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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1)

เป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิ จ
บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยยึด
หลักกำรดำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ภำยใต้
นโยบำยคุณภำพ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้
วิ สยั ทัศน์
เรำคือนวัตกรรมพลังงำนธรรมชำติเพื่อทุกควำมต้องกำร
พันธกิ จ
1.
2.
3.
4.

สร้ำงรำยได้ให้แก่ชำวไร่ บนพืน้ ฐำนของกำรพัฒนำระบบกำรเกษตรทีย่ งยื
ั่ น
พัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทีม่ มี ลู ค่ำสูง
พัฒนำศักยภำพของบุคลำกร และระบบงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเติบโต
พัฒนำกระบวนกำรและเทคโนโลยีกำรผลิตให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทัง้ ควำมเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
และชุมชน
5. ส่งเสริมงำนด้ำนนวัตกรรม สนับสนุนกำรทำวิจยั และพัฒนำ เพื่อขยำยตัวและเติบโตไปสูธ่ ุรกิจใหม่ๆ ทีม่ ศี กั ยภำพ
นโยบายคุณภาพ
ผลิตน้ำตำลทรำยคุณภำพสูง ด้วยประสิทธิภำพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลำ ลูกค้ำมันใจ
่ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
เป้ำหมำยระยะยำวในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั คือ กำรเป็ นหนึ่งในผูน้ ำในกำรผลิตน้ ำตำล ผลผลิตพลอยได้อ่นื จำก
กำรผลิตน้ำตำล รวมถึงกำรผลิตทีส่ ร้ำงมูลค่ำเพิม่ ซึง่ เห็นได้จำกนโยบำยในส่วนธุรกิจน้ำตำลของบริษทั ได้แก่ “ผลิตน้ำตำลทรำย
คุณภำพสูง ด้วยประสิทธิภำพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลำ ลูกค้ำมันใจ
่ ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค” ทำให้โรงงำนน้ ำตำลทัง้ 5 โรงงำน
ภำยในกลุ่ม จัดได้ว่ำเป็ นกลุ่มโรงงำนน้ ำตำลลำดับต้นของกลุ่มผู้ผลิตน้ ำตำลทัง้ ประเทศที่มปี ระสิทธิภำพกำรผลิตสูงและผลิต
น้ำตำลได้อย่ำงมีคุณภำพ อีกทัง้ ด้วยเป้ำหมำยกำรเป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตผลพลอยได้อ่นื จำกกำรผลิตน้ ำตำล และกำรเห็นศักยภำพ
ของธุรกิจต่อเนื่องจำกธุรกิจน้ ำตำล เช่น ธุรกิจเอทำนอล ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำ ทำให้บริษทั มีกำรลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องมำโดย
ตลอด
ในระยะสัน้ บริษัทมีเป้ำหมำยทีจ่ ะเป็ นหนึ่งในผู้นำทำงด้ำนกำรบริหำรต้นทุนและประสิทธิภำพทำงด้ำนกำรผลิต โดย
นำเอำเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเข้ำมำประยุกต์ใช้กบั ระบบกำรผลิตและกำรจัดกำร นอกจำกนี้ บริษัทเข้ำใจว่ำควำมเสีย่ งหลักของ
บริษทั คือ ปริมำณอ้อย โรงงำนน้ำตำลและธุรกิจต่อยอด ไม่สำมำรถอยู่รอดได้ถำ้ ขำดอ้อยเข้ำหีบ บริษทั จึงมีเป้ำหมำยทีจ่ ะช่วย
ลดต้นทุนกำรผลิตอ้อย เพิม่ ผลผลิตและประสิทธิภำพกำรผลิตอ้อยของเกษตรกรชำวไร่ออ้ ย เพื่อให้เกษตรกรชำวไร่สำมำรถอยู่
รอด รวมถึงกำรสร้ำงผลตอบแทนทีเ่ หมำะสมให้แก่เกษตรกรชำวไร่
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การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ ที่ 6/2559-2560 ได้มมี ติให้ควบบริษทั (Amalgamation) ระหว่ำง (1)
บริษทั เคเอสแอลจีไอ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ กับ (2) บริษทั บีบพี ี โฮลดิง้ จำกัด (“BBH”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) และจัดตัง้ บริษทั ใหม่ในชื่อ บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (“BBGI”) เพื่อประกอบธุรกิจเป็ น
บริษทั โฮลดิง้ ทีล่ งทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ชวี ภำพ ซึง่ ต่อมำ ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด แล้วเสร็จใน
เดือนตุลำคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนเริม่ แรกและทุนเรียกชำระจำนวน 2,532 ล้ำนบำท ทัง้ นี้บริษทั ฯ และบริษทั บำงจำก
คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) ถือหุน้ ในบริษทั บีบจี ไี อ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตำมลำดับ
1.2)

ในปี 2561 บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็ นบริษทั มหำชน ในชื่อ บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน) และมีแผนทีจ่ ะ
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจำกนัน้ โครงกำรทีพ่ ฒ
ั นำแล้วเสร็จในปี 2561 มีดงั นี้
- โครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตไบโอดีเซลจำก 930,000 ลิตรต่อวัน เป็ น 1,000,000 ลิตรต่อวัน หรือเทียบเท่ำ
330 ล้ำนลิตรต่อปี
- โครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ ำตำลที่โรงงำนน้ ำพอง โดยเพิม่ กำลังกำรผลิตจำก 45.00
ล้ำนลิตรต่อปี เป็ น 49.50 ล้ำนลิตรต่อปี
- โครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ำตำลทีโ่ รงงำนบ่อพลอย โดยเพิม่ กำลังกำรผลิตจำก 200,000
ลิตรต่อวัน เป็ น 300,000 ลิตรต่อวัน หรือเทียบเท่ำ 99.00 ล้ำนลิตรต่อปี
ในปี 2562 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1/2562 ได้มมี ติให้ชะลอกำรเสนอขำยหุน้ ที่
ออกใหม่ต่อประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก รวมถึงกำรนำหุน้ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ออกไปก่อน เนื่องจำกสถำนกำรณ์
ทำงด้ำนตลำดยังไม่เอือ้ อำนวยในขณะนี้
ปจั จุบนั โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ ได้แก่ โครงกำรก่อสร้ำงโรงกลันกลี
่ เซอรีนบริสุทธิก์ ำลังกำรผลิต 100 ตัน
กลีเซอรีนดิบต่อวัน และโครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตเอทำนอลจำกกำกน้ ำตำลเพิม่ อีก 200,000 ลิตรต่อวัน หรือเทียบเท่ำ 66
ล้ำนลิตรต่อปี โดยคำดว่ำจะต้องใช้เงินลงทุนรวมกว่ำ 1,400 ล้ำนบำท
ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริษทั
บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย ภำยใต้กลุม่ เคเอสแอล เป็ นกลุ่มบริษทั ผูผ้ ลิตและจำหน่ำย
น้ำตำลทรำยใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษทั มีโรงงำนน้ำตำลทีอ่ ยูภ่ ำยใต้กลุม่ ธุรกิจทัง้ หมด 5 โรงงำน โดยแบ่ง
สำยกำรผลิตออกเป็ น 3 ภำค ดังนี้
1.3)

1. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงำน ได้แก่ บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) สำขำ อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น และ สำขำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
2. ภำคตะวันตก จังหวัดกำญจนบุรี มี 2 โรงงำน ได้แก่ บริษทั โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด และ บริษทั น้ำตำลท่ำ
มะกำ จำกัด
3. ภำคตะวันออกมี 1 โรงงำน คือ บริษทั น้ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี จำกัด จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อยผลิต ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักทีเ่ ป็ นน้ำตำลทรำย
ซึง่ สำมำรถจำแนกประเภทได้ 5 ประเภท คือ น้ำตำลทรำยดิบ (Raw Sugar), น้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง (High Pol Sugar),
น้ำตำลทรำยขำว (White Sugar) น้ำตำลทรำยขำวบริสทุ ธิ ์ (Refined Sugar) และน้ำเชื่อม (Liquid Sugar) และผลิตภัณฑ์เสริมที่
เกีย่ วเนื่องทีไ่ ด้จำกกระบวนกำรผลิตน้ำตำลทรำยอีก เช่น กำกน้ำตำล (Molasses) กำกอ้อย (Bagasses) และกำกหม้อกรอง
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
หน้ ำ 2

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

(Filter Cake) โดยบริษทั ได้ขยำยกำรลงทุนต่อยอดจำกกระบวนกำรผลิตน้ำตำล เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิม่ (ดังแสดงในแผนภำพที่ 1.1)
คือ
(1) โรงงำนผลิตเอทำนอล ซึง่ ใช้ผสมกับน้ำมัน เป็ นเชือ้ เพลิงสำหรับรถยนต์ ใช้วตั ถุดบิ คือ กำกน้ำตำล และน้ำอ้อย (ปจั จุบนั
อยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน))
(2) โรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพ ใช้วตั ถุดบิ ที่เป็ นน้ ำเสียที่มำจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอล มำหมักให้ได้ก๊ำซชี วภำพเป็ น
เชือ้ เพลิงเสริมสำหรับโรงไฟฟ้ำ (ปจั จุบนั อยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน))
(3) โรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้วตั ถุดบิ ที่เป็ นของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน้ ำตำล (กำกหม้อกรอง) และน้ ำเสียที่มำจำก
กระบวนกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ และกำรผลิตเอทำนอล
(4) โรงไฟฟ้ำ ใช้วตั ถุดบิ ทีเ่ ป็ นของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน้ำตำล (กำกอ้อย) และก๊ำซชีวภำพทีไ่ ด้จำกโรงงำนผลิตก๊ำซ
ชีวภำพเป็ นเชือ้ เพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และพลังไอน้ำขำยให้กบั โรงงำนในเครือและกำรไฟฟ้ำ

แผนภาพที ่ 1.1: ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิ ตน้ าตาลในปัจจุบนั และโครงการที ใ่ ห้มลู ค่าเพิ ม่ ของบริ ษทั น้ าตาลข่อนแกน จากัด (มหาชน)

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
หน้ ำ 3

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย มีกำรลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ทุนชาระแล้ว สัดส่วน
กลุ่มธุรกิ จ/ชื่อบริษทั
(ล้านบาท) การลงทุน ประเภทของธุรกิ จ
ธุรกิ จน้ าตาล
บริษทั น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
600.00
90.21% ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำย
บริษทั โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด
1,000.00
95.78% ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำย
บริษทั น้ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี จำกัด
500.00
98.61% ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำย
บริษทั น้ำตำลสะหวันนะเขต จำกัด
684.76
98.49% เพำะปลูกอ้อย ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำย ประเทศลำว
Koh Kong Plantation Co., Ltd.*
936.98
80.00% เพำะปลูกอ้อยทีเ่ กำะกง ประเทศกัมพูชำ
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
1,167.66
80.00% ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำย ประเทศกัมพูชำ
ธุรกิ จสนับสนุน
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)**
191.66
23.82% รับฝำกและขนถ่ำยสินค้ำ ให้เช่ำคลังสินค้ำและอสังหำริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ำยแป้งข้ำวสำลี
และบริษทั ย่อย 5 แห่ง
น้ำมันปำล์ม และบรรจุภณ
ั ฑ์จำกพลำสติก
บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จำกัด
20.00
79.55% บริษทั รับอนุญำตส่งออกน้ำตำล โดยเป็ นตัวแทนในกำรส่งออก
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จำกัด
300.00 100.00% ซือ้ มำขำยไปน้ำตำลทรำยในประเทศ และดำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จำกัด
480.00 100.00% จัดหำวัตถุดบิ สำหรับกำรเพำะปลูกอ้อย
บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
0.25 100.00% ให้บริกำรขนส่ง และขนถ่ำยสินค้ำ
Wynn In Trading Co., Ltd.
487.50 100.00% ธุรกิจซือ้ มำขำยไปและบริกำรให้คำปรึกษำ
ธุรกิ จพลังงานและเชื้อเพลิ งชีวภาพ
บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน)*** และบริษทั ย่อย 3
2,532.00
40.00% บริษทั โฮลดิง้ ทีล่ งทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ไบโอฟูเอลและผลิตภัณฑ์เกีย่ วเนื่อง
แห่ง บริษทั ร่วม 1 แห่ง
บริษทั โรงไฟฟ้ำน้ำตำลขอนแก่น จำกัด
800.00 100.00% ผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
หน้ ำ 4

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
กลุ่มธุรกิ จ/ชื่อบริษทั
ธุรกิ จอืน่ ๆ
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด

แบบ 56 - 1
ทุนชาระแล้ว สัดส่วน
(ล้านบาท) การลงทุน ประเภทของธุรกิ จ
840.00

91.02%

พัฒนำและลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ เพื่อให้เช่ำ และเป็ นศูนย์ฝึกอบรมของกลุม่ บริษทั

หมำยเหตุ
สัดส่วนกำรลงทุนหมำยรวมถึง อัตรำกำรถือหุน้ ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมรวมกัน
* ถือทำงอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd.
** บริษทั ร่วม : บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย 5 แห่ง ได้แก่ (1) บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ำมัน จำกัด (2) บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จำกัด (เดิมชื่อ
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด) (3) บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (4) บริษทั ที เอส คลังสินค้ำ จำกัด (5) บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
*** บริษทั ร่วม : บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย 3 แห่ง บริษทั ร่วม 1 แห่ง ได้แก่ (1) บริษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จำกัด (2) บริษทั บำงจำกไบโอฟูเอล
จำกัด (3) บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน) (4) บริษทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่อ บริษทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จำกัด) (บริษทั ร่วม) ซึง่ รวม
บริษทั ย่อยอีก 3 แห่ง

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
หน้ ำ 5

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ในกลุ่ม ณ 31 ตุลาคม 2562 ดังนี้

บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
(บริ ษทั จดทะเบียน : KSL) ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 2,205 ล้านบาท

ธุรกิ จน้าตาล

ธุรกิ จพลังงานและเชื้อเพลิ งชีวภาพ

ธุรกิ จสนับสนุน

บริษทั น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
600 ล้ำนบำท (90.21%)

บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน)
2,532 ล้ำนบำท (40.00%)

บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
191.66 ล้ำนบำท (23.82%)

บริษทั โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด บริษทั โรงไฟฟ้ำน้ำตำลขอนแก่น จำกัด
1,000 ล้ำนบำท (95.78%)
800 ล้ำนบำท (100.00%)

บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
20 ล้ำนบำท (79.55%)

บริษทั น้ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี จำกัด
500 ล้ำนบำท (98.61%)

บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จำกัด
300 ล้ำนบำท (100.00%)

บริษทั น้ำตำลสะหวันนะเขต จำกัด
684.76 ล้ำนบำท (98.49%)

บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จำกัด
480 ล้ำนบำท (100.00%)

Koh Kong Plantation Co., Ltd. &
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
2,104.64 ล้ำนบำท (80.00%)

บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
0.25 ล้ำนบำท (100.00%)

ธุรกิ จอื่นๆ
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
840 ล้ำนบำท (91.02%)

Wynn In Trading Co., Ltd.
487.50 ล้ำนบำท (100.00%)
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
หน้ ำ 6

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

บริษทั มีบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมโดยมีรำยละเอียดสำมำรถจำแนกตำมประเภทของธุรกิจได้ดงั นี้
ธุรกิ จน้าตาล
บริษทั น้ ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
เป็ นบริษัทผลิตและจำหน่ ำยน้ ำตำลและผลพลอยได้อ่นื ๆ สำขำที่ 1 โรงงำนตัง้ อยู่ท่อี ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำมำรถหีบอ้อยได้
สูงสุดที่ 40,000 ตันอ้อย/วัน และสำขำที่ 2 โรงงำนตัง้ อยู่ทอ่ี ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สำมำรถหีบอ้อยได้ท่ี 36,000 ตันอ้อย/วัน โดยทัง้ สอง
โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทงั ้ น้ำตำลทรำยดิบ น้ำตำลไฮโพล น้ำตำลทรำยขำว น้ำตำลทรำยขำวบริสทุ ธิ ์ และน้ำเชื่อม
บริษทั น้ ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
เป็ นบริษทั ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำยและผลพลอยได้อ่นื ๆ โรงงำนตัง้ อยู่ท่ี อำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี สำมำรถหีบอ้อยได้สงู สุด
ที่ 20,000 ตันอ้อย/วัน โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทงั ้ น้ำตำลทรำยดิบ น้ำตำลทรำยขำว และน้ำตำลทรำยขำวบริสทุ ธิ ์
บริษทั โรงงำนน้ ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด
เป็ นบริษทั ผลิตและจำหน่ำยน้ ำตำลทรำยและผลพลอยได้อ่นื ๆ โรงงำนตัง้ อยู่ท่ี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี (เดิมเมื่อเริม่ ต้นกิจกำร
โรงงำนตัง้ อยู่ท่ี อำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุร)ี สำมำรถหีบอ้อยได้สงู สุดที่ 32,000 ตันอ้อย/วัน โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทงั ้ น้ำตำลทรำย
ดิบ น้ำตำลทรำยขำว และน้ำตำลทรำยขำวบริสทุ ธิ ์
บริษทั น้ ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี จำกัด
เป็ นบริษทั ผลิตและจำหน่ ำยน้ ำตำลทรำยและผลพลอยได้อ่นื ๆ โรงงำนตัง้ อยู่ท่ี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำมำรถหีบอ้อยได้สงู สุดที่
3,500 ตันอ้อย/วัน ซึง่ กำลังกำรหีบอ้อยลดลง เนื่องมำจำก บริษทั มีกำรส่งเครื่องจักรส่วนหนึ่งไปทีป่ ระเทศลำว และประเทศกัมพูชำ โรงงำน
สำมำรถผลิตได้ทงั ้ น้ำตำลทรำยดิบ และน้ำตำลไฮโพล
บริษทั น้ ำตำลสะหวันนะเขต จำกัด
เป็ นบริษทั ทีไ่ ด้รบั สัมปทำนพืน้ ทีส่ ำหรับเพำะปลูกอ้อยประมำณ 10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จำกรัฐบำลลำวโดยบริษทั จะเพำะปลูกอ้อย
เอง และมีโรงงำนน้ำตำลทีส่ ะหวันนะเขต สำมำรถหีบอ้อยได้สงู สุดที่ 3,000 ตันอ้อยต่อวัน ผลผลิตจะเป็ นน้ำตำลทรำยดิบ และผลพลอยได้
อื่นๆ
Koh Kong Plantation Co., Ltd and Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd
เป็ นบริษัทที่ได้รบั สัมปทำนพื้นที่สำหรับเพำะปลูกอ้อย ณ วันที่ 31 ตุ ลำคม 2562 มีสมั ปทำนพื้นที่ รวมประมำณ 18,097 เฮกเตอร์
(112,856 ไร่) จำกรัฐบำลกัมพูชำโดยบริษทั จะเพำะปลูกอ้อยเอง และมีโรงงำนน้ำตำลทีเ่ กำะกง สำมำรถหีบอ้อยได้สงู สุดที่ 6,000 ตันอ้อย
ต่อวัน ผลผลิตจะเป็ นน้ำตำลทรำยดิบ และผลพลอยได้อ่นื ๆ

