัทำ�ร�ยง�นก�รพัฒน�อย�่งย่ังยนืต�มกรอบของ Global 
Reporting Initiative (GRI) ฉบับ Standard โดยเปิดเผยข้อมูลต�่งๆ ใน
ระดับ Core ซ่ึงมีมิติท้ังท�งด้�นเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม โดยได้ 
จัดทำ�เป็นส่วนหนึ่งในเล่มร�ยง�นประจำ�ปีม�ตั้งแต่ปี 2559 ร�ยง�น 
ดังกล่�วจะแสดงถึงข้อมูลก�รร�ยง�นต�มหัวข้อต่�งๆ และหน่วยวัดต�ม 
GRI และร�ยง�นกิจกรรมคว�มรับผิดชอบต่อสังคมในรอบปีที่ผ่�นม�
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รายการระหว่างกัน

ร�ยก�รระหว่�งกันที่เปิดเผยในส่วนนี้เป็นร�ยก�รระหว่�งกันในระหว�่งปี  2562  ปี 2561 และ ปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุล�คม ของแต่ละปี 
ประกอบด้วย ร�ยก�รระหว่�งบริษัทและบริษัทย่อย กับบริษัทร่วมและบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

บริษัทย่อย

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท น้ำาตาลท่ามะกา จำากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย
และก�กน้ำ�ต�ล

บริษัทถือหุ้นในบริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด ในอัตร�ส่วนร้อยละ 90.21 ทั้งนี้ มีบุคคลที่อ�จมี
คว�มขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมก�รบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 9.79  
ซึ่งน้อยกว�่ร้อยละ 10 ดังนั้น ร�ยก�รระหว�่งบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่�เป็นร�ยก�รที่ต้อง
เปิดเผยในร�ยก�รระหว�่งกัน

บริษัท โรงงานน้ำาตาลนิวกรุงไทย จำากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย
และก�กน้ำ�ต�ล

บรษัิทถอืหุ้นในบรษัิท โรงง�นน้ำ�ต�ลนวิกรงุไทย จำ�กดั ในอัตร�สว่นรอ้ยละ 95.78 ท้ังนี ้มีบุคคล
ท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซ่ึงได้แก่ผู้เก่ียวข้องกับกรรมก�รบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 4.22 
ซึ่งน้อยกว�่ร้อยละ 10 ดังนั้น ร�ยก�รระหว่�งบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว�่เป็นร�ยก�รที่ต้อง
เปิดเผยในร�ยก�รระหว่�งกัน

บริษัท น้ำาตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย
และก�กน้ำ�ต�ล 

บรษัิทถอืหุ้นในบรษัิท น้ำ�ต�ลนวิกว�้งสุน้หล ีจำ�กดั ในอัตร�สว่นรอ้ยละ 98.61 ท้ังนี ้มีบุคคลท่ีอ�จ
มคีว�มขัดแย้งของบรษัิทถอืหุ้นอยู่ ซ่ึงได้แกผู่เ้กีย่วข้องกบักรรมก�รบรษัิท ถอืหุ้นอยู่รอ้ยละ 1.39 
ซึ่งน้อยกว�่ร้อยละ 10 ดังนั้น ร�ยก�รระหว�่งบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่�เป็นร�ยก�รที่ต้อง
เปิดเผยในร�ยก�รระหว�่งกัน

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำากัด
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทั้ง 
จัดสรรท่ีดินเพ่ือก�รเกษตรและเป็นศูนย์ฝึกอบรม 
สัมมน�และอ�ค�รสำ�นักง�นให้เช่�

บริษัทถือหุ้นในบริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ�กัด ในอัตร�ส่วนร้อยละ 40.77 บริษัท  
น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กดั ถอืหุ้นรอ้ยละ 50.25  ท้ังนี ้มีบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งของบรษัิทถอืหุ้นอยู่ 
ซ่ึงได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมก�รบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 8.98 ซ่ึงน้อยกว่�ร้อยละ 10 ดังนั้น 
ร�ยก�รระหว่�งบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่�เป็นร�ยก�รที่ต้องเปิดเผยในร�ยก�รระหว่�งกัน

บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำากัด 
ประกอบธรุกจิตวัแทนในก�รสง่ออกน้ำ�ต�ลทร�ย

เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 33.88 บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 20.85 
บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 15.36 และบริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว�้งสุ้นหลี 
จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 9.47 ท้ังน้ีมีกรรมก�รร่วมกัน คือ น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ น�ยธวัทชัย  
โรจนะโชติกุล น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ และน�ยชลัช ชินธรรมมิตร์

บริษัท น้ำาตาลสะหวันนะเขด จำากัด
ประกอบธรุกจิผลติและจำ�หน�่ยน้ำ�ต�ลทร�ยและ
ก�กน้ำ�ต�ล และดำ�เนินกิจก�รท�งก�รเกษตร 

บรษัิทถอืหุ้นใน บรษัิท น้ำ�ต�ลสะหวนันะเขต จำ�กดั ในอัตร�สว่นรอ้ยละ 98.49 ไม่มผีูถ้อืหุ้นใหญ ่
และกรรมก�รของบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนั้น ร�ยก�รระหว่�งบริษัท และบริษัทย่อย  
ไม่ถือว่�เป็นร�ยก�รที่ต้องเปิดเผยในร�ยก�รระหว�่งกัน 

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย
และก�กน้ำ�ต�ล 

บริษัทถือหุ้นใน  Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  ในอัตร�ส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 
และกรรมก�รของบรษัิทถอืหุ้นในบรษัิทย่อย ดงันัน้ ร�ยก�รระหว�่งบรษัิท และบรษัิทย่อย ไม่ถอืว�่ 
เป็นร�ยก�รที่ต้องเปิดเผยในร�ยก�รระหว�่งกัน

Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจเพ�ะปลูกอ้อย 

บรษัิทถอืหุ้นโดยอ้อมผ�่น  Wynn In Trading Co., Ltd.  ในอัตร�สว่นรอ้ยละ 80 ไม่มีผูถ้อืหุ้นใหญ่ 
และกรรมก�รของบรษัิทถอืหุ้นในบรษัิทย่อย ดงันัน้ ร�ยก�รระหว�่งบรษัิท และบรษัิทย่อย ไม่ถอืว�่ 
เป็นร�ยก�รที่ต้องเปิดเผยในร�ยก�รระหว�่งกัน
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บริษัทร่วม

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำากัด (มหาชน)
ประกอบธรุกจิท่�เทียบเรอืและคลงัสนิค�้ รวมท้ัง 
ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์

เป็นบรษัิทรว่ม โดยบรษัิทถอืหุ้นรอ้ยละ 23.82  ผูถ้อืหุ้นใหญ่และกรรมก�รซ่ึงถอืเป็นบุคคลท่ีอ�จ
มีคว�มขัดแย้ง ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 18.03 และมีกรรมก�รร่วมกับบริษัท คือ น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์  
น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์  และน�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์ 

บริษัท บีบีจีไอ จำากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยเอท�นอลหรือ
เชื้อเพลิงจ�กผลิตผลท�งก�รเกษตร

เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ท้ังน้ีมีกรรมก�รร่วมกับบริษัท คือ น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์  
น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ และน�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำากัด
เป็นผู้สนับสนุนท�งด้�นคอมพิวเตอร์และ
ส�รสนเทศให้แก่บริษัทและบริษัทในกลุ่ม

เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยบริษัท ร�ช�เซร�มิค จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท ร�ช�ชูรส 
จำ�กัด ถือหุ้นร้อยละ 50 ทั้งนี้ มีกรรมก�รร่วมกันกับบริษัท คือ น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและน�ยหน�้
อสังห�ริมทรัพย์

เป็นบรษัิทท่ีผูถ้อืหุ้นใหญแ่ละกรรมก�รถอืหุ้นอยู่รอ้ยละ 70.38 และมกีรรมก�รรว่มกนักบับรษัิท คอื 
น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์  น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์  และน�งส�ว
ดวงด�ว ชินธรรมมิตร์

บริษัท ราชาเซรามิค จำากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน�่ยผลิตภัณฑ์
เซร�มิค 

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมก�รถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49.10 และมีกรรมก�รร่วมกับบริษัท คือ 
น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์  น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล  และน�ยชลัช 
ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท ราชาชูรส จำากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน�่ยผงชูรส

เป็นบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมก�รถือหุ้นอยู่ร้อยละ 42.76 และมีกรรมก�รร่วมกับ
บริษัท คือ น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์  น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล   
และน�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวช่ัน จำากัด (มหาชน)
ประกอบธรุกจิผลติและจำ�หน�่ยแอลกอฮอลห์รอื
เชื้อเพลิงจ�กผลผลิตก�รเกษตร

มีกรรมก�รร่วมกับบริษัท คือ น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์  

บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน�่ยเอท�นอล 
แอลกอฮอล์ และก๊�ซชีวภ�พ

มีกรรมก�รร่วมกับบริษัทคือ น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์
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1.    รายละเอียดรายการระหว่างกัน

 1.1    ร�ยก�รซื้อ-ข�ยสินค้�และบริก�รต�มปกติของธุรกิจ รวมถึงจำ�นวนร�ยก�รคงค้�ง ณ วันสิ้นปี (สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุล�คม 2562 
2561 และ 2560)

ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / 
เงื่อนไขที่สำาคัญ

มูลค่าของรายการ
 (พันบาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60

บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� 
จำ�กัด

- ข�ยน้ำ�ต�ล 28 28 29 บริษัท และบริษัทย่อยข�ยน้ำ�ต�ลให้บริษัท ร�ช�ชูรส 
จำ�กัด เพื่อเป็นสวัสดิก�รให้แก่พนักง�นของบริษัท 
ซ่ึงก�รข�ยสินค้�ดังกล่�วเป็นไปต�มธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษัท ร�ค�ท่ีคิดระหว่�งกันเป็นร�ค�ตล�ดซ่ึงมี
เงื่อนไขเป็นไปต�มก�รค้�ปกติทั่วไป

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ล 
นิวกรุงไทย จำ�กัด

- ข�ยน้ำ�ต�ล 28 30 29

บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั 
(มห�ชน)

บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด - ค่�เคมีภัณฑ์
- เจ้�หนี้อื่น

1,331
228

2,179
199

2,241
115

บริษัทซ้ือสินค้�เคมีภัณฑ์ ได้แก่ โซด�ไฟ และ
กรดเกลือ จ�กบริษัทร�ช�ชูรส จำ�กัด เพื่อใช้สำ�หรับ
ล้�งเครื่องจักรภ�ยในโรงง�นน้ำ�ต�ล โดยร�ค�ที่คิด
ระหว่�งกันเป็นร�ค�ตล�ดซ่ึงมีเงื่อนไขเป็นไปต�ม
ก�รค้�ปกติทั่วไป

บริษัท เคเอสแอล กรีน  
อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น 
จำ�กัด (มห�ชน)

- ข�ยก�กน้ำ�ต�ล
- ลูกหนี้ก�รค้�
- เงินรับล่วงหน้�   
  ค่�สินค้�

1,013,327
1,821

14,593

824,633
186,844
119,129

647,122
5,697

-

บริษัท และบริษัทย่อยข�ยก�กน้ำ�ต�ลให้บริษัท  
เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน) เพื่อ
นำ�ไปใช้เป็นวัตถุดิบในก�รผลิต ซ่ึงก�รข�ยสินค้� 
ดังกล่�วเป็นไปต�มธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ร�ค�ท่ี
คิดระหว่�งกันเป็นร�ค�ตล�ดซ่ึงมีเงื่อนไขเป็นไปต�ม
ก�รค้�ปกติทั่วไปบริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� 

จำ�กัด
- ข�ยก�กน้ำ�ต�ล
- ลูกหนี้ก�รค้�
- เงินรับล่วงหน้�
  ค่�สินค้�

224,589
45,220
15,344

239,043
74,637
42,505

310,878
-
-

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ล 
นิวกรุงไทย จำ�กัด

- ข�ยก�กน้ำ�ต�ล
- ลูกหนี้ก�รค้�
- เงินรับล่วงหน้�
  ค่�สินค้�

164,689
1,760

49,451

453,011
52,419
13,403

318,101
813

-

บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี 
จำ�กัด

- ข�ยก�กน้ำ�ต�ล - - 70,960

บริษัท บ�งจ�กไบโอเอท�นอล 
(ฉะเชิงเทร�) จำ�กัด

บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี 
จำ�กัด

- ข�ยน้ำ�ต�ล 
  ทร�ยดิบ
- ลูกหนี้ก�รค้�
- เงินรับล่วงหน้�
  ค�่สินค้�

146,781

13,951
18

46,690

20,615
-

-

-
-

บรษัิทย่อยข�ยน้ำ�ต�ลทร�ยดบิให้บรษัิท บ�งจ�กไบโอ
เอท�นอล (ฉะเชงิเทร�) จำ�กดั เพือ่นำ�ไปใช้เป็นวตัถดิุบ
ในก�รผลติ ซ่ึงก�รข�ยสนิค�้ดงักล�่วเป็นไปต�มธรุกจิ
ปกติของกลุ่มบริษัท ร�ค�ท่ีคิดระหว่�งกันเป็นร�ค�
ตล�ดซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปต�มก�รค้�ปกติทั่วไป

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 
(มห�ชน)

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

- ค่�บริก�รเพื่อ
  ส่งออก

5,006 9,650 5,120 ต�มพรบ.อ้อยและน้ำ�ต�ล ก�รส่งออกน้ำ�ต�ลต้อง
ทำ�ผ่�นบริษัทท่ีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ้อยและ 
น้ำ�ต�ลทร�ย (กอน.) อนุญ�ตเท�่นั้น กลุ่มบริษัทและ
บริษัท ประจวบอุตส�หกรรม จำ�กัด จึงได้ตั้งบริษัท  
เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอรต์  เทรดดิง้  จำ�กดั ข้ึนม� เพือ่
เป็นตัวแทนจัดก�รสินค้�และดำ�เนินก�รเร่ืองเอกส�ร 
ก�รส่งออกเท่�น้ัน โดยบริษัท เค. เอส. แอล. เอ็กซ์ปอร์ต  
เทรดดิ้ง จำ�กัด คิดค่�บริก�รกับบริษัทในกลุ่มต�ม
ปริม�ณสินค้� ซึ่งเป็นไปต�มร�ค�ทุน รวมค�่บริห�ร
จัดก�ร

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด - ค่�บริก�รเพื่อ
  ส่งออก

1,742 1,836 1,221

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ล 
นิวกรุงไทย จำ�กัด

- ค่�บริก�รเพื่อ
  ส่งออก

2,125 3,664 2,243

บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี 
จำ�กัด

- ค่�บริก�รเพื่อ
  ส่งออก

385 665 683

บริษัท น้ำ�ต�ลสะหวันนะเขต 
จำ�กัด

- ค�่บริก�รเพื่อ
  ส่งออก

400 330 360
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ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / 
เงื่อนไขที่สำาคัญ

มูลค่าของรายการ
 (พันบาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60

บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั 
(มห�ชน)

บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเน้ิล 
จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

- ค�่ฝ�กสินค้�และ
  ขนถ่�ยน้ำ�ต�ลเพื่อ
  ส่งออก
- ร�ยได้อื่น ได้แก่ 
  ค่�ส่วนลด
- เจ�้หนี้อื่น

4,951

-

480

3,049

-

-

178

320

-

บริษัทมีคว�มจำ�เป็นท่ีต้องใช้ท่�เทียบเรือ และบริก�ร
ขนถ�่ยน้ำ�ต�ลเพ่ือสง่ออกให้กลุม่โรงง�นน้ำ�ต�ล บรษัิท 
ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน) กำ�หนดค่�
บรกิ�รฝ�กสนิค�้และค�่ขนถ�่ยน้ำ�ต�ลเพือ่สง่ออก จ�ก
ปริม�ณสินค้�และระยะเวล�ก�รฝ�ก ซึ่งเป็นไปต�ม
ร�ค�ตล�ดและมีเงื่อนไขเป็นไปต�มก�รค้�ปกติทั่วไป

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด - ค่�ฝ�กสินค้�และ 
  ขนถ่�ยน้ำ�ต�ลเพื่อ
  ส่งออก
- ร�ยได้อื่น ได้แก่ 
  ค่�ส่วนลด
- เจ�้หนี้อื่น

21,572

-

1,815

20,908

370

932

12,706

704

1,050

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย 
จำ�กัด

- ค�่ฝ�กสินค้�และ
  ขนถ่�ยน้ำ�ต�ลเพื่อ
  ส่งออก
- เจ้�หนี้อื่น

32,944

7,780

27,527

4,650

7,500

3,586

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น 
จำ�กัด (มห�ชน)

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

- ค่�จัดก�ร
  คอมพิวเตอร์ 
- ค่�ใช้จ�่ยจ่�ย 
  ล่วงหน้�

7,132

437

5,557

159

5,302

175

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร ์จำ�กดั ได้จดัตัง้ขึน้ 
เพ่ือเป็นศูนย์บริก�รคอมพิวเตอร์ ให้บริก�รภ�ยใน 
กลุ่มบริษัท  บริษัทมีก�รกำ�หนดร�ค�ค่�บริก�รระหว่�งกัน
โดยคำ�นวณจ�กต้นทุนเงินลงทุนและก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำ�กัด และ
นำ�ตัวเลขท่ีได้ม�จัดสรรเพื่อคิดค่�บริก�รต�มปริม�ณ
ก�รใช้ง�นจริงของแต่ละบริษัท

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด - ค�่จัดก�ร
  คอมพิวเตอร์ 
- ค่�ใช้จ่�ย 
  จ่�ยล่วงหน้�

2,070

102

1,931

49

2,012

56

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย 
จำ�กัด

- ค�่จัดก�ร
  คอมพิวเตอร์ 
- ค่�ใช้จ่�ย 
  จ่�ยล่วงหน้�

3,308

188

2,872

121

2,815

133

บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี 
จำ�กัด

- ค่�จัดก�ร
  คอมพิวเตอร์ 
- ค่�ใช้จ�่ย 
  จ่�ยล่วงหน้�

1,626

73

1,488

45

1,662

49

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต
จำ�กัด

- ค่�จัดก�ร
  คอมพิวเตอร์

135 106 172

บริษัท เค.เอส.แอล 
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด

- ค่�จัดก�ร
  คอมพิวเตอร์

200 164 167

บริษัท น้ำ�ต�ลสะหวันนะเขด 
จำ�กัด

- ค่�จัดก�ร
  คอมพิวเตอร์

602 517 635

Koh Kong Sugar Industry 
Co., Ltd.

- ค่�จัดก�ร
  คอมพิวเตอร์

266 436 461

Koh Kong Plantation Co., 
Ltd.

- ค่�จัดก�ร
  คอมพิวเตอร์

101 98 143
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 1.2    ค่�เช�่พื้นที่ (สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุล�คม 2562, 2561และ 2560)

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการที่สำาคัญ มูลค่าของรายการ
 (พันบาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60

บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั 
(มห�ชน)

บริษัท อ่อนนุชก่อสร้�ง 
จำ�กัด

เช่�พ้ืนท่ีสำ�นักง�น 202.84 ต�ร�งเมตร
และที่จอดรถ ต�ร�งเมตรละ 300 บ�ท 
ต่อเดือน โดยต่อสัญญ�ทุก 1 ปี 
(01/11/59 - 31/10/60) 
ต่อม� เมื่อวันที่ 1 กันย�ยน 2560 มี
คว�มประสงค์ขอเช่�พื้นที่ลดลงเหลือ 
196.69 ต�ร�งเมตรและที่จอดรถ ต�ร�ง
เมตรละ 300 บ�ท ต่อสัญญ� 
ทุก 3 ปี (01/11/61 - 31/10/64)

708 708 727 บริษัทให้พื้นท่ีเช่�แก่บริษัทในกลุ่มเป็น
ระยะเวล�น�นแล้ว เนื่องจ�กต้องก�ร
ให้บริษัทในกลุ่มตั้งสำ�นักง�นในพื้นท่ี
เดียวกัน เพ่ือสะดวกในก�รบริห�ร
จัดก�ร โดยคิดค่�เช่�ต�มร�ค�ตล�ด
และมีเงื่อนไขเป็นไปต�มก�รค้�ปกติ
ท่ัวไป ณ วนัท่ีเริม่ทำ�สญัญ�เช่�ครัง้แรก 
โดยเงือ่นไขต�่งๆท่ีเกีย่วกบัก�รเช่�พืน้ท่ี
และทรัพย์สินได้กำ�หนดให้เป็นไปต�ม
สัญญ�ที่ตกลงร่วมกันโดยคำ�นึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญบริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด เช่�พื้นที่โกดัง 200 ต�ร�งเมตร ต�ร�ง

เมตรละ 100 บ�ท ต่อเดือน โดยต่อ
สัญญ�ทุก 1 ปี (01/08/62 - 31/07/63)

240 240 240

บริษัท ร�ช�เซร�มิค จำ�กัด เช่�พ้ืนท่ีสำ�นักง�น 495.54 ต�ร�งเมตร 
และที่จอดรถ ต�ร�งเมตรละ 300 บ�ท 
ต่อเดือน โดยต่อสัญญ�ทุก 1 ปี 
(01/01/62 - 31/12/62) และในปี 2560 
มีก�รเช่�พ้ืนท่ีเพ่ิมช่ัวคร�วจำ�นวน 202.84 
ต�ร�งเมตร ต�ร�งเมตรละ 200 บ�ท 
ต่อเดือน (1/11/60 - 31/12/60)

1,784 1,865 1,784

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

เช่�พ้ืนท่ีสำ�นักง�น 432.62 และท่ีจอดรถ 
ต�ร�งเมตรละ 300 บ�ท ต่อเดือน 
โดยต่อสัญญ�ทุก 3 ปี (01/08/61 - 
31/07/64)

1,557 1,557 1,557

บริษัท เค.เอส.แอล. 
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำ�กัด

เช่�พื้นที่สำ�นักง�น 33.48 ต�ร�งเมตร  
ต�ร�งเมตรละ 300 บ�ท ต่อเดือน 
โดย ต่อสัญญ� ทุก 3 ปี (01/10/60 - 
30/09/63)

121 121 121

บริษัท แชมเป้ียนเฟอร์เมนเตช่ัน 
จำ�กัด

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� 
จำ�กัด

ค่�เช�่ที่ดิน  270 ไร่ ร�ค�ไร่ละ 740 
บ�ท ต่อสัญญ�ทุก 3 ปี (04/08/59 - 
31/07/60) และได้ยกเลิกก�รเช่�เมื่อ
วันที่ 31 กรกฎ�คม 2560

- - 200 บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด เช่�ที่ดิน
ของบริษัท แชมเป้ียนเฟอร์เมนเตช่ัน 
จำ�กดั เพือ่ใช้เป็นแปลงทดลองปลกูและ
วจิยัพนัธุอ้์อยซ่ึงค�่เช�่เป็นไปต�มร�ค�
ที่ตกลงร่วมกัน
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 1.3    เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหว�่งบริษัท บริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562, 2561และ 2560)

หน่วย : พันบ�ท

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา กู้ยืม ชำาระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย ความจำาเป็นแลความสมเหตุสมผล

1 พ.ย. 61 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค. 62

บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั 
(มห�ชน)

นิติบุคคลอ�ค�รชุด 
เค.เอส.แอล ท�วเวอร์

3,800 - (400) 3,400 66 บริษัทได้รับก�รสนับสนุนคว�มช่วยเหลือ
ท�งก�รเงนิ จ�ก นติบุิคคลอ�ห�รชุด เค.เอส.
แอล ท�วเวอร์ ผ่�นท�งเงินกู้ยืมระยะสั้น 
ในรูปตั๋วสัญญ�ใช้เงิน ประเภทจ่�ยคืนเมื่อ
ทวงถ�ม เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น 
เงินทุนหมุนเวียนภ�ยในบริษัท โดยคิด
อัตร�ดอกเบ้ียร้อยละ 1.80 - 1.95 ต่อปี 
และจ่�ยชำ�ระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

หน่วย : พันบ�ท

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา กู้ยืม ชำาระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย ความจำาเป็นแลความสมเหตุสมผล

1 พ.ย. 60 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค. 61

บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั 
(มห�ชน)

นิติบุคคลอ�ค�รชุด 
เค.เอส.แอล ท�วเวอร์

5,000 300 (1,500) 3,800 80 บริษัทได้รับก�รสนับสนุนคว�มช่วยเหลือ
ท�งก�รเงนิ จ�ก นติบุิคคลอ�ห�รชุด เค.เอส.
แอล ท�วเวอร์ ผ่�นท�งเงินกู้ยืมระยะสั้น 
ในรูปตั๋วสัญญ�ใช้เงิน ประเภทจ่�ยคืนเมื่อ
ทวงถ�ม  เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนภ�ยในบริษัท โดยคิดอัตร�
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 - 1.84 ต่อปี และจ�่ย
ชำ�ระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน

หน่วย : พันบ�ท

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา กู้ยืม ชำาระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย ความจำาเป็นแลความสมเหตุสมผล

1 พ.ย. 59 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค. 60

บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั 
(มห�ชน)

นิติบุคคลอ�ค�รชุด 
เค.เอส.แอล ท�วเวอร์

6,900 - (1,900) 5,000 112 บริษัทได้รับก�รสนับสนุนคว�มช่วยเหลือ
ท�งก�รเงนิ จ�ก นติบุิคคลอ�ห�รชุด เค.เอส.
แอล ท�วเวอร์ ผ่�นท�งเงินกู้ยืมระยะสั้น 
ในรูปตั๋วสัญญ�ใช้เงิน ประเภทจ่�ยคืนเมื่อ
ทวงถ�ม  เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนภ�ยในบริษัท โดยคิดอัตร�
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.97 - 2.05 ต่อปี และจ�่ย
ชำ�ระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
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หน่วย : พันบ�ท

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา กู้ยืม ชำาระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย ความจำาเป็นแลความสมเหตุสมผล

1 พ.ย. 60 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค. 61

บริษัท ประจวบอุตส�หกรรม 
จำ�กัด          

บริษัท เค.เอส.แอล. 
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง 
จำ�กัด

- 278,100 (278,100) - 1,039 บริษัท ประจวบอุตส�หกรรม จำ�กัดได้รับ 
ก�รสนับสนุนท�งก�รเงินผ่�นบริษัท เค. เอส. แอล. 
เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ต�มระเบียบข้อบังคับของร�ชก�รในเรื่อง 
ก�รส่งออกน้ำ�ต�ล โดยบริษัท เค. เอส. แอล. 
เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด ทำ�หน้�ท่ีเป็นบริษัท
ตัวกล�ง (ผู้กู้) ในก�รขอวงเงินสินเช่ือเพื่อ
ธุรกรรมก�รส่งออกกับท�งธน�ค�ร และ
ปล่อยกู้ต่อให้แก่โรงง�นบริษัท ประจวบ
อุตส�หกรรม จำ�กัด โดยบริษัท ประจวบ
อุตส�หกรรม จำ�กัด จะว�งค้ำ�ประกันเงินกู้
กับธน�ค�รด้วยน้ำ�ต�ลท่ีจะส่งออก และนำ�
ตั๋วสัญญ�ใช้เงินม�ว�งเพื่อเป็นหลักประกัน
ที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง 
จำ�กัด ท้ังนี้หลักประกันดังกล่�วครอบคลุม
วงเงินสินเชื่อ และไม่มีก�รคิดค่�ธรรมเนียม
ในก�รค้ำ�ประกันวงสินเชื่อระหว�่งกัน

หน่วย : พันบ�ท

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา กู้ยืม ชำาระคืน ยอดคงเหลือ ดอกเบี้ยจ่าย ความจำาเป็นแลความสมเหตุสมผล

1 พ.ย. 59 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 31 ต.ค. 60

บริษัท ประจวบอุตส�หกรรม 
จำ�กัด          

บริษัท เค.เอส.แอล. 
เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง 
จำ�กัด

- 552,339 (552,339) - 3,243 บริษัท ประจวบอุตส�หกรรม จำ�กดัไดร้บัก�ร
สนับสนุนท�งก�รเงินผ่�นบริษัท เค. เอส. แอล. 
เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ต�มระเบียบข้อบังคับของร�ชก�รในเร่ือง
ก�รส่งออกน้ำ�ต�ล โดยบริษัท เค. เอส. แอล.  
เอ็กซ์ปอร์ต จำ�กัด ทำ�หน้�ท่ีเป็นบริษัท
ตัวกล�ง (ผู้กู้) ในก�รขอวงเงินสินเช่ือเพื่อ
ธุรกรรมก�รส่งออกกับท�งธน�ค�ร และ
ปล่อยกู้ต่อให้แก่โรงง�นบริษัท ประจวบ
อุตส�หกรรม จำ�กัด โดยบริษัทประจวบ
อุตส�หกรรม จำ�กัด จะว�งค้ำ�ประกันเงินกู้
กับธน�ค�รด้วยน้ำ�ต�ลท่ีจะส่งออก และนำ�
ตั๋วสัญญ�ใช้เงินม�ว�งเพื่อเป็นหลักประกัน
ที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง 
จำ�กัด  ทั้งนี้หลักประกันดังกล่�วครอบคลุม
วงเงินสินเชื่อ และไม่มีก�รคิดค่�ธรรมเนียม
ในก�รค้ำ�ประกันวงสินเชื่อระหว�่งกัน
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นโยบายหรอืแนวโน้มการทำารายการระหวา่งกันในอนาคต

ท่ีประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ มีมติเกี่ยวกับร�ยก�รระหว่�ง
กันดังนี้

กรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัทต�ม
ต�ร�งที่แสดงข้�งต้น และได้ให้คว�มเห็นว�่ เป็นร�ยก�รที่มีคว�มจำ�เป็น
และสมเหตุสมผลในก�รทำ�ร�ยก�ร ซึ่งร�ยก�รที่เป็นร�ยก�รค้�ต�มปกติ
ของก�รดำ�เนินธุรกิจนั้น บริษัทได้กำ�หนดร�ค�ต�มร�ค�ตล�ด 

นโยบ�ยก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต

1. ร�ยก�รค้�ต�มปกติของก�รดำ�เนินธุรกิจ เช่น ก�รใช้ท่�เรือ
และคลังสินค้�ของบริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด 
(มห�ชน) และก�รซ้ือข�ยน้ำ�ต�ลระหว่�งบริษัทและบริษัทย่อย 
ร�ยก�รดังกล่�วจะยังคงมีอยู่ในอน�คต ซ่ึงบริษัทจะดำ�เนิน
ก�รโดยคำ�นงึถงึผลประโยชนข์องบรษัิทเป็นสำ�คญั และร�ค�
ที่คิดต้องเป็นไปต�มร�ค�ตล�ด

2. ร�ยก�รเช�่พ้ืนท่ีและทรพัย์สนิ จะเป็นไปต�มร�ค�ตล�ด และ
เป็นร�ค�ค่�เช่�ที่เท่�กับก�รให้บุคคลอื่นเช่�

3. ร�ยก�รซ้ือข�ยทรัพย์สินและเงินลงทุน ร�ยก�รซ้ือข�ย
ทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัท เป็นร�ยก�รเพิ่มทุนเพื่อ
รกัษ�สดัสว่นก�รถอืหุ้นและก�รลงทุนเพือ่ขย�ยธรุกจิปัจจบัุน
ท่ีมีอยู่และธุรกิจในอน�คต ซ่ึงนโยบ�ยท่ีซ้ือข�ยทรัพย์สิน
ระหว่�งกันและก�รซื้อข�ยเงินลงทุนระหว�่งกัน จะคำ�นึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญและจะกระทำ�เท่�ท่ีจำ�เป็น
และเหม�ะสม 

4. ร�ยก�รกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ก�รกู้ยืมเงิน 
กับบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้ง บริษัทจะกระทำ�เท่�ท่ีจำ�เป็น
และเหม�ะสม โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำ�คัญ

5. ร�ยก�รพิเศษอื่นๆ เป็นร�ยก�รอื่นๆ นอกเหนือจ�กข้อ 1 - 4 
ข�้งต้น

ร�ยก�รระหว�่งกนัของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อยเกดิข้ึนกบับุคคลท่ีอ�จ
มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออ�จมีคว�มขัดแย้ง
ท�งผลประโยชน์อ่ืนใดในอน�คต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ
เป็นผู้ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มจำ�เป็นและคว�มเหม�ะสมของร�ยก�ร
น้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมก�รตรวจสอบไม่มีคว�มชำ�น�ญในก�รพิจ�รณ�
ร�ยก�รระหว�่งกนัท่ีอ�จเกดิข้ึน บรษัิทจะไดใ้ห้ผูเ้ช่ียวช�ญอิสระหรอืผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รระหว่�งกันดังกล่�ว  
เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบก�รตัดสินใจของคณะกรรมก�รหรือผู้ถือหุ้นต�มแต่
กรณี

ท้ังน้ี ร�ยก�รระหว่�งกันท่ีอ�จเกิดข้ึนในอน�คตน้ัน  คณะกรรมก�รบริษัท
จะปฏิบัติให้เป็นต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  
และข้อบังคับ ประก�ศ  คำ�สั่ง  หรือข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย  รวมตลอดถึงก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�ร 
เปิดเผยข้อมูลก�รทำ�ร�ยก�รเกี่ยวโยงกัน  และก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ย
ทรัพย์สินท่ีสำ�คัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยนอกจ�กนี้ บริษัทจะเปิดเผย
ร�ยก�รระหว�่งกนัในหม�ยเหตงุบก�รเงนิให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นร�ยง�น
ท�งก�รเงินของประเทศไทยท่ีออกโดยสภ�วิช�ชีพบัญชีในพระบรม
ร�ชูปถัมภ์ซึ่งได้รับก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต และเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่�วในแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (56-1) ในปีต่อๆไป 

โครงสร้�งก�รถือหุ้นท่ีมีบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งถือหุ้นเกินกว่�
ร้อยละ 10

จ�กโครงสร้�งก�รถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันท่ี
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมบ�งบริษัทยังมีก�รถือหุ้นโดยบุคคลท่ีอ�จมี 
คว�มขัดแย้งเกินกว�่ร้อยละ 10 นั้นมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน) มีบุคคลท่ีอ�จ
มีคว�มขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จำ�นวนร้อยละ 18.03 และบริษัท  
น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล 
จำ�กัด (มห�ชน) จำ�นวนร้อยละ 23.82 และไม่มีนโยบ�ยท่ีจะลงทุนเพ่ิม  
นอกจ�กน้ี ผู้ถือหุ้นและกรรมก�รไม่มีแรงจูงใจท่ีจะกระทำ�ก�รใดๆ เพ่ือ
ถ�่ยเทผลประโยชน์ไปท่ีบรษัิทใดบรษัิทหนึง่ นอกจ�กนี้ในบรษัิท ไทยชูก�ร ์
เทอร์มิเนิ้ลจำ�กัด (มห�ชน) ซ่ึงเป็นบริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ยังมีกรรมก�รอีกหล�ยท่�นท่ีม�จ�กบริษัทน้ำ�ต�ลอื่นๆ 
ดังนั้น จึงมีก�รค�นอำ�น�จกันภ�ยในอยู่แล้วในทั้ง 2 บริษัท ทำ�ให้ก�รทำ�
ร�ยก�รระหว่�งบริษัทและบริษัทไทยชูก�ร์ เทอร์มิเนิ้ล จำ�กัด (มห�ชน)
เป็นไปต�มร�ค�และกลไกท�งก�รตล�ด ซ่ึงจะกอ่ให้เกดิผลประโยชนส์งูสดุ
กับทั้งสองบริษัท

จะเห็นได้ว่� โครงสร้�งก�รถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย
ในปัจจุบันท่ีบ�งบริษัทยังมีก�รถือหุ้นโดยบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้ง 
เกินกว่�ร้อยละ 10 นั้น เป็นผลม�จ�กเหตุก�รณ์ในอดีต ซ่ึงในปัจจุบัน
บริษัทพย�ย�มท่ีจะปรับโครงสร้�งให้มีคว�มขัดแย้งกันน้อยท่ีสุด ท้ังนี้ 
บริษัทมีนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอน�คต 
โดยบริษัทจะเข้�ลงทุนโดยตรงด้วยตัวเอง และไม่ให้บุคคลท่ีอ�จมี 
คว�มขัดแย้งเข้�ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่�ท่ีกำ�หนด 
เว้นแต่จะกระทำ�เท�่ที่จำ�เป็นและเหม�ะสม และคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทเป็นสำ�คัญ  นอกจ�กนี้ บุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งจะไม่เข�้ถือหุ้น
หรือลงทุนในธุรกิจที่จะทำ�ให้เกิดคว�มขัดแย้งกับท�งบริษัท หรือธุรกิจที่มี
ลักษณะเป็นก�รแข่งขันกับบริษัท
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ข้อมูลการเงินที่สำาคัญ

รอบบัญชีของบริษัทเริ่มวันท่ี 1 พฤศจิกายน และสิ้นสุดวันท่ี 31 
ตุลาคม ของทุกปี

รายงานของผู้สอบบัญชี
1)   ผู้สอบบัญชี

   ปี 2560  นายนิติ จึงนิจนิรันดร์   
                     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809

       บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
   ปี 2561  นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ
             ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326
             บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด
   ปี 2562   นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ
             ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6326
             บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำากัด

2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา
      ปี 2560  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็น 

                       โดยไม่มีเง่ือนไข
      ปี 2561 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็น  
               โดยไม่มีเงื่อนไข
     ปี 2562   ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็น
               โดยไม่มีเงื่อนไข

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และหลักเกณฑ์ในการทำา
งบการเงินรวม

งบการเงนิปีระหวา่งปี 2560 - 2562 ประกอบดว้ยบรษัิทย่อยจำานวน
ทั้งสิ้น 13 แห่ง โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ตุลาคม ดังนี้

ตารางที่ 1: แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททางตรงและทางอ้อม

อัตราร้อยละของการถือหุ้น

2562 2561 2560

บริษัท น้ำาตาลท่ามะกา จำากัด 90.21 90.21 90.21

บริษัท โรงงานน้ำาตาลนิวกรุงไทย จำากัด 95.78 95.78 95.78

บริษัท น้ำาตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำากัด 98.61 98.61 98.61

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำากัด* 91.02 91.02 91.02

บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำากัด** 79.55 79.55 79.55

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำากัด 100.00 100.00 100.00

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำาตาลขอนแก่น จำากัด 100.00 100.00 100.00

บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำากัด 100.00 100.00 100.00

บริษัท ดับบลิวเอสพี  โลจิสติกส์ จำากัด 100.00 100.00 100.00

บริษัท น้ำาตาลสะหวันนะเขด จำากัด 98.49 98.49 98.49

Koh Kong Plantation Company Limited*** 80.00 80.00 80.00

Koh Kong Sugar Industry Company Limited 80.00 80.00 80.00

Wynn In Trading Company Limited 100.00 100.00 100.00

หมายเหตุ
*    ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท น้ำาตาลท่ามะกา จำากัด
**   ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท โรงงานน้ำาตาลนิวกรุงไทย จำากัด  
     บริษัท น้ำาตาลท่ามะกา จำากัด และบริษัท น้ำาตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำากัด

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

งบกำาไรขาดทุน
ปี 2562 บริษัท มีรายได้จากการดำาเนินงานรวมท้ังส้ิน 17,855 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาจำานวน 43 ล้านบาท รายได้รวมประกอบด้วยรายได้ 
จากการขาย 17,490 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการให้บรกิาร 365 ลา้นบาท 
ในปี 2562 แม้ว่าราคาขายน้ำาตาลโดยเฉล่ียจะลดลงประมาณ ร้อยละ 13  
ตามสภาวะราคาน้ำาตาลตลาดโลกท่ีปรับตัวลดลง แต่เน่ืองด้วยบริษัท
สามารถจำาหน่ายน้ำาตาลในปริมาณเพิ่มข้ึน ในอัตราร้อยละ 15 จากการ
จำาหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก ประกอบกับมีรายได้จากการขายไฟฟ้า
และไอน้ำาท่ีเพิม่ข้ึน  สง่ผลให้ในภาพรวมรายไดจ้ากการดำาเนนิงานโดยรวม
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

บริษัทมีต้นทุนขายรวมท้ังส้ิน 14,230 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา
ร้อยละ 3 โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนวัตถุดิบท่ีลดลง ส่งผลให้บริษัทมี
กำาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จาก 3,131 ล้านบาท เป็น 3,625 ล้านบาท

ในส่วนของรายได้อื่นๆ และขาดทุนอื่นๆ ในปี 2562 เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 มาจาก

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้ / ค่าใช้จ่าย ปี 2562 ปี 2561

(1) รายได้อื่น 770 475

(2) รายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจำาหน่ายน้ำาตาลทราย 101 441

(3) กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (16)  57

(4) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ 
    สินทรัพยชีวภาพ

(26)  (33)  

(5) กำาไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์    
    เพื่อการลงทุน

207 241

(6) กำาไร (ขาดทุน) จากการจำาหนา่ยและตดัจำาหนา่ยทรพัยส์นิ 27 (3)  

(7) ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (62)  (4)  

รวมทั้งสิ้น 1,001  1,174  

ส่งผลให้บริษัทมีกำาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน จำานวน 4,626 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการขาย จำานวน 944 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

23 โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนการขนส่งและค่าใช้จ่ายใน 
การขายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเพิ่มขึ้นตามปริมาณจำาหน่าย
น้ำาตาลส่งออกที่เพิ่มขึ้น

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำานวน 681 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 
โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับ
พนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
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3. ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร จำ�นวน 151 ล้�นบ�ท
4. ค่�ธรรมเนียมกองทุน จำ�นวน 1,262 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13  

จ�กปริม�ณจำ�หน�่ยน้ำ�ต�ลในประเทศที่เพิ่มขึ้น

ทำ�ให้บริษัทมีกำ�ไรก่อนต้นทุนท�งก�รเงินและภ�ษีเงินได้ จำ�นวน 
1,588 ล�้นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2

ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนท�งก�รเงินจำ�นวน 710 ล้�นบ�ท ลดลง
ร้อยละ 2 และภ�ระภ�ษีเงินได้นิติบุคคลจำ�นวน 149 ล้�นบ�ท นอกจ�กน้ี  
บรษัิทมีสว่นแบ่งกำ�ไรจ�กบรษัิทรว่มจำ�นวน 101 ล�้นบ�ท และแสดงสว่น
ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำ�นวน 8 ล้�นบ�ท ส่งผลให้กำ�ไรสุทธิในส่วนของบริษัทลดลง
ร้อยละ 3 จ�กปีท่ีผ่�นม� โดยลดลงจ�ก 848 ล้�นบ�ท ในปีก่อน เป็นจำ�นวน 
822 ล�้นบ�ทในปี 2562

ต�ร�งที่ 2 : แสดงงบบกำ�ไรข�ดทุนรวมของบริษัท และบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

งบกำ�ไรข�ดทุนโดยสรุป (ล้�นบ�ท) 2562 2561 % เปลี่ยนแปลง 2560

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น 17,855 17,812 0% 15,623

ต้นทุนจ�กก�รดำ�เนินง�น (14,230) (14,681) -3% (13,180)

     กำ�ไรขั้นต้น 3,625 3,131 16% 2,443

ร�ยได้อื่นๆ - สุทธิ 1,001 1,174 -15% 3,119

     กำ�ไรก่อนหักค่�ใช้จ�่ย 4,626 4,305 7% 5,562

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย (944) (770) 23% (424)

ค�่ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร (681) (720) -5% (833)

ค่�ตอบแทนผู้บริห�ร (151) (142) 6% (151)

ค่�ธรรมเนียมกองทุน (1,262) (1,116) 13% (1,096)

     รวมค่�ใช้จ�่ย (3,038) (2,748) 11% (2,504)

     กำ�ไรก่อนหักต้นทุนก�รเงินและภ�ษี 1,588 1,557 2% 3,058

ส่วนแบ่งกำ�ไรบริษัทร่วม 101 145 -30% 121

ต้นทุนท�งก�รเงิน (710) (728) -2% (668)

ภ�ษีเงินได้ (149) (144) 3% (560)

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอื่นๆ (8) 18 -144% 19

     กำ�ไรสุทธิ 822 848 -3% 1,970

     กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น 0.19 0.19 -3% 0.45

     อัตร�กำ�ไรขั้นต้น 20.3% 17.6% 15.6%

     อัตร�กำ�ไรสุทธิ 4.6% 4.8% 12.6%

เม่ือพจิ�รณ�ในสว่นของโครงสร�้งร�ยไดจ้�กก�รดำ�เนนิง�น ปี 2562 
บริษัทมีร�ยได้รวมทั้งสิ้น 17,855 ล�้นบ�ท โดยประกอบด้วยร�ยได้หลัก 
คือ (1) ร�ยได้จ�กก�รข�ยน้ำ�ต�ลและก�กน้ำ�ต�ล 15,413 ล้�นบ�ท  
คิดเป็นร้อยละ 86 ของร�ยได้รวมจ�กก�รดำ�เนินง�น (2) ร�ยได้จ�กก�ร
ข�ยไฟฟ้�และไอน้ำ�ท่ีโรงไฟฟ้�ของบริษัทจำ�หน่�ยไฟฟ้�ให้กับก�รไฟฟ้�
ฝ่�ยผลิตและก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คต�มสัญญ�และจำ�หน่�ยไอน้ำ�ให้ 

บรษัิทท่ีเกีย่วข้องกนัแห่งหนึง่จำ�นวน 1,326 ล�้นบ�ท คดิเป็นรอ้ยละ 7 ของ
ร�ยได้รวมจ�กก�รดำ�เนินง�น และ (3) ร�ยได้จ�กง�นบริก�รอื่น จำ�นวน 
365 ล้�นบ�ท และร�ยได้จ�กก�รซ้ือม�ข�ยไป จำ�นวน 665 ล้�นบ�ท  
ส่วนที่เหลือเป็นร�ยได้อื่นๆ อีกจำ�นวน 86 ล้�นบ�ท
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ต�ร�งที่ 3 : โครงสร้�งร�ยได้ของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง

โครงสร้�งร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น (ล้�นบ�ท) 2562 2561 % เปลี่ยนแปลง 2560

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นปกติ

     ร�ยได้จ�กก�รข�ยน้ำ�ต�ล 13,688 77% 13,669 77% 0.1% 11,929 76%

     ร�ยได้จ�กก�รข�ยก�กน้ำ�ต�ล 1,496 8% 1,620 9% -8% 15 0%

     ร�ยได้อื่นๆ จ�กข�ยน้ำ�ต�ล 229 1% 64 0% 258% 98 1%

     ร�ยได้จ�กก�รข�ยไฟฟ�้และไอน้ำ� 1,326 7% 1,211 7% 9% 751 5%

     ร�ยได้จ�ก�รข�ยเอท�นอลและเบนซิน - 0% - 0% 2,100 13%

     ร�ยได้จ�กง�นบริก�ร 365 2% 405 2% -10% 252 2%

     ร�ยได้อื่นๆ 86 0% 93 1% -8% 11 0%

             รวม 17,190 96% 17,062 96% 1% 15,156 97%

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น ซื้อม�ข�ยไป

     ร�ยได้จ�กก�รข�ยน้ำ�มัน 362 2% 440 2% -18% 242 2%

     ร�ยได้จ�ก�รข�ยปุ๋ย 242 1% 273 2% -11% 197 1%

     ร�ยได้จ�ก�รข�ยพัสดุ 61 0% 37 0% 65% 28 0%

             รวม 665 4% 750 4% -11% 467 3%

รวมร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น 17,855 100% 17,812 100% 0.2% 15,623 100%

ต�ร�งที่ 4 : สรุปงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท เปรียเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

งบแสดงฐ�นะท�งก�รเงินโดยสรุป (ล�้นบ�ท) 2562 2561 % เปลี่ยนแปลง 2560

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 2,430 129 1784% 153

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 1,287 2,476 -48% 1,198

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 926 1,533 -40% 1,569

สินค�้คงเหลือ 2,774 4,089 -32% 3,100

สินทรัพย์ชีวภ�พ 52 61 -15% 112

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ 45 46 -2% 65

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,965 3,879 2% 3,747

เงินลงทุนระยะย�วอื่นๆ 245 335 -27% 406

เงินให้กู้ยืมระยะย�ว 146 243 -40% 393

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน 5,637 5,167 9% 4,917

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 25,868 26,183 -1% 26,354

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ 746 1,401 -47% 977

รวมสินทรัพย์ 44,121 45,542 -3% 42,991

หนี้สินหมุนเวียน 11,818 13,924 -15% 14,819

หนี้สินไม่หมุนเวียน 13,282 12,979 2% 10,080

รวมหนี้สิน 25,100 26,903 -7% 24,899

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 19,021 18,639 2% 18,092

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 18,606 18,210 17,650

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุน 1.32 1.44 1.38

อัตร�ส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน 1.16 1.26 1.20

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
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ในปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 44,121 ล�้นบ�ท ลดลงร้อยละ 3 
เม่ือเทียบกบัสนิทรพัย์ ณ สิน้ปี 2561 ท่ีมจีำ�นวน 45,542 ล�้นบ�ท หนีส้นิ 
รวมลดลงร้อยละ 7 จ�ก 26,903 ล้�นบ�ท ในปี 2561 เป็น 25,100 ล้�นบ�ท  
ในปี 2562 จึงส่งผลให้อัตร�หนี้สินต่อทุนลดลงจ�ก 1.44 เท�่ในปี 2561 
เหลือ 1.32 เท่�ในปี 2562 และอัตร�หนี้สินท่ีมีภ�ระดอกเบ้ียต่อทุน 
ลดลงจ�ก 1.26 เท่�ในปี 2561 เหลือ 1.16 เท�่ในปี 2562 โดยร�ยก�รที่
เปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญมีดังต่อไปนี้

1. เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด เพิ่มข้ึนอย่�งม�ก เป็น
จำ�นวน 2,301 ล้�นบ�ท หรือ ร้อยละ 1,784 โดยมีส�เหตุ
หลักจ�กก�รเพ่ิมข้ึนของเงินฝ�กระหว่�งท�งอันเนื่องม�จ�ก 
ก�รข�ยสง่ออกน้ำ�ต�ลจำ�นวนม�กและก�รรบัชำ�ระหนีด้งักล�่ว
ในช่วงใกล้สิ้นเดือนตุล�คม 2562

2. ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลงร้อยละ 48 
เนื่องจ�กบริษัทได้รับชำ�ระหนี้จ�กลูกหนี้ก�รค้�ต่�งประเทศใน
ช่วงใกล้สิ้นงวดบัญชี ประกอบกับ ปี 2562 มีร�ยก�รหักกลบ
กันระหว่�งบัญชีลูกหนี้กองทุนอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ยและบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กกองทุนอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย จำ�นวน 
1,029 ล�้นบ�ท

3. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินให้กู้ยืมระยะย�ว ลดลงร้อยละ 40 
เนื่องจ�กบริษัทให้สินเช่ือแก่ช�วไร่ลดลงและได้รับชำ�ระหนี้ใน
ระหว�่งปี

4. สินค้�คงเหลือ ลดลงอย�่งม�กจำ�นวน 1,315 ล้�นบ�ท หรือ 
ร้อยละ 32 โดยมีส�เหตุหลักจ�กก�รจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลจำ�นวน
ม�กทั้งที่ผลิตในปี 2562 และที่ค�้งสต๊อคม�จ�กปีก่อน โดยมี
ปรมิ�ณน้ำ�ต�ลท่ีจำ�หน�่ยในปีปัจจบัุนท่ีเพิม่ข้ึน ประม�ณ 15% 
เมื่อเทียบกับปีก่อน

5. สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืนๆ ลดลงรอ้ยละ 47 โดยมีส�เหตหุลกั
ม�จ�ก ก�รจัดประเภททรัพย์สินท่ีรอใช้ดำ�เนินง�นม�อยู่เป็น
ส่วนหนึ่งของบัญชีท่ีดิน อ�ค�ร อุปกรณ์ โดยจะนำ�ม�ใช้ใน 
ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนง�นของบริษัท

ต�ร�งที่ 5 : แสดงงบบกระแสเงินสดของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

งบกระแสเงินสดโดยสรุป (ล้�นบ�ท) 2562 2561 % เปลี่ยนแปลง 2560

กำ�ไร + ค่�เสื่อม + ร�ยก�รที่ไม่ใช่เงินสด (Non Cash) 2,546 2,449 4% 2,185

เปลี่ยนแปลงใน Working Capital 76 (3,145) 102% (1,948)

     กระแสเงินสดจ�กก�รดำ�เนินง�น 2,622 (696) 477% 237

ลงทุนในที่ดิน อ�ค�ร เครื่องจักร (สุทธิ) (414) (1,132) 63% (3,098)

     กระแสเงินสดจ�กก�รลงทุน 117 (863) 114% (3,320)

     กระแสเงินสดจ�กก�รจัดห�เงิน (457) 1,512 -130% 3,149

เงินสดเปลี่ยนแปลง 2,301 (24) 71

เงินสดปล�ยงวด 2,430 129 153

กำ�ไรก่อนดอกเบี้ยและภ�ษี 1,689 1,702 -1% 3,179

ค่�เสื่อมร�ค�และค�่ตัดจำ�หน�่ย 1,205 1,264 -5% 1,182

กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภ�ษี ค่�เสื่อมร�ค�และค่�จัดจำ�หน�่ย (EBITDA) 2,894 2,966 -2% 4,361

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับกระแสเงินสดจ�กกิจกรรม
ดำ�เนินง�น จำ�นวน 2,622 ล�้นบ�ท เพิ่มขึ้นจ�กปี 2561 ร้อยละ 477  
โดยมีส�เหตุหลักม�จ�กก�รระบ�ยสินค้�ค้�งจ�กงวดก่อนในปี 2562 
ประกอบกับมีระยะเวล�ก�รให้สินเชื่อยังคงเดิม ทั้งนี้ในช่วงสิ้นปี มีก�รเร่ง
ก�รรับชำ�ระหนี้จ�กก�รส่งออกช่วงปล�ยปี ทำ�ให้มีกระแสเงินสดรับจ�ก 
ก�รชำ�ระหนี้เพิ่มขึ้นและทำ�ให้ลูกหนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ในส่วนกระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน บริษัทและบริษัทย่อย มี
กระแสเงินสดเข้�สุทธิ จำ�นวน 117 ล้�นบ�ท โดยมีส�เหตุหลักจ�ก 
ก�รได้รับเงินจ�กก�รรับชำ�ระหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะย�ว จำ�นวน 
688 ล้�นบ�ท และเงินสดรับจ�กเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจำ�นวน 94 ล้�นบ�ท  

ในขณะท่ีมีเงินจ่�ยสุทธิ เพื่อก�รลงทุนในท่ีดิน อ�ค�รและเครื่องจักร
จำ�นวน 414 ล้�นบ�ท และอสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุนอีกจำ�นวน  
263 ล้�นบ�ท

ในกิจกรรมจัดห�เงิน บริษัทและบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดออก
สุทธิ จำ�นวน 457 ล้�นบ�ท ซ่ึงมีส�เหตุหลักคือก�รจ่�ยเงินปันผลและ 
ก�รจ่�ยชำ�ระเงินกู้ระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน โดยใช้กระแสเงินสดรับ 
จ�กก�รดำ�เนินง�นในปีปัจจุบันที่ดีขึ้น

งบกระแสเงินสด
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ต�ร�งที่ 6 : แสดงอัตร�ส่วนท�งก�รเงิน เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน 2562 2561 2560

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง

อัตร�ส่วนเงินทุนหมุนเวียน 0.64 0.60 0.42

อัตร�ส่วนสินทรัพย์คล่องตัว 0.39 0.30 0.20

ระยะเวล�ก�รเก็บหนี้ - ลูกหนี้ก�รค้� (วัน) 21 19 17

อัตร�ส่วนก�รหมุนเวียนของสินค�้ (วัน) 88 89 78

อัตร�ส่วนวิเคร�ะห์คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.32 1.44 1.38

อัตร�ส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.16 1.24 1.20

อัตร�ส่วนหนี้สินระยะย�วต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.62 0.61 0.47

อัตร�ส่วนผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน

อัตร�ผลตอบแทนจ�กก�รใช้สินทรัพย์ 2% 2% 5%

อัตร�ส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 4.3% 4.5% 10.9%

อัตร�ส่วนวิเคร�ะห์ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น

        อัตร�กำ�ไรขั้นต้น 20% 18% 16%

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นต่อยอดข�ย 9% 9% 20%

กำ�ไรสุทธิก่อนภ�ษีต่อยอดข�ย 5% 5% 16%

กำ�ไรสุทธิต่อยอดข�ย 5% 5% 13%

ก�รวัดร�ค�ท�งก�รตล�ด

มูลค�่ต�มบัญชีต่อหุ้น 4.31 4.13 4.00

กำ�ไรต่อหุ้น 0.19 0.19 0.45

อัตราส่วนทางการเงิน

จ�กอัตร�ส่วนท�งก�รเงินปี 2562 ข้�งต้น อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง
โดยรวมดข้ึีน โดยพบว่�อัตร�สว่นเงนิทุนหมนุเวียนและอัตร�ส่วนสนิทรพัย์
คล่องดีข้ึน เน่ืองจ�กส�ม�รถข�ยสินค้�ท่ีผลิตในปีและระบ�ยสินค้�คงค้�ง
ม�จ�กปีก่อนได้ในระหว่�งปีปัจจุบัน ท้ังนี้ จ�กก�รที่ปริม�ณก�รข�ยใน
ปีเพ่ิมขึ้น โดยระยะเวล�ก�รให้สินเชื่อแก่ลูกค้�ยังคงเท่�เดิม เป็นผลให้
มีกระแสเงินสดเข้�ที่ดีข้ึนและทำ�ให้ส�ม�รถจ่�ยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นได้
ในระหว�่งปี 2562  ประกอบกับในระหว�่งปี บริษัทได้เสริมสภ�พคล่อง 
โดยก�รออกหุ้นกูร้ะยะย�ว โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่สนบัสนนุโครงก�รลงทุน
ระยะย�วของบริษัทและแผนก�รจ่�ยชำ�ระหนี้สินระยะย�วบ�งส่วน 

อัตร�ส่วนท่ีเก่ียวกับคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหน้ี อัตร�ส่วนหน้ีสิน 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) และอัตร�ส่วนหนี้สินท่ีมีดอกเบ้ียต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E Ratio) ลดลงหรือดีขึ้นเล็กน้อย สืบเนื่องม�จ�ก 
ก�รชำ�ระหนีเ้งนิกูร้ะยะสัน้ โดยใช้กระแสเงนิสดรบัในระหว�่งปีจ�กก�รข�ย
สินค�้เพิ่มขึ้นและจ�กผลกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นโดยรวม

ในส่วนของคว�มส�ม�รถในผลกระทบของก�รทำ�กำ�ไรจะเห็นได้ว่� อัตร�
กำ�ไรข้ันต้นดีข้ึนเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปีก่อน โดยแม้ร�ค�ข�ยถัวเฉล่ียจะลดลง
จ�กผลกระทบของร�ค�ตล�ดโลก แตก่�รลดลงของตน้ทุนวตัถดุบิเพียงพอ
ต่อก�รชดเชยก�รลดลงของร�ค�ข�ยดังกล่�ว อย่�งไรก็ต�ม อัตร�ส่วน
คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรอ่ืน ได้แก่ อัตร�กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น
ต่อยอดข�ย อัตร�กำ�ไรสุทธิก่อนภ�ษีต่อยอดข�ยและอัตร�กำ�ไรสุทธิต่อย
อดข�ยนั้น พบว่�มีอัตร�ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยไม่ได้เพิ่มต�มอัตร�กำ�ไร
ข้ันต้น โดยมีส�เหตหุลกัม�จ�กค่�ขนสง่และค�่ใช้จ�่ยในก�รข�ยท่ีเพิม่ขึน้
ต�มปริม�ณก�รข�ยดังที่กล�่วข้�งต้น 
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รายงานประจำาปี  2562     

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รและงบก�รเงินรวมของบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และ 
บริษัทย่อย ซึ่งจัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน โดยได้มีก�รพิจ�รณ�เลือกใช้นโยบ�ยก�รบัญชีที่เหม�ะสมและถือปฏิบัติอย่�งสม่ำ�เสมอ 
และใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวังและหลักก�รประม�ณก�รท่ีสมเหตุสมผลและรอบคอบ รวมท้ังมีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่�งเพียงพอและโปร่งใสใน
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ท้ังนี้ งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รและงบก�รเงินรวมดังกล่�วได้ผ่�นก�รตรวจสอบและให้คว�มเห็นอย่�งไม่มีเงื่อนไขจ�ก 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตที่เป็นอิสระ 

คณะกรรมก�รบริษัทจัดให้มีและดำ�รงไว้ซ่ึงระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยใน เพื่อให้มีคว�มมั่นใจได้ว่�มีก�รบันทึกข้อมูล 
ท�งบัญชีอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล� และเพียงพอท่ีจะดำ�รงรักษ�ไว้ซ่ึงทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดก�รทุจริตหรือก�รดำ�เนินก�รท่ีผิด
ปกติอย่�งมีส�ระสำ�คัญ โดยคณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รที่เป็นอิสระทำ�หน�้ที่กำ�กับดูแลสอบท�น 
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รและงบก�รเงินรวม รวมท้ังประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยในให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลโดย 
คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบปร�กฏในร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีนี้แล้ว

คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มเห็นว่� ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยในของบริษัท ส�ม�รถสร้�งคว�มเชื่อมั่นได้ว�่ งบก�รเงิน
เฉพ�ะกิจก�รและงบก�รเงินรวมของบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อยแสดงสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุล�คม 2562 แสดงฐ�นะ
ก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น และกระแสเงินสดถูกต้องในส�ระสำ�คัญต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป

นายมนู  เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ

นายจำารูญ  ชินธรรมมิตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่



96     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

    

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับก�รแต่งต้ังข้ึนต�มมติของคณะกรรมก�ร 
ของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมก�รอิสระจำ�นวนส่ีท่�น ในรอบปี 2562 
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รประชุมจำ�นวนห้�ครั้ง ก�รเข้�ร่วมประชุม
ของกรรมก�รแต่ละท่�นมีดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง                    จำ�นวนครั้งที่ร่วมประชุม
1. น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์          5/5
   ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
2. ศ�สตร�จ�รย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม        5/5      
   กรรมก�ร  
3. ดร.นงลักษณ์  พินัยนิติศ�สตร์                 5/5                