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
หน้ ำ 7

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

ธุรกิ จพลังงานและเชื้อเพลิ งชีวภาพ
บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน)
บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อตุลำคม 2560 ซึง่ เกิดจำกกำรควบรวมบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ชีวภำพของ บริษทั น้ ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อยของ บริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) โดยบริษทั แห่ง
ใหม่น้ี ดำเนินธุรกิจในลักษณะโฮลดิง้ คอมปำนี ทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั ต่ำงๆ ดังนี้
- บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยเอทำนอลจำก กำกน้ ำตำล กำลังกำรผลิต
เอทำนอล 450,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนกำรถือหุน้ 99.99%
- บริษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลจำก มันสำปะหลัง กำลังกำรผลิต
เอทำนอล 150,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนกำรถือหุน้ 85%
- บริษทั บำงจำกไบโอฟูเอล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ำยไบโอดีเซล กำลังกำรผลิต 1,000,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 70%
- บริษทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยเอทำนอลจำก มันสำปะหลัง ธุรกิจแป้งมัน และ
พลังงำน กำลังกำรผลิตเอทำนอล 400,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนกำรถือหุน้ 21.28%
ทำให้บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน) เป็ นกลุ่มบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยเชื้อเพลิงชีวภำพทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศ
โดยมีกำลังกำรผลิตของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมรวมกัน 2,000,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็ นกำลังกำรผลิตเอทำนอลรวม 1,000,000 ลิตรต่อ
วัน และกำลังกำรผลิตไบโอดีเซล 1,000,000 ลิตรต่ อวัน ซึ่งบริษัทนี้จะเป็ นบริษัทหลัก (flagship company) ในกำรขยำยธุรกิจ ด้ำ น
ผลิตภัณฑ์ชวี ภำพต่อไปในอนำคต
บริษทั โรงไฟฟ้ำน้ ำตำลขอนแก่น จำกัด
ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปลำยปี 2546 เป็ นบริษัทที่จดั ตัง้ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำและผลิตไอน้ ำโดยใช้กำกอ้อยเป็ นเชื้อเพลิงหลัก โดย
จำหน่ำยไฟฟ้ำพร้อมกับไอน้ำให้โรงงำนน้ำตำล และโรงงำนอื่นๆ ในกลุ่ม และมีไฟฟ้ำทีเ่ กินควำมต้องกำรของกลุ่ม สำมำรถจำหน่ำยให้กบั
กำรไฟฟ้ำฝำ่ ยผลิตและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค ปจั จุบนั บริษทั มีสำขำรวม 3 สำขำ โดยสำขำทีห่ นึ่งตัง้ อยู่ใกล้เคียงโรงงำนน้ำตำลขอนแก่น อ.
น้ ำพอง จ.ขอนแก่น สำขำทีส่ องตัง้ อยู่ใกล้เคียงโรงงำนน้ ำตำลนิวกรุงไทย จ. กำญจนบุ รี (โครงกำรพลังงำนทดแทนบ่อพลอย) และสำขำที่
สำมตัง้ อยู่ใกล้เคียงโรงงำนน้ำตำลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย (โครงกำรเลย) ทำให้ปจั จุบนั บริษทั มีกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำรวม 190 MW
ธุรกิ จสนับสนุน
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) (TSTE ) และบริษทั ย่อย
บริษทั เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่ำคลังเก็บสินค้ำ บริกำรขนถ่ำยสินค้ำขึน้ เรือเดินสมุทร
บริกำรท่ำเทียบเรือและบริกำรสินค้ำผ่ำนท่ำ โดยท่ำเรือและคลังสินค้ำ ตัง้ อยู่ท่อี ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร ริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ
ลูกค้ำส่วนใหญ่จะเป็ นบริษทั น้ำตำลในกลุ่ม KSL โรงงำนน้ำตำลอื่นทีถ่ อื หุน้ โดยพันธมิตรทำงกำรค้ำอื่นๆ และลูกค้ำทัวไป
่
นอกจำกนี้ทำง
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) เป็ นบริษทั แม่ของบริษทั ย่อยอีก 5 บริษทั ซึง่ ดำเนินธุรกิจหลัก ๆ คือ ธุรกิจซือ้ ขำย ให้เช่ำ
อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้งสำลี ธุรกิจผลิตถุงกระสอบพลำสติก โรงงำนผลิตน้ำมันปำล์ม และธุรกิจท่ำเรือคอนเทนเนอร์ (รำยละเอียดดู
ได้จำกข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) (TSTE) และ บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
(TMILL))
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บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
บริษทั จัดตัง้ ขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็ นบริษทั ส่งออกน้ำตำลรับอนุญำตตำมข้อกำหนดของ พรบ. อ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ดำเนิน
ธุรกิจเป็ นตัวแทนของบริษทั น้ำตำลในกลุ่มและบริษทั น้ำตำลอื่นๆ ในกำรส่งออกน้ำตำลไปต่ำงประเทศ
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัทจัดตัง้ ขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ปจั จุบนั ดำเนินธุรกิจซื้อมำขำยไปน้ ำตำลทรำยและผลิตภัณฑ์ท่เี กีย่ วข้องสำหรับลูกค้ำภำยในประเทศ
นอกจำกนี้บริษทั ได้มกี ำรเพำะปลูกอ้อยในทีด่ นิ ของบริษทั เอง
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จำกัด
บริษทั จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรจัดหำและจัดจำหน่ำยวัตถุดบิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเกษตร เช่น จำหน่ ำยปุ๋ยอินทรีย์ และรวมถึงกำร
ให้บริกำรทำงกำรค้ำต่ำงๆ
บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
บริษทั จัดตัง้ ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำตำลและสินค้ำอื่นๆ ปจั จุบนั บริษทั ยังไม่ได้เริม่ ดำเนินกำร
Wynn In Trading Co., Ltd.
บริษทั ดำเนินธุรกิจซือ้ มำขำยไประหว่ำงประเทศ ให้คำปรึกษำ และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยบริษทั เข้ำไปถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100
ธุรกิ จอื่นๆ
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
บริษทั ดำเนินธุรกิจทำสวนเกษตรและบ้ำนพักตำกอำกำศทีจ่ งั หวัดกำญจนบุรใี นชื่อ “ริเวอร์แควปำร์คแอนด์รสี อร์ท ” โดยให้บริกำรบ้ำนพัก
และใช้เป็ นทีจ่ ดั อบรมสัมมนำให้แก่บุคลำกรภำยในกลุ่ม และลูกค้ำทัวไป
่ นอกจำกนี้ยงั ประกอบธุรกิจให้เช่ำอำคำรสำนักงำน ย่ำนใจกลำง
เขตธุรกิจในกรุงเทพมหำนครโดยเป็ นเจ้ำของอำคำรลิเบอร์ต้สี แควร์ สีลม ซึง่ เป็ นอำคำรสูง 22 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 6 ชัน้ มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่ำรวม
ประมำณ 19,151 ตำรำงเมตร ทัง้ ยังมีกำรลงทุนในทีด่ นิ อื่นเพื่อกำรให้เช่ำและจำหน่ำยในอนำคต

สมาชิ กองค์กร
บริษทั ฯ เป็ นสมำชิกของสมำคมจำนวนหนึ่งและมีผแู้ ทนของบริษทั ฯ เป็ นกรรมกำรในองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
โดยตรงบำงแห่ง ดังต่อไปนี้ คือ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย – กลุม่ อำหำร/น้ำตำล สมำคมผูผ้ ลิตน้ำตำลและชีวพลังงำนไทย และ
บริษทั ไทยชูกำร์ มิลเลอร์ จำกัด
สำหรับนโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษั ทย่อยและบริษัทร่วมในกลุ่มนัน้ จะจัดบริษัทที่มลี กั ษณะธุรกิจคล้ำยกันอยู่
ภำยใต้บริหำรงำนคณะผูบ้ ริหำรเดียวกัน เช่น บริษทั ในธุรกิจน้ำตำลทัง้ 4 บริษทั จะอยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำรชุด
เดียวกัน ส่วนบริษทั ในธุรกิจสนับสนุ น ได้แก่ ธุรกิจพลังงำนและสำรเคมี และธุรกิจอื่นๆ บริษทั จะจัดส่งบุคลำกรของบริษทั เข้ำไปร่วมเป็ น
กรรมกำรบริษทั เพื่อร่วมในกำรกำหนดนโยบำยและในบำงบริษทั ย่อย บริษทั ได้ส่งบุคลำกรของบริษทั เองเข้ำไปดำรงตำแหน่ งผูบ้ ริหำร
ระดับสูงของบริษทั ย่อย เพื่อให้บริษทั ย่อยดังกล่ำวดำเนินนโยบำยบริหำรสอดคล้องกับบริษทั ใหญ่
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
2.1) โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั
ปี 2562

% กำรถือหุน้
ของบริษทั
ปี 2562

รำยได้

1. บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

บริษทั แม่

(ล้ำนบำท)
11,224

2. บริษทั น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด

90.21%

3. บริษทั โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด

ชือ่ บริษทั

ปี 2561
%

รำยได้

ปี 2560
%

43%

(ล้ำนบำท)
9,819

2,395

9%

95.78%

3,298

4. บริษทั น้ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี จำกัด

98.61%

5. บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จำกัด

รำยได้

%

38%

(ล้ำนบำท)
8,416

33%

2,888

11%

3,006

12%

13%

4,274

17%

3,631

14%

571

2%

562

2%

664

3%

79.55%

19

0%

17

0%

13

0%

6. บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน)*

40.00%

0

0%

0

0%

2,148

8%

7. บริษทั โรงไฟฟ้ำน้ำตำลขอนแก่น จำกัด

100.00%

3,588

14%

3,643

14%

2,386

9%

8. บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จำกัด

100.00%

360

1%

382

1%

362

1%

9. บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด

91.02%

190

1%

193

1%

188

1%

10. บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จำกัด

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. บริษทั น้ำตำลสะหวันนะเขต จำกัด

98.49%

309

1%

199

1%

418

2%

14. Wynn In Trading Co., Ltd.

100.00%

0

0%

0

0%

0

0%

15. บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด

100.00%

0

0%

0

0%

0

0%

รวม

25,833

100%

25,808

100%

25,379

100%

หักรายการระหว่างกัน

-7,978

-7,996

-9,756

รวมรายได้

17,855

17,812

15,623

* ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ตุลำคม ปี 2560 บริษทั ได้ถอื หุน้ ทำงอ้อมใน บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน) ผ่ำนบริษทั ร่วม คือ บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด
(มหำชน) โดยบริษทั ถือหุน้ ในบริษทั ดังกล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 40
**ถือทำงอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd.
(คำอธิบำยกำรเปลีย่ นแปลงของรำยได้ และผลกำรดำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกิจ โปรดดู ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน)
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2.2) การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์
ผลิ ตภัณฑ์หลัก : น้าตาล
น้าตาล : ลักษณะผลิ ตภัณฑ์
บริษทั เป็ นกลุ่มบริษทั น้ ำตำลในประเทศไทยทีไ่ ด้ผ่ำนกำรตรวจรับรองระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพตำม “มำตรฐำน SQF 2000”,
“มำตรฐำน ISO 9001 Version 2000” รวมทัง้ “มำตรฐำนระบบวิเครำะห์อนั ตรำยและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม” หรือ HACCP น้ำตำลทรำยที่
กลุ่มบริษทั ผลิตสำมำรถจำแนกได้ตำมประเภทและเกรดของควำมบริสทุ ธิของน
์ ้ำตำลเป็ น 5 ชนิด ได้แก่
น้ำตำลทรำยดิบ (Raw Sugar) - เป็ นน้ำตำลทรำยมีค่ำสีสงู กว่ำ 1,500 ICUMSA สีจะมีลกั ษณะเป็ นสีน้ำตำลเข้ม มีสงิ่ สกปรกเจือ
ปนสูง ควำมบริสุทธิต์ ่ำ กำรขนถ่ำยจะขนถ่ำยในลักษณะเป็ น BULK ไม่ได้ใส่ในกระสอบ น้ ำตำลชนิดนี้ไม่สำมำรถนำไปบริโภคโดยตรงได้
ผูซ้ อ้ื จะต้องนำน้ำตำลไปผ่ำนกระบวนกำรรีไฟน์หรือทำให้บริสทุ ธิก่์ อนเพื่อผลิตเป็ นน้ำตำลทรำยขำวหรือน้ำตำลทรำยขำวบริสทุ ธิ ์
น้ ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง (High Pol Sugar) - เป็ นน้ ำตำลทรำยมีค่ำสีอยู่ระหว่ำง 1,000 – 1,500 ICUMSA สำมำรถนำไป
บริโภคได้โดยตรง กำรขนส่งนิยมบรรจุเป็ นกระสอบ รำคำจะถูกกว่ำน้ำตำลทรำยขำวและน้ำตำลทรำยขำวบริสทุ ธิ ์
น้ ำตำลทรำยขำว (White Sugar) - เป็ นน้ ำตำลทรำยมีค่ำสีประมำณ 46 - 200 ICUMSA มีค่ำโพลำไรเซชันไม่
่ น้อยกว่ำ 99.50
ดีกรี น้ ำตำลประเภทนี้โดยทัวไปเป็
่
นน้ ำตำลทรำยทีป่ ระชำชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้เป็ นวัตถุดบิ ในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรทีต่ ้องกำร
ควำมบริสทุ ธิปำนกลำง
์
น้ำตำลทรำยขำวบริสทุ ธิ ์ (Refined Sugar) - เป็ นน้ำตำลทรำยมีค่ำสีไม่เกิน 45 ICUMSA มีลกั ษณะเด่นคือมีควำมบริสทุ ธิสู์ ง เป็น
น้ำตำลทีน่ ิยมใช้ในอุตสำหกรรมทีต่ อ้ งใช้น้ำตำลทีม่ คี วำมบริสทุ ธิมำก
์ เช่น อุตสำหกรรมยำ เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมและเครื่องดื่มบำรุง
กำลัง
น้ ำเชื่อม (Liquid Sugar) - เป็ นน้ ำตำลทีไ่ ด้จำกกำรแปรสภำพของผลึกน้ ำตำล เป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ่ำสีไม่เกิน 35 ICUMSA และมี
ควำมเข้มข้นประมำณ 66.5 - 67.50% มีลกั ษณะเด่นคือมีควำมบริสุทธิสู์ ง เป็ นผลิตภัณฑ์ทน่ี ิยมนำมำใช้ในอุตสำหกรรมเพื่อควำมสะดวก
ในกระบวนกำรผลิต เช่น เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมและเครื่องดื่มบำรุงกำลัง
ภำยหลังจำกทีม่ กี ำรผ่ำนกระบวนกำรผลิตน้ำตำลแล้ว ของเหลวทีเ่ หลือทีไ่ ม่สำมำรถทำให้เป็ นเม็ดน้ ำตำลได้ หรือต่ำกว่ำจุดคุม้ ทุน
ที่จ ะไปทำเป็ น น้ ำ ตำลเรียกว่ำ กำกน้ ำตำล กำกน้ ำ ตำลจัด เป็ น ผลผลิตพลอยได้จำกกำรผลิตน้ ำ ตำลทรำยที่ยงั มีมูลค่ำ โดยทัวไปจะมี
่
ส่วนประกอบของสำรต่ำงๆ คือ น้ ำ 20% น้ ำตำลซูโครส 30% น้ ำตำลอินเวอร์ท 32% อินทรียส์ ำรซึง่ ไม่ใช่น้ ำตำล 12% และ เถ้ำ 6% และ
ในปริมำณอ้อย 1 ตัน โรงงำนน้ำตำลจะได้ผลผลิตกำกน้ำตำลประมำณ 45 - 50 กิโลกรัม ดังนัน้ ผลผลิตกำกน้ำตำลในแต่ละปี จะมีมำกน้อย
เพียงใดขึน้ อยู่กบั ปริมำณอ้อยเข้ำหีบของโรงงำนน้ำตำลในแต่ละปี กำกน้ำตำลสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงกว้ำงขวำงในอุตสำหกรรม
ชีวะเคมี (Biochemistry Industry) ซึง่ ได้แก่ อุตสำหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้มกลันสุ
่ รำ อุตสำหกรรมผลิตยีสต์ อุตสำหกรรมผลิตผงชูรส
อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ (โดยผสมกับมันสำปะหลังและชำนอ้อย) อุตสำหกรรมผลิตน้ ำส้มสำยชู อุตสำหกรรมผลิตซีอ๊วิ และซอสปรุงรส
ต่ำงๆ ซึง่ ถือเป็ นอุตสำหกรรมปลำยน้ำของกำรผลิตน้ำตำล
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สำหรับของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน้ ำตำลทีส่ ำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จะมีกำกอ้อยและกำกหม้อกรอง กำกอ้อย เป็ นส่วน
ของอ้อยทีไ่ ด้จำกกระบวนกำรหีบอ้อยจำกชุดลูกหีบชุดสุดท้ำย โดยปจั จุบนั บริษทั ใช้กำกอ้อยเป็ นเชือ้ เพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้ำและไอน้ ำเพื่อ
ใช้ในกระบวนกำรผลิตน้ ำตำล และจำหน่ ำยให้กบั กำรไฟฟ้ำ ส่วนกำกหม้อกรอง เป็ นกำกที่ได้จำกกระบวนกำรกรองตะกอนในระบบ
สูญญำกำศ กำกหม้อกรองทีไ่ ด้สำมำรถนำไปเป็ นวัตถุดบิ ในกำรผลิตปุ๋ยเพื่อกำรเกษตรทัวไป
่ ในอดีตบริษทั ให้กำกหม้อกรองดังกล่ำวแก่
ชำวไร่อ้อยที่นำอ้อยมำส่งโรงงำนเพื่อเป็ นกำรส่งเสริมกำรปลูกอ้อยในพื้นที่ใกล้เคียง และปจั จุบนั ภำยหลังจำกที่บริษัทย่อยเริม่ ดำเนิน
กิจกำรผลิตแอลกอฮอล์และสำรเคมีต่อเนื่อง น้ ำเสียทีไ่ ด้จำกโรงงำนจะสำมำรถนำไปผสมกับกำกหม้อกรอง ผ่ำนกระบวนกำรย่อยสลำย
(BIODECOMPOSE) ซึง่ จะได้ผลิตภัณฑ์ป๋ ยอิ
ุ นทรียท์ ม่ี คี ุณภำพเหมำะสมแก่เกษตรกรชำวไร่ออ้ ย ซึง่ จะทำให้เกิดกำรทำธุรกิจทีค่ รบวงจร
น้าตาล : การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
ภำพรวมกำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดต่ำงประเทศ
ภำพรวมของตลำดน้ำตำลโลกนัน้ ผลผลิตน้ำตำลโลก ฤดูกำรผลิต 2561/2562 มีประมำณ 184.43 ล้ำนตัน (มูลค่ำน้ำตำลทรำยดิบ)
ลดลง 9.80 ล้ำนตัน หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 5.04 เมื่อเทียบกับฤดูกำรผลิต 2560/2561 ในขณะเดียวกันควำมต้องกำรบริโภคโลกรวม
เท่ำกับ 184.74 ล้ำนตัน ขยำยตัวเพิม่ ขึน้ 1.90 ล้ำนตัน หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 1.03 เมื่อเทียบกับฤดูกำรผลิต 2560/2561 โดยปริมำณ
น้ำตำลคงเหลือปลำยปี ลดลงเล็กน้อยจำกระดับ 77.83 ล้ำนตัน ในฤดูกำรผลิต 2560/2561 เป็ น 76.78 ล้ำนตัน ทัง้ นี้ในฤดูกำรผลิต
2561/2562 คิดเป็ นอัตรำร้อยละ41ของปริมำณควำมต้องกำรบริโภค หรือเพียงพอสำหรับกำรบริโภคประมำณ 4.9 เดือน โดยผลผลิตทัวโลก
่
ยังถูกคำดกำรณ์ว่ำจะผลิตขำดดุลควำมต้องกำรในปี 2562 แต่เนื่องจำกบำงประเทศยังมีสต๊อกน้ำตำลอยู่จำนวนมำก จึงส่งผลให้ปี 2562
รำคำน้ำตำลตลำดโลกปรับตัวลดลงตลอดทัง้ ปี ในส่วนปจั จุบนั อยู่ในช่วงรำคำระดับ 10 -14 เซนต์ต่อปอนด์ จำกเดิมอยู่ช่วงรำคำระดับ
11 - 16 เซนต์ต่อปอนด์ในปี 2561
แผนภาพที ่ 2.1: ดุลน้ าตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP)

หมำยเหตุ ปี 2562/2563 เป็ นตัวเลขประมำณกำร
แหล่งทีม่ ำ : F.O. Licht, ณ วันที่ 3 ตุลำคม 2562
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
หน้ ำ 12

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

ในช่วงกลำงปี 2561 ซึง่ เป็ นทีค่ ำดกำรณ์ว่ำผลผลิตอ้อยในปี 2561/2562 จะน้อยลง โดยมำจำกประเทศไทยและประเทศอินเดีย
ทีค่ ำดว่ำผลผลิตจะน้อยลงเนื่องจำกสภำพอำกำศแห้งแล้ง แต่สต๊อกทัวโลกยั
่
งมำกอยู่ดี ซึง่ ได้สง่ ผลกระทบให้รำคำปรับตัวลงอย่ำงรวดเร็ว
จำกระดับรำคำที่ 14 - 15 เซนต์ต่อปอนด์ ช่วงต้นปี ลงมำทีร่ ะดับ 10 - 13 เซนต์ต่อปอนด์ ในช่วงปลำยปี โดยจำกกำรประมำณกำรของ
F.O.Licht ณ วันที่ 3 ตุลำคม 2562 คำดว่ำผลผลิตในปี 2562/2563 จะลดลงประมำณร้อยละ 1.04 จำกปริมำณ 184.97 ล้ำนตัน เป็ น 183.13
ล้ำนตัน ส่วนกำรบริโภคคำดว่ำจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.6 หรือเพิม่ ขึน้ จำก 184.74 ล้ำนตัน เป็ น 186.89 ล้ำนตัน ซึง่ จะทำให้ปริมำณผลิตน้ำตำล
โลกขำดดุลเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ปริมำณน้ำตำลคงเหลือปลำยงวดของโลก ปี 2562/2563 คำดว่ำจะลดลงจำก 76.78 ล้ำนตัน เป็ น 72.56 ล้ำนตัน
หรือมีสดั ส่วนสต็อกน้ำตำลต่อปริมำณกำรบริโภคอยู่ทร่ี ะดับ ร้อยละ 39 ของกำรบริโภค ซึง่ ระดับปกติคอื ร้อยละ 45 ของกำรบริโภค
จะเห็นได้ว่ำ รำคำน้ ำตำลในช่วง 2 - 3 ปี ทผ่ี ่ำนมำมีควำมผันผวนค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกสภำพภูมอิ ำกำศทีไ่ ม่แน่นอน กำรเกิด
อุทกภัย ภัยแล้งหรืออำกำศหนำวจัด ล้วนส่งผลกระทบต่อปริมำณน้ำตำลในตลำดและรำคำน้ำตำล นอกจำกนี้ยงั ต้องคำนึงถึงปริมำณสต็อก
น้ ำตำลโลกว่ำอยู่ทร่ี ะดับเหมำะสมหรือไม่ ปริมำณกำรผลิตและกำรใช้เอทำนอล ปริมำณกำรเข้ำเก็งกำไรของกองทุน และนโยบำยภำครัฐ
ในประเทศของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคทีส่ ำคัญ ทีจ่ ะส่งผลต่อรำคำน้ำตำลตลำดโลกเช่นกัน
แผนภำพที่ 2.2: แสดงรำคำน้ำตำลตลำดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ปี

Daily SBc1
Cndl, SBc1, Trade Price, 27/11/2562, 12.74, 12.83, 12.72, 12.79, N/A, N/A

30/11/2552 - 3/6/2563 (NYC)
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12
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สำหรับช่องทำงกำรจำหน่ำยในกำรส่งออกของโรงงำนน้ำตำลไทย สำมำรถแบ่งเป็ นดังนี้
(1) กำรขำยผ่ำนเทรดเดอร์ (Traders) เช่น บริษทั เทรดเดอร์ต่ำงชำติ อำทิ เช่น Wilmar, Cofco, Alvean, Sucden เป็ นต้น เทรดเดอร์
จะเสนอขำยน้ำตำลไทยไปให้ผซู้ อ้ื ทีป่ ระเทศปลำยทำงในต่ำงประเทศต่อไป ในกำรขำยให้กบั เทรดเดอร์ถอื เป็ นกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสีย่ งในส่วนของคู่สญ
ั ญำในเรื่องของกำรเก็บเงินไม่ได้ และลดควำมยุ่งยำกในกำรจัดกำรเรื่องกำรส่งออก โดยเงื่อนไขกำร
ขำยส่งออกจะเป็ น Free on Board ณ ท่ำเรือกรุงเทพหรือท่ำเรือแหลมฉบัง ซึง่ โรงงำนน้ ำตำลในประเทศไทยจะรับผิดชอบกำร
ขนส่ง ถึงท่ำเรือทีส่ ง่ ออกในประเทศไทยเท่ำนัน้
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(2) กำรส่งออกผ่ำนชำยแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น ประเทศลำว และ ประเทศกัมพูชำ โดยทยอยขำยเป็ นจำนวนน้อยให้กบั
ผูค้ ำ้ น้ำตำลชำยแดน เพื่อกำรส่งมอบไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนทีม่ ชี ำยแดนติดกัน
(3) กำรขำยให้กบั ผูผ้ ลิตเพื่อกำรส่งออกในประเทศทีใ่ ช้น้ ำตำลเป็ นวัตถุดบิ เนื่องจำกรำคำน้ำตำลภำยในประเทศสูงกว่ำรำคำน้ำตำล
ต่ำงประเทศ ทำให้ผผู้ ลิตทีใ่ ช้น้ำตำลเป็ นวัตถุดบิ ในกำรผลิตสินค้ำของตน เพื่อนำไปส่งออกไม่สำมำรถแข่งขันกับผูผ้ ลิตรำยอื่นใน
ตลำดโลกได้ ดังนัน้ เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร และเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ทำงภำครัฐจึง
เปิ ดโอกำสให้ผผู้ ลิตเพื่อกำรส่งออกสำมำรถขออนุ ญำตซือ้ น้ ำตำลได้ทร่ี ำคำน้ ำตำลตลำดโลก โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขทีท่ ำงภำครัฐ
กำหนด
ภำพรวมกำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดในประเทศ
ตัง้ แต่ปี 2561 ประเทศไทยได้มกี ำรปรับเปลีย่ นระบบอุตสำหกรรมอ้อยและน้ ำตำล ซึง่ ทำให้ไม่มรี ะบบโควตำและไม่มกี ำรกำหนด
รำคำจำหน่ำยน้ำตำลภำยในประเทศ ส่งผลให้ตลำดในประเทศเสรีและรำคำน้ำตำลในประเทศจะลอยตัวแปรผันตำมรำคำน้ ำตำลตลำดโลก
บวกด้วยพรีเมีย่ มของน้ ำตำลทีจ่ ำหน่ำยภำยในประเทศ ส่งผลให้ในภำพรวมกำรขำยน้ำตำลในประเทศและขำยส่งออกจึงเป็ นไปตำมกลไก
ของตลำดและขึน้ อยู่กบั ควำมสำมำรถในกำรผลิตของผูข้ ำยแต่ละรำยซึง่ แตกต่ำงกันไป ทัง้ นี้สดั ส่วนกำรขำยน้ำตำลของกลุ่มบริษทั สำมำรถ
ดูรำยละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี ตำรำงที่ 2.3 อย่ำงไรก็ดี สำระสำคัญของพระรำชบัญญัตอิ อ้ ยและน้ ำตำลไทย ในเรื่องกำรแบ่งปนั ผลประโยชน์
กับชำวไร่ยงั คงเดิม
สภำวะกำรแข่งขัน และคู่แข่งขัน
ในปี 2562 ประเทศไทยมีโรงงำนน้ ำตำลทีเ่ ดินเครื่องผลิตจำนวน 54 โรง (ไม่รวมโรงงำนทีไ่ ม่ดำเนินงำน และใบอนุญำตใหม่ทย่ี งั
ไม่ได้ก่อสร้ำงโรงงำน) มีกำรหีบอ้อยรวมประมำณ 130.97 ล้ำนตันอ้อย/ปี ผลิตน้ำตำลประมำณ 14.58 ล้ำนตัน น้ำตำลตัวเลขประมำณกำร
ณ ปิ ดหีบ ในส่วนของกำรละลำยนอกฤดู ทำงรำชกำรไม่ได้ประกำศตัวเลข แต่ โดยปกติปริมำณต้องลดลง เพรำะมีกำรสูญเสียจำกกำรแปร
สภำพน้ ำตำลทรำยดิบเป็ นขำว (ขึน้ อยู่กบั ปริมำณ และคุณภำพอ้อยเข้ำหีบแต่ละปี ) โดยมีระยะเวลำกำรหีบอ้อยในแต่ละปี ประมำณ 4 - 5
เดือนเท่ำนัน้ (นับจำกวันแรกทีม่ โี รงงำนเปิ ดหีบและจบทีโ่ รงงำนสุดท้ำยปิ ดหีบ) ฤดูกำรหีบอ้อยจะเริม่ ประมำณเดือนพฤศจิกำยนของแต่ละ
ปี จนถึงประมำณต้นเดือนเมษำยน จำนวนของโรงงำนน้ ำตำลปจั จุบนั ถูกควบคุมจำกทำงภำครัฐโดยผู้ประกอบกำรโรงงำนน้ ำตำลต้อง
ได้รบั อนุญำตจำกคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย และกรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรมก่อน ถึงจะขยำยกำลังกำรผลิตหรือย้ำยฐำน
กำรผลิตหรือสร้ำงโรงงำนน้ำตำลแห่งใหม่ได้
ในปี 2562 ประเทศไทยมีโรงงำนน้ ำตำลทีเ่ ดินเครื่องผลิตจำนวน 54 โรง สำมำรถแบ่งเป็ นกลุ่มโรงงำนน้ ำตำลซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตรำย
ใหญ่ของประเทศไทยได้เป็ น 6 กลุ่มใหญ่ ทีเ่ หลือเป็ นผูผ้ ลิตรำยย่อย โดยกลุ่มโรงงำนน้ ำตำลขอนแก่น ถือได้ว่ำเป็ นกลุ่มผูผ้ ลิตทีม่ ปี ริมำณ
อ้อ ยเข้ำ หีบ เป็ น อัน ดับ 3 มีส่ ว นแบ่ ง ตลำดประมำณร้ อ ยละ 8 ซึ่ง ป จั จุ บ ัน มีโ รงงำนทัง้ หมด 5 โรง ตัง้ อยู่ ใ น 3 ภู มิภ ำค คือ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (2 โรง) ภำคตะวันตก (2 โรง) และภำคตะวันออก (1 โรง) โดยตำรำงที่ 2.3 แสดงยอดขำยของน้ ำตำล และสัดส่วน
ส่งออกต่อกำรขำยในประเทศ 3 ปี ยอ้ นหลัง
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ตารางที ่ 2.3: ยอดขายน้ าตาล และสัดส่วนการส่งออกต่อการขายในประเทศ 3 ปี ย้อนหลัง