     กรรมก�ร
   4. รองศ�สตร�จ�รย์อัญชลี พิพัฒนเสริญ         5/5
     กรรมก�ร

กรรมก�รท้ังสี่ท่�นเป็นผู้มีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ และประสบก�รณ์
ด้�นบัญชี ด้�นก�รเงิน ด้�นกฎหม�ยและด้�นธุรกิจเป็นอย่�งดี ท้ังนี้  
น�ยสทิธ ิลลีะเกษมฤกษ์ และรองศ�สตร�จ�รย์ อัญชล ีพพิฒันเสรญิ เป็น
บุคคลท่ีมคีว�มรูแ้ละประสบก�รณ์ในด�้นก�รสอบท�นคว�มน�่เชือ่ถอืของ 
งบก�รเงิน กรรมก�รตรวจสอบทุกท่�นมีคุณสมบัติเหม�ะสมต�มข้อ
กำ�หนดของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์  
และตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ท่ีจะส�ม�รถปฏบัิตหิน�้ทีต่�่งๆ ของ
คณะกรรมก�รตรวจสอบสอบเป็นอย�่งดี

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ท่ีต�มกฎบัตรของคณะกรรมก�ร 
ตรวจสอบและต�มท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ โดยให้ 
คว�มสำ�คัญกับก�รสอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงิน ร�ยก�รท่ีเก่ียวข้องกัน และ
ง�นด�้นตรวจสอบภ�ยใน รวมท้ังสง่เสรมิและผลกัดนัให้บรษัิทฯ ปฏบัิตติ�ม 
ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือให้บริษัทฯ มีก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รท่ีดี มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีมี
ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล เรื่องที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�
ในรอบหนึ่งปีที่ผ่�นม� มีส�ระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงิน
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�ส

และงบก�รเงินประจำ�ปี 2562 ของบริษัทน้ำ�ต�ลขอนแก่นจำ�กัด (มห�ชน) 
และบริษัทย่อย โดยครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับนโยบ�ยก�รบัญชีและ
ร�ยง�นท�งก�รเงินท่ีมีนัยสำ�คัญ คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ประชุม
ห�รือแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่�ยบริห�รและสำ�นัก 
ตรวจสอบภ�ยใน เพ่ือให้ม่ันใจว่�ก�รจัดทำ�งบก�รเงิน รวมท้ังก�รเปิดเผย
หม�ยเหตุประกอบในงบก�รเงินเป็นไปต�มข้อกำ�หนดต�มกฎหม�ยและ
ม�ตรฐ�นร�ยง�นท�งก�รเงิน และมีคว�มเห็นว่�ร�ยง�นท�งก�รเงิน
ของบริษัทฯท่ีผู้สอบบัญชีได้รับรองโดยไม่มีเงื่อนไขนั้นได้จัดทำ�ข้ึนต�ม
ม�ตรฐ�นสภ�วิช�ชีพบัญชี มีคว�มถูกต้อง มีร�ยก�รครบถ้วนในส�ระ
สำ�คญั มกี�รเปดิเผยขอ้มลูสำ�คญัอย�่งเพยีงพอ โปรง่ใส เชือ่ถอืได ้ไมพ่บ
ร�ยก�รใดที่อ�จมีผลกระทบอันเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงิน  นอกจ�กนี้ 
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ�่ยจัดก�ร
ทุกไตรม�ส โดยห�รือเพ่ือให้ม่ันใจว่�ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติง�นอย่�งเป็น

อิสระในก�รแสดงคว�มเห็น ก�รได้รับข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสำ�คัญ
ในก�รจดัทำ�งบก�รเงนิ ตลอดจนก�รเปิดเผยข้อมลูท่ีเป็นไปต�มม�ตรฐ�น
ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบก�รเงิน

 
2. สอบท�นร�ยก�รท่ีเก่ียวโยงกัน หรือร�ยก�รท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้ง

ท�งผลประโยชน์
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นงบก�รเงินและกิจกรรม

ท�งก�รเงินท่ีสำ�คัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้คว�มสำ�คัญใน
ก�รพิจ�รณ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�ง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกำ�หนดให้ผูม้หีน�้ท่ีเกีย่วข้องร�ยง�นคณะกรรมก�ร
ตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส พร้อมท้ังเปิดเผยให้ตล�ดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยทร�บอย่�งถูกต้องต�มเวล�ท่ีกำ�หนด คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ร�ยก�รท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เป็นร�ยก�ร
เข้�ข่�ยธุรกิจปกติต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�ทั่วไป ไม่มีคว�มขัดแย้งกัน
ท�งผลประโยชน์ มีคว�มเป็นธรรม สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท และเป็นไปต�มหลักเกณฑ์ท่ีตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำ�หนดอย่�งครบถ้วน โดยไม่พบร�ยก�รใดที่ผิดปกติ และมีก�รเปิดเผย
ข้อมูลอย่�งครบถ้วนเพียงพอ

3. สอบท�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้กำ�หนดให้มีก�รสอบท�นก�ร

ปฏิบัติต�มนโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณของบริษัทฯ และ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ พบว่�กรรมก�รบริษัทฯ  
ผูบ้รหิ�รและพนกัง�นไดป้ฏบัิตติ�มนโยบ�ยอย�่งเครง่ครดั มีกระบวนก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบ
รับเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นช่องท�งให้พนักง�น ลูกค้� และผู้มีส่วนได้เสีย 
ส�ม�รถแจง้ข้อมูลหรอืเบ�ะแส เกีย่วกบัก�รทุจรติ ก�รประพฤติมชิอบหรอื
ก�รกระทำ�ผดิจรรย�บรรณธรุกจิ และมีหนว่ยง�นรบัผดิชอบในก�รจดัก�ร
ข้อร้องเรียนดังกล�่วให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสมและโปร่งใส

ภ�ยหลังจ�กท่ีบริษัทฯ ได้รับก�รรับรองเป็นสม�ชิกแนว
ร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่นใน 
พ.ศ. 2559 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ให้คว�มสำ�คัญด้�นก�รกำ�กับดูแล
ก�รปฏิบัติต�มแนวท�งก�รต่อต้�นทุจริตและคอร์รัปช่ัน โดยมอบหม�ย
ให้สำ�นกัตรวจสอบภ�ยในมีหน�้ท่ีสอบท�นก�รปฏบัิตติ�มคูม่อืนโยบ�ยต่อ
ต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ เสนอให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ โดย
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�ก�รปฏิบัติง�นมีคว�มเหม�ะสม และมี
ประสทิธภิ�พเพยีงพอกบัก�รดำ�เนนิธรุกจิอย่�งโปรง่ใส และไมพ่บประเดน็
ที่เป็นส�ระสำ�คัญในเรื่องก�รปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหม�ยและข้อกำ�หนดใดๆ
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4. สอบท�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นนโยบ�ยและก�รปฏิบัติ

ต�มหลักก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจ
ว่�บริษัทฯ มีกระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นระบบท่ีเหม�ะสมและมี
ประสิทธิผล โดยมีก�รพิจ�รณ�สอบท�นเกณฑ์ประเมินคว�มเสี่ยงระดับ
องค์กร ต�มแนว COSO-ERM และติดต�มก�รดำ�เนินก�รประเมิน
คว�มเสี่ยงท่ีอ�จเกิดขึ้นจ�กสถ�นก�รณ์หรือสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในก�รประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อ�จจะส่งผลกระทบต่อ
ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะย�ว 

บริษัทฯมีคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ียง (Risk Management 
Committee) ทำ�หน้�ท่ีกำ�หนดกรอบนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 
และติดต�มก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส  
คณะกรรมก�รตรวจสอบมคีว�มเห็นว�่ บรษัิทมรีะบบก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง
ท่ีเหม�ะสมอย่�งมีประสิทธิภ�พ เพียงพอต�มนโยบ�ยและแผนกลยุทธ์ 
ของบรษัิทฯ รวมถงึสอดคลอ้งกบัก�รเปลีย่นแปลงของสภ�พแวดลอ้มและ
สถ�นก�รณ์ต่�งๆ ทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอกบริษัทฯ

5. สอบท�นระบบก�รควบคุมภ�ยใน
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้กำ�กับดูแลและสอบท�นคว�ม

เพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน เพื่อให้มั่นใจว�่ก�รดำ�เนินกิจกรรม
ตรวจสอบภ�ยในมคีว�มเหม�ะสม และมีประสทิธผิล เป็นไปอย�่งมอีสิระ โดย
ให้คว�มเห็นชอบตอ่แผนก�รตรวจสอบประจำ�ปีท่ีจดัทำ�ข้ึนต�มคว�มเสีย่ง 
ท่ีสำ�คัญของบริษัทฯ ซ่ึงใช้หลักเกณฑ์ต�มฐ�นคว�มเส่ียง (Risk-based) 
รวมถึงพิจ�รณ�ผลก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในโดยใช้  
“แบบประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน” ท่ีสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ กำ�หนดขึน้ต�มกรอบ
แนวท�งปฏบัิตดิ�้นก�รควบคมุภ�ยในของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO 2013) เพื่อเสนอ
คณะกรรมก�รบริษัทก่อนเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีและแบบแสดง
ร�ยก�รข้อมูล 56-1 

คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นและ ติดต�มผลก�ร 
ตรวจสอบของสำ�นักตรวจสอบภ�ยในเป็นประจำ�ทุกไตรม�สเพ่ือสอบท�น
ก�รปฏิบัติง�น และคุณภ�พง�นของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในให้เป็น
ไปต�มแผนก�รตรวจสอบท่ีอนุมัติและต�มม�ตรฐ�นก�รควบคุมภ�ยใน  
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� ระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ 
มีคว�มเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พเพียงพอกับก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยไม่พบ
ประเดน็ท่ีเป็นส�ระสำ�คญัอันอ�จจะกระทบตอ่ก�รดำ�เนนิกจิก�รของบรษัิท

6. ก�รพิจ�รณ� คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�คัดเลือก เสนอแต่งต้ัง 

ผู้สอบบัญชีและค่�บริก�รสอบบัญชี โดยพิจ�รณ�ผลก�รปฏิบัติง�น 
ขอบเขต ประสบก�รณ์ คว�มรู้คว�มส�ม�รถ และคุณภ�พง�นของผู้สอบ
บัญชีในรอบปีท่ีผ�่นม� สถ�นะของผูส้อบบัญชี ข้อจำ�กดัท่ีมสี�ระสำ�คญั หรอื
ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ม่ันใจว่�ผู้สอบบัญชีมีคว�มเป็น
อิสระและเป็นกล�งในก�รปฏบิตังิ�นอย่�งแท้จรงิ ตลอดจนคว�มเหม�ะสม 
ของค่�บริก�รสอบบัญชี

ท้ังนี้คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�ผลก�รปฏิบัติง�น
ของผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำ�กัด  ในรอบระยะ
เวล�บัญชีปีท่ีผ่�นม� พร้อมท้ังพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชีสำ�หรับ
ปีก�รเงินพ.ศ. 2562-2563 ท่ีเสนอม� โดยเห็นว่�ผลก�รปฏิบัติง�น 
ในรอบปีที่ผ�่นม�เป็นที่น�่พอใจ โดยที่ผู้สอบบัญชีมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ 
ประสบก�รณแ์ละมคีว�มเข้�ใจในธรุกจิของบรษัิทฯ เป็นอย่�งด ีปฏบิตังิ�น 
ต�มม�ตรฐ�นก�รประกอบวิช�ชีพก�รสอบบัญชี มีคว�มเป็นอิสระ และ
สง่มอบง�นตรงต�มเวล�อย่�งสม่ำ�เสมอ คณะกรรมก�รตรวจสอบจงึเสนอ
ให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง 
ผูส้อบบัญชีจ�กบรษัิท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ จำ�กดั เป็นผูส้อบบัญชี
ของบริษัทฯ และได้รับค�่บริก�รสอบบัญชีต�มที่คณะกรรมก�รตรวจสอบ
ได้พิจ�รณ�แล้ว

นายสิทธิ  ลีละเกษมฤกษ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย (KSL) 
ขอช้ีแจงผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี 2562 (ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิก�ยน 2561 
ถึงวันท่ี 31 ตุล�คม 2562) บริษัทมีกำ�ไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 
822 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 3 เม่ือเทียบกับปีบัญชี 2561 โดยสรุป 
ผลก�รดำ�เนินง�นได้ดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายและการให้บริการ

ในปี 2562 ร�ยได้จ�กก�รข�ยและก�รให้บริก�รรวม 17,855 ล้�นบ�ท 
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจ�กปี 2561 ซ่ึงมีร�ยได้รวม 17,812 ล้�นบ�ท ร�ยได้รวมท่ี
เพิม่ข้ึน 43 ล�้นบ�ท เป็นผลสทุธจิ�กก�รเพิม่ขึน้ของปรมิ�ณก�รจำ�หน�่ย
น้ำ�ต�ลและก�รลดลงของร�ค�ข�ยโดยเฉลี่ย

บริษัทจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลเพ่ิมจ�กก�รจำ�หน่�ยในประเทศและก�รส่งออก 
โดยมีปริม�ณก�รจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลในปี 2562 จำ�นวนรวม 1.26 ล้�นตัน  
เพิ่มข้ึนจ�กปี 2561 ในอัตร�ร้อยละ 15.06 อย่�งไรก็ต�ม ร�ค�ข�ย 
โดยเฉล่ียลดลงจ�ก 12,526 บ�ทต่อตัน ในปี 2561 เป็น 10,902 บ�ทต่อตัน 
ในปี 2562 หรือลดลงประม�ณร้อยละ 12.97

กำาไรขั้นต้น

ในปี 2562 บริษัทมีกำ�ไรขั้นต้น 3,625 ล�้นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 
20.30 ของร�ยได้รวมจ�กก�รข�ยและให้บริก�ร ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�กปี 2561 
ท่ีมีกำ�ไรข้ันต้น 3,131 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 17.58 ของร�ยได้จ�กก�รข�ย 
และให้บริก�ร โดยกำ�ไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นมีปัจจัยหลักม�จ�กต้นทุนวัตถุดิบ
ที่ลดลง

รายได้อื่น

ร�ยได้อ่ืนลดลง รวมเป็นจำ�นวน 44 ล้�นบ�ท โดยมีส�เหตุ 
หลักม�จ�กร�ยละเอียดดังนี้

• ร�ยได้ค่�ผลตอบแทนก�รผลิตและจำ�หน่�ยน้ำ�ต�ลทร�ย 
ลดลง 340 ล้�นบ�ท โดยมีร�ยได้ในปี 2562 จำ�นวน 101 
ล�้นบ�ท และปี 2561 จำ�นวน 441 ล�้นบ�ท เป็นเงนิชดเชย
ท่ีบริษัทค�ดว่�จะได้รับจ�กกองทุนอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย 
เนื่องจ�กร�ค�อ้อยข้ันสุดท้�ยและผลตอบแทนก�รผลิตและ
จำ�หน่�ยขั้นสุดท้�ยค�ดว่�จะต่ำ�กว่�ข้ันต้น ทำ�ให้กองทุนฯ 
ต้องจ่�ยชดเชยส่วนต่�งของค่�อ้อยและผลตอบแทนฯ ดังกล่�ว
ให้กบับรษัิทในแตล่ะปี โดยไม่ตอ้งขอคนืค�่ออ้ยท่ีเคยจ�่ยเกนิ
จ�กช�วไร่โดยตรง

• ร�ยได้จ�กโครงก�รช่วยเหลือและแก้ปัญห�คว�มเดือดร้อน
ของช�วไรแ่ละโรงง�นน้ำ�ต�ลจ�กสำ�นกัง�นกองทุนออ้ยและ
น้ำ�ต�ลทร�ย เพิ่มขึ้น 154 ล้�นบ�ท

• กำ�ไรจ�กก�รทำ�สัญญ�ซื้อข�ยน้ำ�ต�ลล่วงหน้� เพิ่มขึ้น 98 
ล�้นบ�ท จ�กก�รป้องกันคว�มเสี่ยงร�ค�น้ำ�ต�ล เนื่องจ�ก
แนวโน้มก�รลดลงของร�ค�น้ำ�ต�ลในตล�ดโลกในระหว่�ง
ปี 2562

ต้นทุนในการจัดจำาหน่าย

ต้นทุนในก�รจัดจำ�หน่�ยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน จ�ก 1,886 
ล้�นบ�ท เป็น 2,206 ล�้นบ�ท ในปี 2562 เนื่องจ�กปริม�ณก�รจำ�หน่�ย
น้ำ�ต�ลที่เพิ่มขึ้นต�มที่ได้กล่�วม�แล้วข้�งต้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รลดลง เม่ือเทียบกับปีก่อน จ�ก 720 ล้�นบ�ท 
เป็น 681 ล�้นบ�ท ในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 5.47 เนื่องจ�กก�รลดลง
ของค�่ใช้จ�่ยที่เกี่ยวข้องกับพนักง�นและค่�ใช้จ�่ยอื่นๆ

ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนท�งก�รเงินลดลง 17 ล้�นบ�ท หรือ
ร้อยละ 2.38 โดยมีส�เหตุหลักจ�กก�รจ่�ยคืนของเงินกู้ท่ีใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนบ�งส่วน ซ่ึงเป็นผลม�จ�กกระแสเงินสดรับท่ีดีขึ้นจ�ก 
ก�รจำ�หน�่ยสินค้�ในระหว�่งปี

ในภ�พรวมสถ�นะท�งก�รเงินปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมท้ังส้ิน 
44,121 ล้�นบ�ท หนี้สินรวม 25,100 ล้�นบ�ท และส่วนของผู้ถือหุ้น 
19,021 ล้�นบ�ท อัตร�หน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/
Equity Ratio) ที่ 1.16
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท  น้ำาตาลขอนแก่น  จำากัด  (มหาชน)

ความเห็น

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินรวมของบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร
ของบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัท”) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงินรวมและเฉพ�ะกิจก�ร ณ วันท่ี 31 ตุล�คม 2562  
งบกำ�ไรข�ดทุนรวมและเฉพ�ะกจิก�ร งบกำ�ไรข�ดทุนและกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืนรวมและเฉพ�ะกจิก�ร งบแสดงก�รเปลีย่นแปลงสว่นของ
ผูถ้อืหุ้นรวมและเฉพ�ะกจิก�ร และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพ�ะกจิก�รสำ�หรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัและหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิรวมและ
เฉพ�ะกิจก�ร รวมถึงสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

ข�้พเจ้�เห็นว่� งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงินของบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และ
บริษัทย่อย และของบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562 และผลก�รดำ�เนินง�น และกระแสเงินสดสำ�หรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้�พเจ�้ไดป้ฏบัิตงิ�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี คว�มรบัผดิชอบของข้�พเจ�้ไดก้ล�่วไวใ้นวรรคคว�มรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชี
ต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รในร�ยง�นของข้�พเจ้� ข�้พเจ้�มีคว�มเป็นอิสระจ�กกลุ่มบริษัทต�มข้อกำ�หนด
จรรย�บรรณของผู้ประกอบวิช�ชีพบัญชีท่ีกำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวมและเฉพ�ะกิจก�ร 
และข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติต�มคว�มรับผิดชอบด้�นจรรย�บรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปต�มข้อกำ�หนดเหล่�นี้ ข้�พเจ้�เช่ือว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชี 
ที่ข�้พเจ้�ได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�
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เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เร่ืองสำ�คัญในก�รตรวจสอบคือเร่ืองต่�งๆ ท่ีมีนัยสำ�คัญท่ีสุดต�มดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิช�ชีพของข้�พเจ้�ในก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวม 
และงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รสำ�หรับปีปัจจุบัน ข้�พเจ้�ได้นำ�เรื่องเหล่�นี้ ม�พิจ�รณ�ในบริบทของก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวมและ 
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รโดยรวมและในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ�้ ทั้งนี้ข้�พเจ้�ไม่ได้แสดงคว�มเห็นแยกต�่งห�กสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้

ก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในต่�งประเทศ ในงบเฉพ�ะ
กิจก�รและก�รด้อยค่�ของอ�ค�รและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในต่�ง
ประเทศดังกล่�วในงบก�รเงินรวม

เนื่องจ�กบริษัทย่อยในต่�งประเทศจำ�นวน 3 แห่ง มีผลข�ดทุนสุทธิ
ตอ่เนือ่งและมีข�ดทุนสะสมเป็นจำ�นวนม�ก ณ วนัท่ี 31 ตลุ�คม 2562 
ซ่ึงผู้บริห�รของบริษัทได้พิจ�รณ�ว่�เป็นข้อบ่งช้ีถึงก�รด้อยค่�ของ
เงนิลงทุนในบรษัิทย่อยในต�่งประเทศในงบก�รเงนิเฉพ�ะกจิก�รและ 
ก�รด้อยค่�ของอ�ค�รและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในต่�งประเทศ 
ดังกล่�วในงบก�รเงินรวม จึงได้ประม�ณมูลค่�ที่จะได้รับคืนของ 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท และของอ�ค�รและอุปกรณ์ของ
บริษัทย่อยดังกล่�วเพื่อพิจ�รณ�ผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ซ่ึงมูลค่�
ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนประม�ณข้ึนจ�กจำ�นวนท่ีสูงกว่�ของมูลค่�จ�ก
ก�รใช้กับมูลค่�ยุติธรรมหักต้นทุนในก�รจำ�หน�่ยของสินทรัพย์ โดย

• มูลค่�จ�กก�รใช้ประม�ณโดยใช้ดุลยพินิจของผู้บริห�รเก่ียวกับ 
ข้อสมมติที่สำ�คัญในก�รค�ดก�รณ์ผลก�รดำ�เนินง�น ทั้งนี้จะข้ึน
อยู่กับร�ค�น้ำ�ต�ลตล�ดโลก ซ่ึงผู้บริห�รของบริษัทประเมินว่�มลูค่�
ปัจจุบันของกระแสเงินสดในอน�คตท่ีค�ดว่�จะได้รับจ�กก�รใช้
สินทรัพย์ของบริษัทย่อย ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ก�รร�ยง�นยัง
ไม่เป็นกระแสเงินสดรับ

• มูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ประม�ณโดยผู้ประเมินร�ค�อิสระ
ท่ีได้รับคว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และต้นทุนในก�รจำ�หน่�ย
สินทรัพย์ประม�ณขึ้นโดยผู้บริห�รของบริษัท

ข้�พเจ้�พิจ�รณ�ว่� ก�รใช้ดุลยพินิจของผู้บริห�รเกี่ยวกับข้อสมมติ
ท่ีสำ�คัญเพื่อประม�ณผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนใน 
บรษัิทย่อยในงบก�รเงนิเฉพ�ะกจิก�รและของอ�ค�รและอปุกรณข์อง
บริษัทย่อยในต่�งประเทศดังกล่�วในงบก�รเงินรวม เป็นเรื่องสำ�คัญ 
ในก�รตรวจสอบบริษัท เนื่องจ�กคว�มมีส�ระสำ�คัญและคว�มซับ
ซ้อนในก�รประม�ณมูลค่�ท่ีจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ของบริษัทและของอ�ค�รและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในต่�งประเทศน้ัน

ท้ังน้ี นโยบ�ยก�รบัญชีและก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงินสำ�หรับ
เงินลงทุนและก�รด้อยค่�ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้เปิดเผยไว้ใน
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 3.6 ข้อ 3.11 และข้อ 12 และสำ�หรับ
ก�รด้อยค่�ของอ�ค�รและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในต่�งประเทศได้ 
เปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 3.11 และข้อ 17

วิธีก�รตรวจสอบที่สำ�คัญ รวมถึง
• ทำ�คว�มเข้�ใจและประเมินคว�มเหม�ะสมของข้อบ่งช้ีถึง 

ก�รดอ้ยค�่ของเงนิลงทุนในบรษัิทย่อยในงบก�รเงนิเฉพ�ะกจิก�ร
และก�รดอ้ยค�่ของอ�ค�รและอุปกรณข์องบรษัิทย่อยดงักล�่วใน
งบก�รเงินรวม

• ทำ�คว�มเข้�ใจและประเมินวิธีก�รท่ีผู้บริห�รของบริษัทใช้ใน 
ก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึงก�รทดสอบและ
ประเมินคว�มเหม�ะสมข้อสมมติท่ีใช้ในก�รจัดทำ�แผนและ 
ก�รค�ดก�รณ์กระแสเงินสดในอน�คตของแต่ละบริษัทย่อย โดย
ก�รทำ�คว�มเข�้ใจในกระบวนก�รท่ีทำ�ให้ไดม้� ซ่ึงตวัเลขดงักล�่ว 
เปรยีบเทียบขอ้สมมตดิงักล�่วกบัแหลง่ข้อมูลภ�ยนอกและภ�ยใน
ของกลุ่มบริษัท และเปรียบเทียบประม�ณก�รกระแสเงินสด
ในอดีตกับผลก�รดำ�เนินง�นที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงเปรียบเทียบ 
อัตร�ก�รเติบโตระยะย�วของแต่ละบริษัทกับก�รค�ดก�รณ์ของ
ภ�คเศรษฐกิจและอุตส�หกรรม

• ทดสอบและประเมินร�ยง�นของผู้ประเมินร�ค�อิสระซ่ึงได้แก่
ก�รประเมินคว�มรู้ คว�มส�ม�รถและคว�มเท่ียงธรรมของ 
ผู้ประเมินอิสระภ�ยนอก และประเมินวิธีก�รท่ีใช้และคว�มเหม�ะสม
ของสมมติฐ�นหลักท่ีสำ�คัญท่ีใช้ในก�รประม�ณมูลค่�อ�ค�ร
และอุปกรณ์

• ประเมินคว�มเพียงพอของก�รเปิดเผยข้อมูลในหม�ยเหตุ
ประกอบงบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง
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ข้อมูลอื่น

ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในร�ยง�นประจำ�ปี ซ่ึงค�ดว่�จะถูกจัดเตรียมให้ข้�พเจ้� 
ภ�ยหลังวันที่ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชี 

คว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้�พเจ้�ไม่ได้ให้คว�มเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

คว�มรับผิดชอบของข้�พเจ้�ที่เกี่ยวเนื่องกับก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รคือ  ก�รอ�่นและพิจ�รณ�ว�่ข้อมูลอื่น
มีคว�มขัดแย้งที่มีส�ระสำ�คัญกับงบก�รเงินหรือกับคว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� หรือปร�กฏว�่ข้อมูลอื่นมีก�รแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่

เมื่อข้�พเจ้�ได้อ่�นร�ยง�นประจำ�ปี ห�กข้�พเจ้�สรุปได้ว่�มีก�รแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ ข้�พเจ้�ต้องสื่อส�ร 
เรื่องดังกล�่วกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลและผู้บริห�รของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผู้บริห�รมีหน้�ท่ีรับผิดชอบในก�รจัดทำ�และนำ�เสนองบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มท่ีควรต�มม�ตรฐ�น
ก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในท่ีผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพ่ือให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินรวมและ 
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด 

ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร ผู้บริห�รรับผิดชอบในก�รประเมินคว�มส�ม�รถของกลุ่มบริษัทและบริษัทใน 
ก�รดำ�เนินง�นต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับก�รดำ�เนินง�นต่อเน่ือง (ต�มคว�มเหม�ะสม) และก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�น 
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริห�รมีคว�มตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินง�นหรือไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อเนื่องต่อไปได้ 

ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลมีหน�้ที่ในก�รสอดส่องดูแลกระบวนก�รในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้คว�มเช่ือม่ันอย่�งสมเหตุสมผลว่�งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รโดยรวม
ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด และเสนอร�ยง�นของ 
ผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมคว�มเห็นของข้�พเจ้�อยู่ด้วย คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลคือคว�มเช่ือม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นก�รรับประกันว่� 
ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีจะส�ม�รถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูล
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอ�จเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ดและถือว่�มีส�ระสำ�คัญเม่ือค�ดก�รณ์ได้อย่�งสมเหตุสมผลว่�ร�ยก�รท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละร�ยก�รหรือทุกร�ยก�รรวมกันจะมีผลต่อก�รตัดสินใจท�งเศรษฐกิจของผู้ใช้งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รจ�กก�รใช้ 
งบก�รเงินเหล่�นี้

ในก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี ข้�พเจ้�ได้ใช้ดุลยพินิจและก�รสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิช�ชีพตลอด 
ก�รตรวจสอบ ก�รปฏิบัติง�นของข้�พเจ้�รวมถึง

• ระบุและประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รไม่ว่�
จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ออกแบบและปฏิบัติง�นต�มวิธีก�รตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อคว�มเส่ียงเหล่�น้ัน และได้หลักฐ�น
ก�รสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหม�ะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้� คว�มเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นส�ระสำ�คัญซ่ึงเป็นผลม�จ�กก�รทุจริตจะสูงกว่�คว�มเสี่ยงท่ีเกิดจ�กข้อผิดพล�ดเน่ืองจ�กก�รทุจริตอ�จเก่ียวกับก�รสมรู้ร่วมคิด 
ก�รปลอมแปลงเอกส�รหลกัฐ�น ก�รตัง้ใจละเว้นก�รแสดงขอ้มลู ก�รแสดงขอ้มลูท่ีไมต่รงต�มข้อเท็จจรงิหรอืก�รแทรกแซงก�รควบคมุ
ภ�ยใน
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• ทำ�คว�มเข้�ใจในระบบก�รควบคมุภ�ยในท่ีเกีย่วข้องกบัก�รตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกี�รตรวจสอบท่ีเหม�ะสมกบัสถ�นก�รณ ์แตไ่ม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อคว�มมีประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีท่ีผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชีและก�รเปิดเผยข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร

• สรุปเก่ียวกับคว�มเหม�ะสมของก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต่อเน่ืองของผู้บริห�รและจ�กหลักฐ�นก�รสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่�มี
คว�มไม่แน่นอนท่ีมีส�ระสำ�คัญท่ีเกี่ยวกับเหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ท่ีอ�จเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อคว�มส�ม�รถของ
กลุ่มบริษัทและบริษัทในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องหรือไม่ ถ้�ข้�พเจ้�ได้ข้อสรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอนท่ีมีส�ระสำ�คัญ ข้�พเจ้�ต้องกล่�วไว้
ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้�โดยให้สังเกตถึงก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบก�รเงิน หรือถ้�ก�รเปิดเผยข้อมูลดังกล่�วไม่เพียงพอ  
คว�มเห็นของข้�พเจ�้จะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้�พเจ�้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐ�นก�รสอบบัญชีท่ีไดร้บัจนถงึวนัท่ีในร�ยง�นของผูส้อบบัญชี
ของข�้พเจ้� อย�่งไรก็ต�ม เหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ในอน�คตอ�จเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง

• ประเมินก�รนำ�เสนอโครงสร้�งและเน้ือห�ของงบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รโดยรวม รวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูลว่�งบก�รเงินรวม
และงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รแสดงร�ยก�รและเหตุก�รณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีก�รนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องต�มที่ควรหรือไม่

• ได้รับหลักฐ�นก�รสอบบัญชีท่ีเหม�ะสมอย่�งเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลท�งก�รเงินของกิจก�รภ�ยในกลุ่มหรือกิจกรรมท�งธุรกิจภ�ยใน 
กลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินรวม ข้�พเจ้�รับผิดชอบต่อก�รกำ�หนดแนวท�ง ก�รควบคุมดูแล และก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบ
กลุ่มบริษัท ข�้พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคว�มเห็นของข้�พเจ้� 