น้าตาล : การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการ
นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดบิ
นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงำนจัดเป็ นหัวใจสำคัญอันดับต้น ๆ ของโรงงำนน้ ำตำล เนื่องจำกสภำวะในปจั จุบนั ที่
อุตสำหกรรมน้ ำตำลมีกำลังกำรผลิตรวมมำกกว่ำปริมำณอ้อยทีม่ ใี นประเทศทำให้ทุกโรงงำนน้ ำตำลต้องหำอ้อยมำป้อนโรงงำนให้ได้มำก
ที่สุดเพื่อลดต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ต่ อหน่ วยลง ปจั จุบนั วิธีหลักที่กลุ่มโรงงำนน้ ำตำลใช้เพื่อกำรจัดหำวัตถุ ดิบคือระบบกำรให้กำร
สนับสนุ นทำงกำรเงินแก่ชำวไร่ หรือเป็ นทีร่ จู้ กั กัน ในอุตสำหกรรมในระบบ “ เกี๊ยว ” ระบบกำรให้กำรสนับสนุ นทำงกำรเงินของโรงงำนจะ
เป็ นกำรทำสัญญำซือ้ อ้อยล่วงหน้ำจำกเกษตรกรโดยทีเ่ กษตรกรจะสำมำรถขอเงินกูจ้ ำกโรงงำนน้ ำตำลเพื่ อนำไปใช้ในกำรลงทุนปลูกอ้อย
เมื่อถึงฤดูเก็บเกีย่ วชำวไร่จะนำอ้อยมำส่งให้แก่โรงงำนและโรงงำนจะหักค่ำอ้อยดังกล่ำวจำกเงินกูท้ ไ่ี ด้ให้แก่เกษตรกรแต่ละรำยไป
กลยุทธ์ทผ่ี ่ำนมำทีบ่ ริษทั ใช้ในกำรจัดหำวัตถุดบิ คือกำรทำให้ชำวไร่ออ้ ยทีส่ ่งอ้อยให้กบั โรงงำนได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะยำว
ซึง่ จะทำให้ชำวไร่ออ้ ยมีแรงจูงใจทีจ่ ะปลูกอ้อยเพื่อป้อนโรงงำนต่อไปและเป็ นกำรเติบโตไปพร้อมกับโรงงำน นโยบำยหลักของบริษทั ทีใ่ ช้
โดยเฉพำะทีภ่ ำคอีสำนคือ “ชำวไร่ร่ำรวย โรงงำนรุ่งโรจน์ ชุมชนชื่นชอบ” ซึง่ เป็ นนโยบำยทีม่ ุ่งเน้นกำรสร้ำงและส่งเสริมอำชีพ ระยะยำว
ให้แก่ชำวไร่ออ้ ยและเป็ นระบบทีต่ ดั ตัวกลำงหรือ “หัวหน้ำโควตำ” ออกไปทำให้บริษทั สำมำรถรูถ้ งึ ปญั หำของชำวไร่ได้โดยตรงและสำมำรถ
ให้กำรช่วยเหลือชำวไร่ได้ อีกทัง้ บริษทั ยังให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนเครื่องมือ วิชำกำรและปจั จัยกำรผลิตเช่นให้เงินกูเ้ พื่อซือ้ รถขนอ้อยแก่
ชำวไร่รำยย่อยกำรให้กำกหม้อกรองแก่ชำวไร่เพื่อนำไปใช้เป็ นปุ๋ยสำหรับกำรปลูกอ้อยโดยไม่คดิ มูลค่ำ กำรส่งผูเ้ ชีย่ วชำญทำงด้ำนเกษตร
มำให้ควำมรูใ้ นเรื่องกำรปลูกอ้อย กำรป้องกันและกำรกำจัดศัตรูพชื กำรกระทำดังกล่ำวจัดเป็ นกลยุทธ์ทท่ี ำให้บริษทั มีควำมสัมพันธ์ท่ดี กี บั
ชำวไร่และก่อให้เกิดกำรเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่ำงเป็ นระบบ
นโยบำยกำรผลิต
บริษทั มุง่ เน้นกำรผลิตน้ำตำลทรำยขำวและขำวบริสทุ ธิให้
์ ได้มำกทีส่ ดุ เท่ำทีจ่ ะสำมำรถหำตลำดได้ เนื่องจำกสินค้ำดังกล่ำวเป็ นสินค้ำ
ทีม่ รี ำคำขำยสูงและให้ผลตอบแทนกำไรมำกกว่ำ นอกจำกนี้ บริษทั ยังคงนโยบำยกำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตโดยกำรที่
บริษทั มีประสิทธิภำพกำรผลิตทีด่ ี สูงกว่ำค่ำเฉลีย่ ของอุตสำหกรรม จะช่วยให้บริษทั มีตน้ ทุนต่อหน่วยลดลง เพิม่ ศักยภำพในกำรแข่งขัน
นโยบำยกำรตลำด
บริษัทมุ่งเน้นกำรขำยตรงให้กบั ภำคอุตสำหกรรมโดยบริษทั ให้ ควำมสำคัญกับคุณภำพของสินค้ำและกำรส่งมอบทีต่ รงเวลำ โดย
ลูกค้ำส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมเครื่องดื่มและขนมหวำนเป็ นหลัก
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นอกเหนื อ จำกกลยุท ธ์ก ำรมุ่งเน้ นกำรขำยให้ก ับภำคอุ ตสำหกรรมแล้ว บริษัท เองยังให้ควำมสำคัญกับกำรขำยน้ ำ ตำลให้กบั
ผูป้ ระกอบกำรทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อกำรส่งออก (re-exporter) เนื่องจำกกำรขำยน้ ำตำลให้กลุ่มผูผ้ ลิตดังกล่ำวบริษทั จะได้รบั
ผลตอบแทนทีด่ กี ว่ำกำรขำยส่งออกทัวๆ
่ ไปเนื่องจำกต้นทุนค่ำขนส่งทีถ่ ูกกว่ำ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีส่ ำคัญของกระบวนกำรผลิตน้ ำตำลทรำยจะเกิดจำกน้ ำเสียทีใ่ ช้ในกระบวนกำรผลิต และฝุ่นขีเ้ ถ้ำทีเ่ กิด
จำกกำรเผำไหม้ของหม้อไอน้ำ ซึง่ บริษัทได้คำนึงถึงและหำมำตรกำรป้องกันต่ำงๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และให้เป็ นไป
ตำมมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม
น้าตาล : งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี –
ผลิ ตภัณฑ์หลัก : ไฟฟ้ าและไอน้า
ไฟฟ้ าและไอน้า : ลักษณะผลิตภัณฑ์
โครงกำรนี้อยู่ภำยใต้ บริษทั โรงไฟฟ้ำน้ ำตำลขอนแก่น จำกัด โดยจำหน่ ำยไฟฟ้ำพร้อมกับไอน้ ำให้โรงงำนน้ ำตำล และโรงงำน
อื่นๆ ในกลุ่ม รวมถึงสำมำรถจำหน่ ำยให้กบั กำรไฟฟ้ำฝำ่ ยผลิตและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำคได้ เมื่อมีไฟฟ้ำทีเ่ กินควำมต้องกำรของกลุ่ม
ปจั จุบนั บริษทั มีสำขำรวม 3 สำขำ โดยสำขำทีห่ นึ่งตัง้ อยู่ใกล้เคียงกับโรงงำนน้ ำตำลขอนแก่น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มีกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
30 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ำยให้กบั กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต จำนวน 20 เมกะวัตต์ สำขำทีส่ องตัง้ อยู่ใกล้เคียงกับโรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย อ.บ่อพลอย
จ.กำญจนบุร ี (โครงกำรพลังงำนทดแทนบ่อพลอย) มีกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 90 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ ำยให้กบั กำรไฟฟ้ำฝำ่ ยผลิต จำนวน
30 เมกะวัตต์ และสำขำที่สำมตัง้ อยู่ใกล้เคียงกับโรงงำนน้ ำตำลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย มีกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 70 เมกะวัตต์ โดย
จำหน่ำยให้กบั กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค จำนวน 2.12 เมกะวัตต์
นอกจำกนี้ บริษทั ย่อย 1 แห่ง ซึง่ เป็ นโรงงำนน้ำตำลและมีโรงงำนไฟฟ้ำ ได้ทำสัญญำขำยไฟฟ้ำให้กบั กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค รวม
จำนวน 3.81 เมกะวัตต์
ไฟฟ้ าและไอน้า : การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
เนื่องจำกธุรกิจนี้เป็ นกำรจ่ำยไฟฟ้ำให้กบั กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำคตำมสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำ ดังนัน้ จึงมีผรู้ บั
ซือ้ ทีแ่ น่นอน จึงไม่มกี ำรแข่งขันกันทำงกำรตลำด ส่วนไฟฟ้ำอีกส่วนหนึ่งและไอน้ ำ ทำงบริษทั ได้ขำยให้แก่บริษทั ในเครือ เพื่อใช้สำหรับ
ผลิตเอทำนอลและน้ำตำล โดย 100% จะเป็ นกำรจำหน่ำยภำยในประเทศ
ตารางที ่ 2.7: ยอดขายและราคาขายเฉลีย่ ของไฟฟ้ า ใน 3 ปี ย้อนหลัง

ยอดขาย (เมกะวัตต์-ชั ่วโมง)
ราคาขายเฉลีย่ (บาท/เมกะวัตต์-ชั ่วโมง)

2562
372,481
2,952

2561
346,894
2,940

2560
268,893
2,795
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ไฟฟ้ าและไอน้า : การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการ
นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดบิ
กำรจัดหำวัตถุดบิ ถือได้ว่ำเป็ นส่วนสำคัญในกำรประกอบธุรกิจไฟฟ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ โรงงำนไฟฟ้ำของบริษทั ทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงหลัก
คือกำกอ้อย โดยในแต่ละปี ปริมำณอ้อยเข้ำหีบของบริษทั จะไม่แน่ นอน ดังนัน้ ในปี ทม่ี อี อ้ ยเข้ำหีบในปริมำณน้อย ก็จะส่งผลกระทบต่อ
ปริมำณเชือ้ เพลิงทีจ่ ะใช้ในโรงไฟฟ้ำได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ได้มกี ำรเตรียมควำมพร้อมโดยกำรจัดซือ้ เชือ้ เพลิงชีวมวลจำกภำยนอกมำ
รองรับ เช่น จัดซือ้ กำกอ้อยจำกโรงงำนน้ำตำลข้ำงเคียง เป็ นต้น
นโยบำยกำรผลิต
(1) กำรมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิต
บริษทั มุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตให้ต่ำทีส่ ดุ โดยต้นทุนของกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำและไอน้ำ ส่วนใหญ่จะเป็ นต้นทุนเชือ้ เพลิง
และค่ำเสื่อมรำคำ ดังนัน้ กำรใช้เชือ้ เพลิงอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงเป็ นสิง่ จำเป็ น นอกจำกนี้ กำรผลิตให้มี Economy of Scale ก็จะเป็ นกำร
ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยคงทีต่ ่อหน่วยลงมำ
(2) กำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต
ในกำรทีบ่ ริษทั มีเชือ้ เพลิง คือ กำกอ้อยเป็ นของตนเอง ดังนัน้ กำรควบคุมคุณภำพของเชือ้ เพลิงให้เหมำะสม เพื่อเกิดประสิทธิภำพ
กำรใช้เชือ้ เพลิงให้ดที ส่ี ุด เช่น กำรควบคุมควำมชืน้ ของกำกอ้อย ผ่ำ นระบบ Bagasse Dryer หรือกำรสร้ำงหลังคำขึน้ ปกคลุมเพื่อบังฝน
เป็ นต้น
นโยบำยกำรตลำด
เนื่องจำกกำรขำยไฟฟ้ำให้กบั กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต เป็ นไปตำมสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำระยะยำว โดยมีสตู รกำรคำนวณรำคำทีต่ ำยตัว
ตำมรำคำก๊ำซธรรมชำติและอัตรำแลกเปลีย่ น ดังนัน้ บริษทั จึงมีผซู้ อ้ื ที่แน่นอน แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรจำหน่ำยไฟฟ้ำในช่วงเวลำทีก่ ำรไฟฟ้ำ
มีควำมต้องกำรสูง ก็จะทำให้บริษทั ได้รบั รำคำขำยต่อหน่วยทีส่ งู ขึน้ ส่วนรำคำขำยทีบ่ ริษทั ขำยให้บริษทั ในเครือ บริษทั จะกำหนดรำคำให้
เท่ำกับรำคำขำยทีบ่ ริษทั ขำยให้กบั กำรไฟฟ้ำฝำ่ ยผลิต
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
โครงกำรดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรศึกษำผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (EIA) เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับโรงงำนที่ขอนแก่นได้รบั กำรขีน้
ทะเบียนกับ CDM Executive Board เพื่อรับกำรสนับสนุ นให้เป็ นโครงกำร CDM (Clean Development Mechanism ตำมอนุ สญ
ั ญำเกียว
โตโปรโตคอล) ซึง่ ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ไฟฟ้ า และไอน้า : งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ปจั จัยควำมเสีย่ งในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ
สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
1. ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ – อ้อย
บริษทั น้ ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) เป็ นอุตสำหกรรมทีผ่ ลิตน้ ำตำลทรำยซึง่ ใช้ออ้ ยเป็ นวัตถุดบิ หลัก นอกจำกนี้บริษทั ยังมี
กำรลงทุนในโครงกำรต่อยอดอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้และของเสียที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตน้ ำตำลมำเป็ นวัตถุ ดิบเพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ ดังนัน้ ผลประกอบกำรบริษทั จะพึง่ พิงต่อปริมำณอ้อยซึง่ เป็ นวัตถุดบิ ต้นทำงเป็ นสำคัญ
ควำมผันผวนของปริมำณอ้อยเกิดจำก 2 สำเหตุหลัก คือ (1) ปริมำณพืน้ ทีใ่ นกำรเพำะปลูกอ้อย (จำนวนไร่) ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปซึง่
อำจเกิดจำกเกษตรกรเปลีย่ นไปเพำะปลูกพืชไร่อ่นื ทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงกว่ำ รวมถึงเกิดจำกนโยบำยกำรส่งเสริมของภำครัฐ (2) ผลผลิตอ้อย
ต่อพืน้ ทีเ่ พำะปลูก (ตันอ้อยต่อไร่) ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อันเกิดจำกสภำวะอำกำศที่เปลีย่ นแปลง เช่น ภัยแล้ง และน้ ำท่วม อันเนื่องมำจำก
สภำวะโลกร้อน เป็ นต้น
ดังนัน้ เพื่อลดผลกระทบจำกควำมเสีย่ งข้ำงต้น บริษทั จึงได้ให้กำรส่งเสริมและช่วยเหลือแก่เกษตรกรชำวไร่ออ้ ย ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่อง
ของเงินกูใ้ นกำรลงทุนเพำะปลูก กำรสนับสนุนในส่วนของวัตถุดบิ ในกำรเพำะปลูก กำรทำระบบชลประทำน กำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย
เพิม่ ผลผลิตและประสิทธิภำพกำรผลิต กำรลดบทบำทของพ่อค้ำคนกลำงซือ้ ขำยอ้อย ซึง่ ควำมช่วยเหลือทัง้ หมดส่งผลให้ชำวไร่มีฐำนะ
ควำมเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้าตาลตลาดโลก
ในกำรซือ้ ขำยน้ ำตำลในตลำดโลกนัน้ น้ ำตำลจัดได้ว่ำเป็ นสินค้ำหนึ่งทีม่ คี วำมผันผวนทำงด้ำนรำคำสูงเมื่อเทียบกับสินค้ำเกษตร
อื่น ๆ โดยรำคำน้ ำตำลตลำดโลกจะขึน้ อยู่กบั ปจั จัยหลำยอย่ำง เช่น อุปสงค์ อุปทำนของประเทศผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค ผูส้ ่งออก และผูน้ ำเข้ำ
กำรเก็งกำไรจำกนักเก็งกำไร สภำพภูมอิ ำกำศทีเ่ อื้ออำนวยกับกำรเพำะปลูกในแต่ละประเทศ นโยบำยกำรส่งเสริม กำรแทรกแซง กำร
ส่งออก กำรนำเข้ำของอุตสำหกรรมน้ ำตำลและภำครัฐ โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศทีพ่ ฒ
ั นำแล้ว อีกทัง้ ในปจั จุบนั รำคำน้ำตำลยังมีสว่ นหนึ่ง
ทีส่ มั พันธ์กบั รำคำน้ำมันเชือ้ เพลิงด้วย เนื่องจำกอ้อยและกำกน้ ำตำลสำมำรถนำไปผลิตเป็ นแอลกอฮอล์หรือทีเ่ รียกว่ำ “เอทำนอล” สำหรับ
ผสมกับน้ำมันเพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์ได้ ด้วยปจั จัยดังกล่ำว ส่งผลให้รำคำซือ้ ขำยน้ำตำลในตลำดโลกค่อนข้ำงผันผวน
โดยทัวไปโรงงำนน
่
้ ำตำลในประเทศไทยมีภำระผูกพันในกำรจำหน่ ำยน้ ำตำลให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรภำยในประเทศก่อน
ส่วนน้ำตำลทีเ่ หลือนัน้ โรงงำนจึงจะสำมำรถนำไปขำยส่งออกได้ โดยแต่ละปี สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำยจะประมำณกำร
ปริมำณควำมต้องกำรบริโภคภำยในประเทศ และจะจัดสรรปริมำณดังกล่ำวให้แก่โรงงำนน้ำตำลแต่ละแห่งตำมสัดส่วนของปริมำณน้ำตำลที่
ผลิตได้ ส่งผลให้สดั ส่วนของน้ ำตำลภำยในประเทศ และน้ำตำลส่งออกของแต่ละโรงงำนค่อนข้ำงใกล้เคียงกัน ซึง่ จะอยู่ระหว่ำง 20:80 ถึง
30:70 ขึน้ อยู่กบั ปริมำณอ้อยเข้ำหีบทัวทั
่ ง้ ประเทศ ปี 2562 รำคำน้ำตำลตลำดโลกมีควำมผันผวนค่อนข้ำงมำก โดยรำคำปรับระดับลงมำที่
12 - 13 เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่งกำรที่รำคำน้ ำตำลผันผวนเช่นนี้เกิดจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของปริมำณผลผลิตอ้อยทัวโลก
่
ประกอบกับกำรบริโภค
น้ำตำลยังคงมีแนวโน้มทีต่ ่ำกว่ำปริมำณกำรผลิตน้ำตำล ซึง่ ภำวะอุปทำนส่วนเกินดังกล่ำวส่งผลให้รำคำน้ำตำลอยู่ในระดับต่ำ แม้ว่ำปริมำณ
ผลผลิตน้ ำตำลในฤดูกำรผลิต 2561/2562 จะลดลงจำกฤดูกำรผลิตก่อนหน้ำนี้กต็ ำม ทัง้ นี้หำกบริษทั ไม่สำมำรถกำหนดรำคำขำยให้ได้
อย่ำงน้อยเท่ำกับระดับรำคำทีใ่ ช้สำหรับกำหนดรำคำอ้อยได้ จะส่งผลกระทบค่อนข้ำงรุนแรงต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ดังนัน้ เพื่อเป็ น
กำรป้องกันควำมเสีย่ งจำกกำรผันผวนของรำคำน้ ำตำลตลำดโลก บริษัทจึงได้มกี ำรป้องกันควำมเสีย่ งจำกกำรทำสัญญำซือ้ ขำยน้ ำตำล
ล่วงหน้ำผ่ำนสถำบันกำรเงิน ตลอดจนติดตำมสถำนกำรณ์และวิเครำะห์แนวโน้มหรือผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้ อย่ำงระมัดระวัง โดยมีกำร
ประชุมหำรือในกำรประชุมของผูบ้ ริหำรทุกเดือน เพื่อกำกับดูแลนโยบำยและกำรดำเนินกำรให้สำมำรถปรับตัวได้ทนั ต่อสถำนกำรณ์ ซึง่
กำรป้องกันควำมเสีย่ งดังกล่ำวทำให้บริษทั สำมำรถคงรักษำควำมสำมำรถในกำรทำกำไรและไม่ทำให้อยู่ภำยใต้ควำมเสีย่ งจำกกำรผันผวน
ของรำคำน้ำตำลมำกเกินไป
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อก่อนผลประกอบกำรของบริษทั พึง่ พิงเฉพำะธุรกิจน้ำตำลและกำกน้ำตำลเท่ำนัน้ ควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวน
ของรำคำน้ ำตำลตลำดโลกจึงส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษทั ค่อนข้ำงมำก แต่ในปจั จุบนั บริษัทมีโครงกำรลงทุนต่อยอด เช่น
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โครงกำรโรงงำนผลิตเอทำนอล โครงกำรโรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรียแ์ ละโครงกำรโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำ ดังนัน้ ผลประกอบกำรของบริษทั จึง
พึง่ พิงกับรำคำน้ำตำลตลำดโลกน้อยลง ผลกระทบของควำมผันผวนของรำคำน้ำตำลตลำดโลกจึงน้อยลงเช่นกัน
3. ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ
อุตสำหกรรมอ้อยและน้ำตำลในประเทศไทยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและกำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำยภำยใต้
พระรำชบัญญัตอิ ้อยและน้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ซึ่งมีสำระสำคัญของกำรควบคุมและกำหนดกำรจัดสรรช่องทำงกำรจำหน่ ำยน้ ำตำล
ออกเป็ นระบบสัดส่วนปริมำณน้ ำตำลขำยในประเทศและขำยต่ำงประเทศ กำรจัดกำรรำคำจำหน่ ำยน้ ำตำลทรำยภำยในประเทศ กำร
จัดสรรส่วนแบ่งรำยได้ของระบบระหว่ำงโรงงำนน้ ำตำลและเกษตรกรชำวไร่อ้อยภำยใต้ระบบแบ่งปนั ผลประโยชน์ 70 : 30 และกำร
ควบคุมกำรเปิ ดโรงงำนน้ ำตำล เป็ นต้น จะเห็นได้ว่ำนโยบำย กฎระเบียบต่ำงๆ ที่ออกโดยคณะกรรมกำรอ้อย และน้ ำตำลทรำย ล้วนมี
ผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิต และผลประกอบกำรของบริษทั เช่น ระบบแบ่งปนั ผลประโยชน์ 70 : 30 จะเป็ นทีม่ ำของกำรคำนวณรำคำ
อ้อยทีโ่ รงงำนน้ ำตำลจะต้องจ่ำยให้กบั ชำวไร่ นโยบำยกำรปรับรำคำขำยน้ ำตำลภำยในประเทศ กำรนำส่งเงินเข้ำกองทุนอ้อยและน้ำตำล
รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรเกษตรพืชไร่ชนิดอื่นทีอ่ ำจจูงใจให้เกษตรกรชำวไร่ออ้ ยหันไปเพำะปลูกพืชทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงกว่ำ เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2562 บริษัทยังคงดำเนินกำรตำมนโยบำยของภำครัฐอย่ำงเคร่งครัดตำมมำตรกำรต่ ำงๆ ที่หน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้องได้กำหนดขณะที่พระรำชบัญญัติอ้อยและน้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ที่แก้ไขเพื่อไม่ให้ขดั กับพันธกรณีต่อองค์กำรกำรค้ำโลก
(WTO) ยังอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรนิตบิ ญ
ั ญัติ บริษัทได้ติดตำมควำมเสีย่ งนี้อย่ำงใกล้ชดิ และพร้อมที่จะกำหนดแผนงำนที่เกี่ยวข้องให้
สำมำรถปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้องต่อไป
4. ความเสี่ยงจากการเกิ ดหนี้ เสียจากระบบการให้สินเชื่อชาวไร่อ้อย (เงิ นเกี๊ยว)
ในกำรประกอบกิจกำรโรงงำนน้ำตำลจะมีกำรปล่อยเงินกู้ หรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ให้กบั ชำวไร่เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำร
เพำะปลูกอ้อย หรือทีเ่ รียกว่ำ “กำรเกีย๊ วอ้อย” ซึง่ เป็ นเสมือนกับกำรจองอ้อยสำหรับเข้ำหีบในโรงงำนภำยหลังจำกทีอ่ อ้ ยโตขึน้ พร้อมตัด จะ
เป็ นเวลำเดียวกับทีโ่ รงงำนน้ำตำลเริม่ เปิ ดหีบอ้อย เกษตรกรชำวไร่ออ้ ยจะตัดอ้อยและส่งอ้อ ยให้กบั โรงงำนและรับเงินค่ำอ้อย โดยมีกำรหัก
เงินกูย้ มื หรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ออก ควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกกำรเกีย๊ วอ้อยคือ ชำวไร่ไม่สำมำรถส่งอ้อยหรือจ่ำยชำระเงินส่งเสริม (เงินเกี๊ยว)
คืนได้ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดซึง่ อำจมีสำเหตุมำจำกภัยธรรมชำติ สภำพภูมอิ ำกำศ หรือควำมแห้งแล้งทีท่ ำให้ผลผลิตอ้อยลดลง หรือเกิด
ควำมเสียหำยจำกโรคระบำด ส่งผลให้หนี้ทเ่ี กิดจำกกำรเกีย๊ วอ้อยกลำยเป็ นหนี้เสีย จึงทำให้บริษทั ต้องตัง้ สำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิม่ ขึน้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ได้คำนึงถึงปจั จัยควำมเสีย่ งดังกล่ำวจึงได้มกี ำรพัฒนำระบบกำรเกีย๊ วอ้อยให้มปี ระสิทธิภำพมำกขึน้ โดยนำ
ระบบดำวเทียม (GPS) ในกำรตรวจสอบและสำรวจพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยมำช่วยในกำรลดปญั หำกำรอ้ำงสิทธิควำมเป็ นเจ้ำของไร่ออ้ ยและยังใช้
สำหรับกำรวำงแผนกำรจัดหำอ้อย อีกทัง้ บริษทั ได้พฒ
ั นำโปรแกรมบนแท็บเล็ต เพื่อกำรติดตำมอ้อยและหนี้สนิ ของเกษตรกรแต่ละรำยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงพัฒนำระบบฐำนข้อมูลชำวไร่ทงั ้ ในด้ำนควำมสำมำรถในกำรเพำะปลูก ลักษณะกำรก่อหนี้ ข้อมูลหลักประกัน
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำระหนี้ เพื่อช่วยวิเครำะห์วงเงินในกำรให้สนิ เชื่อที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้และมูลค่ำ
ทรัพย์สนิ ค้ำประกัน
5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ ำงประเทศยัง คงส่งผลกระทบต่ อกำรดำเนิน งำนของบริษัทอย่ ำงมีนัย สำคัญ
เนื่องจำกบริษทั มีกำรส่งออกน้ ำตำลประมำณร้อยละ 70 - 80 ของยอดขำย รวมถึงกำรนำเข้ำเครื่องจักร อุปกรณ์ และกำรดำเนินธุรกิจใน
ต่ำงประเทศ แต่อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทั ได้มกี ำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งโดยกำรทำสัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward
Contract) หรือกำรบริหำรอัตรำแลกเปลีย่ นแบบ Natural Hedge โดยกำรนำเงินจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์น้ำตำลทีเ่ ป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ
มำจ่ำยชำระค่ำใช้จ่ำยทีเ่ ป็ นเงินสกุลต่ำงประเทศเดียวกัน
กำรกำหนดรำคำอ้อยผ่ำนระบบแบ่งปนั ผลประโยชน์ 70 : 30 ทำให้ต้นทุนค่ำอ้อยของบริษทั ซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่กบั รำยได้
ของบริษัทมีอตั รำแลกเปลี่ยนในทิศทำงเดียวกัน นอกจำกนี้ยงั มีกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชดิ เพื่อ ให้
บริษทั สำมำรถดำเนินกำรได้ทนั ต่อสถำนกำรณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
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6. ความเสี่ยงจากโครงการลงทุนในประเทศลาว และกัมพูชา
โครงกำรทัง้ สองประเทศเป็ นโครงกำรทีร่ เิ ริม่ ธุรกิจน้ำตำลในต่ำงประเทศของบริษทั โดยบริษทั ได้รบั พืน้ ทีส่ มั ปทำนจำกภำครัฐใน
กำรเพำะปลูกอ้อยและได้รบั อนุ ญ ำตในกำรก่อสร้ำงโรงงำนน้ ำตำล ซึ่งบริษัทไม่เพียงแต่พจิ ำรณำในเรื่องของผลตอบแทนเท่ำนัน้ แต่ยงั
คำนึงถึงกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญ ดังนี้
1) ปริมำณอ้อยไม่เพียงพอต่อกำรผลิต อันสืบเนื่องจำกสภำพภูมอิ ำกำศที่แปรปรวน ภัยธรรมชำติ ศัตรูพชื ระบำด รวมถึง
สภำพดินทีไ่ ด้รบั สัมปทำนมีควำมเสื่อมโทรม จึงทำให้มคี วำมผันผวนของปริมำณอ้อยเข้ำหีบในแต่ละปี และส่งผลให้ผลผลิตต่อพืน้ ทีม่ ไี ม่
มำกพอทีจ่ ะถึงจุดคุม้ ทุนกำรผลิต
2) ปญั หำในกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรขำดเทคโนโลยีในกำรเพำะปลูกอ้อยในพื้นที่ขนำดใหญ่ กำรขำดโครงสร้ำงพื้นฐำน
ได้แก่ ถนน ระบบขนส่ง รวมถึงกำรขำดแคลนแรงงำนในกำรเพำะปลูกและบุคลำกรทีม่ คี วำมสำมำรถ เป็ นต้น ซึง่ กำรปรับปรุงแก้ไขปญั หำ
ดังกล่ำวต้องใช้เวลำในกำรพัฒนำมำกกว่ำแผนทีว่ ำงไว้
3) กำรควบคุมจำกหน่วยงำนภำครัฐ โดยเฉพำะโครงกำรลงทุนในประเทศกัมพูชำ ประสบปญั หำในเรื่องนโยบำยพืน้ ทีส่ มั ปทำน
ควำมไม่ ช ัด เจนของพื้น ที่สมั ปทำนกับ พื้น ที่ท่ีช ำวบ้ำ นท ำกิน นโยบำยที่เ กี่ย วกับ ภำษีอ ำกร รวมถึง ควำมไม่ ช ัด เจนเรื่อ งกฎเกณฑ์
กฎระเบียบทำงรำชกำรของประเทศนัน้ ๆ ทีม่ กี ำรแก้ไขและเปลีย่ นแปลง ซึง่ อำจส่งผลให้เกิดปญั หำข้อพิพำทกับชุมชน แต่อย่ำงไรก็ตำม
ประเด็นดังกล่ำวยังคงเป็ นเรื่องทีบ่ ริษทั ให้ควำมสำคัญและพร้อมทีจ่ ะบริหำรจัดกำรหรือแก้ไขให้ถูกต้อง
ในปี 2562 โครงกำรในต่ ำงประเทศยัง ประสบภำวะขำดทุน โดยทำงบริษัทอยู่ระหว่ำงพิจำรณำแนวทำงกำรดำเนินงำนที่
เหมำะสมในประเทศกัมพูชำ ส่วนกำรดำเนินกำรทีป่ ระเทศลำวนัน้ บริษทั ได้บริหำรควำมเสีย่ งด้วยกำร 1) ควบคุมกำรใช้งบประมำณ 2) มี
กำรให้เงินกูแ้ ก่ชำวไร่ คู่คำ้ เพื่อขยำยพืน้ ทีเ่ พำะปลูก และ 3) พัฒนำสภำพดินทีเ่ สือ่ มโทรมอย่ำงต่อเนื่อง
7. ความเสี่ยงจากการสรรหาและรักษาบุคลากรในองค์กร เพื่อการเติ บโตอย่างยังยื
่ น
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั จำเป็ นต้องพึง่ พำบุคลำกรเป็ นหลัก ตลอดจนจำเป็ นต้องมีทงั ้ ปริมำณบุคลำกรทีเ่ พียงพอและมี
คุณภำพ โดยเฉพำะในระดับผูบ้ ริหำรจะต้องมีเพียงพอต่อควำมต้องกำรทำงธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้กลยุทธ์ของบริษทั ฯ ประสบ
ผลสำเร็จ บริษัทจึงเล็งเห็นควำมจำเป็ นที่จะต้องยกระดับกระบวนกำรสรรหำ รักษำ และพัฒนำศักยภำพของพนักงำนให้ทนั ต่ อกำร
เปลีย่ นแปลง โดยมีกำรดำเนินกำรเพื่อลดควำมเสีย่ งด้ำนบุคลำกรด้วยมำตรกำรต่ำง ๆ ทีม่ ุ่งเน้นกำรพัฒนำรำยบุคคล กำรพัฒนำพนักงำน
ตำมสำยอำชีพ กำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และกำรพัฒนำทักษะหัวหน้ำงำนสูภ่ ำวะผูน้ ำองค์กร
ในปี 2562 บริษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร โดยให้ควำมรูแ้ ละพัฒนำทักษะใหม่ทเ่ี กีย่ วกับกำรใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วย
พัฒนำกำรทำงำนและเอื้อประโยชน์ต่อกำรใช้ชวี ติ ในโลกยุคดิจติ ลั กำรให้ควำมรู้ทงั ้ ทำงด้ำนวิชำชีพ และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เพื่อ
เสริมสร้ำงให้เกิดควำมเข้ำใจต่อทีมงำนที่มคี วำมแตกต่ำงในเรื่องของกลุ่มอำยุ อีกทัง้ ส่งเสริมให้มรี ะบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ ภำยใน
องค์กร กำรถ่ำยทอดแบ่งปนั ควำมรูภ้ ำยในสำยงำนและภำยในองค์กร เพื่อให้เกิดกำรนำควำมรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงวิธกี ำร
ปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนสร้ำงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศกำรทำงำนที่เอื้อต่อกำรเสนอและรับฟงั ควำมคิดซึ่งกันและกัน
ควบคู่กบั กำรพิจำรณำทบทวน ระบบกำรบริหำรผลงำน ให้มคี วำมสัมพันธ์กบั ระบบบริหำรค่ำจ้ำงและผลประโยชน์ทจ่ี งู ใจ ให้อยู่ในระดับที่
สำมำรถแข่งขันได้ในอุตสำหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็ นกำรยกระดับคุณภำพชีวติ และสร้ำงหลักประกันควำมมังคงในระยะยำวให้
่
แก่พนักงำน
อันจะเป็ นกำรช่วยลดควำมเสีย่ งในกำรทีอ่ งค์กรจะสรรหำบุคลำกรทีม่ คี ุณภำพจำกภำยนอกองค์กร และสำมำรถรักษำบุคลำกรทีม่ คี ุณภำพ
ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องและยังยื
่ น
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4. ทรัพย์สินที่ ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
4.1) ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ณ 31 ตุลำคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีทรัพย์สนิ ถำวรหลักทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจดังนี้
ประเภทและลักษณะทรัพย์สนิ
1. ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงทีด่ นิ (ไร่)
ทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงงำน
- โรงงำนน้ำตำลขอนแก่น
- โรงงำนน้ำตำลท่ำมะกำ
- โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย
- โรงงำนน้ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี
- โรงงำน บจ.เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้
- โรงไฟฟ้ำน้ำตำลขอนแก่น
- โรงงำน บจ.เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์
ทีด่ นิ ปลูกอ้อย
ทีด่ นิ อื่นๆ
รวมทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
2. อำคำร โรงงำน และสิง่ ปลูกสร้ำง
3. เครื่องจักรดินและอุปกรณ์
4. ยำนพำหนะและเครื่องกลทุ่นแรง
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงำน
6. ทรัพย์สนิ ระหว่ำงก่อสร้ำง
รวมทัง้ หมด

เนื้อที่
ลักษณะ
โดยประมำณ กรรมสิทธิ ์

1,739.25
239.13
1,492.89
2,570.00
2,032.05
420.15
511.45
11,147.58
100,252.99

เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ

มูลค่ำสุทธิ
ตำมบัญชี
(ล้ำนบำท)

ภำระผูกพัน

1,024.28
615.86
562.96
386.95
245.09
188.07
204.86
1,213.95
651.16
5,093.18
4,861.52
13,673.41
505.73
37.00
1,668.86
25,839.70
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4.2) ทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตนที่สาคัญ
เครือ่ งหมายการค้า
เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษทั และบริษทั ย่อยทีจ่ ดทะเบียนกับกรมทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำ มีดงั ต่อไปนี้

สิ ทธิ ประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษทั ย่อยในประเทศหนึ่งแห่งได้รบั บัตรส่งเสริมกำรลงทุนจำนวน 3 ฉบับ จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดย
ได้รบั สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ ทีไ่ ด้รบั รวมถึงกำรได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้
สำหรับกำไรสำหรับปี ทไ่ี ด้จำกกำรประกอบกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริม โดยมีกำหนด 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกิจกำรที่
ได้รบั กำรส่งเสริม ตำมรำยละเอียด ดังนี้
บัตรส่งเสริ ม
เลขที่
1432(2)/2552

มาตราที่ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์

25 26 28 31(1) 31(2) 31(3)
31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3)
1349(2)/2556
25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4)
34 35(1) 35(2) และ 35(3)
61-0170-1-00-1-0 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4)
และ 34