ข้�พเจ้�ได้ส่ือส�รกับผู้มีหน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแลในเร่ืองต่�งๆ ท่ีสำ�คัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวล�ของก�รตรวจสอบต�มท่ีได้ว�งแผนไว้ 
ประเด็นท่ีมีนัยสำ�คัญท่ีพบจ�กก�รตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำ�คัญในระบบก�รควบคุมภ�ยในห�กข้�พเจ้�ได้พบในระหว่�ง 
ก�รตรวจสอบของข้�พเจ�้

ข้�พเจ้�ได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลว่�ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดจรรย�บรรณท่ีเกี่ยวข้องกับคว�มเป็นอิสระและ 
ได้ส่ือส�รกับผู้มีหน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแลเก่ียวกับคว�มสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้�พเจ้�เช่ือว่�มีเหตุผลท่ีบุคคลภ�ยนอกอ�จพิจ�รณ�ว่�
กระทบต่อคว�มเป็นอิสระของข้�พเจ�้และม�ตรก�รที่ข�้พเจ้�ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข�้พเจ�้ข�ดคว�มเป็นอิสระ

จ�กเรื่องที่สื่อส�รกับผู้มีหน�้ที่ในก�รกำ�กับดูแล ข�้พเจ�้ได้พิจ�รณ�เรื่องต่�ง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญม�กที่สุดในก�รตรวจสอบงบก�รเงินรวมและ 
งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�รในปีปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ ข้�พเจ้�ได้อธิบ�ยเรื่องเหล่�นี้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชี 
เวน้แตก่ฎหม�ยหรอืข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยตอ่ส�ธ�รณะเกีย่วกบัเรือ่งดงักล�่ว หรอืในสถ�นก�รณท่ี์ย�กท่ีจะเกดิข้ึน ข้�พเจ�้พจิ�รณ�ว�่ไมค่วร
สือ่ส�รเรือ่งดงักล�่วในร�ยง�นของข้�พเจ�้เพร�ะก�รกระทำ�ดงักล�่วส�ม�รถค�ดก�รณ์ไดอ้ย่�งสมเหตผุลว�่จะมีผลกระทบในท�งลบม�กกว�่
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียส�ธ�รณะจ�กก�รสื่อส�รดังกล่�ว
 

จันทิร�  จันทร�ชัยโชติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขทะเบียน 6326

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
กรุงเทพมห�นคร
วันที่ 20 ธันว�คม 2562



104     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

    

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562



106     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

    

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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งบกำาไรขาดทุน
บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุล�คม 2562

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้



108     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

    

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุล�คม 2562
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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มูลค่ายติุธรรม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้น 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย และหน้ีสินหมุนเวียน มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากบัมูลค่าตามบญัชี เน่ืองจาก
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น  

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู ้ยืมระยะยาวที่มีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัมีมูลค่าใกล้เคียงกบัมูลค่าตามบญัชี 
ส่วนเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีมีมูลค่ายติุธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีเน่ืองจากอตัรา
ดอกเบ้ียเฉล่ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินท่ีสถาบนัการเงินท่ีกลุ่มบริษทัใชบ้ริการเสนออตัราดอกเบ้ีย
ของเงินกูย้ืมท่ีมีก าหนดระยะเวลาช าระคืนใกล้เคียงกบัเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทัในอตัราท่ีใกล้เคียงกบั
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีระบุไวต้ามสัญญาเงินกู ้

รายการท่ีเปิดเผยตามตารางต่อไปน้ี พิจารณาวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีรับรู้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม 

 งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ล าดบัช้ัน 
มูลค่ายุติธรรม 

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านบาท ล้านบาท   
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562     
หนี้สินทางการเงิน     
หุน้กูร้ะยะยาว 10,494 10,667 ระดบั 2 ค านวณจากราคาปิดคร้ังล่าสุดของสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท าการสุดทา้ย 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561     
หนี้สินทางการเงิน     
   หุน้กูร้ะยะยาว 10,494 10,542 ระดบั 2 ค านวณจากราคาปิดคร้ังล่าสุดของสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท าการสุดทา้ย 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน ไดแ้ก่ สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคประมาณการกระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณมาจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ท่ีสามารถสังเกตได ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน) และอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ตามสัญญา
ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราท่ีสะทอ้นความเส่ียงดา้นสินเช่ือของคู่สัญญาต่างๆ ซ่ึงเป็นล าดบัชั้นระดบัท่ี 3 และ
สัญญาแลกเปล่ียนสินคา้เกษตร (Commodity Swap) ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคาน ้ าตาลทรายดิบและ
น ้ าตาลทรายขาวจาก The Exchange and Bloomberg ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเสมือนว่าบริษทัและ
บริษทัยอ่ยไดปิ้ดสถานะสัญญาเหล่านั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานซ่ึงเป็นล าดบัชั้นระดบัท่ี 2 
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ดำ�เนินธุรกิจม�ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2488 มีทุนจดทะเบียน 2,205 ล้�นบ�ท มีสถ�นะเป็นบริษัทมห�ชน 
จดทะเบียนซื้อข�ยหลักทรัพย์ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่
วันที่ 7 มีน�คม 2548 โดยใช้สัญลักษณ์ “KSL”

ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนประจำ�ปี 2562 ฉบับนี้ได้ครอบคลุม
ระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2561 ถึง 31 ตุล�คม 2562 แนวท�ง
ก�รร�ยง�นนี้ได้ทำ�ข้ึนให้สอดคล้องกับ Global Report Initiative ฉบับ 
Standard ในประเด็นต่อไปนี้

สิ่งแวดล้อม

พลังง�น
พลงัง�นรวม ประกอบดว้ยพลงัง�นคว�มรอ้นและพลงัง�นไฟฟ�้ท่ีใช้

ในพื้นที่บริษัทหรือพื้นที่โรงง�น โดยปริม�ณพลังง�นคว�มร้อนเก็บข้อมูล
จ�กปรมิ�ณเช้ือเพลงิจ�กหลกัฐ�นก�รบัญชีหรอืก�รอ�่นค�่จ�กมิเตอรค์ณู
ด้วยค่�คว�มร้อนสำ�หรับปริม�ณพลังง�นไฟฟ้�เก็บข้อมูลจ�กใบแจ้งหนี้ 
จ�กผู้ข�ยไฟฟ้�

ก๊�ซเรือนกระจก
ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกหม�ยถึงปริม�ณก�รปลดปล่อย

ก๊�ซเรือนกระจกจ�กก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัท ท่ีคำ�นวณต�มแนวท�ง
ก�รประเมินค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยองค์ก�รบริห�รจัดก�ร 
ก�๊ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ตุล�คม 2556 
โดยมีขอบเขตก�รร�ยง�น ดังนี้

• ก๊�ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นท�งตรง (Scope 1) เกิดจ�กกิจกรรม
ต่�งๆ ท่ีอยู่ในคว�มควบคุมของบริษัท เช่น หม้อต้มไอน้ำ�  
ย�นพ�หนะเพื่อก�รเดินท�งในธุรกิจของบริษัทฯ

• ก๊�ซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นท�งอ้อม (Scope 2) เกิดจ�กก�รซื้อ
พลังง�นไฟฟ้�จ�กภ�ยนอก

โดยก�รร�ยง�นปรมิ�ณก�๊ซเรอืนกระจกท่ีเกดิข้ึนท�งตรง (Scope 1) 
และก�๊ซเรอืนกระจกท่ีเกดิข้ึนท�งอ้อม (Scope 2) ร�ยง�นจ�กปรมิ�ณก�ร
ใช้เช้ือเพลงิคณูกบัค�่ก�รปลดปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจกท่ีอ�้งองิจ�กองคก์�ร
บริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน)

มลพิษอ�ก�ศ
ฝุ่น ออกไซด์ของซัลเฟอร์ และ ออกไซด์ของไนโตรเจน คำ�นวณโดย

ใช้ผลคว�มเข้มข้นจ�กก�รตรวจวัดต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด คูณกับอัตร�
ก�รไหลของลม และชั่วโมงก�รทำ�ง�นเครื่องจักร

น้ำ�จ�กภ�ยนอก
ปริม�ณน้ำ�จ�กภ�ยนอก คือก�รดึงน้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�ต่�งๆ ม�ใช้ใน

กิจกรรมของบริษัทฯ ซ่ึงเก็บข้อมูลจ�กใบแจ้งหนี้มิเตอร์ โดยแหล่งน้ำ�
ประกอบด้วย น้ำ�ผิวดิน และน้ำ�ใต้ดิน 

ขยะ
ขยะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ขยะอันตร�ยและขยะไม่อันตร�ยต�ม

ประก�ศกระทรวงอุตส�หกรรม เรือ่งก�รกำ�จดัสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดท่ีุไม่ใช้แลว้ 
พ.ศ. 2548 ก�รร�ยง�นปริม�ณขยะท่ีเกิดข้ึนและก�รจัดก�ร จะม�จ�ก
ก�รชั่งน้ำ�หนัก

คว�มปลอดภัย                                                                                                                  
ข้อมลูจำ�นวนพนกัง�นและคูธ่รุกจิ โดยเกบ็ข้อมลูจ�กพนกัง�นบรษัิท 

และพนักง�นสัญญ�จ้�ง และผู้รับเหม�
ก�รคำ�นวณช่ัวโมงก�รทำ�ง�น เป็นข้อมูลจ�กพนักง�นบริษัท และ

พนกัง�นสญัญ�จ�้ง ระบบบันทึกเวล�ทำ�ง�นจ�กส�ยง�นทรพัย�กรบุคคล 
ส่วนข้อมูลผู้รับเหม�ม�จ�กเจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัยประจำ�โรงง�น

ก�รบันทึกข้อมูลด้�นคว�มปลอดภัยประกอบด้วย
1. อตัร�ก�รเกดิอุบัตเิหตรุวม หม�ยถงึ จำ�นวนอุบัตเิหตท้ัุงหมด ท่ี

เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมง ต่อคน
2. อตัร�ก�รเกดิอบัุติเหตถุงึขัน้หยดุง�น หม�ยถงึ จำ�นวนอุบัตเิหตุ

ถึงขั้นหยุดง�น ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน
3. อัตร�ก�รหยุดง�นจ�กอุบัติเหตุ หม�ยถึง จำ�นวนวันหยุดง�น

จ�กอุบัติเหตุทั้งหมด ที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน
4. อัตร�ก�รข�ดง�น หม�ยถึง จำ�นวนวันหยุดง�นจ�กอุบัติเหตุ

และก�รเจ็บป่วยจ�กก�รทำ�ง�น โดยไม่รวมก�รล�พักร้อนและ
ก�รล�คลอดที่เกิดขึ้นต่อ 200,000 ชั่วโมงต่อคน

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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กระบวนก�รร�ยง�นประเด็นที่มีนัยสำ�คัญด้�นคว�มยั่งยืน 
(GRI102-46) 
   

กลุม่บรษัิทไดก้ำ�หนดประเดน็สำ�คญัด�้นคว�มยัง่ยนื (ระหว่�งปีก�รเงนิ 
ของบรษัิท คอื วันท่ี 1 พฤศจกิ�ยน พ.ศ. 2561 - 31 ตลุ�คม พ.ศ. 2562) เป็น
ส�มด้�น คือ ด�้นเศรษฐกิจ ด้�นสังคม และด้�นสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกัน 
กำ�หนดประเด็นย่อยท่ีสำ�คัญและรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ประกอบต�มขั้นตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่หนึ่ง ระบุประเด็นสำ�คัญให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ และคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ และคว�มสำ�คัญในมุมมองของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้เป็นไปต�มตัวช้ีวัดม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนดใน Global  
Reporting Initiative (GRI)

ข้ันตอนท่ีสอง จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของประเด็นท่ีได้ม�ต�มข้ันตอนท่ีหน่ึง 
โดยให้หน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องคัดเลือก โดยมีกรอบก�รพิจ�รณ�คือ ให้จัด
ลำ�ดับประเด็นต�มคว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืนของกลุ่มบริษัท
และก�รรักษ�ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียต�มคว�มเหม�ะสม

ข้ันตอนท่ีส�ม สอบท�นคว�มสำ�คญัของประเดน็ท่ีไดม้�ต�มข้ันตอน 
ท่ีสอง โดยให้หน่วยง�นภ�ยในท่ีได้รับมอบหม�ยเป็นผู้ดำ�เนินก�ร และ
นำ�เสนอประเด็นท่ีกลั่นกรองต�มขั้นตอนท่ีส�มต่อคณะกรรมก�รบริห�ร
เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติให้ร�ยง�นประเด็นคว�มยั่งยืนเหล�่นี้ต่อส�ธ�รณชน

ขั้นตอนทีส่ี่ บริษทัมอบหม�ยหน่วยง�นภ�ยในสอบท�นกระบวนก�ร 
ประเมินประเด็นสำ�คัญ ก�รรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ก�รมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้เสีย ก�รดำ�เนินง�นด้�นสังคม คว�มปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อให้ข้อมูลมีคว�มถูกต้องและครบถ้วน

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ

  เศรษฐกิจ

   สิ่งแวดล้อม

   สังคม

คว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย

ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม
ก�รพัฒน�และดูแลบุคล�กร

คว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
ก�รดำ�เนินธุรกิจอย�่งยั่งยืน

ก�รจัดก�รห่วงโซ่คุณค่�

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

นวัตกรรมและก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์

ก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ
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ด้�นเศรษฐกิจ ด�้นสิ่งแวดล้อม ด้�นสังคม

-  ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน -  ก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ -  คว�มปลอดภัยและอ�ชีวอน�มัย

-  ก�รจัดก�รห่วงโซ่คุณค�่ -  ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม -  ก�รพัฒน�และดูแลบุคล�กร

-  ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร -  คว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

-  นวัตกรรมและก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ 
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ขอบเขตการรายงาน (GRI102-46)

ข้อมูลด้�นคว�มยั่งยืนที่ร�ยง�นนี้เป็นของกลุ่มบริษัทที่มีคว�มเกี่ยวข้องกัน กล่�วคือ กลุ่มบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจน้ำ�ต�ล ธุรกิจไฟฟ้�ชีวมวล และ
ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภ�พ จำ�แนกต�มส�ข� ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงง�นของแต่ละธุรกิจ

บริษัทฯ

ด้�นสิ่งแวดล้อม
คว�ม

ปลอดภัย
ทรัพย�กร
บุคคล

พลังง�น
ก๊�ซเรือน
กระจก

มลพิษ
ท�งอ�ก�ศ

น้ำ�จ�ก
ภ�ยนอก

ขยะ อุบัติเหตุ
ก�รฝึก
อบรม

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 
ส�ข�น้ำ�พอง

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 
ส�ข�วังสะพุง

บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด

บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด

บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 
(ส�ข�น้ำ�พอง)

บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด
(ส�ข�วังสะพุง)

บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 
(ส�ข�บ่อพลอย)

โครงสร้างการกำากับดูแลองค์กร (GRI102-18)

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลเป็นคณะกรรมก�รท่ีมีอำ�น�จหน้�ท่ีต�มท่ีกล่�วไว้ในหัวข้อหน้�ท่ี 25,70 บทบ�ทหน้�ท่ีข้�งต้นครอบคลุมไปถึง 
ก�รกำ�กับดูแลให้บริษัทฯดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย ทั้งนี้เพร�ะนอกจ�กนโยบ�ยก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รจะกำ�หนดให้บริษัทฯต้องจัดให้มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีเพื่อให้กิจก�รของบริษัทดำ�เนินไปด้วยคว�มโปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ 
มีคุณธรรมแล้วยังกำ�หนดให้บริษัทฯประกอบกิจก�รโดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รรักษ�ส่ิงแวดล้อมและก�รพัฒน�สังคมควบคู่ไปกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี  
ประเมินคว�มเสี่ยง และผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและคว�มปลอดภัยก่อนท่ีจะลงทุนในกิจก�ร ปฏิบัติต�มกฎหม�ยท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพย�กรธรรมช�ติ บริห�รจัดก�รกระบวนก�รผลิตให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรธรรมช�ติให้น้อยที่สุด
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หัวข้อสำาคัญและขอบเขตผลกระทบภายในและภายนอกองค์กร (GRI102-47,103-1)  

ประเด็นคว�มยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
ประเด็นคว�มยั่งยืนต�มเกณฑ์

GRI102-47

ขอบเขตของผลกระทบต่อองค์กร

ต่อภ�ยใน
องค์กร

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ภ�ยนอก

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภ�ยนอก

1.  ก�รดำ�เนินธุรกิจ

    อย่�งยั่งยืน

• กลยุทธ์ที่เหม�ะสม

• ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�ร

ควบคุมภ�ยใน

• กระบวนก�รจัดทำ�กลยุทธ์

• ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ผู้ถือหุ้น, 

เจ้�หนี้,ช�วไร่

2.  ก�รจัดก�รห่วงโซ่คุณค่� • ก�รจัดห�วัตถุดิบ

• ก�รจัดห�สินค�้และผู้รับเหม�

• ก�รประเมินช�วไร่และคู่ค้�ท�งด้�น

ส่ิงแวดล้อมและก�รคุ้มครองแรงง�น

และสิทธิมนุษยชน

ช�วไร่ คู่ค้�

ผู้รับเหม�

3.  ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร • ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

• จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ

• ม�ตรก�รต่อต�้นก�รทุจริตและ

คอร์รัปชั่น

• ก�รปฎิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับ

ดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณ และคู่มือ

ม�ตรก�รต่อต้�นทุจริตและคอร์รัปช่ัน

• ก�รปลูกสำ�นึกคว�มซื่อสัตย์

• ก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กร

ผู้ถือหุ้น, 

พนักง�น,

ช�วไร่,คู่ค�้,

ลูกค้�,สังคม

4.  ก�รใช้พลังง�นอย่�งมี

    ประสิทธิภ�พ

• ก�รลดคว�มสิ้นเปลืองพลังง�น

• ก�รใช้พลังง�นให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

• ก�รตรวจวัดพลังง�นที่ใช้ไป

• ก�รจัดก�รพลังง�น

ชุมชน, 

หน่วยง�น 

ภ�ครัฐ

5.  ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม • ก�รลดมลพิษท�งอ�ก�ศ

• ก�รจัดก�รก�กของเสีย

อุตส�หกรรม

• น้ำ�จ�กภ�ยนอก

• ม�ตรฐ�นสิ่งแวดล้อม

• คว�มเดือดร้อนของชุมชน

ชุมชน, 

หน่วยง�น 

ภ�ครัฐ,ลูกค้�

6.  คว�มปลอดภัยและ 

    อ�ชีวอน�มัย

• คว�มปลอดภัยของพนักง�น

• คว�มปลอดภัยของเครื่องจักร

และอุปกรณ์

• ก�รจัดก�รเหตุฉุกเฉิน

• อ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย

• ก�รตรวจสอบเคร่ืองจักรและอุปกรณ์

• ก�รปฎิบัติต�มคู่มือคว�มปลอดภัย

• ก�รรับมือกับเหตุฉุกเฉิน

พนักง�น, 

คู่ค�้,หน่วยง�น

ภ�ครัฐ

7.  ก�รพัฒน�และดูแล

    บุคล�กร      

• ก�รพัฒน�บุคล�กร

• ก�รรักษ�บุคล�กรและ 

ก�รจัดห�บุคล�กร

• ก�รจัดสิทธิประโยชน์และ

สวัสดิก�ร

• ก�รฝึกอบรม

• ก�รจัดห�บุคล�กร

• แผนก�รสืบทอดบุคล�กรระดับสูง

• ก�รจัดก�รปฎิสัมพันธ์ระหว�่ง 

น�ยจ้�ง ลูกจ้�ง

พนักง�น,

ลูกค้�,

หน่วยง�น

ภ�ครัฐ

8.  คว�มรับผิดชอบต่อ

    ชุมชนและสังคม

• คว�มสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

• ก�รแก้ไขปัญห�ท่ีเกิดกับชุมชน

• ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่สม่ำ�เสมอ

• ก�รเพิ่มคุณภ�พชีวิตแก่ชุมชน

ช�วไร่,ชุมชน,

หน่วยง�น

ภ�ครัฐ,ลูกค้�

9.  นวัตกรรมและก�รพัฒน�

    ผลิตภัณฑ์        

• คุณภ�พของสินค้�และผลิตภัณฑ์ • ก�รผลิตสินค้�ท่ีมีม�ตรฐ�น ผู้ถือหุ้น, 

พนักง�น, 

ช�วไร่, คู่ค้�, 

ลูกค�้, สังคม, 

หน่วยง�น

ภ�ครัฐ
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย( Stakeholder) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัทมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดประเด็นคว�มสำ�คัญท่ีผู้มีส่วนได้เสียซ่ึงใน
แต่ละกลุ่มมีคว�มค�ดหวังจ�กกลุ่มบริษัท แตกต่�งกันออกไป

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Engagement Stakeholder) GRI102-40,42,43,44

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องท�งก�รสื่อส�ร ประเด็นที่ได้รับจ�กผู้มีส่วนได้เสีย

เกษตรกรไร่อ้อย 1. มีก�รเยี่ยมเยียนเกษตรกรช�วไร่อ้อยคู่ค้�
2. ก�รประชุมเกษตรกรช�วไร่
3. ก�รเชิญเกษตรกรร่วมง�นหรือกิจกรรมของบริษัท

1. ก�รส่งเสริมม�กข้ึนท้ังท�งด้�นเทคโนโลยีและ 
เงินทุนหมุนเวียน

2. ร�ค�อ้อยที่เหม�ะสม

ผู้ถือหุ้น 1. ก�รประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2. ร�ยง�นประจำ�ปี
3. ก�รเปิดเผยข้อมูลต่อตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ก�รประชุมนักวิเคร�ะห์ร�ยไตรม�ส
5. ก�รจัดก�รประชุมแนะนำ�ก�รลงทุน
6. ก�รสือ่ส�รผ�่นระบบต�่งๆ เช่น โทรศพัท์ อีเมล ์เวบ็ไซด์
7. ก�รสอบถ�มหรือร้องเรียนผ่�นช่องท�งที่จัดไว้

1. ผลตอบแทนที่เหม�ะสมและสม่ำ�เสมอ
2. ก�รเจริญเติบโตของบริษัทฯ
3. คว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้

คู่ค้�/ผู้รับเหม� 1. ก�รประชุม-สัมมน�ในโอก�สต่�งๆ
2. ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมบริษัทฯ
3. ก�รสือ่ส�รผ�่นระบบต�่งๆ เช่น โทรศพัท์ อีเมล ์เวบ็ไซด์
4. ก�รสอบถ�มหรือร้องเรียนผ�่นช่องท�งที่จัดไว้

1. ก�รจัดซื้อจัดจ�้งที่โปร่งใสยุติธรรม
2. ก�รจ่�ยค่�สินค้�/ค่�จ้�งตรงเวล�

ลูกค้� 1. ก�รเยี่ยมเยียนลูกค้�
2. ก�รเชิญลูกค้�เยี่ยมชมโรงง�น
3. ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจของลูกค้�
4. ก�รสือ่ส�รผ�่นระบบต�่งๆ เช่น โทรศพัท์ อีเมล ์เวบ็ไซด์
5. ก�รสอบถ�มหรือร้องเรียนผ�่นช่องท�งที่จัดไว้

1. สินค้�ที่มีคุณภ�พ
2. ส่งมอบสินค้้�ตรงเวล�
3. ก�รจัดช่องท�งสำ�หรับส่งเรื่องร้องเรียน

เจ้�หนี้ 1. ร�ยง�นประจำ�ปี
2. งบก�รเงิน
3. ก�รเปิดเผยข้อมูลเพื่อก�รวิเคร�ะห์สินเชื่อ 

1. ชำ�ระหนี้ตรงเวล�
2. แผนง�นสำ�หรับกำ�หนดเวล�ชำ�ระหนี้

พนักง�น 1. จดหม�ยข่�วภ�ยใน
2. ก�รสื่อส�รผ่�นระบบต่�งๆ เช่น อีเมล์ Intranet, video 

conference
3. ก�รประชุม/สัมมน�/อบรม
4. ก�รประชุมส�ยง�นประจำ�ปี
5. ก�รประชุมระหว่�งหัวหน้�ง�นกับพนักง�น
6. ก�รประเมินผลง�นพนักง�นประจำ�ปี

1. สิทธิประโยชน์และค�่ตอบแทนที่แข่งขันได้
2. คว�มก้�วหน�้ต�มตำ�แหน่งง�น
3. พัฒน�ตนเอง
4. อุปกรณ์ก�รทำ�ง�นที่ทันสมัย
5. คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น

ชุมชน/สังคม 1. ก�รพบปะชุมชนอย่�งสม่ำ�เสมอ
2. ก�รร่วมกิจกรรมต�่งๆ ของชุมชน
3. ก�รแนะนำ�ก�รเสริมสร�้งอ�ชีพแก่ชุมชน

1. ก�รลดภ�วะจ�กก�รผลิตของโรงง�น
2. ก�รชดเชยค่�เสียห�ยอย่�งเหม�ะสม
3. ส่งเสริมก�รจ้่�งของชุมชน
4. สนัยสนุนกิจกรรมของชุมชน
5. ยกระดับคว�มเป็นอยู่ของชุมชน

หน่วยง�นของรัฐ 1. ก�รร่วมและก�รสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดขึ้น
2. ก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นในด�้นต่�งๆ
3. ก�รขออนุญ�ตในเรื่องที่กฎหม�ยกำ�หนด

1. ปฏิบัติให้ถูกต้องต�มกฎหม�ย
2. ให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นในก�รพัฒน�ท้องถิ่น
3. ขจัดหรือลดผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมท่ีอ�จเกิด

แก่ชุมชน
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ด้านเศรษฐกิจ

1. การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทฯตระหนักดีว่�ก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งย่ังยืนจะต้องมี 

คว�มสมดุลกันระหว่�งคว�มม่ันคงท�งธุรกิจ(ซ่ึงหม�ยรวมถึงผลกำ�ไร
ประจำ�ปีและก�รเติบโตของธุรกิจในระยะย�ว) กับก�รใส่ใจในเรื่อง 
สิ่งแวดล้อม สังคม และก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ในส่วนของคว�มมั่นคงท�งธุรกิจ บริษัทฯได้ดำ�เนินก�รต�ม
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ท่ีต้ังไว้โดยพิจ�รณ�ทบทวนหรือแก้ไขปัญห�ท่ีเกิดข้ึน
เพือ่ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยท่ีตัง้ไว้ภ�ยใตก้รอบก�รกำ�กบักจิก�รท่ีด ีโดยมี
แนวท�งท่ีชดัเจนว�่กระบวนก�รท�งธรุกจิของบรษัิทจะตอ้งไม่สร�้งปัญห�
ใหก้บัสิง่แวดลอ้มและสงัคม และพย�ย�มเสรมิสร�้งกจิกรรมท่ีจะช่วยรกัษ�
สิ่งแวดล้อมและพัฒน�สังคมไปพร้อมกันด้วย

2. การจัดการห่วงโซ่คุณค่า

ก�รจัดก�รวัตถุดิบอย�่งยั่งยืน
จ�กรูปก�รจัดก�รหว่งโซ่คุณค�่แสดงให้เหน็ว�่ต้นน้ำ�ของธุรกิจ

คืออ้อย ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลัก ท�งกลุ่มบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญ 
ดังกล่�วจึงต้องมีก�รบริห�รจัดก�รท่ีดีเพ่ือให้ได้วัตถุดิบท่ีดีมีคุณภ�พ  
ซ่ึงห�กได้วัตถุดิบท่ีดีมีคุณภ�พจะส่งผลให้ได้สินค้�ท่ีดีต�มม�ด้วยเช่นกัน 
กลุ่มบริษัทฯ ได้นำ�โครงก�ร iCane (Intelligance Cane System by KSL 
Group) ประกอบด้วย 4 โครงก�ร คือ โครงก�ร iFarm iMap iForm iCash 
ซ่ึงเป็นระบบก�รพัฒน�คุณภ�พและประสิทธิภ�พในก�รส่งเสริมช�วไร่  
ก�รปลกูอ้อยของ KSL ท่ีพฒัน�โดยใช้นวตักรรมระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศ 
ม�ปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นเพ่ือให้ตอบสนองทุกคว�มต้องก�รของช�วไร่ 
และเป็นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รให้บริห�รง�นอย�่งสมบูรณ์แบบ

โครงก�ร iFarm เป็นก�รเปลี่ยนวิธีปลูกอ้อยเกษตรขน�ดใหญ่
ของบริษัทฯ ในรูปแบบเกษตรแม่นยำ� (Precision Farming) ซ่ึงปลูกใน
พืน้ท่ีภ�คตะวนัตกของเคเอสแอล ส�ข�อำ�เภอบ่อพลอย จงัหวดัก�ญจนบุร ี
โดยมทีีมเพ�ะปลกูของเคเอสแอล ส�ข�อำ�เภอท่�มะก� จงัหวดัก�ญจนบรุ ี
เป็นทีมดูแลภ�ยใต้ช่ือทีม KSL Ranger โดยได้นำ�เทคโนโลยีเข้�ม�ช่วย
ในก�รปลูกอ้อยเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยระบบ GPS (Guidance and Auto 
Steering System) ท่ีเหม�ะสมกับก�รเพ�ะปลูกอ้อย จ�กก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กับเครื่องจักรให้สอดคล้องกัน ซึ่งช่วยในเรื่องก�รพัฒน�กระบวนก�รปลูก 
ก�รบำ�รุง ตลอดจนก�รเก็บเกี่ยวอ้อย ด้วยก�รบริห�รจัดก�รอย่�งยั่งยืน
และมีประสทิธภิ�พในทิศท�งเดยีวกนั และยังเป็นก�รเพือ่เพ่ิมผลผลติอ้อย 
ในแปลงและลดต้นทุนก�รผลิตต่�งๆ อ�ทิ ลดก�รไถพรวน ลดก�รใช้
ส�รเคมี ลดแรงง�น ลดก�รเผ� ลดก�รบดอัด ลดผลกระทบจ�กปัญห�ภัยแล้ง  
ลดปัญห�ก�รท่วมขังของน้ำ�ในแปลง ขจัดสิ่งกีดขว�งในแปลงเพ�ะปลูก 
เป็นต้น

โครงก�ร iForm นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำ�ม�พัฒน�ง�นของ
นักส่งเสริมเพื่อลดขั้นตอนก�รทำ�ง�น เพิ่มคว�มสะดวก รวดเร็วแก่ช�วไร่ 
โดยก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ก�รทำ�ง�น