ลงวันที่

ประเภทกิ จการที่ส่งเสริ ม

วันที่เริ่ มมี
รายได้

วันหมดอายุ

24 มิ.ย. 2552 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสำหกรรม

30 พ.ย. 2553 29 พ.ย. 2561

15 มี.ค. 2556 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสำหกรรม

21 ม.ค. 2557 20 ม.ค. 2565

12 ก.พ. 2561 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสำหกรรม

ยังไม่มรี ำยได้

นอกจำกนี้ตำมบัตรส่งเสริมเลขที่ 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษทั ย่อยได้สทิ ธิในกำรลดหย่อนภำษีเงินได้ใน
อัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ มีกำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันทีก่ ำรได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้หมดอำยุ และตำมบัตรส่งเสริมทุกฉบับ
บริษทั ย่อยได้รบั สิทธิยกเว้
์ นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักรทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ และผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับเงินปนั ผล
จำกกิจกำรทีไ่ ด้รบั ส่งเสริมตลอดระยะเวลำทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้
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4.3) นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 บริษทั มีกำรลงทุนในบริษทั ย่อยทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมจำนวน 13 บริษทั และบริษทั ร่วมจำนวน 2
บริษทั ได้แก่
บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ โดยตรง
1) บริษทั น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
2) บริษทั โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด
3) บริษทั น้ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี จำกัด
4) บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
5) บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จำกัด
6) บริษทั โรงไฟฟ้ำน้ำตำลขอนแก่น จำกัด
7) บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จำกัด
8) บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จำกัด
9) บริษทั น้ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด
10) Koh Kong Sugar Industry Co. Ltd.
11) Wynn In Trading Co. Ltd.
12) บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ โดยอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd.
13) Koh Kong Plantation Co., Ltd.
บริษทั ร่วม
1) บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
2) บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน)
โดยในจำนวนบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ โดยตรงทัง้ หมด บริษทั มีอำนำจควบคุมหรือถือหุน้ เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
สำหรับนโยบำยกำรลงทุนและบริหำรงำนของบริษทั ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั จะพิจำรณำลงทุนในบริษทั ย่อยหรือ
บริษทั ร่วมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจน้ ำตำลทรำย ธุรกิจสำรให้ควำมหวำน หรือกิจกำรอื่นทีส่ ำมำรถเอือ้ ประโยชน์รวมถึงให้ผลตอบแทนทีด่ กี บั
ธุรกิจของบริษัทได้ โดยคำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสมตำมแต่ละประเภทของธุ รกิจนัน้ ๆ รวมถึง
พิจำรณำขนำดเงินลงทุนทีเ่ หมำะสม ส่วนกำรพิจำรณำสัดส่วนในกำรร่วมลงทุนบริษทั จะพิจำรณำในหลำยปจั จัย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ บริษทั
จะคำนึงถึงควำมชำนำญของบริษทั ในธุรกิจนัน้ ๆ เป็ นสำคัญ หำกบริษทั ไม่มคี วำมชำนำญก็จะร่วมลงทุนในสัดส่วนน้อย และให้ผรู้ ่วมทุนทีม่ ี
ควำมชำนำญลงทุนในอัตรำทีส่ งู กว่ำ เป็ นต้น หำกบริษทั ร่วมลงทุนในสัดส่วนทีม่ นี ัยสำคัญ บริษทั จะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนใน
รูปแบบของกรรมกำรบริษัท หรือ ผู้บริหำรระดับสูงของบริษั ท ทัง้ นี้กำรเข้ำลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดๆ จะต้องผ่ำนกำร
พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษทั และกำรลงทุนจะต้องไม่มคี วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั แม่ในอนำคต
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ตัวชีว้ ดั ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ทีไ่ ม่ใช่กำรเงิน เช่น ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย (น้ำตำล) ได้รบั กำรรับรองมำตรฐำน ISO9001:2000 ซึง่ บริษทั ฯ จะต้อง
มีกำรทำแบบสำรวจประเมินควำมพึงพอใจชองลูกค้ำทัง้ ในและต่ำงประเทศ โดยในแต่ละปี จะมีกำรส่งแบบประเมินให้ลูกค้ำกรอกคะแนน
ควำมพึงพอใจ ซึง่ หัวข้อหลักๆในกำรประเมินมี ด้ำนคุณภำพสินค้ำ กำรบริกำรก่อนและหลังกำรขำย และด้ำนอื่นๆ เพื่อทีจ่ ะได้นำผลกำร
ประเมินและข้อเสนอแนะของลูกค้ำมำปรับปรุงเพื่อให้เป็ นทีพ่ อใจกับลูกค้ำ ซึง่ เป้ำหมำยทีบ่ ริษทั ฯ ตัง้ ไว้ตอ้ งมีค่ำเฉลีย่ ไม่ต่ำกว่ำ 94 คะแนน
จำก 100 คะแนนเต็มของผลกำรประเมิน โดยผลกำรประเมิน ย้อนหลัง 3 ปี เป็ นไปตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง
ผลการประเมิ นเฉลี่ย
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ

ปี 2562
96.65
95.54

ปี 2561
96.46
95.78

ปี 2560
98.26
96.71

ปริมำณกำรผลิตน้ำตำลและส่วนแบ่งกำรตลำดของบริษทั และบริษทั ย่อย ย้อนหลัง 3 ปี มีรำยละเอียดดังนี้
การผลิ ต/ส่วนแบ่งตลาด
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปริมำณน้ำตำลทีผ่ ลิตได้
1.151 ล้ำน
1.182 ล้ำน
0.713 ล้ำน
(เมตริกตัน)
% ส่วนแบ่งตลำด
8%
8%
8%
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5. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มขี อ้ พิพำททำงกฎหมำยใดๆ ทีม่ ผี ลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั และบริษทั
ย่อยทีม่ จี ำนวนรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของงบกำรเงินรวม
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6. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่น
6.1) ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
บริษทั
น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจ ผูผ้ ลิต - จำหน่ำยน้ำตำลทรำยและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
โดยมีทต่ี งั ้ สำนักงำนใหญ่ท่ี 503 อำคำร เค เอส แอล ทำวเวอร์ ชัน้ 9 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขทะเบียนบริษทั บมจ.0107547000214
โทรศัพท์
(662)-642-6230

Home Page www.kslgroup.com
โทรสำร
(662)-642-6228
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6.2) กระบวนการป้ องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้าตาลตลาดโลก
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีส่ ำมำรถผลิตน้ำตำลเกินกว่ำควำมต้องกำรบริโภคภำยในประเทศทำให้มปี ริมำณน้ำตำลเหลือส่วนหนึ่ง
สำหรับส่งออกไปขำยในต่ำงประเทศ โดยมีสดั ส่วนน้ ำตำลสำหรับบริโภคภำยในประเทศต่อน้ ำตำลส่งออก ในแต่ละปี ไม่เท่ำกัน ประมำณ
20:80 ถึง 30:70 ขึน้ อยู่กบั ปริมำณอ้อยเข้ำหีบในแต่ละปี ดังนัน้ จึงทำให้ประเทศไทยเป็ นผู้ส่งออกน้ ำตำลอันดับสองของโลก รองจำก
ประเทศบรำซิล ส่งผลให้รำยได้ของผู้ผลิตน้ ำตำลในประเทศไทยส่วนหนึ่งอิงกับรำคำน้ ำตำลตลำดโลก อีกส่วนหนึ่งอิงกับรำคำน้ ำตำล
ภำยในประเทศทีก่ ำหนดโดยนโยบำยของภำครัฐ
ในส่วนของรำคำน้ำตำลตลำดโลกนัน้ สืบเนื่องจำกนโยบำยปกป้องผลประโยชน์และคุม้ ครองเกษตรกรในต่ำงประเทศ นโยบำยที่
เกีย่ วกับควำมมังคงทำงด้
่
ำนอำหำร ทำให้ประเทศผูน้ ำเข้ำ ต่ำง ๆ ได้ออกมำตรกำรในกำรควบคุมโดยกำรจำกัดกำรนำเข้ำภำยในประเทศ
ซึง่ มำตรกำรเหล่ำนี้เป็ นนโยบำยของภำครัฐทีส่ ่งผลต่อ อุปสงค์ ควำมต้องกำรน้ ำตำลในตลำดโลก ประกอบกับปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสภำพ
ภูมอิ ำกำศทีไ่ ม่แน่ นอน เช่น กำรเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง หรือหนำวจัด ในประเทศผูผ้ ลิตและประเทศผูบ้ ริโภค และจำนวนประเทศผูผ้ ลิตที่
สำมำรถส่งออกได้ทม่ี อี ยู่อย่ำงจำกัด จึงทำให้เหตุกำรณ์ใดก็ตำมทีส่ ่ งผลต่อปริมำณน้ำตำลทีผ่ ลิตได้ ซึง่ เป็ นอุปทำนของตลำดโลก จะส่งผล
ต่อรำคำน้ำตำลตลำดโลก รวมถึงในช่วง 2 - 3 ปี ทผ่ี ่ำนมำ กำรเข้ำมำลงทุนเพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญของกองทุนต่ำงประเทศ ส่งผลให้รำคำ
น้ ำตำลตลำดโลกมีควำมผันผวนสูง คืออยู่ในระดับทีส่ งู กว่ำหรือต่ำกว่ำปจั จัยพืน้ ฐำนมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในปี ทม่ี คี วำมต้องกำรบริโภค
ใกล้เคียงหรือมำกกว่ำปริมำณน้ำตำลทีผ่ ลิตได้ ควำมผันผวนของรำคำน้ำตำล จะเห็นได้จำกแผนภำพที่ 6.1 แสดงรำคำน้ำตำลตลำดโลก
ย้อนหลัง 10 ปี ทผ่ี ่ำนมำ
แผนภาพที ่ 6.1 ราคาน้ าตาลตลาดโลกในช่วง 10 ปี ทีผ่ า่ นมา
New York (NYBOT#11 – Raw Sugar)
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London (LD#5 – Refined Sugar)