แบบเดิม แบบใหม่

1. ใช้กระด�ษในรูปแบบฟอร์มต่�งๆ
ให้แก่ช�วไร่

2. นำ�เอกส�รต่�งๆม�กรอก
ข้อมูลลงระบบที่สำ�นักง�น

3. ระยะเวล�ในก�รดำ�เนิน 
ก�รรวมถึงพิจ�รณ� ใช้เวล�
ประม�ณ 5-14 วัน

1. กรอกข้อมูลของช�วไร่ลง 
Tablet

2. ข้อมูลดังกล่�เข้�สู่ระบบ
ดำ�เนินก�รพิจ�รณ�

3. ได้ทันที ใช้ระยะเวล�
ประม�ณ 2-6 วัน

ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน GRI102-9

ธุรกิจต้นน้ำา ธุรกิจปลายน้ำา

ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำาตาล

น้ำาตาล

กากอ้อย

กากน้ำาตาล

กากหม้อกรอง

โรงไฟฟ้า

โรงงานเอทานอล

โรงงานปุ๋ย

ขนส่ง

ขนส่ง

ขนส่ง

น้ำา KA

ลูกค้า

 ปุ๋ย

ไบโอแก๊ส

เอทานอล

กระแสไฟฟ้า
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จะเห็นไดว่้�ก�รนำ�เทคโนโลยีดงักล�่วม�ใช้สง่ผลให้ ก�รทำ�ง�น 
สะดวก รวดเรว็ และลดขัน้ตอนก�รทำ�ง�นไดเ้ป็นอย่�งด ีสง่ผลให้ส�ม�รถ
บริห�รจัดก�รเวล�และให้บริก�รช�วไร่ได้อย่�งรวดเร็ว และทันต่อก�รแก้
ปัญห�ที่อ�จจะเกิดขึ้นได้อย�่งทันท่วงที

โครงก�ร iMap เป็นก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้เช่นเดียวกับ iForm 
แต่นำ�ม�ใช้เพื่อใช้ในก�รบริห�รจัดก�รไร่อ้อย ตั้งแต่พื้นท่ีปลูก ก�รปลูก 
บำ�รุงรักษ� เก็บเกี่ยว ขนส่ง ตลอดจนก�รเฝ้�ระวัง (Monitoring) รวมถึง 
ค�ดคะเนได้ว่�ไร่อ้อยส�ม�รถตัดได้เมื่อใด ทำ�ให้บริห�รจัดก�รไร่อ้อย 
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กข้ึน ส่งผลให้ลดก�รติดคิวอ้อยในโรงง�นและ
ได้อ้อยที่มีคุณภ�พที่ดีขึ้น

ข้อดีของก�รนำ�เทคโนโลยีดังกล�่วม�ใช้
1. ส�ม�รถบอกพิกัดไร่อ้อย รวมถึงติดต�มก�รเติบโตของ

อ้อย ได้อย่�งถูกต้อง
2. ค�ดคะเนได้ว่�อ้อยพร้อมท่ีจะตัดอ้อยเมื่อไหร่ ได้อย่�ง

แม่นยำ�ม�กขึ้น ทำ�ให้ได้อ้อยที่มีคุณภ�พที่ดีขึ้น
3. ลดก�รติดคิวอ้อยเป็นระยะเวล�น�น

โครงก�รปลกูออ้ยอย่�งย่ังยืน เป็นโครงก�รเปลีย่นก�รปลกูอ้อย 
ท่ัวไปให้เป็นก�รปลูกอ้อยออร์แกนิค โดยนำ�ปุ๋ยอินทรีย์ม�ใช้ในแปลงปลูกอ้อย 
เพื่อให้ได้อ้อยท่ีม�จ�กธรรมช�ติ 100 % ระยะเวล�ก�รดำ�เนินก�รของ
โครงก�ร 3 ปี และยังเป็นก�รช่วยลดต้นทุนก�รผลิตด้วยก�รใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และช่วยลดก�รทำ�ล�ยหน้�ดิน โดยนำ�ร่องโครงก�รท่ีเคเอสแอล ส�ข�
อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดก�ญจนบุรี ซ่ึงช�วไร่ท่ีเข้�ร่วมโครงก�รอ้อยย่ังยืนจะ
ไดร้บัคว�มรูแ้ละคำ�แนะนำ�จ�กทีมนกัวชิ�ก�รของเคเอสแอลตลอดโครงก�ร

โครงก�รศึกษ�เพ่ือ CCS ในอ้อย เป็นโครงก�รก�รปลูก
อ้อยเพื่อทดลองก�รเพิ่มค่� CCS ด้วยส�รเร่งคว�มหว�นให้กับอ้อย  
สบืเนือ่งม�จ�กบรษัิท YAMAHA ไดเ้คยเข้�ม�ทำ�ก�รทดลองก�รพน่ส�รเรง่ 
คว�มหว�นตั้งแต่ปี 2561 และในปี 2562 ได้รับคว�มร่วมมือจ�ก 
บรษัิท คช�เคมกี�รเกษตร จำ�กดั เข้�ม�รว่มทดลองเรือ่งส�รเรง่คว�มหว�น 
และเพิ่มก�รทดลองส�รกำ�จัดวัชพืช

โครงก�ร KSL Junior Farmer 2019 ท�ย�ทเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีท่ี 2
เปน็โครงก�รท่ีกลุม่บรษัิท KSL ตอ้งก�รสง่ตอ่คว�มเป็นอยู่ของ

ธุรกิจก�รทำ�ฟ�ร์มอ้อยแก่เกษตรกรช�วไร่อ้อย โดยส�ยง�นจัดห�วัตถุดิบ
และสว่นกจิกรรมเพือ่สงัคมไดจ้ดัหลกัสตูร “ท�ย�ทเกษตรกรรุน่ใหม่” โดยมี 
วัตถุประสงค์หลัก เรื่องก�รนำ�คว�มรู้ที่ได้รับก�รอบรมของท�ย�ทเกษตร
ไปประยุกต์ใช้กับแปลงอ้อยของพ่อแม่ และในอน�คตท�ย�ทกลุ่มนี้จะ
ทำ�ก�รเปิดโควต�เป็นของตนเอง นอกจ�กนั้นเพื่อก�รสนับสนุนให้ช�วไร่
ปลูกอ้อยอย่�งยั่งยืน เพื่อก�รขย�ยผลผลิตในแนวตั้ง เพื่อก�รสร้�ง 
คว�มสมัพนัธท่ี์ดรีะหว่�งช�วไรแ่ละโรงง�น เพ่ือสร�้งทีมท�ย�ทเกษตรกร
รุ่นใหม่ต่�งโรงง�นกันเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีก�รปลูกอ้อยหรือเรื่องอื่นๆ  
เกี่ยวกับอ้อยของแต่ละภ�ค

โดยมคีว�มเฉพ�ะเจ�ะจงสำ�หรบัเกษตรกรรุน่ใหม่ท่ีมคีว�มสนใจ
ในธรุกจิอ้อย และส�ม�รถสร�้งคว�มย่ังยืนได้ด้วย ตนเอง บนพืน้ฐ�นแนวโนม้ 
อน�คตในอุตส�หกรรมอ้อยในอน�คตของประเทศไทย และก�รส�นต่อ
อ�ชีพก�รทำ�ไร่อ้อยให้มี คว�มมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

กิจกรรมท�ย�ทเกษตรกรรุ่นใหม่ประจำ�ปี 2562 จัดข้ึนท่ีศูนย์
กสิกรรมธรรมช�ติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ป�ร์ค แอนด์ รีสอร์ท ระหว่�ง
วันที่ 7-9 พฤศจิก�ยน 2562 หัวข้อของหลักสูตก�รอบรม ดังนี้ 1.ก�รให้
คว�มรู้เรื่องธุรกิจอ้อย ด้วยก�รอธิบ�ยเรื่องก�รวิเคร�ะห์และก�รตัดสินใจ
ลงทุน 2.ก�รเพิ่มผลผลิต ด้วยก�รจัดก�รฟ�ร์มสมัยใหม่และก�รประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีกับก�รเกษตร 3.ศ�สตร์ประยุกต์ด้วยก�รปรับใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงก�รนวัตกรรมเครื่องมือก�รใส่ปุ๋ยในแปลงอ้อย 
โดยบรษัิท เคเอสแอล แมททีเรยีล ซัพพล�ยส ์จำ�กดั ซ่ึงจดัจำ�หน�่ย

ปุ๋ยอนิทรย์ีแกเ่กษตรกรช�วไรอ้่อยของบรษัิทฯ ไดพ้ฒัน�นวตักรรมเครือ่งมอื 
ก�รใส่ปุ๋ย เพื่อช่วยแก้ปัญห�ก�รใส่ปุ๋ยเกษตรกรช�วไร่อ้อย อันเนื่อง 
ม�จ�กเครื่องมือท่ีมีอยู่ไม่เอ้ืออำ�นวยกับก�รใส่ปุ๋ยในปัจจุบัน ทำ�ให้เกิด 
ก�รพัฒน�เครื่องมือขึ้นใหม่ 2 รูปแบบดังนี้

1.   มินคิอมบ�ย เป็นตวัเตรยีมดินเพือ่ใสปุ่ย๋อินทรยี ์ซึง่เครือ่งมือ 
ตัวนี้นอกจ�กจะเพิ่มก�รฝั่งปุ๋ยอินทรีย์ลงดินเพื่อให้ปุ๋ยอินทรีย์นั้นทำ�ง�น
ได้เต็มประสิทธิภ�พแล้ว ยังช่วยลดขั้นตอนก�รทำ�ง�นและก�รเตรียมดิน
ของเกษตรกรลง

2.  เครื่องมือฝังปุ๋ย 2 ถังพร้อมบูมสเปรย์ ปัจจุบันเครื่องมือ 
ฝังปุ๋ยจะมีเพียง1ถัง และถ้�ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีพร้อมกันจะทำ�ให้
ปุ๋ยติดเครื่องมือไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้เต็มประสิทธิภ�พ ท�งบริษัทฯ จึง
ได้พัฒน�เครื่องมือท่ีมีถังใส่ปุ๋ยเพ่ิมม�เป็น 2 ถังเพื่อแยกปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยเคมี และนอกจ�กนั้นยังเพิ่มก�รบูมสเปรย์เข้�ม� ซ่ึงก�รใช้เครื่องมือ 
ดังกล่�วช่วยลดขั้นตอนก�รทำ�ง�นของเกษตรกรลงอีกด้วย
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มาตรฐานการผลิตสินค้าและความต้องการของลูกค้า

มาตรฐานการผลิตสินค้า
มาตรฐานการผลิตสินค้า รวมไปถึง กระบวนการผลิตภายใน

โรงงานที่จะต้องได้รับการยอมรับ เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ 100 % 
เป็นลูกค้าอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทจึงได้ให้ความสำาคัญด้านมาตรฐาน 
การผลติสนิคา้เป็นอย่างมาก สนิคา้ท่ีผลติออกมาตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ของลูกค้า หรือเป็นมาตรฐานตามกฎหมายท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศ
และระดับสากล

กลุ่มบริษัทมีนโยบายกำากับดูแลกิจการและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับ 
ลูกค้าในหมวดท่ีว่าด้วยบทบาทผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทใช้ระบบจัดการ
คุณภาพในระดับสากล, มอก56-2552 เป็นต้น

นอกจากนโยบายการกำากบัดแูลกจิการดงักลา่วแลว้ กลุม่บรษัิทฯ 
มุ่งเน้นในเรื่องการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) กลุม่บรษัิทฯจงึไดเ้ริม่นำามาตรฐานระดบัโลกเกีย่วกบัการผลติสนิค้า
เกษตรแบบย่ังยืนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำาตาลทราย คือ มาตรฐาน 
Bonsucro มาใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร ตั้งแต่การผลิตอ้อยในไร่  
การผลิตน้ำาตาลในโรงงาน ไปจนถึงกระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
สู่ลูกค้า นับเป็นมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำาตาลทรายท่ีบูรณาการ 
เรื่องความยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ช่วย
ลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพและปริมาณของผลผลิต ปฏิบัติตามมาตรฐาน
แรงงานและเคารพสทิธมินษุยชน รกัษาสมดลุสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของ เกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ดีขึ้น

ปัจจุบันผู้ซ้ือในตลาดโลกให้การยอมรับมาตรฐาน Bonsucro  
ในเรื่องความย่ังยืนตั้งแต่ต้นน้ำาจนถึงปลายน้ำา และมีนโยบายเลือกใช้
วัตถุดิบท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืน 
ดงันัน้ ถอืเป็นการพฒันาอีกกา้ว หนึง่ของบรษัิทฯ ในการสรา้งความยัง่ยืน
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกต่อไป

ความต้องการของลูกค้า 
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ลูกค้า การส่งมอบท่ีตรงเวลา และการบริการ
ในระดับสากล ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัดและ
กำาหนดจรรยาบรรณทางธรุกจิให้ สอดคลอ้งกนัภายใตค้วามรบัผดิชอบและ 
ความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว 

บรษัิทสือ่สารกบัลกูคา้อย่างสม่ำาเสมอผา่นช่องทางตา่งๆ รวมท้ัง 
เย่ียมเยียนลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้าและการให้ข้อมูล 
ข่าวสารใดๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า

นโยบายคุณภาพ

“ ผลติน้ำาตาลทรายคณุภาพ  ด้วยประสทิธิภาพสงูสดุ
ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ามั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค”

ในทางกลับกันบริษัทฯได้เชิญลูกค้าเย่ียมชมกิจการและตรวจสอบ
ระบบงานของบริษัทฯ และโรงงานเพื่อให้ลูกค้าได้ พิจารณาศักยภาพและ
ความพร้อมของบริษัทฯ ในการเป็นผู้ขายสินค้าตามมาตรฐานของลูกค้า 
รวมถึงบริษัทได้สำารวจความ พึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำาทุกปีและ 
นำาข้อติชมของลูกค้ามาปรับปรุงการบริการและพัฒนาระบบการผลิตของบริษัท 
ต่อไป

มาตรฐานคุณภาพของโรงงาน 
บริษัทได้ปรับปรุงระบบคุณภาพของโรงงานอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2562 บริษัทได้รับระบบคุณภาพ ดังนี้ ISO9001:2015, 
GMP, HACCP, ISO22000, FSSC22000, Halal, Kosher, Bonsucro  
และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

 
  3.    การกำากับดูแลกิจการ

บริษัทฯถือว่าการกำากับดูแลกิจการเป็นกลไกท่ีสำาคัญใน 
การทำาให้บริษัทสามารถบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ชาวไร่ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน 
และหน่วยราชการ บริษัทจึงมีนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีเกี่ยวกับ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่อย่างชัดเจน เพือ่ให้การดำาเนนิกจิการของบรษัิทมี 
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

รายงานประจำาปีได้กล่าวถึงนโยบายการกำากับดูแลและ 
การกำากับดูแลกิจการไว้ที่หน้า 55 เป็นต้นไป

   4.      การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (GRI302-1)
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการจัดการด้านพลังงานและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม และยังช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รวมท้ัง 
ผู้มีส่วนได้เสียยังให้ความสำาคัญต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและภาวะโลกร้อนซึ่งมีสาเหตุจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก



190     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

    

ก�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (GRI305-1,GRI305-2) 
 กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำ�เนินม�ตรก�รเพื่อลดก�รปล่อยเรือนกระจก
ท้ังท�งตรงและท�งอ้อม  โดยก�รลดใช้พลงัง�นในกระบวนก�รผลติและใน
สำ�นกัง�น ก�รสง่เสรมิก�รลดใช้พลงัง�นในชมุชน ไปพรอ้มกบัก�รสง่เสรมิ 
ก�รเพิม่แหลง่กกัเกบ็ก�๊ซเรอืนกระจก ดว้ยก�รสร�้งพืน้ท่ีสเีขยีวในโรงง�น 
ก�รปลกูป่� และก�รสง่เสรมิกจิกรรมป่�ชุมชนท่ัวประเทศ ตลอดจนก�รให้
คว�มร่วมมือกับทั้งภ�ครัฐ และองค์กรต่�งๆ

หม�ยเหตุ  *พลังง�นทดแทน คือ ก�กอ้อยจ�กกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ล
            *ปริม�ณน้ำ�มันดีเซล/น้ำ�มันเบนซิน (ลิตร) × ค่�ก�รแปลงหน่วย (เมกกะจูล)
                                                                 1000
            *ปริม�ณก�กอ้อย (ตัน) × ค่�คว�มร้อนต่ำ� (Low heating value)
                                                   0.004186

หม�ยเหต ุ
*  ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรง คือ ปริม�ณก�รใช้น้ำ�มันดีเซล/น้ำ�มันเบนซิน/
   LPG (หน่วยเป็นลิตร) × ค่�ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก (Emission factor) = หน่วยตัน   
   ค�ร์บอนไดออกไซด์
*  ปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งอ้อม คือ ปริม�ณก�รซื้อไฟฟ้�จ�กหน่วยง�น 
    ภ�ยนอก (หนว่ยเป็นเมกกะวตัตช์ัว่โมง) × ค�่ก�รปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจก (Emission factor)  
   = หน่วยตันค�ร์บอนไดออกไซด์
*  ค�่ก�รปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจก (Emission factor) อ้�งอิงจ�กองคก์�รบรหิ�รจดัก�รก�๊ซเรอืน
   กระจก (TGO) (องค์ก�รมห�ชน) 

     5.    การจัดการสิ่งแวดล้อม

ก�รใช้น้ำ�อย่�งมีประสิทธิภ�พ (GRI303-1 )
ก�รสูบน้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�ดิบเพื่อนำ�ม�ใช้ในกระบวนก�รผลิต

น้ำ�ต�ล จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ น้ำ�ใช้ในกระบวนก�รผลิต และน้ำ�ใช้
ในสำ�นกัง�น น้ำ�ท้ิงจ�กกระบวนก�รผลติน้ำ�ต�ลสว่นใหญเ่ป็นน้ำ�จ�กระบบ
หลอ่เย็นท่ีใช้ในก�รแลกเปลีย่นอุณหภมู ิโดยน้ำ�ท่ีใช้แลว้จะถกูสง่เข้�สูร่ะบบ
บำ�บัด ด้วยก�รตกตะกอนและลดอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับสภ�พธรรมช�ติ 
กอ่นปลอ่ยออกจ�กโรงง�น เพ่ือให้ม่ันใจว�่คุณภ�พน้ำ�ท่ีปลอ่ยออกสูแ่หลง่
รองรับน้ำ�เป็นไปต�มม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนด ได้แก่ ม�ตรฐ�นชลประท�น 
ม�ตรฐ�นกระทรวงอุตส�หกรรม เป็นต้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อ 
คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พของแหล่งรองรับน้ำ� ส่วนน้ำ�ใช้ในอ�ค�รท่ี
บำ�บัดจนได้ม�ตรฐ�นแล้วจะถูกน้ำ�ไปใช้ในระบบรดน้ำ�ต้นไป แปลงส�ธิตเกษตร 
และพื้นที่ชุ่มน้ำ�ต่อไป

ปริม�ณน้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�ภ�ยนอก ปี 2561-2562
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Reduce โดยก�รลดปริม�ณก�รใช้น้ำ�ของโรงง�น คือช่วงฤดูหีบ
จะนำ�น้ำ�คอนเดนเสท (น้ำ�ท่ีเกิดจ�กก�รควบแน่นของไอน้ำ�) ม�ใช้ใน
กระบวนก�รผลิต เพื่อลดก�รใช้น้ำ�อ่อน ควบคุมอัตร�โบลว์ด�วน์ (blow 
down) ของหม้อไอน้ำ�ให้เหม�ะสม ควบคุมก�รใช้น้ำ�อ่อนในจุดท่ีจำ�เป็น
เพื่อลดก�รใช้ส�รเคมี/น้ำ�

Reuse โดยก�รนำ�น้ำ�ใช้ซ้ำ�/ใช้น้ำ�อย่�งคุม้ค�่ คอื นำ�น้ำ�จ�กระบบ
หลอ่เย็นเครือ่งจกัร (condenser water) ม�ใช้กบัระบบน้ำ�ชะข้ีเถ�้จ�กหมอ้
ไอน้ำ� ใช้ในก�รล�้งหม้อตม้ ฉีดล�้งพืน้อ�ค�รผลติ นำ�น้ำ�จ�กระบบหลอ่เย็น
เคร่ืองกล่ันห้องปฎิบัติก�รม�ใช้ซ้ำ� ก�รนำ�น้ำ�โบลว์ด�วน์จ�กระบบหอหล่อเย็น 
(Cooling tower) รวมเข้�สู่ระบบน้ำ�คอนเดนเซอร์

Recycle โดยก�รนำ�น้ำ�กลบัม�ใช้ใหม่ คอื น้ำ�เสยีท่ีผ�่นก�รบำ�บดั
แล้ว จะถูกส่งกลับม�ใช้ในระบบหล่อเย็นคอนเดนเซอร์ ระบบดับเพลิง  
ก�รฉีดสเปรย์น้ำ�พรมกองเก็บก�กอ้อย ฉีดดับฝุ่นล�นจอดรถอ้อย และ
ก�รรดน้ำ�ต้นไม้และพื้นท่ีสีเขียวท้ังนี้เพื่อให้มีปริม�ณน้ำ�ท่ีต้องระบ�ยออก
สู่ส่ิงแวดล้อมเท่�ท่ีจำ�เป็น กลุ่มบริษัทฯยังติดต้ังระบบบำ�บัดน้ำ�ให้เหม�ะกับ
คุณสมบัติน้ำ�เสียแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พในก�รบำ�บัดน้ำ�
ที่ดี และได้น้ำ�ที่ผ่�นก�รบำ�บัดแล้วอย�่งมีคุณภ�พ เพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่อแหล่งรองรับน้ำ�และก�รใช้ประโยชน์ของชุมชน

โครงก�รระบบบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสทชนิด SAF : Submerge Aerated 
Fixed Film  เพ่ือนำ�น้ำ�กลับม�ใช้ใหม่  

ในแต่ปีจะมีน้ำ�คอนเดนเสทออกม�ปีละ 400,000-600,000 ลบ.ม./ปี 
(ขึ้นกับปริม�ณอ้อยเข้�หีบ) กลุ่มบริษัทฯ จึงห�วิธีในก�รบำ�บัดน้ำ� 
คอนเดนเสทเพ่ือนำ�กลับม�ใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ให้ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำ�โครงก�รระบบบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสท
ชนิด Submerge Aerated Fixed Film (SAF) เพื่อนำ�น้ำ�กลับม�ใช้ใหม่
เป็นโครงก�รนำ�ร่องที่โรงง�นของบริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 
อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดก�ญจนบุรี เป็นแห่งแรก เมื่อประเมินแล้วเห็นว�่
ได้ผลดีต�มท่ีต้ังเป้�หม�ยไว้ จึงได้ขย�ยก�รจัดทำ�ระบบบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสท
ชนิด SAF นี้ไปทุกโรงง�นในกลุ่ม

วัตถุประสงค์ของโครงก�ร
1. เพื่อบำ�บัดน้ำ�คอนเดนเสทแล้วนำ�น้ำ�ท่ีบำ�บัดแล้วกลับม�

ใช้ประโยชน์ต่�งๆ ภ�ยในโรงง�น เช่น รดน้ำ�ต้นไม้, ใช้พรมถนน
และล�นจอดเพื่อดับฝุ่น, ใช้พรมดับฝุ่นกองเก็บก�กอ้อย, นำ�น้ำ� 
ไปใช้ในระบบดับเพลิง, ใช้เติมเสริมในระบบน้ำ�หล่อเย็นคอนเดนเซอร์ 
เป็นต้น

2. เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้น้ำ�จ�กแหล่งน้ำ�
ธรรมช�ติให้น้อยลง และไม่ปล่อยน้ำ�เสียออกสู่ส�ธ�รณะ

3. เพื่อป้องกันก�รข�ดแคลนน้ำ�ดิบจ�กแหล่งน้ำ�ธรรมช�ติ

เป้�หม�ยของโครงก�ร
ควบคุมค�่น้ำ�ต�ลก่อนปล่อยลงบ่อน้ำ�ดิบ ให้อยู่ที่ 0 ppm. เพิ่มและ

บำ�บัดน้ำ�คอนแดนเสทเพื่อนำ�ม�ใช้ในโรงง�น 100%

3 R
กลุ่มบริษัทฯมีมาตรการใน 
การควบคุมการใช้น้ำาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลัก 3 R 
กล่าวคือ

ประโยชน์ที่ได้รับจ�กโครงก�ร
1. นำ�น้ำ�กลับม�ใช้ซ้ำ� (Reuse) ได้ 100%
2. ไม่สร้�งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยก�รไม่ปล่อย

น้ำ�เสียออกสู่ภ�ยนอก

โครงก�รก�รกำ�จัดขยะโดยก�รเข้�ร่วมกับชุมชน
เป็นโครงก�รที่บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน) 

ส�ข�อำ�เภอบ่อพลอย จงัหวดัก�ญจนบุร ีจดัโครงก�รข้ึนเพือ่สง่เสรมิก�รมี
สว่นรว่มในก�รคัดแยกขยะท่ีต้นท�ง โดยเข้�รว่มกบักจิกรรมก�รทอดผ�้ป่�
ขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ณ วัดหลุมรัง ตำ�บลหลุมรัง อำ�เภอ
บ่อพลอย จังหวัดก�ญจนบุรี โดยได้รับก�รสนับสนุนจ�กท้ังภ�ครัฐและ
เอกชนในอำ�เภอหลุมรัง จังหวัดก�ญจนบุรี

นอกจ�กนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ก�รรับรองม�ตรฐ�นด้�นสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด ได้ก�รรับรองอุตส�หกรรม
สีเขียวระดับท่ี 2 ปฎิบัติก�รสีเขียว (Green Activity) จ�กกรมโรงง�น
อุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�หกรรม ประจำ�ปี 2562 เพ่ือแสดงให้เห็นว่�
บริษัทได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำ�เร็จต�ม 
เป�้หม�ยที่กำ�หนดไว้

บริษัทฯ มีม�ตรก�รป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่�งๆ 
ดังนี้

• ม�ตรก�รลดก�รเผ�อ้อย ด้วยวิธีก�รรณรงค์รับซ้ืออ้อยสด
โดยให้ร�ค�สูงกว่�อ้อยไฟไหม้ และมีก�รให้คว�มรู้ถึงผลกระทบ
ของก�รเผ�อ้อย

• ม�ตรก�รลดผลกระทบฝุ่นละอองจ�กรถบรรทุกอ้อย โรงง�น
ตั้งจุดล้�งล้อท้ังก่อนเข้�และออกจ�กโรงง�น เพ่ือลดปัญห�
ฝุ่นละออง

• ก�รลำ�เลียงก�กอ้อยไปยังโรงไฟฟ้�  โรงง�นมีระบบส�ยพ�น
ลำ�เลียงแบบปิด เพื่อลดปัญห�ก�รฟุ้งกระจ�ยของก�กอ้อย

• ม�ตรก�รลดฝุ่นละอองจ�กก�รจัดเก็บปูนข�วและเตรียม 
ปูนข�ว โรงง�นมีก�รสร้�งอ�ค�รถ�วรเป็นประตูม้วนไฟฟ้�
เพื่อลดปัญห�ก�รฟุ้งกระจ�ย

• ก�รทำ�คว�มสะอ�ดถนนโดยเฉพ�ะบริเวณด้�นหน้�โครงก�ร 
โรงง�นมีก�รจัดพนักง�นทำ�คว�มสะอ�ด กว�ด ล้�งถนน 
บริเวณหน้�โรงง�นต�มคว�มเหม�ะสม และในช่วงฤดูหีบ มี
ก�รเก็บอ้อยท่ีตกหล่นต�มเส้นท�งลำ�เลียงอ้อยเข้�สู่โรงง�น 
(ประจำ�ทุกวัน)

• ก�รพรมน้ำ�ล�นจอดรถบรรทุก โรงง�นมีก�รฉีดพรมน้ำ�บรเิวณ
ล�นจอดรถบรรทุก เพ่ือลดก�รฟุ้งกระจ�ยของฝุ่น ฉีดพรม
ถนนหน�้โรงง�น และถนนหมู่บ�้นต�มที่ได้รับก�รร้องขอ

• ก�รลงพื้นท่ีหมู่บ้�นบริเวณโดยรอบโรงง�น ช่วงฤดูหีบท�ง
โรงง�นมีก�รลงพื้นท่ีตรวจกล่องแดงรับเรื่องร้องเรียน และ
ก�รลงพื้นที่มวลชนสัมพันธ์ของเจ้�หน�้ที่กิจกรรมเพื่อสังคม

0 ppm.