สำหรับผูผ้ ลิตน้ำตำลในประเทศไทย เนื่องจำกรำยได้สว่ นหนึ่งอิงกับรำคำน้ำตำลส่งออกทีม่ คี วำมผันผวนค่อนข้ำงสูง ซึง่ จะส่งผล
กระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ได้ในกรณีทร่ี ำคำน้ ำตำลตลำดโลกตกต่ำลงอย่ำงรวดเร็ว ดังนัน้ เพื่อเป็ นกำรป้องกันควำมผันผวน
ของรำคำน้ำตำลตลำดโลก จึงได้เกิดกระบวนกำรป้องกันควำมเสีย่ งขึน้ โดยใช้กลไกและเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสีย่ งทำงด้ำนรำคำ
น้ ำ ตำล ในรู ป ของสัญ ญำซื้อ ขำยน้ ำ ตำลล่ ว งหน้ ำ (Future Contract) โดยอิง รำคำกับ ตลำดซื้อ ขำยน้ ำ ตำลล่ ว งหน้ ำ ที่ New York
(NYBOT#11 – Raw Sugar) และที่ London (LD#5 – Refined Sugar) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
กรณี ที่ 1 ธุรกรรมปกติ ทวไปในการซื
ั่
้อขายน้าตาลส่งออก (ไม่มีการป้ องกันความเสี่ยง)
ผูซ้ อ้ื และผูข้ ำยตกลงรำคำน้ำตำลโดยอิงกับรำคำตลำด เมื่อตกลงรำคำกันได้ แม้รำคำน้ำตำลตลำดโลกจะเปลีย่ นแปลงไปก็ไม่
ส่งผลกระทบต่อรำคำทีต่ กลงกันและรำคำทีบ่ นั ทึกบัญชี ผูข้ ำยจะบันทึกบัญชีตำมรำคำขำยทีเ่ ป็ นรำคำทีต่ กลงกันกับผูซ้ อ้ื ตัวอย่ำง เช่น
ในกรณีของตลำดน้ ำตำลล่วงหน้ำ ปรับขึ้น
วันที่ 1 รำคำตลำดน้ำตำลล่วงหน้ำ อยูท่ ่ี 600 USD / ton :
ผูซ้ อ้ื และผูข้ ำยตกลงซือ้ ขำยน้ำตำล ทีร่ ำคำตลำด 600 USD + premium 100 USD
วันที่ 2 รำคำตลำดน้ำตำลล่วงหน้ำ ปรับเพิม่ ขึน้ เป็ น 800 USD / ton :
ผูข้ ำยส่งมอบน้ำตำล ผูซ้ อ้ื ชำระรำคำที่ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD
กำรบันทึกบัญชีของบริษทั : บริษทั จะมีรำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลที่ 700 USD
หมำยเหตุ : Premium ของน้ำตำลจะขึน้ อยู่กบั ประเภทของน้ำตำลต่ำง ๆ ระยะทำงของสถำนทีส่ ง่ มอบ ระยะเวลำกำรส่งมอบ รูปแบบของ
กำรส่งมอบ เป็ นต้น
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ในกรณีของตลำดน้ ำตำลล่วงหน้ำ ปรับลง
วันที่ 1 รำคำตลำดน้ำตำลล่วงหน้ำ อยูท่ ่ี 600 USD / ton :
ผูซ้ อ้ื และผูข้ ำยตกลงซือ้ ขำยน้ำตำล ทีร่ ำคำตลำด 600 USD + premium 100 USD
วันที่ 2 รำคำตลำดน้ำตำลล่วงหน้ำ ปรับลงเป็ น 400 USD / ton :
ผูข้ ำยส่งมอบน้ำตำล ผูซ้ อ้ื ชำระรำคำที่ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD
กำรบันทึกบัญชีของบริษทั : บริษทั จะมีรำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลที่ 700 USD
ทัง้ นี้แสดงให้เห็นว่ำ รำคำน้ ำตำลทีผ่ ขู้ ำยจะได้รบั ขึน้ อยู่กบั เวลำทีผ่ ซู้ อ้ื และผูข้ ำยตกลงซือ้ ขำยเป็ นสำคัญ จึงเกิดปญั หำว่ำในกรณีทร่ี ำคำ
น้ ำตำลตลำดโลกอยู่ในระดับ สูง ผู้ขำยมีควำมสนใจที่จะขำยแต่ ผู้ซ้อื ไม่ ต้องกำรซื้อเนื่องจำกรำคำแพงไป หรือในกรณีท่รี ำคำน้ ำตำล
ตลำดโลกอยู่ในระดับต่ำ ผูซ้ อ้ื มีควำมต้องกำรซือ้ แต่ผขู้ ำยเห็นว่ำรำคำต่ำเกินไปจึงไม่ตอ้ งกำรขำย เป็ นสำเหตุให้ผซู้ อ้ื และผูข้ ำยตกลงรำคำ
กันไม่ได้ ดังนัน้ ด้วยวิธกี ำรดังกล่ำวจะได้ผลก็ต่อเมื่อ รำคำน้ ำตำลตลำดโลกไม่ผนั ผวนมำกเกินไป แต่ในกรณีทร่ี ำคำเกิดควำมผันผวน
มำก กำรทำธุรกรรมดังกล่ำวจะทำให้ทงั ้ ผูข้ ำยและ/หรือ ผูซ้ อ้ื สูญเสียโอกำสในกำรซือ้ ขำยในรำคำทีแ่ ต่ละฝำ่ ยพอใจได้
กรณี ที่ 2 การนาเครือ่ งมือในการบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาน้าตาลมาใช้ ในรูปของสัญญาซื้อขายน้าตาลล่วงหน้ า
ในช่วงทีร่ ำคำน้ ำตำลตลำดโลกมีควำมผันผวนสูง เพื่อไม่ให้สญ
ู เสียโอกำสในกำรขำยในระดับรำคำทีผ่ ผู้ ลิตน้ำตำลพอใจ ผูผ้ ลิต
จึงมีกำรนำเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสีย่ งทำงด้ำนรำคำน้ำตำลมำใช้ โดยเครื่องมือดังกล่ำวเรียกว่ำสัญญำซือ้ ขำยน้ำตำลล่วงหน้ำ ซึง่ อิง
กับรำคำน้ ำตำลตลำดโลก เป็ นสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำที่ กำรปิ ดสัญญำไม่ใช่กำรส่งมอบน้ ำตำล แต่เป็ นกำรชำระรำคำส่วนต่ำงระหว่ำง
รำคำน้ำตำลทีไ่ ด้ทำไว้ในวันทำสัญญำกับรำคำน้ำตำลในวันทีป่ ิ ดสัญญำ ซึง่ ช่องทำงในกำรบริหำรควำมเสีย่ งดังกล่ำวอำจจะทำโดยตรงไป
ทีต่ ลำดซือ้ ขำยน้ำตำลล่วงหน้ำ ผ่ำนโบรกเกอร์ หรือทำสัญญำกับสถำบันกำรเงินทีเ่ ป็ นคู่สญ
ั ญำได้ ตัวอย่ำงเช่น
ในกรณีของตลำดน้ ำตำลล่วงหน้ำ ปรับลง
วันที่ 1 รำคำตลำดน้ำตำลล่วงหน้ำ อยูท่ ่ี 600 USD/ton :
ผูข้ ำยพอใจในระดับรำคำนี้แต่ยงั ไม่มผี ซู้ อ้ื สนใจรำคำเนื่องจำกผูซ้ อ้ื คำดว่ำรำคำน่ ำจะต่ ำลงผูข้ ำยจึงได้ทำสัญญำขำยล่วงหน้ำกับ
ทำงสถำบันกำรเงิน โดยกำหนดรำคำขำยน้ำตำลล่วงหน้ำทีร่ ำคำ 600 USD
วันที่ 2 รำคำตลำดน้ำตำลล่วงหน้ำ ปรับลงเป็ น 400 USD/ton :
ผูซ้ อ้ื สนใจซือ้ ผูข้ ำยจึงได้ขำยน้ำตำลโดยตกลงทีร่ ำคำตลำด 400 USD + premium 100 USD = 500 USD ณ ช่วงเวลำเดียวกัน
ผูข้ ำยปิ ดสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำโดยทำกำรซือ้ สัญญำคืนทีร่ ำคำตลำดที่ 400 USD/ton (ขำยที่ 600 ซือ้ คืนที่ 400) จึงทำให้เกิดส่วนต่ำงกำไร
200 USD
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ำ ผูข้ ำยจะได้รำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลจริงที่ 500 USD + กำไรส่วนต่ำงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยน้ำตำล
ล่วงหน้ำ 200 USD = 700 USD ซึง่ เท่ำกับรำคำทีป่ ระกันไว้ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD
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กำรบันทึกบัญชีของบริษทั : บริษทั จะมีรำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลที่ 500 USD (ซึง่ จะต่ำกว่ำรำคำทีป่ ระกันไว้ท่ี 700 USD) แต่จะไปบันทึก
เป็ นกำไรจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำอีก 200 USD ในรูปของรำยได้อ่นื ๆ
ในกรณีของตลำดน้ ำตำลล่วงหน้ำ ปรับขึ้น
วันที่ 1 รำคำตลำดน้ำตำลล่วงหน้ำ อยูท่ ่ี 600 USD/ton :
ผูซ้ อ้ื พอใจในระดับรำคำนี้แต่ผขู้ ำยยังไม่ตอ้ งกำรขำยเนื่องจำกผูข้ ำยคำดว่ำรำคำน่ำจะปรับขึน้ ผูข้ ำยจึงได้ทำสัญญำขำยล่วงหน้ำ
กับทำงสถำบันกำรเงิน โดยกำหนดรำคำขำยน้ำตำลล่วงหน้ำทีร่ ำคำ 600 USD
วันที่ 2 รำคำตลำดน้ำตำลล่วงหน้ำ ปรับขึน้ เป็ น 800 USD/ton :
ผูซ้ อ้ื มีควำมจำเป็ นต้องใช้น้ ำตำลจึงจำเป็ นต้องซือ้ ทีร่ ำคำสูงผูข้ ำยจึงได้ขำยน้ ำตำลโดยตกลงทีร่ ำคำตลำด 800 USD + premium
100 USD = 900 USD ณ ช่วงเวลำเดียวกัน ผู้ขำยปิ ดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำโดยทำกำรซื้อ สัญญำคืนที่รำคำตลำดที่ 800 USD/ton
จึงทำให้เกิดส่วนต่ำงขำดทุน 200 USD (ขำยที่ 600 ซือ้ คืนที่ 800)
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ำ ผูข้ ำยจะได้รำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลจริงที่ 900 USD + ขำดทุนส่วนต่ำงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยน้ำตำล
ล่วงหน้ำ -200 USD = 700 USD ซึง่ เท่ำกับรำคำทีป่ ระกันไว้ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD
กำรบันทึกบัญชีของบริษทั : บริษทั จะมีรำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลที่ 900 USD (ซึง่ จะสูงว่ำรำคำทีป่ ระกันไว้ท่ี 700 USD) แต่จะไปบันทึก
เป็ นขำดทุนจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำอีก -200 USD
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ำ ในทุกกรณี บริษทั จะได้รบั รำยได้สุทธิท่ี 700 USD ทัง้ หมด (ถ้ำไม่นับรวมกับค่ำ commission ทีช่ ำระให้กบั
สถำบันกำรเงิน) โดยมีวธิ กี ำรบันทึกบัญชีต่ำงกัน คือ ถ้ำเป็ นกำรทำธุรกรรมปกติ (ไม่มกี ำรบริหำรควำมเสีย่ งเข้ำมำเกีย่ วข้อง) ทำงบริษทั
จะบันทึกบัญชีรำยได้จำกกำรขำยที่ 700 USD แต่มปี ญั หำคือในช่วงเวลำดังกล่ำว อำจจะไม่มผี ซู้ อ้ื ต้องกำรซือ้ หรือ ผูข้ ำยไม่ตอ้ งกำรขำย
ได้ ส่วนกำรนำเครื่องมือกำรป้องกันควำมเสีย่ งผ่ำนสัญญำซื้อขำยน้ ำตำลล่วงหน้ำเข้ำมำช่วย ถ้ำตลำดอยู่ในแนวโน้มขำลง ทำงบริษทั จะ
บันทึกบัญชีรำยได้จำกกำรขำยที่ 500 USD แต่ จะบันทึกกำไรจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำอีก 200 USDแต่ ถ้ำตลำดอยู่ใน
แนวโน้มขำขึน้ ทำงบริษทั จะบันทึกบัญชีรำยได้จำกกำรขำยที่ 900 USD แต่จะบันทึกขำดทุนจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำอีก
200 USD
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่ำ กำรเข้ำทำธุรกรรมสัญญำซือ้ ขำยน้ำตำลล่วงหน้ำ จะทำให้ (1) ผูซ้ อ้ื และผูข้ ำยสำมำรถซือ้ ขำยได้ในระดับรำคำ
ทีท่ งั ้ สองฝำ่ ยพอใจ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ระดับรำคำตรงกันระหว่ำงผูซ้ อ้ื และผูข้ ำย (2) รำยได้สทุ ธิรบั จะเท่ำกับรำคำทีไ่ ด้ประกันรำคำไว้
โดยถ้ำตลำดอยูใ่ นแนวโน้มขำลง รำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลจริงจะต่ำ แต่จะมีกำไรจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำมำชดเชย แต่ถำ้
ตลำดอยู่ในแนวโน้มขำขึน้ รำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลจริงจะสูงแต่มขี ำดทุนจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยมำหักออก
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ประเด็นที่สาคัญ
1) กำรบันทึกบัญชีระหว่ำงรำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลจริงกับกำรบันทึกกำไรขำดทุนจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ มีโอกำสที่
จะบันทึกในช่วงเวลำทีต่ ่ำงกัน กล่ำวคือบริษทั จะทำกำรบันทึกรำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลจริง เมื่อมีกำรส่งมอบน้ำตำลให้กบั ลูกค้ำ
แต่กำไรขำดทุนจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ จะบันทึกเมื่อมีกำรปิ ดสัญญำดังนัน้ จึงมีควำมเป็ นไปได้ทบ่ี ริษทั จะรับรูก้ ำไร
ขำดทุนจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำก่อน จำกนัน้ ต่อมำจึงค่อยบันทึกรำยได้จำกกำรขำย ส่งผลให้บนั ทึกรำยกำรใน
ช่วงเวลำทีต่ ่ำงกัน ผลกระทบดังกล่ำวจะเกิดกับบริษทั ทีม่ รี ำยงำนผลกำรดำเนินงำนในรูปของไตรมำส
2) กำรนำเอำเครื่องมือป้องกันควำมเสีย่ งควำมผันผวนจำกรำคำน้ ำตำลมำใช้ผ่ำนสัญญำซื้อขำยน้ ำตำลล่วงหน้ำ สำมำรถใช้เพื่อ
ประกันควำมเสีย่ งสำหรับน้ำตำลทีม่ อี ยู่รวมถึงน้ำตำลทีค่ ำดว่ำจะผลิตได้ในอนำคต ดังนัน้ ปริมำณกำรทำสัญญำจะขึน้ อยู่กบั ควำม
แม่นยำในกำรประมำณกำรว่ำควรจะมียอดผลิตน้ำตำลได้เท่ำใดอย่ำงไรก็ตำมปริมำณน้ำตำลทีจ่ ะผลิตได้จะขึน้ อยู่กบั ผลผลิตอ้อย
เข้ำหีบทีซ่ ง่ึ มีปจั จัยทำงด้ำนสภำพอำกำศเข้ำมำเกีย่ วข้องรวมถึงเกีย่ วข้องกับพืน้ ทีเ่ พำะปลูก และชำวไร่จำนวนมำกทำให้ในแต่
ละปี มคี วำมคลำดเคลื่อนเรื่องประมำณกำรผลผลิตอ้อยค่อนข้ำงสูง
ในกรณีทม่ี กี ำรประมำณกำรผลผลิตน้ำตำลมำกเกินไปและได้มกี ำรทำสัญญำซือ้ ขำยน้ำตำลล่วงหน้ำไปตำมผลผลิตทีป่ ระมำณกำร
แต่ต่อมำในภำยหลัง ผลผลิตไม่เป็ นไปตำมที่ประมำณกำรไว้เกิดกำรทำสัญญำเกิน (Oversold) ผลกระทบคือ ถ้ำตลำดรำคำน้ ำตำลอยู่
ในช่วงขำขึน้ จะทำให้เกิดผลขำดทุนจริงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยน้ ำตำลล่วงหน้ ำ เนื่องจำกไม่มกี ำรขำยน้ ำตำลจริงที่อยู่ในรำคำ
ระดับสูงเข้ำมำทดแทน แต่ในทำงกลับกัน ในกรณีทต่ี ลำดรำคำน้ำตำลอยู่ในขำลง จะทำให้เกิดกำไรจริงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยน้ำตำล
ล่วงหน้ำเช่นกัน
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1) หลักทรัพย์ของบริษทั
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 บริษทั มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,205,121,824 บำท เป็ นทุนชำระแล้ว 2,205,116,309.50 บำท
แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 4,410,243,648 หุน้ เป็ นหุน้ ทีเ่ รียกชำระแล้ว 4,410,232,619 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท
7.2) หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 หุน้ กูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและไม่มหี ลักประกัน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ชื่อย่ อ

อายุ

ครบกาหนด

มูลค่ ารวม (ล้ านบาท)

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

รวมหุ้นกู้ระยะยาว

10,500
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7.3) ผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ 10 รำยแรกของบริษทั ทีป่ รำกฏในสมุดทะเบียนหุน้ มีดงั นี้

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562
ลำดับที่

ผู้ถอื หุ้น

1

บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จากัด

2

จำนวนหุ้น

สัดส่วน
(ร้อยละ)

1,468,141,128

33.29

บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด

137,248,494

3.11

3

นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

115,355,499

2.62

4

นายจารูญ ชินธรรมมิตร์

108,818,031

2.47

5

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

99,799,954

2.26

6

นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์

99,683,643

2.26

7

นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์

98,652,448

2.24

8

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

96,475,726

2.19

9

นายพิรยิ ์พล ชินธรรมมิตร์

92,647,024

2.10

10

CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

90,698,136

2.06

รวมหุ้นของผูถ้ อื หุ้น 10 อันดับแรก

2,407,520,083

54.59

ผูถ้ อื หุ้นรายอื่นๆ

2,002,712,536

45.41

รวมทัง้ สิ้ น

4,410,232,619

100.00

11

หมายเหตุ:
บริษทั เคเอสแอลชูกำร์ โฮลดิง้ จำกัด มีผถู้ อื หุน้ หลักคือกลุ่มครอบครัวชินธรรมมิตร์ ถือหุน้ ร้อยละ 33 อย่ำงไรก็ตำม สัดส่วน
กำรถือหุน้ ทีป่ รำกฎนี้ มิได้แสดงว่ำผูถ้ อื หุน้ ในกลุ่มตระกูลชินธรรมมิตร์จะมีกำรออกเสียงในเรื่องใดๆไปในทิศทำงเดียวกัน
บริษทั เคเอสแอลชูกำร์ โฮลดิง้ จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 100 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำ
ไว้หนุ้ ละ 10 บำท มีทุนทีเ่ รียกชำระแล้ว 100 ล้ำนหุน้ คิดเป็ น 1,000 ล้ำนบำท
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ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ 10 รำยแรกของบริษทั เคเอสแอล ชูกำร์ โฮลดิง้ จำกัด ทีป่ รำกฏในสมุด
ทะเบียนหุน้ มีดงั นี้
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562
ลำดับที่

ผู้ถอื หุ้น

1

นางนารีรตั น์ ชินธรรมมิตร์

2

สัดส่วน
(ร้อยละ)

จำนวนหุ้น
12,105,268

12.11

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

7,847,944

7.85

3

นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์

7,764,650

7.76

4

นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

6,971,788

6.97

5

นายจารูญ ชินธรรมมิตร์

5,370,580

5.37

6

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

5,169,890

5.17

7

นายศรัณย์ ชินธรรมมิตร์

4,246,828

4.25

8

นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์

2,906,000

2.91

9

นายพิรยิ ์พล ชินธรรมมิตร์

2,906,000

2.91

10

นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์

2,900,000

2.90

นางสาวเยาวลักษณ์ ชุตมิ าวรพันธ์

2,900,000

2.90

รวมหุ้นของผูถ้ อื หุ้น 10 อันดับแรก

61,088,948

61.09

ผูถ้ อื หุ้นรายอื่นๆ

38,911,052

38.91

100,000,000

100.00

11

รวมทัง้ สิ้น

หมายเหตุ:
ผูถ้ อื หุน้ ลำดับที่ 10 คือนำงเยำวนุช เดชวิทกั ษ์ และนำงสำวเยำวลักษณ์ ชุตมิ ำวรพันธ์ ถือหุน้ จำนวนเท่ำกัน
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7.4) นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและสำรองตำม
กฎหมำยแล้วของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หำกไม่มเี หตุจำเป็ นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปนั ผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
ปกติของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ ทัง้ นี้ กำรจ่ำยเงินปนั ผลให้นำปจั จัยต่ำง ๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ผลกำรดำเนินงำน
ฐำนะทำงกำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยงำน เป็ นต้น ซึง่ กำรจ่ำยเงินปนั ผลดังกล่ำวข้ำงต้นต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ อื
หุน้ และ/หรือควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั สำหรับกำรจ่ำยเงินปนั ผลของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้แก่บริษทั น้ำตำล
ขอนแก่น จำกัด (มหำชน) บริษทั จะขึน้ อยู่กบั กระแสเงินสดและสภำพคล่องรวมถึงควำมเหมำะสมและควำมต้องกำรในกำรใช้เงิน
ของแต่ละบริษทั ทัง้ นี้บริษทั ฯไม่มนี โยบำยจ่ำยเงินปนั ผลขัน้ ต่ำ
7.5) ประวัติการจ่ายเงิ นปันผล
ประจาปี
เงินปนั ผลจ่ำยต่อหุน้ (บำท : หุน้ )
อัตรำเงินปนั ผลจ่ำยต่อกำไรสุทธิ
(ร้อยละ) ของงบกำรเงินรวม
อัตรำเงินปนั ผลจ่ำยต่อกำไรสุทธิ
(ร้อยละ) ของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557

2558

2559

2560

2561

0.1811111111
37

0.10555555556
51.90

0.10
30.92

0.05
11.19

0.05
26.00

51

51.60

188.24

16.81

(จ่ายเงินปนั ผลจาก
กาไรสะสม)
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8. โครงสร้างการจัดการ
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8.1 คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31ตุลำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษทั จำนวน 20 คน ประกอบด้วย
1. นำยมนู
เลียวไพโรจน์
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
2. นำยจำรูญ
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำร
3. นำยพรศิลป์
แต้มศิรชิ ยั
กรรมกำร
4. นำยสุขมุ
โตกำรัณยเศรษฐ์
กรรมกำร
5. นำยธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
กรรมกำร
6. นำงอินทิรำ
สุขะนินทร์
กรรมกำร
7. นำงสำวดวงดำว
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำร
8. นำยชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำร
9. นำยสมชำย
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำร
10. นำงสำวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำร
11. นำยชนะชัย
ชุตมิ ำวรพันธ์
กรรมกำร
12. นำยชำตรี
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำร
13. นำยสมชำติ
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำร
14. นำยธัชพงษ์
ภำกรศิรวิ งศ์
กรรมกำร
15. นำยตระกำร
ชุณหโรจน์ฤทธิ ์
กรรมกำร
16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
บำเพ็ญบุญ
กรรมกำรอิสระ
17. นำยสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
กรรมกำรอิสระ
18. นำยกำรุณ
กิตติสถำพร
กรรมกำรอิสระ(ลำออกเมือ่ วันที่ 1 กรกฎำคม 2562)
19. นำยวรภัทร
โตธนะเกษม
กรรมกำรอิสระ
20. นำงสำวนงลักษณ์
พินยั นิตศิ ำสตร์
กรรมกำรอิสระ
21. นำงอัญชลี
พิพฒ
ั นเสริญ
กรรมกำรอิสระ
หมายเหตุ บริษทั อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรพิจำรณำแต่งตัง้ ผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมำะสม เพือ่ ดำรงตำแหน่งแทนกรรมกำรอิสระทีว่ ่ำงหนึ่งคน

คณะกรรมกำรบริษทั ทัง้ 20 คน ไม่มคี ุณสมบัตติ อ้ งห้ำม ดังนี้
1. ไม่มปี ระวัตกิ ำรกระทำควำมผิดอำญำในควำมผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ำรทำรำยกำรทีอ่ ำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่ำนมำ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชีย่ วชำญเฉพำะด้ำน เป็ นผูม้ บี ทบำท
สำคัญในกำรกำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยของบริษทั โดยร่วมกับผูบ้ ริหำรระดับสูง วำงแผนกำรดำเนินงำนทัง้ ระยะ
สัน้ และระยะยำว ตลอดจนมีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแลตรวจสอบ ให้เป็ นไปตำมแผนทีว่ ำงไว้ และติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนในแต่ละไตรมำส
กรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
คือ นำยจำรูญ ชินธรรมมิตร์ หรือ นำยพรศิลป์ แต้มศิรชิ ยั หรือ นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ หรือ นำยชลัช ชินธรรม
มิตร์ หรือ นำงอินทิรำ สุขะนินทร์ หรือนำยสุขมุ โตกำรัณยเศรษฐ์ หรือ นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล หรือ นำยชนะชัย
ชุตมิ ำวรพันธ์ กรรมกำรสองในแปดคนนี้ ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษทั
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สัดส่วนและโครงสร้างของคณะกรรมการ
ลาดับ

รายชื่อ – สกุล

ตัวแทน
ผูถ้ ือหุ้น

ประเภทของกรรมการ
กรรมการที่
กรรมการ
ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
อิ สระ

กรรมการที่
เป็ นผูบ้ ริหาร

1

นำยมนู

เลียวไพโรจน์

2

นำยจำรูญ

ชินธรรมมิตร์

/

/

3

นำยพรศิลป์

แต้มศิรชิ ยั

/

/

4.