ควบคุมน้ำ�ต�ลก่อนปล่อยลงบ่อน้ำ�ดิบ 100%
บำ�บัดน้ำ�คอนแดนเสท
เพื่อนำ�ม�ใช้ในโรงง�น
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• ก�รจัดก�รมูลฝอยทั่วไป โดยจัดเตรียมภ�ชนะรองรับมูลฝอย
ภ�ยในพื้นท่ีโรงง�นให้เพียงพอ และรวบรวมเพื่อส่งไปกำ�จัด
ยังเทศบ�ล พร้อมทั้งมีก�รคัดแยกขยะเปียก เศษอ�ห�รออก
จ�กขยะทั่วไป

• ก�กน้ำ�ต�ล มีก�รจัดเก็บในถังเหล็กรวบรวมไว้ส่งให้บริษัทคู่ค้� 
พรอ้มท้ังก�รบรจิ�คและสนบัสนนุก�กตะกอนหมอ้กรองให้กบั
เกษตรกรไปเป็นส่วนประกอบในก�รทำ�ปุ๋ย

• น้ำ�มันหลอ่ลืน่น้ำ�มันเก�่ท่ีใช้แลว้ ห�กเป็นน้ำ�มันท่ียงัมคีณุภ�พ
เกบ็ใสถ่งั 200 ลติร ตดิตอ่ผู้รบัซ้ือท่ีถกูกฎหม�ยม�รบัซ้ือ สว่น
ท่ีไมไ่ดค้ณุภ�พเกบ็ใสถ่งั 200 ลติร มฝี�ปิดมิดชดิ รวบรวมไว้
ที่จัดเก็บรอส่งเพื่อกำ�จัด

• กระด�ษกรองปนเป้ือนส�รตะกั่ว กระด�ษกรองปนเป้ือน 
ส�รตะก่ัวจ�กห้องปฏิบัติก�รประม�ณ 3 ตัน/ปี จัดเก็บใส่ถัง  
200 ลิตร มีฝ�ปิดมิดชิด รวบรวมไว้ ท่ีอ�ค�รจัดเก็บ 
รอส่งกำ�จัดยังหน่วยง�นท่ีได้รับอนุญ�ตจ�กกรมโรงง�น
อุตส�หกรรม

• ก�รจัดก�รด้�นเสียง โรงง�นจะเลือกใช้เครื่องจักรท่ีมี 
ก�รออกแบบระดับคว�มดังของเสียงต�มม�ตรฐ�นส�กล รวมท้ัง
กำ�หนดให้เครื่องจักรท่ีมีระดับเสียงดังให้ตั้งอยู่ภ�ยในอ�ค�ร
เพ่ือลดระดบัเสยีง และโรงง�นมีก�รปลกูตน้ไม้บรเิวณโดยรอบ
โรงง�นเพื่อป้องกันและดูดซับเสียง

• ตรวจวัดคุณภ�พน้ำ� มีก�รตรวจวัดคุณภ�พน้ำ�ท้ังก่อน 
ก�รบำ�บัดและหลังก�รบำ�บัด เดือนละ 1 ครั้ง 

• ก�รจัดก�รน้ำ�เสีย โรงง�นมีระบบบำ�บัดน้ำ�เสียภ�ยในโรงง�น 
ส่วนน้ำ�เสียท่ีผ่�นก�รบำ�บัดแล้วโรงง�นจะนำ�ม�ใช้ใหม่ เช่น 
รดน้ำ�ต้นไม้ภ�ยในโรงง�น เป็นต้น 

ก�รลดมลพิษท�งอ�ก�ศ (GRI305-7)
กลุ่มบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รลดผลกระทบอันเกิดจ�กก�รดำ�เนินง�น

แล้วยังตระหนักถึงก�รอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้�งโรงง�น โดยติดต�ม 
เฝ้�ระวังผลก�รตรวจวัดปริม�ณก๊�ซท่ีปล่อยออกสู่ภ�ยนอกให้เป็นไป 
ต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด โดยเฝ้�ระวังและตรวจสอบก�รดำ�เนินง�น 
ด้�นสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนง�นและเป้�หม�ยตลอดจนให้มั่นใจ
ว่�ชุมชนท่ีอยู่รอบข้�งจะได้รับผลกระทบอันเนื่องม�จ�กก�รดำ�เนินง�น
น้อยที่สุด และปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นต่อไป 

ก�รจัดก�รก�กของเสียอุตส�หกรรม (GRI306-2)
เพ่ือให้ปริม�ณวัสดุท่ีเหลือใช้จ�กกระบวนก�รผลิตและก�รบำ�รุง

รักษ�ของกลุ่มบริษัทฯมีปริม�ณท่ีต้องนำ�ไปกำ�จัดน้อยท่ีสุด กลุ่มบริษัทฯ
จงึใส่ใจในก�รควบคมุดแูลก�รใช้วตัถดุบิและวัสดอุุปกรณ์ในก�รบำ�รงุรกัษ�
อย่�งมีประสิทธิภ�พและก�รเลือกวิธีก�รกำ�จัดวัสดุเหลือใช้ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด โดยทุกแห่งจะให้คว�มสำ�คัญกับก�รคัดเลือก 
ผู้รับกำ�จัดและวิธีก�รกำ�จัดว่�ต้องดำ�เนินก�รอย่�งรัดกุมและเป็นไปต�มท่ี
กฎหม�ยกำ�หนด นอกจ�กนี้ ยังมีก�รตรวจติดต�มก�รกำ�จัดของผู้รับ
กำ�จัด เพื่อให้มั่นใจว่�วัสดุที่ไม่ใช้แล้วจ�กกลุ่มบริษัทฯจะได้รับก�รจัดก�ร
ที่ถูกต้องและเหม�ะสม เป็นไปต�มม�ตรฐ�นของกระทรวงอุตส�หกรรม

ในกระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ลทร�ย จะมีก�กหม้อกรองซ่ึงเป็นส่วนผสม
ของดินทร�ยและส�รอินทรีย์จ�กอ้อยเกิดข้ึน โรงง�นน้ำ�ต�ลทร�ยจะนำ�
ก�กหมอ้กรองนี้ไปผลติปุ๋ยและส�รบำ�รงุดนิหรอืนำ�ไปใส่ในไรอ้่อยเพือ่เพิม่
คุณภ�พของพื้นที่เพ�ะปลูก

* ไม่มีร�ยง�นของธุรกิจแอลกอฮอล์เนื่องจ�กไม่มีก�รเผ�ไหม้
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    6.   ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (GRI403-2)

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและ 
สุขอนามัยในการทำางานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มโรงงาน เพ่ือดำาเนินงานเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบ 
ความปลอดภยัของสถานท่ีทำางานสม่ำาเสมอ ตดิตัง้ระบบสญัญาณเตอืนภยั 
ภายในอาคารถงัดบัเพลงิประตหูนไีฟตลอดจนจดัให้มกีารฝกึซ้อมดับเพลงิ
เบ้ืองต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำาทุกปี และในส่วนของโรงงาน 
ยึดหลักปฏิบัติเดียวกัน โดยเน้นข้อบังคับเกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีมี 
ความปลอดภัยสำาหรับพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้มาเย่ียมชมโรงงาน 
โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายท่ี 
อาจเกิดข้ึนได้ รวมท้ังมีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน
รักษาความปลอดภยัของกลุม่โรงงานท้ังหมด เพ่ือสรา้งความเช่ือมัน่ให้กบั 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร

ความปลอดภัยเป็นส่ิงสำาคัญแรกๆท่ีกลุ่มบริษัทฯตระหนักถึง  
โดยต้ังเป้าหมายในการดำาเนินงาน คือ การเป็นองค์กรท่ีปราศจากอุบัติเหตุ
ต่อพนักงานและผู้รับเหมาและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือป้องกันการสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

กิจกรรม Kiken Yoshi Training (KYT) ฝึกฝนการหยั่งรู้ระวังภัย
กิจกรรม KYT การฝึกฝนการหย่ังรู้ระวังอันตราย คือ กิจกรรม

ท่ีปฎิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือความปลอดภัยในการทำางานเป็นกิจกรรมท่ี 
ฝึกการพยากรณ์อันตรายภายใต้แนวความคิดท่ีว่า ช่วยกันทำาอย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง โดยเฉพาะการช้ีน้ิว และพูดย้ำา มีการฝึกอบรมทางด้านความรู้ 
และเทคนคิ ความไวของประสาทสมัผสั ดา้นอันตราย รวมไปถงึการมีสมาธ ิ
และความกระตือรือร้น สร้างความสามัคคี ความพร้อมเป็นหนึ่ง

กิจกรรม KYT เน้นการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง รู้จักคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง ส่งเสริมให้พนักงานลงมือ ทำากันเอง ไม่มีใครบังคับ ดังน้ัน กิจกรรมน้ี
จึงมีความสำาคัญในการสร้างวินัย ความสามัคคี ความกระตือรือร้น ให้เกิดข้ึน 
ในการทำางาน

กิจกรรม KYT เป็นการเตือนสติท่ีก่อนปฎิบัติงานท่ีเกิดจาก 
การผิดพลาดของคน เพราะในการทำางานอาจเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา  
ทุกวินาที ทุกนาที ทุกช่ัวโมง ไม่ได้กำาหนดว่าจะเกิดกับใคร เกิดท่ีไหน  
ผลเสียหายการสูญเสียเป็นอย่างไร ไม่ทราบได้

หมายเหตุ 
ใช้ซ้ำา/ใช้ใหม่:  สำาหรับขยะอันตรายบางชนิดที่สามารถนำาไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ได้อีกครั้ง เช่นถังน้ำามัน หรือ นำาไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อื่นได้ 

ฝังกลบ:  เป็นกากหม้อกรองหรือเถ้าซ่ึงเป็นส่วนผสมของดินทรายและสารอินทรีย์จากอ้อยท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต กากหม้อกรองและเถ้านี้สามารถนำาไปผลิตปุ๋ยและ 
           สารบำารุงดินหรือนำาไปใส่ในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มคุณภาพของพื้นที่เพาะปลูก



194     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

    

กิจกรรม KYT เป็นกิจกรรมท่ีให้พนักง�นระดับปฎิบัติก�รมีส่วนร่วม
ในก�รค�ดก�รณ์ว่�ง�นท่ีทำ�มีอันตร�ยอะไร จ�กน้ันให้ทำ�ก�รเตือนตนเอง
ด้วยกิจกรรม “มือช้ี ป�กย้ำ�”

เง่ือนไขของกิจกรรม KYT คือ
1. ทุกคนต้องพูดม�จ�กคว�มจริงใจ
2. ต้องรับฟังคว�มคิดเห็นของคนอ่ืน
หัวใจของก�รทำ� KYT ทุกคนต้องทำ�อย่�งจริงจังในก�รช่วยกันคิด 

หรือระดมสมอง  โดยปกติคว�มปลอดภัยจะม�จ�กก�รส่ังก�รของผู้บริห�ร
เพ่ือให้คนง�นได้รับคว�มปลอดภัย ซ่ึงเป็นจุดเสียทำ�ให้คนง�นรอแต่คำ�ส่ังจ�ก
ฝ่�ยบริห�รเท่�น้ันทำ�ให้เสียเวล�และไม่ตรงกับปัญห�

กิจกรรม Safety Health and Environment (SHE Day)
กิจกรรม SHE Day เป็นกิจกรรมท่ีกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดข้ึนเพ่ือ 

ส่งเสริมคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นให้แก่พนักง�น โดยบริษัท น้ำ�ต�ล 
นิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด อำ�เภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในเดือนมิถุน�ยน 2562 
และบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น (มห�ชน) ส�ข�อำ�เภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
ในเดือนสิงห�คม 2562 เพ่ือให้พนักง�นได้ตระหนักถึงคว�มปลอดภัยใน 
ก�รทำ�ง�นโดยกิจกรรมจะเน้นให้คว�มรู้พนักง�นในด้�นก�รใช้อุปกรณ์ Safety 
ให้กับทุกคนในโรงง�น โดยผู้ท่ีมีคว�มเช่ียวช�ญในด้�นต่�งๆ ม�ให้คว�มรู้ 
แก่พนักง�น และในทุกๆเดือน จะมีก�รเข้�ไปตรวจคว�มปลอดภัยของ
พนักง�นแต่ละแผนกเพ่ือเตือนสติให้พนักง�นได้ตระหนักถึงคว�มปลอดภัยใน 
ก�รทำ�ง�น และให้คะแนนพนักง�นแต่ละแผนก และห�กพนักง�นผู้ท่ีได้
คะแนนสูงสุด ในกิจกรรมวัน SHE Day จะมีก�รมอบร�งวัลดีเด่นให้แก่
พนักง�นเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับพนักง�นทุกคน 

ภาพกิจกรรม SHE Day ของบริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) 
สาขาอำาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
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ภาพกิจกรรม SHE Day  ของบรษัิท น้ำาตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจำากัด

โครงก�ร Zero Accident 
โครงก�ร Zero Accident หรือโครงก�รอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 

1,000,000 ช่ัวโมงก�รทำ�ง�น เป็นโครงก�รท่ีบริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ล
ขอนแกน่ จำ�กดั ส�ข�อำ�เภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย จดัข้ึนโดยคณะกรรมก�ร
คว�มปลอดภยั อ�ชีวอน�มยัและสภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�น (คปอ.) เพือ่
ส่งเสริมก�รสร้�งคว�มปลอดภัยในองค์กร จนกระท่ังส�ม�รถทำ�ให้ไม่มี
อุบัติเหตุจ�กก�รทำ�ง�นจนถึงขั้นหยุดง�นเกิน 3 วัน 

หม�ยเหตุ
• อัตร�ก�รเกิดอุบัติเหตุ (Incident Frequency Rate) เกณฑ์หรือดัชนีวัดก�รเกิดอุบัติเหตุ

ขององค์กรโดยคำ�นวณจ�กจำ�นวนร�ยคนท่ีเกิดอุบัติเหตุเทียบอัตร�ส่วนต�มม�ตรฐ�น
คนง�น 100 คน ทำ�ง�น 8 ชั่วโมงต่อวัน จำ�นวน 250 วันทำ�ง�นต่อปี ซึ่งเทียบเท่�กับ 
200,000 ชั่วโมง-คนต่อปี

• ข้อมูลผู้รับเหม�มี 3 บริษัทฯ คือ บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด(มห�ชน) ส�ข�วังสะพุง 
บรษัิท โรงไฟฟ�้น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั(ส�ข�วงัสะพงุ) และบรษัิท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กดั
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    7.   คุณภาพและความพึงพอใจของพนักงาน (GRI401-2)

พนักง�นคือจุดเริ่มต้นของก�รขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่คว�มสำ�เร็จ 
กลุ่มบริษัทจึงมุ่งม่ันในก�รดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรอย่�ง
จริงจังโดยมุ่งเสริมสร้�งศักยภ�พของพนักง�นตลอดช่วงระยะเวล�ของ
ก�รทำ�ง�น พร้อมท้ังสรรห�บุคล�กรในเชิงรุก เพ่ือให้ได้ม�ซ่ึงพนักง�น
ที่มีคุณภ�พพร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้ส�ม�รถเติบโตได้อย�่งยั่งยืน ขณะ
เดียวกัน กลุ่มบริษัทยังให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รและพัฒน�บุคล�กร 
เพื่อมุ่งสู่ก�รเป็นองค์กรที่มีผู้อย�กร่วมง�นในระดับต้นๆ

กลุ่มบริษัทมีช่องก�รสรรห�พนักง�นท้ังภ�ยในและภ�ยนอก 
โดยผ่�นก�รทำ�แบบทดสอบ ก�รสอบสัมภ�ษณ์ เพื่อให้ได้บุคล�กรท่ีมี
คุณสมบัติเหม�ะสมกับตำ�แหน่งง�น เข้�ม�ร่วมง�นกับองค์กร บนพื้น
ฐ�นของคว�มส�ม�รถและคุณสมบัติที่เหม�ะสมเป็นหลัก ไม่เลือกปฏิบัติ
จ�กเรื่องเชื้อช�ติ สัญช�ติ เผ่�พันธุ์ สีผิว ศ�สน� สถ�นะท�งสังคม เพศ 
และเพศสภ�พ  อ�ยุ คว�มพิก�ร แนวคิดท�งก�รเมือง และสถ�นภ�พ
สมรส รวมทั้งยังส่งเสริมให้มีก�รจ้�งง�นของผู้พิก�ร เป็นก�รเปิดโอก�ส
ให้ผู้พิก�รได้มีง�นทำ� พนักง�นใหม่ทุกคนจะต้องรับทร�บร่วมกันกับต้น
สังกัดเป็นล�ยลักษณ์อักษร เกี่ยวกับร�ยละเอียด เป้�หม�ย ตัวชี้วัดหลัก
ของง�นที่ทำ� ต�มระบบของบริษัทฯ อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนพนักง�น
ขององคก์รท่ีมีคว�มรู ้คว�มส�ม�รถ ให้มคีว�มก�้วหน�้ในอ�ชีพ เพือ่เป็น
กำ�ลังหลักในก�รพัฒน�องค์กรต่อไป

ในปัจจุบันธุรกิจในภ�คอุตส�หกรรมจะมีแนวโน้มก�รนำ�เอ�
เครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้�ม�ใช้เพื่อทดแทนแรงง�นคนและลดต้นทุน
ก�รผลิตม�กข้ึน แต่แรงง�นคนหรือทรัพย�กรมนุษย์นั้นยังคงเป็นกลไก
สำ�คัญในก�รขับเคลือ่นธรุกจิ  โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในอุตส�หกรรมน้ำ�ต�ลซ่ึง
เป็นหนึง่ในอุตส�หกรรมก�รผลติท่ียงัคงตอ้งพึง่พ�แรงง�นคนจำ�นวนม�ก    
เริม่ตัง้แตก่ระบวนก�รปลกูอ้อย ก�รตดัและขนสง่ออ้ย  ก�รผลติน้ำ�ต�ลและ
ก�รสง่ออก  ทุกกระบวนก�รลว้นตอ้งอ�ศัยแรงง�นคนเป็นกำ�ลงัหลกั ดว้ย
เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรมนุษย์นี้ กลุ่มบริษัทจึงได้ดำ�เนินธุรกิจ
ภ�ยใต้กรอบของก�รเค�รพสิทธิด�้นแรงง�นและสิทธิมนุษยชนเสมอม�

ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนในก�รจ�้งคนพิก�รเข้�ทำ�ง�นต�ม
ม�ตร� 33 โดยบริษัทฯ ต้องจ้�งคนพิก�รทั้งหมดจำ�นวน 41 อัตร� ซึ่ง
บริษัทฯ มีก�รจ้�งคนพิก�รอยู่แล้ว 21 อัตร� และนอกจ�กนี้ บริษัทฯได้
ทำ�หนังสือข้อตกลงร่วมกับโรงพย�บ�ลน้ำ�พอง สำ�หรับก�รจ้�งคนพิก�ร
ให้ทำ�ง�นช่วยเหลือส่วนต่�งๆ ภ�ยในโรงพย�บ�ลฯ และห�กสะดวกใน
ก�รเดนิท�งไปโรงง�นท่ีอำ�เภอน้ำ�พองจะให้ช่วยง�นเพิม่เตมิบ�งสว่น เช่น 
ทำ�คว�มสะอ�ด ดแูลคว�มเรยีบรอ้ยภ�ยในพ้ืนท่ีโรงพย�บ�ล และนอกจ�ก
นัน้บรษัิทฯไดร้ว่มมอืกบัศนูย์กสกิรรมธรรมช�ต ิเคเอสแอล รเิวอรแ์คว ใน
ก�รจ้�งคนพิก�รเพื่อเป็นผู้ช่วยในศูนย์ก�รเรียนรู้ต่�งๆ จนส�ม�รถจ้�ง
คนพิก�รครบ 41 อัตร� ต�มกฎหม�ยกำ�หนดแทนก�รส่งเงินสมทบเข้�
กองทุนสงเคร�ะห์ฯ  

ก�รเปลีย่นจ�กจ�่ยเงนิสนบัสนนุเข้�กองทุนสงเคร�ะห์คนพกิ�ร
เป็นก�รช่วยเหลอืจ�้งง�นคนพกิ�รโดยตรง เป็นโครงก�รมุง่เนน้ก�รคณุค�่
ให้กับคนพิก�ร ให้มีร�ยได้ส�ม�รถพึ่งตนเองและดำ�เนินชีวิตไปได้อย�่งมี
ศกัดิศ์ร ีและเห็นคณุค�่ของตนเอง โดยก�รปรบัเปลีย่นกระบวนก�รสรรห�
คัดเลือกผู้พิก�ร และห�แนวท�งในก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้พิก�ร เพื่อลด
คว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งสังคม ถือเป็นก�รสร้�งคุณค่� สู่สังคม ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล
อดุลยเดชบรมน�ถบพิตร

ในปีถัดไปบริษัทได้ขย�ยโอก�สและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
ม�กย่ิงข้ึน ห�กพนักง�นของบริษัทเกิดทุกพลภ�พจ�กเจ็บป่วย หรือ
อุบัติเหตุทำ�ให้ไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งเต็มท่ีหรือทุกพลภ�พในระดับท่ี 

ไม่ส�ม�รถทำ�ง�นอย่�งปกติ ต้องถูกเลิกจ้�งต�มกฎหม�ย บริษัทก็จะ
ส�ม�รถชว่ยเหลอืแรงง�นเหล�่นัน้ได้ แม้จะสิน้สภ�พจ�กก�รเป็นพนกัง�น
ของบริษัทผ่�นก�รจ้�งง�นในลักษณะเดียวกันน้ี จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีใน 
ก�รช่วยเหลอืท�งอ้อมท่ีเป็นก�รตอ่ยอดจ�กโครงก�รเดยีวกนัให้คนืสูค่นท่ี
เคยเป็นครอบครัว เคยเป็นสม�ชิก KSL

บริษัทและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกส่วน พย�ย�มผลักดันนโยบ�ยและ
แนวท�งต่�งๆ ที่จะช่วยกันพัฒน�คุณภ�พชีวิตคว�มเป็นอยู่ของพนักง�น
ท่ีถือเป็นแรงง�นสำ�คัญขององค์กรให้ดีข้ึน รวมท้ังก�รสร้�งม�ตรฐ�น 
ก�รสร้�งคว�มรับผิดชอบต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

ตรวจเยี่ยม เปลี่ยน ส�งผลให�

เจ�าหน�าที่บุคคล
ของโรงงาน

เจ�าหน�าบุคคล
สำนักงานใหญ�

คนพิการที่ทำงาน
ในหน�วยงานต�างๆ

ของชุมชนรอบโรงงาน

สัญญาจ�างรายป�
โดยกลุ�มบริษัทดูแล

ค�าจ�างคนพิการโดยตรง

คนพิการมีงานทำ
อย�างต�อเน��องและ
สร�างความ  มั�นคง

ของการทำงานให�มากยิ�งขึ้น

ลักษณะการทำางาน ดังนี้

คนพิก�รที่ทำ�ง�น
ในโรงพย�บ�ลน้ำ�พอง

และศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ
เคเอสแอลริเวอร์แคว



สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต     197    

รายงานประจำาปี  2562     

นอกจ�กน้ี กลุ่มบริษัทยังได้จัดสวัสดิก�รและส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวก
นอกเหนือจ�กท่ีกฎหม�ยฯกำ�หนดให้แก่พนักง�นทุกระดับ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภ�พชีวิตและเพิ่มคว�มมั่นคงในอน�คตของ
พนักง�น เช่น  กองทุนเงินสำ�รองเลี้ยงชีพ  ก�รประกันชีวิตกลุ่มและ
ประกันอุบัติเหตุ  โครงก�รบ�้นสร�้งสุขซึ่งเป็นสวัสดิก�รสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อ�ศัยในอัตร�ดอกเบี้ยพิเศษสำ�หรับพนักง�น KSL สวัสดิก�รเงินกู้ยืมและ
เงินช่วยเหลือต�มว�ระต่�งๆ  รวมไปถึงก�รส่งเสริมให้เกิดคว�มสมดุล
ระหว่�งก�รทำ�ง�นและก�รดำ�รงชีวิตของพนกัง�น   โดยจดัสรรวนัล�หยุด
พักผ่อนให้แบบขั้นบันไดต�มอ�ยุง�น

และในปี พ.ศ. 2562บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 
ได้รับร�งวัลบริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทองแดง จ�กสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ท่ีร่วมกับ
หน่วยง�นพันธมิตร โดยโครงก�ร “บริษัทเกษียณสุข” เป็นก�รส่งเสริม
ให้บริษัทท่ีมีกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ ในก�รร่วมสนับสนุนให้พนักง�นมีเงิน
ใช้อย่�งเพียงพอในวัยเกษียณโดยใช้กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเป็นเครื่อง
มือ โดยน�ยจ้�งถือเป็นปัจจัยสำ�คัญท่ีจะสร้�งคว�มตระหนักและคว�มรู้
ให้กับ “ลูกจ้�ง” ภ�ยใต้แนวคิด “ออมเต็มพิกัด จัดแผนเป็น เห็นเงินพอ”  
เพื่อส่งเสริมให้พนักง�นเห็นคว�มสำ�คัญของก�รออมเงินผ่�นช่องท�ง
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

ในด�้นสทิธแิละเสรภี�พ  กลุม่บรษัิทไดจ้ดัทำ�ข่�วประช�สมัพนัธ์
ผ่�นช่องท�ง Intranet เพื่อให้พนักง�นได้รับทร�บข้อมูลข่�วส�รและ 
ก�รดำ�เนนิง�นของกลุม่บรษัิทอย่�งท่ัวถงึและทันท่วงที   รวมไปถงึก�รเปิด
โอก�สให้พนกัง�นแสดงออกท�งคว�มคดิหรอืรวมกลุม่เพือ่เจรจ�ตอ่รองใน
เรือ่งต�่งๆ เพ่ือรบัฟังคว�มคดิเห็นและข้อเสนอแนะอนัจะเป็นประโยชนแ์ก่
พนักง�นและก�รพัฒน�ขององค์กรต่อไป  

 กลุ่มบริษัทฯได้ให้คว�มสำ�คัญต่อพนักง�นของบริษัททุกระดับช้ัน 
ไม่มีก�รแบ่งแยกเช้ือช�ติ ศ�สน�ไม่ว่�เพศหญิงหรือช�ย โดยพนักง�นทุกคน
ต่�งมีสิทธิเท่�เทียมกันและได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเสมอภ�ค และมีสิทธิได้รับ 
สวัสดิก�รต�มตำ�แหน่งหน้�ท่ีท่ีพึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ  และใน 
ก�รพิจ�รณ�ปรบัตำ�แหนง่หรอืเงนิเดอืนของพนกัง�นบรษัิท ไดด้ำ�เนนิก�ร
ในรปูของคณะกรรมก�รซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้รหิ�รจ�กฝ�่ยต�่งๆ เพือ่ให้เกดิ 
คว�มโปร่งใสและเป็นธรรม นอกจ�กน้ี บริษัทมีนโยบ�ยส่งเสริมก�รเสริมสร้�ง
คว�มรู้ ผ่�นก�รอบรมภ�ยใน และภ�ยนอกบริษัท  เพื่อรองรับก�รเติบโต
ของบริษัทในอน�คต   อีกทั้งบริษัทยังมีก�รจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 
เพื่อสร้�งหลักประกันให้แก่พนักง�นภ�ยในบริษัท 

 ม�ตรฐ�นแรงง�นไทยเป็นเรือ่งท่ีกลุม่บรษัิทให้คว�มสำ�คญัเป็น
อย่�งม�ก ก�รสร้�งม�ตรฐ�นแรงง�นที่ดีเป็นก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน 
ข้ันพ้ืนฐ�น และได้รับก�รยอมรับจ�กผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้ น�ยจ้�งอยู่ได้ 
ลูกจ้�งอยู่ดี ประเทศไทยได้ประโยชน์

น�ยจ้�งอยู่ได้
1. สินค้�และบริก�รได้รับก�รยอมรับในเรื่องแหล่งผลิตท่ี 

น่�เช่ือถือและไว้ว�งใจเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รแรงง�น
ท่ีเป็นธรรม คำ�ถึงนึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้�นแรงง�นที่มีก�รดำ�เนินก�รอย�่งมีม�ตรฐ�น

2. เป็นเครือ่งมอืท�งก�รตล�ดในก�รแข่งขันท�งธรุกจิในเวที
ก�รค้�ทั้งในประเทศและน�น�ช�ติ

3. มีภ�พลักษณ์ท่ีดี ส�ม�รถประช�สัมพันธ์ในท�งสร้�งสรรค์ได้
4. สนบัสนนุและเค�รพสทิธมินษุยชนท่ีประก�ศในระดบัส�กล
5. สร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งน�ยจ้�งและลูกจ�้ง

ลูกจ้�งอยู่ดี
1. มีขวัญกำ�ลังใจ มีคว�มม่ันคงในก�รทำ�ง�นเพร�ะสิทธิ

มนุษยชนได้รับก�รปกป้อง
2. ลกูจ�้งไดร้บัก�รคุม้ครองให้ไดร้บัสทิธไิม่ต่ำ�กว�่ท่ีกฎหม�ย

กำ�หนด
3. ลกูจ�้งมเีสรภี�พในก�รรวมกลุม่ของแรงง�น และมีสทิธิใน

ก�รร่วมเจรจ�ต่อรอง
4. ไม่เลือกปฎิบัติในก�รว่�จ้�งแรงง�น อันเนื่องจ�กเหตุ

เพร�ะคว�มแตกต่�งในเรื่อง สัญช�ติ เช้ือช�ติ ศ�สน� 
อ�ยุ เพศ ทัศนคติส่วนตัว และคว�มพิก�ร

5. ลกูจ�้งมคีว�มปลอดภยั อ�ชีวอน�มยั และสภ�พแวดลอ้ม
ในก�รทำ�ง�นที่ดี

ประเทศไทยได้ประโยชน์
1. สร้�งเสริมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันเพื่อก�รพัฒน�

เศรษฐกิจอย่�งเสมอภ�ค และส�ม�รถบูรณ�ก�รเข้�กับ
เศรษฐกิจโลกได้อย่�งเป็นเลิศ

2. ยกระดับภ�พลักษณ์ประเทศในเรื่องคุณภ�พสินค้�และ
บรกิ�รท่ีผ�่นก�รรบัรองด้วยเกณฑม์�ตรฐ�น มกี�รบรหิ�ร
จัดก�รแรงง�นท่ีเป็นธรรม และคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบ
ต่อสังคม

จ�กคว�มสำ�คัญดังกล่�วกลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะธำ�รงรักษ�
ระบบม�ตรฐ�นแรงง�นไทยอย่�งต่อเนื่อง จนได้รับร�งวัลสถ�นประกอบ
กิจก�รท่ีธำ�รงรักษ�ระบบม�ตรฐ�นแรงง�นไทยต่อเนื่อง 10 ปี จ�ก 
กรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น ซ่ึงถือว่�เป็นอีกหนึ่งคว�มภ�คภูมิใจ
ของกลุ่มบริษัท 

จำานวนพนักงานแยกตาม
ตำาแหน่ง

จำานวนพนักงานรวมทั้งหมด 4,481 คน
พนักงานชาย 3,722 คน
พนักงานหญิง   759 คน

ผู้บริหารระดับสูง  72 คน

พนักงานบริหาร    119  คน พนักงานทั่วไป   4,290  คน
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การพัฒนาบุคลากร (GRI404-1)

เพ่ือให้พนักง�นมีศักยภ�พและประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�น
และมีคว�มเจริญก้�วหน้�ในหน้�ท่ีก�รง�นในส�ยง�นของตน บริษัท
กำ�หนดเป้�หม�ยให้บุคล�กรทุกคนเข้�รับก�รอบรม ให้สอดคล้องกับ
ทิศท�งและกลยุทธข์องบรษัิท มีก�รจดัอบรมท้ังในบรษัิทโดยเชิญวทิย�กร
ม�บรรย�ยและฝึกอบรมพนักง�นในเรื่องต่�งๆท่ีเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นรวม
ท้ังเรื่องจริยธรรม และให้พนักง�นเข้�ร่วมอบรมและสัมมน�เพ่ือเพิ่มพูน
คว�มรูก้บับรษัิทอ่ืนๆภ�ยนอกบรษัิทดว้ย นอกจ�กนี ้บรษัิทมีก�รว�งแผน
ก�รอบรม และสนับสนุนในเรื่องงบประม�ณอย่�งสม่ำ�เสมอ พร้อมท้ัง
สนับสนุนให้มีก�รสื่อส�รเพื่อถ่�ยทอดและบริห�รคว�มรู้ (Knowledge 
Management) ร่วมกันระหว�่งพนักง�นในองค์กร 

ส่วนหนึ่งของก�รบริห�รและพัฒน�บุคล�กร คือ ก�รสร้�ง
หลกัสตูรท่ีจำ�เป็นตอ่พนกัง�น ประกอบดว้ย หลกัสตูรบังคบั และหลกัสตูร
เพื่อพัฒน�ศักยภ�พ

หลักสูตรบังคับ หลักสูตรบังคับเป็นหลักสูตรท่ีพนักง�นทุกคน
ต้องเข้�รับก�รอบรม และหลักสูตรท่ีออกแบบเฉพ�ะสำ�หรับพนักง�นท่ี
ปฏิบัติง�นเฉพ�ะด้�น

หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักง�นใหม่
เน้นก�รให้ข้อมูลและคำ�แนะนำ�เบ้ืองต้นของธุรกิจอ้อยและ

น้ำ�ต�ล รวมท้ังธรุกจิท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ให้เข้�ใจก�รจดัโครงสร�้งก�รบรหิ�ร
ง�นในองคก์ร ประวตัคิว�มเป็นม� และวฒันธรรมขององคก์ร รวมท้ังรูจ้กั
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีก�รผลิตสินค้� เพื่อให้พนักง�นได้รู้จักและเข้�ใจ
สภ�พแวดลอ้มขององคก์ร  ส�ม�รถปรบัพฤตกิรรมเพ่ือให้เข�้กบัเพ่ือนรว่ม
ง�นและสังคมก�รทำ�ง�นภ�ยในองค์กรได้อย�่งร�บรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

หลักสูตร คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น
เน้นคว�มรู้เรื่องคว�มปลอดภัย จุดอันตร�ยต่�งๆในพื้นท่ีก�ร

ทำ�ง�น  เพื่อให้พนักง�นได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ คว�มปลอดภัยใน
ก�รทำ�ง�น โดยไดมี้ก�รจดัตัง้คณะกรรมก�รคว�มปลอดภยั อ�ชวีอน�มยั 
และสภ�พแวดล้อม ต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นปี 2543 และถ่�ยทอดไปยัง
หลักสูตรอบรม เรื่องคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น เพ่ือรู้วิธีก�รป้องกัน
อันตร�ยที่อ�จเกิดจ�กก�รปฏิบัติง�น

หลักสูตร ระบบก�รบริห�รคุณภ�พ ต�มม�ตรฐ�น ISO 
9001:2015

เนน้ก�รเพิม่คว�มรูค้ว�มเข้�ใจในข้อกำ�หนดพ้ืนฐ�น และข้ันตอน 
ของระบบก�รบริห�รคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นส�กล ISO 9001:2015  
โดยพนกัง�นในสว่นท่ีเกีย่วข้อง จะตอ้งมคีว�มรูค้ว�มเช่ียวช�ญในง�นของ
ตนเอง และ ถอืปฏบัิตติ�มข้อกำ�หนดในม�ตรฐ�นเรือ่งก�รผลติสนิค�้และ
ให้บรกิ�รท่ีมีคณุภ�พ   เพ่ือให้ลกูค�้และผูใ้ช้บรกิ�รเกดิคว�มมัน่ใจในสนิค�้
ที่ได้ม�ตรฐ�นระบบบริห�รง�นคุณภ�พในระดับส�กล 

หลักสูตร FSSC 22000 (Food Safety)
หลักสูตรท่ีเน้นก�รจัดระบบคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร FSSC 

22000 (Food Safety) โดยพนักง�นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องจะต้องได้รับก�ร
อบรมในหลักสูตรคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร เพื่อก�รจัดทำ�แผนป้องกัน

สิ่งทีอ่�จปนเปือ้นสูก่�รผลติ เพือ่สร�้งคว�มเชือ่มัน่ กับกลุม่ลูกค�้ในธรุกิจ
อย่�งต่อเนื่อง

ม�ตรฐ�นแรงง�นไทย (มรท.8001-2553)
เพ่ือให้พนักง�นได้รับทร�บถึง ข้อกำ�หนดในม�ตรฐ�นแรงง�นไทย  

ข้อกฎหม�ยแรงง�นท่ีเก่ียวข้อง ก�รมีอิสระเสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็น 
ก�รไมเ่ลอืกปฏบัิต ิ ก�รเค�รพสทิธิมนษุยชน  รวมท้ังเรือ่งคว�มปลอดภยั
และอ�ชวีอน�มยัในก�รทำ�ง�น เพือ่สร�้งทศันคตท่ีิดแีละเสรมิสร�้งบทบ�ท
หน้�ท่ีของผู้บริห�รในสถ�นประกอบกิจก�รท่ีรองรับก�รขย�ยระบบธุรกิจ
ในอน�คต

หลักสูตรก�รอบรมเพื่อเพิ่มศักยภ�พพนักง�นด้วยศ�สตร์พระ
ร�ช� ประจำ�ปี 2562 

โครงก�รอบรม ศ�สตรพ์ระร�ช�สูก่�รพฒัน�ภ�วะผูน้ำ�ประจำ�ปี 
2562 รุ่นที่ 1 แก่พนักง�นบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�
น้ำ�พอง และบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�วังสะพุง เมื่อ
วันท่ี 10-12 ตุล�คม 2562, รุ่นท่ี 2 แก่พนักง�นบริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด, 
บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด, บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี 
จำ�กัด และบริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด จัดขึ้น ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ 
เคเอสแอล รเิวอรแ์คว ระหว�่งวันท่ี 17-19 ตลุ�คม 2562 ซ่ึงเป็นหลกัสตูร
ท่ีพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นในด้�นก�รปฏิบัติง�น ก�รพัฒน�ภ�วะ
ด�้นก�รเป็นผู้นำ�ให้กับพนักง�น  โดยน้อมนำ�หลักก�รทรงง�น 23 ประก�ร 
ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช บรมน�ถบพิตร ม�ปรับใช้  
และก�รเรียนรู้หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก�รพึ่งพ�ตนเอง
ของพนักง�น เพื่อให้พนักง�นได้ใช้เวล�ว่�งหลังจ�กก�รทำ�ง�นได้ 
ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ท่ีจะทำ�ให้พนักง�นได้ลดร�ยจ่�ยเพิ่มร�ยได้ภ�ยใน
ครอบครัวได้  โดยผ่�นกิจกรรมโครงก�รศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่
พนักง�น ทั้ง 5 โรงง�น ในกลุ่มน้ำ�ต�ลขอนแก่นและบริษัทในเครือ

ก�รให้คว�มรู้และฝึกอบรมพนักง�นในเรื่องสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญด้�นสิ่งแวดล้อม ซ่ึง

ปัญห�ด้�นส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน ส่วนใหญ่เกิดจ�กพนักง�นข�ดคว�มรู้  
คว�มเข้�ใจในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม  ท้ังนี ้จงึมแีนวท�งก�รจดัก�รปลกูฝงัจติสำ�นกึ
และมีก�รฝึกอบรมพนักง�นในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีก�รจัดหลักสูตร 
ด�้นสิง่แวดลอ้มให้กบักรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นท่ีทำ�ง�นเกีย่วขอ้ง
และผู้สนใจ โดยในปี 2562 มีหลักสูตรที่สำ�คัญดังนี้

1. ก�รผลิตอ้อยอย่�งยั่งยืนบนก�รเปลี่ยนแปลงของนโยบ�ย
และทรัพย�กรสิ่งแวดล้อม

2. ผู้ควบคุมระบบก�รจัดก�รมลพิษก�กอุตส�หกรรม
3. ผู้ควบคุมระบบบำ�บัดมลพิษน้ำ�
4. ผู้ควบคุมระบบบำ�บัดมลพิษอ�ก�ศ
5. Sustainability Reporting Workshop: GRI Standards 

รุ่นที่ 1-2

หลักสูตรเพื่อพัฒน�ศักยภ�พ
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงก�รพัฒน�ทักษะ ก�รเรียนรู้ และ

สนับสนุนก�รพัฒน�ศักยภ�พในด้�นก�รทำ�ง�นของพนักง�นอย่�งต่อเน่ือง 
โดยจัดหลักสูตรท่ีเน้นก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ก�รบริห�ร ก�รพัฒน�ภ�วะ
ผูน้ำ� และทักษะต�่งๆ ให้สอดคลอ้งกบัก�รดำ�เนนิง�นขององคก์รสูพ่นกัง�น
ในแต่ละระดับ เพื่อก�รพัฒน�ศักยภ�พให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้
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กลุ่มผู้บริห�รระดับสูง
หลกัสตูรและเนือ้ห�วิช�สำ�หรบักลุม่นีจ้ะเนน้ให้คว�มรูใ้นเชิงก�ร

บริห�รง�นใหม่ๆ  และทักษะก�รจัดก�รระดับสูง เพื่อก�รกำ�หนดทิศท�ง
ขององค์กร และเป้�หม�ยให้เกิดผลต�มท่ีว�งแผนไว้ เพ่ือให้เท่�ทันกับ
คว�มเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นไปอย่�งรวดเร็ว ซ่ึงในกลุ่มผู้บริห�รระดับสูงนี้
เน้นไปที่หลักสูตร เช่น หลักสูตรก�รคิดและเขียนเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Thinking and Executive), Directors Strategic Workshop, หลักสูตร
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เป็นต้น

กลุ่มพนักง�นระดับจัดก�ร 
 หลักสูตรและเน้ือห�วิช�สำ�หรับกลุ่มน้ีเน้นให้คว�มรู้ในเชิงก�รบริห�ร 

และก�รจัดก�รทั่วๆ ไป เพื่อว�งแผนก�รบริห�รที่มีประสิทธิผลม�กยิ่งขึ้น 
และพัฒน�ภ�วะผู้นำ�สู่ก�รเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในองค์กร ได้แก่ หลักสูตร
โครงก�รพัฒน�ผู้บริห�ร Mini MBA for KSL, ก�รบริห�รง�นบุคคล
สำ�หรบัผูจ้ดัก�ร (HR for non HR), ก�รพฒัน�ผูน้ำ�ในบทบ�ทก�รสอนง�น  
(The Leader as Coach), ก�รพัฒน�ศักยภ�พสำ�หรับผู้บริห�ร  
(Competency for Executive Management), ก�รบริห�รผลง�นอย่�ง
มีประสิทธิภ�พ (Effective Performance Management System),  
ก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ (Business Continuity Management 
System)  เป็นต้น 

กลุ่มพนักง�นระดับบังคับบัญช� 
เน้นคว�มรู้และทักษะในส�ยง�นของตนเอง เสริมสร้�งศิลปะ

ในก�รสื่อส�ร รวมท้ังก�รทำ�ง�นเป็นทีม เพ่ือพัฒน�ทักษะในก�รสื่อส�ร 
ประส�นสมัพนัธท่ี์ดรีะหว�่งพนกัง�น และก�รสร�้งทัศนคติในก�รทำ�ง�นท่ี
ดมี�สูอ่งคก์ร ซ่ึงจะเป็นสว่นเสรมิทักษะก�รปฏบัิตงิ�นให้เกดิประสทิธภิ�พ
ม�กย่ิงข้ึน ได้แก่ ก�รนำ�เสนออย่�งมีประสิทธิภ�พ (Effective Presentation 
Technique) ก�รพัฒน�ทักษะหัวหน้�ง�น และก�รเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร, 
ก�รเจรจ�ต่อรองเพื่อประสิทธิผล (Negotiation for Results), KSL  
Excellence Team Work และก�รเขียนหนังสือโต้ตอบ หนังสือร�ชก�ร 
ก�รเขียนร�ยง�นเพื่อก�รนำ�เสนออย�่งมีประสิทธิภ�พ เป็นต้น 

กลุ่มพนักง�นระดับปฏิบัติก�ร 
 พนักง�นในกลุ่มนี้จะเน้นให้เกิดทักษะในก�รปฏิบัติง�น และ

เพ่ิมเติมคว�มรู้ในเรื่องหน้�ที่ของตนเอง รวมท้ังเสริมสร้�งคว�มรู้เบ้ือง
ต้นในกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตต่�งๆ ท่ีเป็นเครื่องมือในก�รช่วยปฏิบัติง�นได้
ดียิ่งขึ้น เช่น คว�มรู้เบื้องต้นในเรื่องกิจกรรม 5ส., กิจกรรมกลุ่มคุณภ�พ 
(QCC.), กิจกรรมเสริมสร้�งคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น (Safety),  
ก�รต่อต้�นก�รทุจริตและก�รคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption and Anti-Bribery 
Policy) เป็นต้น

โครงก�รทำ� OPK หรอื One Point Knowledge และก�รทำ� OPL 
หรือ One Point Lesson, OPS One point Sharing 
ก�รทำ� OPK หรือ One Point Knowledge และก�รทำ� OPL 

หรือ One Point Lesson, OPS One point Sharing  เป็นหนึ่งในเครื่องมือ 
ก�รจัดก�รคว�มรู้ของโครงก�รก�รจัดก�รคว�มรู้ (Knowledge Management) 
ซ่ึงรวบรวมบทคว�มท่ีน่�สนใจ เคล็ดลับท�งเทคนิคด้�นต่�งๆ ท่ีได้รับ
หลังจ�กไปร่วมประชุมหรืออบรมทุกหลักสูตร และสัมมน�จ�กหน่วยง�น
ภ�ยนอก  รวมทั้งก�รเขียนบทคว�มที่เกิดจ�กประสบก�รณ์ของพนักง�น
ในองค์ก�ร แล้วนำ�ม�แบ่งปันให้กับเพ่ือนร่วมง�นม�ประยุกต์ใช้ใน 

ก�รทำ�ง�น เป็นส่วนหน่ึงในก�รพัฒน�บุคล�กรให้เกิดทัศนคติในก�รเรียนรู้ 
เพ่ือนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�องค์กรให้ประสบคว�มสำ�เร็จต�มเป้�หม�ยโดย
มีสมรรถนะสูงข้ึน และเกิดองค์คว�มรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเป้�หม�ย 
ก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กร และก�รพัฒน�สู่ก�รเป็นองค์กรแห่ง 
ก�รเรียนรู้ที่ยั่งยืน

ท่ีผ่�นม� บริษัทฯได้กำ�หนดให้ ผู้บังคับบัญช�ทุกคนทุกระดับ 
ต้องดำ�เนินก�รว�งแผนเรื่องก�รพัฒน�บุคล�กรที่ตนเองดูแล เพื่อจะได้มี
ก�รว�งแผนกำ�หนดเรื่องงบประม�ณส่งพนักง�นไปร่วมอบรมให้ได้ต�ม
เป้�หม�ยท่ีกำ�หนด รวมท้ังต้องมีก�รติดต�มและประเมินผลหลังจ�กไป
เข�้อบรมด้วยทุกครั้ง 

จำ�นวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยก�รฝึกอบรมพนักง�น ต่อปี ต่อคน

แยกตามระดับ

แยกตามเพศ

ชาย  12.68 ชั่วโมง
หญิง 13.76 คน

ระดับ
ผู้บริหารระดับสูง  
6.88 ช่ัวโมง

ระดับ
พนักงานบริหาร  
19.06 ช่ัวโมง

ระดับ
พนักงานทั่วไป  
12.79 ช่ัวโมง
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    สิทธิมนุษยชนและก�รปฎิบัติต่อแรงง�นอย่�งมีจริยธรรม

กลุ่มบริษัทฯ เค�รพในสิทธิมนุษยชนและก�รปฎิบัติให้ถูกต้อง
ต�มกฎหม�ย จึงได้กำ�หนดเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต�มนโยบ�ยก�ร
กำ�กับดูแลกิจก�รของกลุ่ม KSL โดยครอบคลุมท้ังก�รปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งพนักง�น ลูกค้� คู่ค้� เจ้�หนี้ ตลอดจนสังคม

บริษัทมีแนวปฎิบัติเกี่ยวกับสิทธิของพนักง�น และก�รกำ�หนด
จรรย�บรรณท�งธรุกจิให้สอดคลอ้งกบัสทิธข้ัินพืน้ฐ�นเกีย่วข้องท้ังในเรือ่ง
ก�รดูแลสุขภ�พ ด้�นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นต�ม
ม�ตรฐ�น รวมท้ังพนกัง�นส�ม�รถสง่ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเห็นเพิม่เตมิ
ตอ่ฝ�่ยจดัก�ร หรอืแจง้ข้อรอ้งเรยีนหรอืเบ�ะแสก�รกระทำ�คว�มผดิม�ยัง
ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ หรอืสำ�นกัตรวจสอบภ�ยในได ้พนกัง�น
ท่ีแจ้งข้อมูลใดๆแก่บริษัทจะได้รับก�รคุ้มครองไม่ให้ต้องรับโทษหรือก�ร
เปิดเผยตัวตนเพื่อให้มีหลักประกันท่ีเพียงพอว่�พนักง�นจะไม่ถูกปฏิบัติ
จ�กก�รใช้อำ�น�จที่ไม่ชอบ

ท้ังนี้พนักง�น ถือเป็นทรัพย�กรท่ีสำ�คัญต่อบริษัทฯ และ 
ก�รดำ�เนินธุรกิจ ก�รส่งเสริมทักษะคุณภ�พฝีมือแรงง�น จะส่งผลต่อ
ท้ังพนักง�นและบริษัทฯ ในก�รพัฒน�ศักยภ�พและก�รเจริญเติบโต
เพื่อก้�วสู่คว�มสำ�เร็จร่วมกัน บริษัทฯ จึงถือปฎิบัติต่อพนักง�นด้วย 
คว�มเป็นธรรมต�มหลักธรรม�ภิบ�ลและจริยธรรม ก�รบริห�รง�นด้วย
คว�มโปร่งใสม�โดยตลอด

ก�รเค�รพและปฎิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม
หลักก�รที่สำ�คัญในเรื่องนี้ครอบคลุมถึง
1. ก�รเค�รพในคว�มเป็นส่วนตัวของพนักง�น และจะไม่

นำ�ข้อมูลส่วนตัวไปเปิดเผยต่อบุคคลภ�ยนอกหรือผู้ท่ีไม่
เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลท่ีต้องเปิดเผยต�มบทบัญญัติ
ของกฎหม�ย

2. ก�รปฎิบัติต่อทุกคนอย่�งเท่�เทียม งดเว้นก�รเลือก
ปฎิบัติต่อบุคคลอื่นให้ต้องเสียสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ อัน
เนื่องจ�กคว�มเหมือนหรือแตกต่�งกันในท�งใดท�งหนึ่ง
ท่ีมิได้มีผลต่อก�รปฎิบัติง�น เช่น สภ�พร่�งก�ยหรือ
จิตใจ เช้ือช�ติ สัญช�ติ ศ�สน� เพศ อ�ยุ ก�รศึกษ� 
ฐ�นะ เป็นต้น

3. บุคคลควรให้เกียรติและเค�รพศักดิ์ศรี สถ�นภ�พหรือ
คว�มคิดเห็นซึ่งกันและกัน

Human Right
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              การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯมุ่งม่ันจะสร้�งองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว้ด้วยก�ร
เติบโตอย่�งย่ังยืนขององค์กร โดยก�รสร้�งค่�นิยมขององค์กร (Core 
Values) ที่ครอบคลุมลักษณะที่พึงประสงค์ และสื่อส�รให้ทุกคนในองค์กร
ไดร้บัทร�บ เข้�ใจและปฏบัิตอิย่�งตอ่เนือ่งให้พฒัน�เป็นวฒันธรรมองคก์ร
         ค่านิยมขององค์กร (Core Values) คือ D-I-S-C  
ประกอบด้วย

D - DYNAMIC   
หม�ยถึง มีพลัง กล้�เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่�
• เปลี่ยนแปลง และปรับตัวรวมทั้งประเมิน กลยุทธ์ แผน 

และกระบวนก�รทำ�ง�นเพื่อให้ทันกับก�รเปลี่ยนแปลง
ของสภ�พแวดล้อม

• ห�คว�มรูท้ั้งท่ีเกีย่วข้องกบัง�นในหน�้ท่ีและธรุกจิท่ีเร�ทำ�
พัฒน�ทักษะ และคว�มชำ�น�ญท่ีจำ�เป็นต่อก�รทำ�ง�นใน
ปัจจุบันและอน�คต

• ตัดสินใจในเวล�ที่เหม�ะสมบนฐ�นข้อมูลที่เพียงพอ

I - INTEGRITY   
หม�ยถึง ซื่อสัตย์ รักษ�คำ�พูดและทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง
• ยึดถือคว�มซ่ือตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดม่ัน 

คำ�สัญญ�ที่ให้ไว้
• ปฎบัิตติอ่บุคคลอย�่งเสมอภ�ค ไมเ่ลอืกปฎบัิตแิละเค�รพ

ศักดิศ์รขีองผูอ่ื้นตดัสนิใจในเวล�ท่ีเหม�ะสมบนฐ�นข้อมลู
ที่เพียงพอ

• ยึดมัน่ในธรรม�ภิบ�ล จรรย�บรรณในก�รดำ�เนนิธรุกจิและ
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

• ตรงต่อเวล�และสื่อส�รข้อมูลท่ีเป็นคว�มจริงในเวล�ท่ี
เหม�ะสม ไม่บิดเบือน หรือปกปิดส�ระสำ�คัญท่ีพึงเปิดเผย
รวมทั้งเตรียมข้อมูลและให้คว�มเห็นที่เป็นประโยชน์

หม�ยถึง ร่วมใจ ประส�นจุดเด่นสร�้งผลง�นทวีคูณ
• ร่วมคิด ร่วมทำ�และแบ่งปันคว�มรู้อย่�งเต็มที่
• สื่อส�ร หน�้ที่ คว�มรับผิดชอบ และคว�มค�ดหวังอย�่ง

ชัดเจน

• สรุปผลและเสนอแนะอย�่งสร�้งสรรค์

S - SYNERGY   

หม�ยถึง สร�้งสรรค์ พัฒน�สิ่งใหม่ประยุกต์ให้เกิดจริง
• พัฒน�วิธีก�รทำ�ง�น ผลิตภัณฑ์หรือบริก�รแบบใหม่ๆให้กับ

องค์กร
• ตัดสินใจและปฎิบัติ โดยผ่�นก�รประเมินคว�มเสี่ยงใน

ระดับท่ียอมรับได้ และมีก�รติดต�มเรียนรู้จ�กผลสำ�เร็จ
และข้อผิดพล�ดเพื่อใช้ในก�รปรับปรุงต่อไป

C - CREATIVITY   

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงให้คว�มสำ�คัญเรื่องก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน
ผ่�นก�รขับเคล่ือนด้วยค่�นิยมองค์กรของบริษัทสำ�หรับนำ�ไปใช้ในก�รทำ�ง�น
และสง่เสรมิให้กล�ยเป็นวฒันธรรมขององคก์รให้เกดิข้ึน โครงก�รว่ิง KSL 
Virtual Run 2019 เป็นกิจกรรมท่ีสร้�งข้ึนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมจ�ก 
ค่�นิยมหลักแก่พนักง�นท้ังสำ�นักง�นใหญ่ โรงง�น และบริษัทในเครืออีกด้วย 

โครงก�รวิ่ง KSL Virtual Run 2019 เป็นโครงก�รว่ิงท่ีรวมพลังกัน 
ภ�ยในกลุ่มเคเอสแอล โดยมีเป้�หม�ยของระยะท�งสะสมถึง 3  
แสนกิโลเมตร ภ�ยในระยะเวล� 4 เดือน เพื่อเปลี่ยนจ�กระยะท�งเป็นเงิน
บรจิ�คกิโลเมตรละ 5 บ�ท สำ�หรับมอบให้แก่มูลนิธิร�ม�ธิบดีฯ ในโครงก�รจัดซ้ือ 
เคร่ืองมือแพทย์ ซ่ึงได้รับก�รสนับสนุนเงินบริจ�คจ�กบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น 
จำ�กัด (มห�ชน), บริษัท ร�ช�ชูรส จำ�กัด และบริษัท ร�ช�เซร�มิค จำ�กัด  

โครงก�รว่ิงในคร้ังน้ีมีจำ�นวนผู้สมัครว่ิงซ่ึงเป็นพนักง�นของบริษัทฯ 
และบุคคลภ�ยนอกรวมท้ังหมด 1,867 คน โดยนกัวิง่ท้ังสำ�นกัง�นใหญ่และ
โรงง�นได้รวมพลังแรงก�ยแรงใจสะสมระยะวิ่งให้ได้ครบต�มเป้�หม�ย 
จนกระทั่งส�ม�รถชนะเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ และมียอดรวมของระยะท�งอยู่ที่ 
314,116 กโิลเมตร ทำ�ให้ไดจ้ำ�นวนเงนิในก�รบรจิ�คของบรษัิท 1,570,580 
บ�ท และเงินบริจ�คสมทบจ�กบุคคลภ�ยนอกอีก 15,800 บ�ท 

KSL Virtual Run 2019 เป็นกจิกรรมหนึง่ท่ีช่วยสง่เสรมิก�รสร�้ง
เป้�หม�ยแห่งคว�มสำ�เร็จต�มคำ�ขวัญของโครงก�รนี้ว่� “Yes We Can 
เพร�ะเร�เชื่อว่�ทุกคนทำ�ได้” คว�มสำ�เร็จจึงสะท้อนให้เห็นว่�ห�กทุกคน
มีคว�มมุ่งม่ันต้ังใจในก�รทำ�อย่�งใดอย่�งหน่ึงท้ังเพ่ือตนเองหรือเพ่ือส่วนรวม 
ก็จักส�ม�รถลงมือปฎิบัติจนสำ�เร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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การส่งเสริมด้านนวัตกรรม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�โครงก�ร KSL  
INNOVATION AWARD อย่�งต่อเนื่องและยังคงมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อ 
สง่เสรมิค�่นยิมเรือ่งคว�มคดิสร�้งสรรค ์(Creativity) เพือ่สนบัสนนุวสิยัทัศน ์
ขององค์กรในก�รนำ�ไปสู่ก�รเป็นนวัตกรรมพลังง�นธรรมช�ติเพื่อทุก 
คว�มตอ้งก�ร โครงก�ร KSL INNOVATION AWARD เป็นก�รประกวดผลง�น 
ด้�นนวัตกรรมท้ังประเภทซอฟท์แวร์และฮ�ร์ดแวร์ภ�ยในกลุ่มบริษัทฯ 
โดยต้องส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดให้กับกระบวนก�รทำ�ง�นและส่งเสริม 
ก�รสร้�งผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพือ่สนบัสนนุธรุกจิของบรษัิทฯไดจ้รงิ โดยท้ังสอง 
ประเภทแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับแนวคิด ระดับต้นแบบ และระดับ
ที่ใช้ง�นจริง 

ผลง�นที่ได้รับร�งวัลในโครงก�ร KSL INNOVATION AWARD 
ประจำ�ปี 2561-2562  รวม 17 ผลง�น แบ่งเป็นร�งวัลประเภทฮ�ร์ดแวร์ 
11 ร�งวัล ดังนี้ 

1. ระดับแนวคิด โครงก�รที่ได้รับร�งวัล คือ ก�รเพิ่มมูลค่�
ด้วยผลิตภัณฑ์ Molasses Sugar, Heat Recovery  
Blowdown, ก�รผลิตไฟฟ�้จ�กก�รไหลของน้ำ�

2. ระดบัตน้แบบ โครงก�รที่ไดร้บัร�งวลั คอื ก�รผลติน้ำ�ต�ล
ทร�ยพิเศษ Low GI Sugar, ระบบร่อนน้ำ�ต�ลทร�ยข�ว
ธรรมด�, Diffuser Pitch 1250, Cooling Crystallizer, 
ส�ยพ�นย�ง Reclaim, เครื่องสับย่อยมะพร้�ว

3. ระดบัท่ีใช้ง�นจรงิ โครงก�รท่ีไดร้บัร�งวลั คอื Continuous 
Conditioning Silo และระบบควบคุมระดับน้ำ�ต�ลในร�ง
กวนหัวหมอ้ ป่ัน A โดยใชค้อนโทรลว�ลว์แบบกึง่อตัโนมตัิ

ร�งวัลประเภทซอฟท์แวร์ 6 ร�งวัล ดังนี้

1. ระดับแนวคิด โครงก�รท่ีไดร้บัร�งวัล คอื ระบบควบคมุก�ร
เคีย่วเช้ือซีอัตโนมัต ิและModified People Smart for HRM

2. ระดับต้นแบบ โครงก�รที่ได้รับร�งวัล คือ Process Stock 
for the Future, ระบบควบคุมรอบเทอร์ไบน์โดยใช้ DCS 
และ Auto C-Seed

3. ระดับที่ใช้ง�นจริง โครงก�รที่ได้รับร�งวัล คือ โปรแกรม
คิวล็อค
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ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

การดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม KSL ปี 2562 ตามรอยพระราชา 
สร้างคุณค่าให้ยั่งยืน

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) หรือ KSL GROUP เป็นกลุ่มธุรกิจน้ำ�ต�ลที่ดำ�เนินง�นกิจกรรมเพื่อสังคมสร�้งประโยชน์และคว�มสุข 
แบบย่ังยืนให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวมม�อย่�งย�วน�น โดยน้อมนำ�ศ�สตร์ของพระร�ช�คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงม�ปรับใช้ต่อองค์กรและ 
ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ไม่ว่�จะเป็นเกษตรกรช�วไร่อ้อยของโรงง�น คู่ค้� ชุมชนรอบโรงง�นและหน่วยง�นภ�ยนอก เพื่อก�รอยู่ร่วมกัน 
อย�่งมีคว�มสุข และคว�มยั่งยืนของก�รทำ�เกษตร

อ้อย คือ ต้นน้ำ�ของพลังง�นธรรมช�ติ อันหม�ยถึง 
หัวใจสำ�คัญของ KSL คือ เกษตรกรช�วไร่
อ้อยของโรงง�น

การมัดรวมกัน คือ  คว�มส�มัคคี เป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน 
อันหม�ยถึง คว�มเชื่อมั่น และเชื่อใจของ
เกษตรกรที่มีต่อโรงง�น ที่จะร่วมกันผลิต
พลังง�นธรรมช�ติอย่�งครบวงจร

ผ้าขาวม้าลาย-
ธงชาติ

คือ  คว�มเป็นไทย  อันหม�ยถึง  
ก�รประยุกต์วิถีคว�มเป็นไทยให้เข้�กับ
สภ�พเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อรักษ�ไว้ใน
อ�ชีพเกษตรกร และก�รมีน้ำ�ใจร่วมแบ่งปัน

ผืนดิน คือ  ก�รคืนชีวิตให้แผ่นดิน อันหม�ยถึง 
ก�รทำ�เกษตรกรรมยั่งยืน ลด ละ เลิก และ
ใช้ส�รเคมีอย�่งถูกวิธี เพื่อรักษ�ผืนดินให้ 
มีคว�มอุดมสมบูรณ์

หัวใจสำาคัญของ KSL คือ เกษตรกรชาวไร่อ้อยของโรงงาน การเพิ่มรายได้  เส้นทางน้ำาตาลอ้อยกวนมือ

น้ำาอ้อย น้ำาเชื่อม น้ำาตาลปี๊บ น้ำาตาลปึก น้ำาตาลผง

บรรจุภัณฑ์พร้อมส่ง
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กลุม่บรษัิทน้ำ�ต�ลขอนแกน่ไดส้ร�้งท�งเลอืกให้กบัเกษตรกรผ�่น
ก�รดำ�เนินง�นของศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว โดยคัดเลือก
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงป่�รักษ์น้ำ� จ.หนองบัวลำ�ภู พ้ืนท่ีศูนย์เรียนรู้
เครือข�่ย KSL บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�วังสะพุง 
เป็นตัวอย่�งของก�รเพิ่มร�ยได้จ�กก�รทำ�เกษตร โดยก�รส่งเสริม 
คว�มรู้ด้�นแปรรูปอ้อยอินทรีย์ เป็น “น้ำ�ต�ลอ้อยธรรมช�ติ” ซ่ึงได้รับ
ก�รยอมรับของ จ.หนองบัวลำ�ภู และได้นำ�เสนอ อีกมุมหนึ่งของ 
ก�รแบ่งพื้นที่อ้อย เพื่อสร้�งร�ยได้เพิ่มแก่เกษตรกร และถ�่ยทอดคว�มรู้ 
แก่ผู้สนใจด้วย

ส�ยง�นจัดห�วัตถุดิบ คัดเลือกตัวอย่�งของเกษตรกรช�วไร่อ้อย
ของโรงง�นท่ีมีก�รบริห�รจัดก�รไร่อ้อยอย่�งเป็นระบบ ซ่ึงส�ม�รถลด 
ค่�ใช้จ่�ยและเพิ่มผลผลิตท�งก�รเกษตรได้ ในเขตพื้นท่ีของบริษัท  
โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด เข้�ประกวดร�งวัลช�วไร่อ้อยดีเด่น 
ประจำ�ปี 2562 จัดโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ้อยและน้ำ�ต�ลทร�ย  
ได้รับร�งวัลดังนี้

1. คณุคงเสง็ แซ่เฮง  ร�งวลัชนะเลศิช�วไรอ้่อยท่ีมีก�รบรหิ�ร
จัดก�รปัจจัยก�รผลิตท่ีมีประสิทธิภ�พด้�นก�รจัดก�รน้ำ� 
(กลุ่มที่ 3 พื้นที่ปลูกอ้อย 200 ไร่ขึ้นไป)

2. คุณศักดิ์ด� แซ่เฮง ร�งวัลรองชนะเลิศช�วไร่อ้อยท่ีมี 
ก�รบริห�รจัดก�รดินและปุ๋ย

3. คุณวสันต์ ตระกูลโอสถ แปลงอ้อยอินทรีย์ ตัวอย่�ง  
บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด

ก�รส่งเสริมให้เกษตรกรช�วไร่อ้อยของโรงง�น ได้ลดค่�ใช้จ่�ย
ในครัวเรือน ด้วยก�รทำ�เกษตรผสมผส�นต�มแนวท�งหลักปรัชญ�ของ
เศรษฐกิจพอเพียง จัดสรรพื้นที่สำ�หรับปลูกผักต�มฤดูก�ล และเลี้ยงสัตว์ 
ผลิตอ�ห�รปลอดภัยในครัวเรือน ลดค่�ใช้จ�่ยด้�นอ�ห�ร

การลดค่าใช้จ่าย
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หลักสูตรก�รอบรมศ�สตร์พระร�ช�สู่ก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ� เป็น
หลักสูตรท่ีพนักง�นทุกคนได้รับสิทธิ์เข้�รับก�รอบรม ซ่ึงหลักสูตรจะ
สอดแทรกหลักก�รทรงง�นของในหลวงรัชก�ลท่ี ๙ โดยมีหัวใจหลักคือ 
เศรษฐกจิพอเพียง ประกอบดว้ย คว�มพอประม�ณ มเีหตผุล มีภมิูคุม้กนั 
มีคว�มรู้และคุณธรรม เพื่อนำ�คว�มรู้ที่ได้รับไปสู่ก�รปรับใช้ในก�รทำ�ง�น 
และก�รดำ�เนนิชีวติประจำ�วนั  ซ่ึงหลงัจ�กกจิกรรมอบรมแลว้ ท�งบรษัิทได้
ส่งเสริมวัตถุดิบในก�รทำ�กิจกรรมให้กับพนักง�นได้ ทำ� ทัน ที หลังอบรม 
เพื่อเป็นตัวอย่�งของก�รทำ�เกษตรแบบผสมผส�นในพื้นท่ีศูนย์ขนถ่�ย 
อ้อยของโรงง�น และไร่อ้อยของโรงง�นด้วย

การมีส่วนร่วมหน่วยงานภายใน

ก�รสนับสนุนโครงก�รเย�วชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ
โรงเรียนในระดับประถมศึกษ�และมัธยมศึกษ� เป็นโครงก�รที่กลุ่มบริษัท
น้ำ�ต�ลขอนแก่นมีคว�มตั้งใจในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ศ�สตร์ของพระร�ช� 
ก�รพึง่พ�ตนเองให้กบันกัเรยีน โดยก�รจัดกจิกรรมฝกึอบรมให้กบันกัเรยีน
ภ�ยในโรงเรยีนและตอ่ยอดสร�้งฐ�นเรยีนรูฅ้นรกัษ์สตัว ์คลงัเสบียงฅน เพ่ือ
เป็นคลงัอ�ห�ร และ ฅนมีน้ำ�ย� ฅนรกัษ์แมธ่รณ ีเพือ่เปน็ก�รลดค�่ใช้จ�่ย
ให้กับท�งโรงเรียนด้วย

โครงการเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
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ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ เคเอสแอล ริเวอร์แคว ในน�มกลุ่ม 
บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทในเครือ มีคว�ม 
ภ�คภูมิใจอย่�งสูงท่ีได้รับเกียรติจ�กมณฑลทห�รบกท่ี 17 (มทบ.17) 
ในก�รมีส่วนร่วมสร้�งฐ�นเรียนรู้ เส้นท�งครัวไทย อันประกอบด้วย  
น้ำ�พริก ส้มตำ� ต้มยำ� พริกแกง ผัดฉ่�  และให้ก�รสนับสนุนพ่อพันธุ์
กระบือ “แกน่ขวญั” เพือ่เป็นสือ่ก�รเรยีนรูใ้ห้กบัพ้ืนท่ีโครงก�รทห�รพนัธุด์ ี
และผู้ที่สนใจต่อไป

เม่ือวันท่ี 9 สิงห�คม 2562 สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้� กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินปฏิบัติ
พระร�ชกรณยีกจิ ณ จงัหวดัก�ญจนบรุ ีในก�รเสด็จทอดพระเนตรโครงก�ร
ทห�รพันธ์ุดี ท่ีมณฑลทห�รบกท่ี 17 โดย น�ยจีระเกียรติ ภูมิสวัสด์ิ ผูว้�่ร�ชก�ร
จังหวัดก�ญจนบุรี พลตรีวสุ เจียมสุข ผู้บัญช�ก�รมณฑลทห�รบกที่ 17 
หัวหน�้ส่วนร�ชก�ร พร้อมด้วยประช�ชน เฝ้�ฯ รับเสด็จฯ

โอก�สนี ้คุณวชัรนิทร ์บุญญวนิจิ ผูจ้ดัก�รสว่นกจิกรรมเพือ่สงัคม 
และรองผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์กสกิรรมธรรมช�ติ เคเอสแอล รเิวอรแ์คว ในน�ม 
กลุ่มบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทในเครือ ร่วม
เฝ้�ฯ รับเสด็จฯและรับพระร�ชท�นเหรียญที่ระลึกจ�กกิจกรรมโครงก�ร

การมีส่วนร่วมหน่วยงานภายนอก
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กลุ่มบริษัทน้ำ�ต�ลขอนแก่น มีส่วนร่วมโครงก�รสวนส�ธ�รณะ
ชุมชนบ้�นหมอเฒ่� โดยให้ก�รสนับสนุนป๊ัมน้ำ�เพ่ือใช้ในก�รดูแลสวน
ส�ธ�รณะชุมชนเฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอก�สมห�มงคลพระร�ชพธิบีรม
ร�ช�ภิเษก พระบ�ทสมเด็จพระวชิรเกล�้เจ�้อยู่หัว รัชก�ลที่ 10 รวมถึง 
ก�รเช่ือมโยงเส้นท�งแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนบ้�นหมอเฒ่� ซ่ึงเป็นชุมชน 
ใกล้เคียงศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว 

นอกจ�กน้ีบริษัทได้เปิดโอก�สให้ชุมชนได้เข้�ม�มีส่วนร่วมกับศูนย์
กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ในก�รเป็นวิทย�กรชุมชน เปิดบ้�น
ต้อนรับคณะศึกษ�ดูง�นและก�รเป็นศูนย์กล�งจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีได้
รับก�รสนับสนุนจ�กบริษัท เพ่ือช่วยให้ชุมชนได้มีร�ยได้เพ่ิมข้ึนและพัฒน�
บุคล�กรในชุมชนด้วย

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนวัดหมอเฒ่า

ก�รมีส่วนร่วมของกลุ่มบริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น และศูนย์กสิกรรมธรรม
ช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว ได้มีส่วนร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมช�ติเป็นประจำ�
ทุกปี ในง�น มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน และง�นข�ดทุนเงินกำ�ไรบุญ ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีท�งเครือข่�ยกสิกรรมธรรมช�ติได้รวมตัวกันเพ่ือแลกเปล่ียน แบ่งปัน 
ส่ิงท่ีตนเองมีแก่เพ่ือนเครือข่�ย และมุทิต�จิตต่อครูบ�อ�จ�รย์ของเครือข่�ยฯ   
ซ่ึงร�ยได้ท่ีได้รับจ�กก�รจัดกิจกรรมมอบให้เครือข่�ย เพ่ือบริห�รจัดก�รต่อไป

การสร้างเครือข่าย

ก�รส่งต่อคว�มรู้ศ�สตร์พระร�ช� หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอ
เพียงโดยเปิดให้ผู้สนใจเข้�ศึกษ�ดูง�นและฝึกอบรมฐ�นเรียนรู้สู่คว�มพอเพียง 
ท้ังหมด 18 ฐ�น เพ่ือให้ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันได้

การเผยแผ่ความรู้ผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงาน
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ต�มท่ีกลุ่มบริษัทน้ำ�ต�ลขอนแก่น มีก�รจ้�งง�นผู้พิก�รปฏิบัติ
ง�นศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติเคเอสแอล ริเวอร์แคว โดยมอบหม�ยหน้�ท่ี
ต�มคว�มถนัดของผู้พิก�รดังนี้

1. ผู้ช่วยวิทย�กรฐ�นก�รเรียนรู้ฅนเพ�ะเห็ด  
2. ผู้ช่วยวิทย�กรฐ�นก�รเรียนรู้ฅนรักษ์สมุนไพร
3. ผู้ช่วยวิทย�กรฐ�นก�รเรียนรู้ฅนรักษ์พันธุ์
4. ผู้ช่วยวิทย�กรฐ�นก�รเรียนรู้ฅนช่�งทำ�
5. ผู้ช่วยวิทย�กรฐ�นเรียนรู้คลังเสบียงฅน

โดยวัตถุประสงค์ของก�รจ้�งง�นเพื่อให้พนักง�นได้นำ�ศักยภ�พ
ของตนเองสูก่�รแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้ห้กบับุคคลท่ีสนใจท้ังท่ีเข�้ศกึษ�ภ�ยใน
ศนูย์กสกิรรมธรรมช�ตเิคเอสแอล รเิวอรแ์คว และหนว่ยง�นท่ีเกีย่วข้องกบั
สม�คมผูพ้กิ�รดว้ย โดยท่ีพนกัง�นทุกคนจะมรี�ยไดเ้พิม่จ�กฐ�นเรยีนรูท่ี้
ตนเองรับผิดชอบด้วย

การดูแลผู้พิการ ปฏิบัติงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
เคเอสแอล ริเวอร์แคว

ก�รดูแลส่ิงแวดล้อมผ่�นก�รดำ�เนินง�นของกลุ่ม บริษัทน้ำ�ต�ลขอนแก่น 
คอื ก�รนำ�วสัดเุหลอืใช้จ�กโรงง�นม�ใช้ให้เกดิประโยชนส์งูสดุตอ่เกษตรกร
และชุมชนรอบโรงง�น ตัวอย่�ง เช่น

1. ก�กน้ำ�ต�ล  เพ่ือเป็นอ�ห�รของจุลินทรีย์ในก�รผลิตปุ๋ย
ชีวภ�พ  

2. ถังพล�สติก 200 ลิตร สำ�หรับใช้ในก�รหมักปุ๋ยน้ำ�ชีวภ�พ 
และก�รเพ�ะเห็ด

3. ถังน้ำ�มัน 200 ลิตร สำ�หรับใช้ในก�รผลิตเต�เผ�ถ่�น
คุณภ�พสูง ซึ่งให้ผลพลอยได้คือน้ำ�ส้มควันไม้

4. ก�กหม้อกรอง สำ�หรับมอบให้กับเกษตรกรในก�รเพิ่ม
อินทรีย์วัตถุในดิน และเป็นส่วนผสมของปุ๋ยแห้งชีวภ�พ 
นอกจ�กนี้ท�งบริษัทยังมีก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำ�เร็จรูปเพื่อ
ให้บริก�รแก่ช�วไร่อีกด้วย

การดูแลส่ิงแวดล้อมเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านความยั่งยืนได้ที่ 
                               Facebook : CSR KSL
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รายงานประจำาปี  2562     

กิจกรรมกลุ่ม เคเอสแอล และรางวัลประจำาปี 2562
วันศุกร์ที่ 15 มีน�คม 2562 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 

จัดโครงก�รเชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจก�รประจำ�ปี พ.ศ.2562 โดยบริษัทฯ 
ได้นำ�คณะผู้ถือหุ้นจำ�นวน 61 คน เข้�รับฟังก�รบรรย�ยสรุปและเยี่ยมชม
กิจก�รท่ีโรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย อำ�เภอบ่อพลอย จังหวัดก�ญจนบุรี 
(Bo Ploy Bio-Refinery Complex ) จ�กคณะผู้บริห�ร รวมทั้งก�รรับฟัง 
ก�รบรรย�ยสรุปในโครงก�รของศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ เคเอสแอล  
ริเวอร์แคว เพื่อทร�บถึงภ�พรวมกิจกรรมของศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ  
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ 
ผ�่นก�รเผยแพรแ่ละฝกึอบรมต�มแนวปรญัช�เศรษฐกจิพอเพยีง พรอ้มท้ัง 
ก�รพ�คณะผู้ถือหุ้นเดินท�งไปสักก�ระพระพุทธเมตต�ประช�ไท 
ไตรโลกน�ถคนัธ�รร�ฐอนสุรณ ์ในพระบรมร�ชินปูถมัถ ์ซ่ึงเป็นพระพุทธรปู
คนัธ�รร�ฐหรอืป�งขอฝน ณ วดัทิพย์สคุนธ�ร�ม ตำ�บลดอนแสลบ อำ�เภอ
ห้วยกระเจ� จังหวัดก�ญจนบุรี 

KSL  จัด กิ จ ก ร ร ม พ า 
คณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ 
ประจำาปี พ.ศ.2562

บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) จัดโครงก�รวิ่ง KSL Virtual 
Run 2019 เพ่ือก�รร่วมบริจ�คเงินสนับสนุนก�รซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์
แก่มูลนิธิร�ม�ธิบดีฯ และเพ่ือส่งเสริมเรื่องสุขภ�พและก�รออกกำ�ลังก�ย
ของผู้บริห�รและพนักง�นของกลุ่มบริษัทฯ เพร�ะก�รมีสุขภ�พท่ีดีช่วย 
ส่งเสริมศักยภ�พในก�รทำ�ง�นรวมถึงก�รใช้ชีวิตประจำ�วัน 

เม่ือวันท่ี 1 เมษ�ยน 2562 คุณจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร
และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ เป็นประธ�นเปิดง�น KSL Virtual Run 2019 
อย่�งเป็นท�งก�ร ณ โรงเรียนศรีอยุธย� ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย 
คณะผู้บริห�รและพนักง�นจ�กกลุ่มบริษัทน้ำ�ต�ลขอนแก่น, บริษัท ร�ช�ชูรส 
จำ�กัด และบริษัท ร�ช�เซร�มิค จำ�กัด เข้�ร่วมง�นในครั้งนี้ 

โครงก�รวิ่ง KSL Virtual Run 2019 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริห�ร
และพนกัง�นหันม�ใส่ใจสขุภ�พดว้ยก�รวิง่ออกกำ�ลงัก�ย ผ่�นก�รวิง่สะสม
ระยะท�งต�มเป�้หม�ยท่ีสมคัร ตลอดระยะเวล� 4 เดอืนของโครงก�ร โดย
ผู้บริห�รและพนักง�นที่สังกัดสำ�นักง�นใหญ่ วิ่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษ�ยน -  
31 กรกฎ�คม 2562 และผู้ที่สังกัดโรงง�นวิ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภ�คม -  
31 สิงห�คม 2562  เป้�หม�ยของระยะท�งว่ิงรวมของโครงก�ร KSL Virtual 
Run 2019 คือ 300,000 กิโลเมตร เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจ�คโดยบริษัทฯ 
เป็นผู้สมทบทุน กิโลเมตรละ 5 บ�ท เพ่ือมอบให้แก่มูลนิธิร�ม�ธิบดีฯ 
สำ�หรับสนับสนุนก�รซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ 

โดยหลังจ�กปิดโครงก�รว่ิง ผู้บริห�รและพนักง�นท้ังสังกัดท่ี
สำ�นกัง�นใหญ่และโรงง�น ส�ม�รถสะสมระยะท�งรวมไดท้ั้งหมด 314,116 
กิโลเมตร และเปลี่ยนเป็นเงินบริจ�คเป็นจำ�นวน 1,570,580 บ�ท และ 
เงินบริจ�คสมทบจ�กบุคคลภ�ยนอกท่ีเข้�ร่วมสมัครว่ิงในครั้งนี้อีกจำ�นวน 
15,800 บ�ท  

เมื่อวันที่ 17 กันย�ยน 2562 บริษัทได้จัดง�นปิดโครงก�รวิ่ง KSL 
Virtual Run 2019 ข้ึน ณ อ�ค�ร เคเอสแอล ท�วเวอร ์โดยไดร้บัเกยีรตจิ�ก 
ตัวแทนมูลนิธิร�ม�ธิบดีฯ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์ธงชัย พงมฆพัฒน์ 
กรรมก�รบริห�รและเหรัญญิกมูลนิธิร�ม�ธิบดีฯ ในก�รเข้�ร่วมง�นปิด
โครงก�รและพิธีรับมอบเงินบริจ�คจ�กคุณจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธ�น-
เจ�้หน�้ท่ีบรหิ�รและกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ ่บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั 
(มห�ชน) เพื่อก�รสนับสนุนก�รซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ต่อไป

บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) 
จัดโครงการว่ิง KSL Virtual Run 2019 
เพื่อสมทบเงินให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ
เพื่อสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์และ 
เครื่องมือแพทย์
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วันที่ 16 ตุล�คม 2562 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 
เข้�รับร�งวัลบริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทองแดง จ�กสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ
หน่วยง�นพันธมิตร สำ�หรับก�รมอบร�งวัลให้กับบริษัทท่ีได้ร�งวัลใน
โครงก�รบรษัิทเกษียณสขุ โดยคณุรืน่วด ีสวุรรณมงคล เลข�ธกิ�รสำ�นกัง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ไดข้ึ้นกล�่ว
ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รและมอบร�งวัลแก่บริษัทท่ีได้รับ
ร�งวัลจ�กโครงก�รในครั้งนี้  

ในก�รนี้ น�ยธัชชัย ศุภผลศิริ ประธ�นคณะกรรมก�รกองทุนสำ�รอง
เลีย้งชีพ บรษัิท น้ำ�ต�ลขอนแกน่ จำ�กดั (มห�ชน) เป็นตวัแทนเข้�รบัร�งวลั
บริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทองแดง ภ�ยใต้หลักเกณฑ์จ�กก�รลงน�ม
ประก�ศเจตน�รมณ์ของผู้บริห�รผ่�นก�รให้ข้อมูลผ่�นเว็บไซต์โครงก�ร
อย่�งครบถ้วน และได้รับเกียรติเข้�ร่วมเสวน�ภ�ยใต้หัวข้อ “น�ยจ้�งใน
ดวงใจ สร�้งได้ด้วย PVD หรือกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ” ในง�นครั้งนี้ด้วย

 
ทั้งนี้ เป�้หม�ยของบริษัทฯ คือ ก�รเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน

ให้เกดิก�รออมเงนิผ�่นช่องท�งกองทุนสำ�รองเลีย้งชีพ และก�รพย�ย�มให้

บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) 
รับรางวัลโครงการบริษัทเกษียณสุข ระดับ
เหรียญทองแดง จาก ก.ล.ต. เพ่ือมุ่งหวัง
ให้พนักงานมีเงินท่ีสามารถเล้ียงตัวเองได้ 
หลังเกษียณอายุ 

คว�มรูแ้กพ่นกัง�นเรือ่งก�รออมเงนิเพือ่ไม่นำ�เงนิม�ใชก้อ่นเวล�อนัสมควร 
รวมท้ังพนกัง�นควรเห็นคว�มสำ�คญัของสวสัดกิ�รกองทุนสำ�รองเลีย้งชีพ
ว่�เป็นเงินสำ�หรับใช้ยังชีพหลังเกษียณอ�ยุในอน�คต

โครงก�รบริษัทเกษียณสุขเป็นโครงก�รคว�มร่วมมือของสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ
หน่วยง�นพันธมิตร ได้แก่ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) 
สม�คมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (“AOP”) สม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน 
(“AIMC”) และบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนท่ีให้บริก�รจัดก�รกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ (“บลจ.”) ในก�รจัดโครงก�ร “บริษัทเกษียณสุข” เพื่อส่ง
เสริมให้บริษัทท่ีมีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ หรือ PVD ร่วมสนับสนุนให้
พนักง�นมีเงินใช้อย่�งเพียงพอในวัยเกษียณโดยใช้กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 
(PVD) เป็นเครื่องมือ โดยเช่ือว่� “น�ยจ้�ง” เป็นปัจจัยสำ�คัญท่ีจะสร้�ง
คว�มตระหนักและคว�มรู้ให้กับ “ลูกจ้�ง” ภ�ยใต้แนวคิด “ออมเต็มพิกัด 
จัดแผนเป็น เห็นเงินพอ”

วันที่ 19 กันย�ยน 2562 บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 
(KSL บ่อพลอย) โดยตวัแทนบรษัิท คณุฐติพิงศ ์ไชยเทพ รกัษ�ก�รหัวหน�้
ส่วนคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อม เข้�รับประก�ศนียบัตร
ม�ตรฐ�นฉล�กค�ร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of 
Products, CFP) และฉล�กลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction, 
CFR) จ�กง�น “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำ�ปี 2562 ซ่ึงจัด
โดยองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน) ณ ห้อง
เมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ� กรุงเทพฯ เพื่อ 
สง่เสรมิและสนบัสนนุให้ภ�ครฐั ภ�คเอกชน และชุมชน รว่มกนัลดก�๊ซเรอืน
กระจกภ�ยในประเทศภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นขององค์ก�รบริห�รจัดก�ร 
ก๊�ซเรือนกระจก (องค์ก�รมห�ชน)  โดยน�ยธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ 
เลข�นุก�รรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นประธ�นเปิดง�นและมอบประก�ศนียบัตรและโล่เกียรติยศแก่ 
ภ�ครัฐและภ�คเอกชนท่ีมีส่วนร่วมในก�รลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
ของประเทศ 

บริษัท โรงงานน้ำาตาลนิวกรุงไทย จำากัด 
(KSL บ่อพลอย) รับรางวัลฉลากคาร์บอน
ฟุตพร้ินท์ จากองค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

โดยบรษัิท โรงง�นน้ำ�ต�ลนวิกรงุไทย จำ�กดั มกี�รควบคมุกระบวนก�ร
ผลติน้ำ�ต�ลเพือ่ช่วยลดก�รปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจกให้อยู่ในเกณฑ์ม�ตรฐ�น 
จ�กกระบวนก�รในก�รผลิตดังนี้ กระบวนก�รผลิตน้ำ�ต�ลของโรงง�น 
กระบวนก�รผลิตน้ำ�ใช้ กระบวนก�รผลิตไอน้ำ� กระบวนก�รผลิตพลังง�น
ไฟฟ้� กระบวนก�รบำ�บัดน้ำ�เสีย ก�รขนส่งอ้อยด้วยก�รประหยัดก�ร
ใช้น้ำ�มันและก�รลดก�รปล่อยควันดำ�ในปริม�ณท่ีน้อยลง โดยได้รับ 
ก�รตรวจสอบม�ตรฐ�นจ�กองค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก 
(องค์ก�รมห�ชน) 

    
ท้ังนี้ มีผู้ประกอบก�รและภ�คส่วนต่�งๆ ท่ีมีส่วนร่วมลดก๊�ซ 

เรือนกระจกกว่� 406 ร�ย ส�ม�รถลดปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกได้ 
3,419,849.29 ตันค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�   
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ในปี 2562 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) ได้รับก�ร
ประเมินด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียนประจำ�ปี ในระดับดีเลิศ  
(Excellent) เป็นปีท่ีสองติดต่อกัน โดยสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
เป็นผู้จัดทำ�ก�รสำ�รวจต�มโครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัท 
จดทะเบียน ประจำ�ปี 2562 (CGR 2019) เพื่อทำ�ก�รสำ�รวจและติดต�ม
พฒัน�ก�รด�้นก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รของบรษัิทจดทะเบียนในประเทศไทย 

บรษัิท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)  
ได้รับการประเมินด้านการกำากับดูแล
กิจการจดทะเบียนประจำาปี  2562  
ในระดับดีเลิศ (Excellent) เป็นปีท่ีสอง
ติดต่อกัน

บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน)  
ได้รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ  
(Sustainability Disclosure  
Acknowledgement) ประจำาปี 2562  
จากสถาบันไทยพัฒน์

วันที่ 11 ธันว�คม 2562 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) 
เข�้รับร�งวัลในง�นประก�ศผล Sustainability DisclosureAward (SDC) 
ประจำ�ปี 2562 หรือร�งวัลก�รเปิดเผยข้อมูลคว�มยั่งยืน ประจำ�ปี 2562 
ระดับกิตติกรรมประก�ศจ�กสถ�บันไทยพัฒน์ โดยคุณวัชรินทร์ บุญญวินิจ  
ผู้จัดก�รส่วน-ง�นกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้�รับ
ร�งวัล โดยคุณวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันไทยพัฒน์ ได้ขึ้น 
กล่�วถึงวัตถุประสงค์ของโครงก�รก�รเปิดเผยข้อมูลคว�มย่ังยืน  
ประจำ�ปี 2562 และดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติก�ร ประธ�นสถ�บันไทยพัฒน์ 
ข้ึนกล่�วร�ยง�นก�รขับเคลื่อนประช�คมก�รเปิดเผยข้อมูลคว�มย่ังยืน 
ประจำ�ปี 2562 ณ ห้อง 1601 ช้ัน 16 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  

ท้ังน้ีสถ�บันไทยพัฒน์ ได้จัดต้ังประช�คมก�รเปิดเผยข้อมูลคว�มย่ังยืน 
หรือ “Sustainability Disclosure Community” (SDC) เพื่อช่วยองค์กร 
ยกระดับก�รเปิดเผยข้อมูลด้�นคว�มย่ังยืน ด้วยก�รประเมินสถ�นะก�รเปิดเผย
ข้อมูลขององค์กรสม�ชิก เพ่ือมอบร�งวัลใน 3 ประเภท ได้แก่ ร�งวัล
เกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award), ร�งวัลประก�ศเกียรติคุณ 
(Sustainability Disclosure recognition) และร�งวัลกิตติกรรมประก�ศ 
(Sustainability Disclosure Acknowledgement) เพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�
องคก์รสูค่ว�มย่ังยืนในระยะย�ว และรว่มตอบสนองตอ่เป้�หม�ยก�รพฒัน�
ที่ยั่งยืนต่อไป 

โดยใช้หลักเกณฑ์ในก�รประเมินท่ีพัฒน�จ�กหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) 5 หมวดใหญ่ คือ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 2. ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่�งเท่�เทียมกัน 3. ก�รคำ�นึงถึงบทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย 4. ก�รเปิดเผย
ข้อมูลและคว�มโปร่งใส และ 5. คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร และ
นำ�เสนอผลก�รประเมินในภ�พรวมเพือ่ให้บรษัิทจดทะเบียนโดยท่ัวไปไดใ้ช้
เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท
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GRI CONTENT INDEX
GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE / 

WEBSITE
SDGs EXTERNAL 

ASSURANCE

GRI 101 : Foundation 2016
General Disclosures

General
Disclosures

 2016

ORGANIZATIONAL PROFILE

102-1 Name of the organization 4

SDG 8 - Employment

-

102-2 Activities, brands, products, and services 4 -

102-3 Location of headquarters 4 -

102-4 Location of operations 4 -

102-5 Ownership and legal form 13,23-24 -

102-6 Markets served 16-19 -

102-7 Scale of the organization 197,4-5,8,16-19 -

102-8 Information on employees and other workers 54 -

102-9 Supply chain 11 -

102-11 Precautionary Principle or approach 20-22,77-78 -

102-12 External initiatives 56-59 -

102-13 Membership of associations 15 -

STRATEGY

102-14 Statement from senior decision-maker 6 -

ETHICS AND INTEGRITY

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 201,55-65 SDG 16 - Ethical and lawful behavior -

GOVERNANCE

102-18 Governance structure 25,70 -

102-22 Composition of the highest governance body and its committees 25,31,60,71, 
35-45

-

102-23 Chair of the highest governance body 60 -

102-24 Nominating and selecting the highest governance body 71 -

102-25 Conflicts of interest 63-64 -

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy 61, 79 -

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance 62 -

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 20 -

102-30 Effectiveness of risk management processes 77 -

102-35 Remuneration policies 53 -

102-36 Process for determining remuneration 53 -

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration 53 -

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40 List of stakeholder groups 186 -

102-42 Identifying and selecting stakeholders 186 -

102-43 Approach to stakeholder engagement 186 -

102-44 Key topics an-d concerns raised 186 -

REPORTHING PRACTICE

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 183-184 -

102-46 Defining report content and topic Boundaries 183-184 -

102-47 List of material topics 185 -

102-50 Reporting period 182 -

102-51 Date of most recent previous report 182 -

102-52 Reporting cycle 182 -

102-53 Contact point for questions regarding the report  or its contents 182 -

102-55 GRI content index 212-214 -
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GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE / 
WEBSITE

SDGs EXTERNAL 
ASSURANCE

MATERIAL TOPICS
GRI 200 ECONOMIC STANDARD SERIES

ECONOMIC PERFORMANCE

GRI 103
Management

Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The management approach and its components 98 -
103-3 Evatuation of the management approach -

GRI 103
Economic

Performance

201-1 Direct economic value generated and distributed 8,98 SDG 2 /SDG 5 /SDG 7 /SDG 9
Infastructure investments
SDG 8 - Economic performance
SDG 9 - Research and development

-

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans 57 -
ANTI-CORRUPTION

GRI 103
Management
Approach

2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The management approach and its components 63-64 -
103-3 Evaluation of the management approach -

GRI 205
Anti-corruption

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 63-64 SDG 16 - Anti-corruption -
205-2 Communication and training about anti-corruption policies and procedures 63-64 SDG 16 - Anti-corruption -

Material Topics
GRI 300 Environmental Standard Series

ENERGY

GRI 103
Management

Approach 2016

103-1 Explanation of the material and its Boundary -
103-2 The management approach and its components 189 -

103-3 Evaluation of the management approach -
GRI 302
Energy

302-1 Energy consumption within the organization
189

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

Yes

WATER

GRI 103
Management

Approach 2016

103-1 Explanation of the material and its Boundary -
103-2 The management approach and its components 190 -
103-3 Evaluation of the management approach -

GRI 303
Water

303-1 Water withdrawal by source
190

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

Yes
Yes

303-3 Water recycled and reused 191 SDG 8 /SDG 12-Water efficiency

EMISSIONS

GRI 103
Mangement

Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The mangement approach and its components 190 -
103-3 Evaluation of the management approach -

GRI 305
Emissions

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
190

SDG 3/ SDG 12 - Air quality
SDG 13 - GHG emissions

Yes

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
190

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

Yes

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), and other significant air emissions
192

SDG 3/ SDG 12 - Air quality
SDG 13 - GHG emissions

Yes

EFFLUENTS AND WASTE

GRI 103
Management

Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The management approach and its components 191 -
103-3 Evaluation of the management approach -

GRI 306
Effluents and 

Waste

306-2 Waste by type and disposal method 191-192 SDG 3 -Spills , SDG 6 /SDG 12 - Waste Yes
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GRI STANDARD DISCLOSURE PAGE / 
WEBSITE

SDGs EXTERNAL 
ASSURANCE

Material Topic
GRI 400 Social Standard Series

EMPLOYMENT

GRI 103
Management

Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The management approach and its components 196-197 -
103-3 Evaluation of the management approach -

GRI 401
Employment 

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary 
or part-time employees 196-197

SDG 8 - Earnings, wages and 
benefits

-

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

GRI 103
Management
Approach

2016

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 -

GRI 403 
Occupational 
Health and 

Safety

403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and 
absenteeism, and number of work-related fatalities

  193-195

SDG 3 /SDG 8 - Occupational health 
and safety

Yes

TRAINING AND  EDUCATION

GRI 103
Management

Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -
103-2 The management approach and its components 198 -

103-3 Evaluation of the management approach -

GRI 404
Training and 
Education

404-1 Average hours of training per year employee
198

SDG 4 / SDG 8 - Employee training 
and education

-

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs
198

SDG 8 - Earnings, wages and 
benefits

-
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