นำยสุขมุ

โตกำรัณยเศรษฐ์

/

/

5.

นำยธวัทชัย

โรจนะโชติกุล

/

/

6.

นำงอินทิรำ

สุขะนินทร์

/

/

7

นำงสำวดวงดำว

ชินธรรมมิตร์

/

/

8

นำยชลัช

ชินธรรมมิตร์

/

/

9

นำยสมชำย

ชินธรรมมิตร์

/

/

10

นำงสำวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

/

/

11

นำยชนะชัย

ชุตมิ ำวรพันธ์

/

/

12

นำยชำตรี

ชินธรรมมิตร์

/

/

13

นำยสมชำติ

ชินธรรมมิตร์

/

/

14

นำยธัชพงษ์

ภำกรศิรวิ งศ์

/

15

นำยตระกำร

ชุณหโรจน์ฤทธิ ์

/

16

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ

/

/

17

นำยสิทธิ

บำเพ็ญบุญ
ลีละเกษมฤกษ์

/

/

18

นำยกำรุณ

กิตติสถำพร

/

ลำออกระหว่ำงปี

19

นำยวรภัทร

โตธนะเกษม

/

/

20

นำงสำวนงลักษณ์

พินยั นิตศิ ำสตร์**

/

/

21

นำงอัญชลี

พิพฒ
ั นเสริญ**

/

/

/

/

/
/

รวม

14

10

6*

10

สัดส่วน

66.70%

47.62%

28.60%

47.62%

*ยอดรวมไม่นบั กรรมกำรทีล่ ำออกระหว่ำงปี ได้แก่ นำยกำรุณ กิตติสถำพร
**กรรมกำรอิสระทีเ่ ป็นผูห้ ญิง 2 คน
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การประชุมของคณะกรรมการบริษทั
กำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำรมำกกว่ำ 6 ครัง้ ต่อปี โดย
กำหนดวันประชุมไว้เป็ นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ ปี และแจ้งให้คณะกรรมกำรแต่ละคนทรำบโดยทำเป็ นตำรำงนัดประชุม
ประจำปี อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวต่ อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จดั ให้มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ซึง่ ทำหน้ำทีต่ ดั สินใจตำมอำนำจหน้ำทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยทุก
ครัง้ ทีม่ กี ำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั จะมีกำรนำเรื่องทีผ่ ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำร กลับมำแจ้งให้
คณะกรรมกำรบริษัททรำบ เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถกำกับ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำง
ต่อเนื่อง
โดยในปี 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ทัง้ หมด 8 ครัง้ กรรมกำรบริษทั แต่ละคนเข้ำประชุมมำกกว่ำร้อย
ละ 75 จำนวน และเข้ำประชุมน้อยกว่ำร้อย 75 จำนวน 4 คน และมีกำรประชุมของกรรมกำรทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหำร (ไม่มฝี ่ำย
จัดกำรเข้ำร่วมประชุม) เพิม่ อีก 1 ครัง้ เพื่อให้กรรมกำรบริษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องกำร
ทำงำนและกำรบริหำรงำนได้อย่ำงอิสระ โดยในปี 2562 ได้มกี ำรประชุมของกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำรรวม 1 ครัง้ เมื่อ
วันที่ 13 กันยำยน 2562 ทัง้ นี้ มีกำรจัดส่งวำระและเอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่กรรมกำรบริษทั เป็ นกำรล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำศึกษำข้อมูลในเรื่องต่ำงๆอย่ำงเพียงพอ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่) และ
เลขำนุ กำรบริษทั ร่วมกันพิจำรณำเลือกเรื่องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยดูให้แน่ ใจว่ำเรื่องทีส่ ำคัญได้นำเข้ำ
รวมไว้แล้ว และกรรมกำรแต่ละคนมีควำมเป็ นอิสระทีจ่ ะเสนอเรื่องทีเ่ ป็ นประโยชน์เข้ำสูว่ ำระกำรประชุม
ในระหว่ ำงกำรประชุม ประธำนกรรมกำรจัด สรรเวลำไว้อย่ำงเพีย งพอที่ฝ่ำยจัด กำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่
กรรมกำรจะอภิปรำยปญั หำสำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทัวกั
่ น นอกจำกนี้ ประธำนกรรมกำรส่งเสริมให้มกี ำรใช้ดุลพินิจ
ตัดสินใจ กรรมกำรให้ควำมสนใจกับทุกวำระที่นำเข้ำสู่ท่ปี ระชุม รวมถึง เรื่องกำรกำกับดูแลกิจกำร นอกจำกนี้ กำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั มีกำรเชิญผูบ้ ริหำรระดับสูงในแต่ละฝ่ำยเข้ำร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูล ปญั หำและชีแ้ จง
รำยละเอียด เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ ซึง่ เป็ นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง
ทัง้ ยังเป็ นกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศทีจ่ ำเป็ นเพิม่ เติมผ่ำนกำรสอบถำมผูบ้ ริหำรระดับสูง อีกทัง้ ในบำงประเด็นที่มี
ข้อมูลไม่เพียงพอ กรรมกำรบริษัทสำมำรถติดต่อขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ผ่ำนเลขำนุ กำรของบริษัท และในกรณีท่จี ำเป็ น
อำจจะจัดให้มคี วำมเห็นอิสระจำกทีป่ รึกษำ หรือ ผูป้ ระกอบวิชำชีพภำยนอกเพิม่ เติม
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั จะประกอบด้วย วันเวลำเริม่ เวลำสิน้ สุดประชุม รำยชื่อกรรมกำรทีเ่ ข้ำ
ประชุมและขำดประชุม สรุปสำระสำคัญของเรื่องทีเ่ สนอ สรุปประเด็นกำรอภิปรำยและข้อสังเกต มติคณะกรรมกำรและ
ควำมเห็นของกรรมกำรทีไ่ ม่เห็นด้วย บริษทั ได้มกี ำรจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั เป็ นรูปเล่มและ
ในรูปแบบไฟล์PDFซึง่ สำมำรถสืบค้นง่ำยแต่แก้ไขไม่ได้มกี ำรบันทึกและเปิ ดเผยจำนวนครัง้ กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำร
เนื่องจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั จะจัดขึน้ ทุกไตรมำส แต่กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรซึ่งเกีย่ วเนื่องกับผล
กำรดำเนินงำนของบริษทั จะจัดขึน้ ทุกเดือนจึงมีกำรรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรนำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษทั ทรำบด้วย
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ตารางเข้าประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2562
รายชื่อกรรมการ

1.นำยมนู
2.นำยจำรูญ
3.นำยพรศิลป์
4.นำยสุขมุ
5.นำยธวัทชัย
6.นำงอินทิรำ
7.นำงสำวดวงดำว
8.นำยชลัช
9.นำยสมชำย
10.นำงสำวดวงแข
11.นำยชนะชัย
12.นำยชำตรี
13.นำยสมชำติ
14.นำยธัชพงษ์
15.นำยตระกำร
16.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
17.นำยสิทธิ
18.นำยกำรุณ
19.นำยวรภัทร
20.นำงสำวนงลักษณ์
21.นำงอัญชลี

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ ประชุม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ สามัญ
บริษทั
บริหาร ตรวจสอบ สรรหาและ บริหาร
กากับ
ผูถ้ ือ
พิ จารณา
ความ
ดูแล
หุ้น
ค่าตอบแทน เสี่ยง
กิ จการ ปี 2561
( 8 ครัง)้
( 12 ครัง)้
( 5 ครัง)้
( 4 ครัง)้
( 4 ครัง)้
(3 ครัง)้
(1ครัง)้
เลียวไพโรจน์
8/8
1/1
ชินธรรมมิตร์
8/8
12/12
1/1
แต้มศิรชิ ยั
8/8
12/12
1/1
โตกำรัณยเศรษฐ์
7/8
11/12
1/1
โรจนะโชติกุล
8/8
9/12
1/1
สุขะนินทร์
8/8
12/12
1/1
ชินธรรมมิตร์
8/8
10/12
4/4
1/1
ชินธรรมมิตร์
8/8
8/12
1/4
1/1
ชินธรรมมิตร์
8/8
12/12
1/1
ชินธรรมมิตร์
8/8
11/12
1/1
ชุตมิ ำวรพันธ์
7/8
11/12
1/1
ชินธรรมมิตร์
7/8
1/1
ชินธรรมมิตร์
6/8
2/3
1/1
ภำกรศิรวิ งศ์
6/8
11/12
1/1
ชุณหโรจน์ฤทธิ ์
5/8
12/12
1/1
บำเพ็ญบุญ
5/8
4/4
3/3
1/1
ลีละเกษมฤกษ์
7/8
5/5
4/4
1/1
กิตติสถำพร
5/5
3/3
3/3
1/1
โตธนะเกษม
7/8
5/5
3/3
1/1
พินยั นิตศิ ำสตร์
8/8
5/5
4/4
4/4
1/1
พิพฒ
ั นเสริญ
8/8
5/5
3/3
1/1

หมำยเหตุ
1. กรรมกำรอิสระ จำนวน 7 คน ได้แก่ ลำดับที่ 1, 16 - 21
2. กรรมกำรตรวจสอบ 4 คน ได้แก่ ลำดับที่ 17, 19 - 21
3. กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 4 คน ได้แก่ ลำดับที่ 7, 16, 18, 20
4. กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง 4 คน ได้แก่ ลำดับที่ 8, 17, 18, 20
5. กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร 4 คน ได้แก่ ลำดับที่ 13, 16, 19, 21
6. นำยกำรุณ กิตติสถำพร (กรรมกำรอิสระ) ลำดับที่ 18 ลำออกเมือ่ วันที่ 1 กรกฎำคม 2562
7. ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2561 ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562
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8.2 ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 คณะผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษทั ประกอบด้วย
1. นำยจำรูญ
ชินธรรมมิตร์
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
2. นำยพรศิลป์
แต้มศิรชิ ยั
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่อำวุโส สำนักนวัตกรรม
3. นำยสุขมุ
โตกำรัณยเศรษฐ์ รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่อำวุโส สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
4. นำยธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่อำวุโส สำยงำนบริหำรและสำนักงำน
5. นำงอินทิรำ
สุขะนินทร์
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่อำวุโส สำยงำนพัฒนำธุรกิจ
6. นำงสำวดวงดำว
ชินธรรมมิตร์
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยงำนทรัพยำกรบุคคล
7. นำยชลัช
ชินธรรมมิตร์
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำนักกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
8. นำยธีระ
สงวนดีกุล
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยงำนกลุ่มกำรผลิตธุรกิจน้ำตำล
9. นำยธัชชัย
ศุภผลศิริ
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำนักเลขำนุกำรบริษทั และกฎหมำย/
เลขำนุกำรบริษทั
10. นำยพิรยิ พ์ ล
ชินธรรมมิตร์
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยงำนจัดหำวัตถุดบิ
11. นำยธนภัทร
ณ เชียงใหม่
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำยงำนบริหำรและสำนักงำน
(ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2562)
12. นำยโสมนัส
โพธิสตั ย์
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำนักกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
13. นำยมีชยั
ปิยะวิเศษพัฒน์
(รักษำกำร) ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่-สำยงำนบัญชีและ
กำรเงิน(CFO) (ลำออกเมือ่ วันที่ 1 สิงหำคม 2562)
14. นำยสินชัย
สิรริ ตั นพลกุล
(รักษษกำร)ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่อำวุโส-สำยงำนบัญชี
และกำรเงิน (CFO) (แทนเมือ่ วันที่ 1 สิงหำคม 2562)
หมายเหตุ: บุคคลลำดับที่ 1-5 คือ ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯตำมประกำศคณะกรรมกำรกลต.

8.3 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่ งตัง้ เลขำนุ กำรบริษัททำหน้ ำที่ให้คำแนะนำแก่กรรมกำรในกำรปฎิบตั ิตำมกฎหมำย
เกีย่ วกับหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบต่ำงๆของกรรมกำร กำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ และกำรทำ
รำยงำน ตลอดจนหน้ำทีต่ ่ำงๆตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด รวมถึง ปฏิบตั งิ ำนด้ำน Complianace unit นอกจำกนี้บริษทั ได้สง่ เสริมให้
เลขำนุกำรบริษทั ได้รบั กำรอบรมและพัฒนำควำมรูเ้ พิม่ เติมด้ำนกฎหมำยหรือกำรปฎิบตั หิ น้ำทีเ่ ลขำนุกำรบริษทั
ปจั จุบนั เลขำนุ กำรบริษทั คือ นำยธัชชัย ศุภผลศิริ ซึง่ จบกำรศึกษำและปฏิบตั งิ ำนทำงด้ำนกฎหมำยมำเป็ นเวลำนำน
และผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องเลขำนุ กำรบริษทั และหลักสูตรอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว โดยเปิ ดเผย
ข้อมูลไว้ใน(รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั )
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษทั กำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรทีเ่ หมำะสมแก่กรรมกำรบริษทั และมีกำรเสนอขอ
อนุ มตั ิจำกผู้ถือหุ้นทุกปี โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้ดำเนินกำรสำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรและ
กรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำควำมรับผิดชอบ และผลกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษทั ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบ
กับบริษัทชัน้ นำในตลำดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน มี ขนำดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ผล
สำรวจค่ำตอบแทนค่ำตอบแทนกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมกรรมกำรบริษทั ไทย(IOD) รวมถึงผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯใน
ภำพรวม กำรจ่ำยเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
โดยค่ำตอบแทนกรรมกำร แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
1) ค่ำตอบแทนประจำ (Fixed Fee) ซึง่ จะจ่ำยให้กบั กรรมกำรเป็ นรำยเดือน
2) ค่ำเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย (Attendance Fee) เป็ นค่ำตอบแทนทีจ่ ่ำยให้กบั กรรมกำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุมใน
แต่ละครัง้ โดยจ่ำยให้เฉพำะกรรมกำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุมเท่ำนัน้
3) โบนัสกรรมกำรเป็ นค่ำตอบแทนพิเศษทีจ่ ่ำยให้กบั กรรมกำรปี ละครัง้ โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทั ใน
แต่ละปี
บริษทั ได้กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 โดย
กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ซึง่ ประกอบด้วย
ปี ละไม่เกิน
1.ค่ำตอบแทน – ประธำนกรรมกำร
540,000 บำท
2.ค่ำตอบแทน – ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
540,000 บำท
3.ค่ำตอบแทน – กรรมกำร 19 คน
8,550,000 บำท
รำยเดือนๆละ 25,000 บำท+โบนัส
4.ค่ ำ เบี้ย ประชุ ม คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย ได้แ ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ ำตอบ แทน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ทีเ่ ข้ำประชุม
ค่ำเบีย้ ประชุมประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยทีเ่ ข้ำประชุม
ครัง้ ละไม่เกิน 7,200 บำทต่อคน
ค่ำเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยทีเ่ ข้ำประชุม
ครัง้ ละไม่เกิน 6,000 บำทต่อคน
5.ค่ำเบีย้ ประชุมประธำนกรรมกำรบริหำร 1,200 บำทต่อครัง้ กรรมกำรบริหำร 1,000 บำทต่อครัง้
6.สิทธิผลประโยชน์อ่นื ใด : ไม่มี
นอกจำกนี้แล้ว ไม่มคี ำ่ ตอบแทนกรรมกำรในลักษณะอื่นอีก
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8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัทกำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
และเปรียบเทียบกับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกันและในตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนผลกำร
ดำเนินงำนและขนำดของธุรกิจ เพื่อทำให้เกิดแรงจูงใจในกำรพัฒนำบริษทั ได้อย่ำงต่อเนื่อง
8.4.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรจะเป็ นไปตำมหลักกำรและนโยบำยทีบ่ ริษทั กำหนด โดยจะเชื่อมโยงกับผลกำรดำเนินงำนของ
บริษทั และผลปฏิบตั งิ ำนของแต่ละคนทัง้ นี้ระดับของค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรอยู่ในระดับทีจ่ ูงใจและรักษำผูบ้ ริหำรทีม่ คี ุณภำพตำมที่
บริษทั ต้องกำร
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ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
1.ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรในปี ทผ่ี ่ำนมำ
บริ ษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

ลำดับ

รำยชือ่

ค่ำตอบแทน

เบีย้ ประชุม

คณะกรรมกำร

คณะกรรมกำร

คณะกรรมกำร

บริ ษัท

บริ หำร

ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำ

คณะกรรมกำร

และพิ จำรณำค่ำตอบแทน กำกับดูแลกิ จกำร

คณะกรรมกำร

โบนัส

รวมสุทธิ
(บำท)

บริ หำรควำมเสี่ยง

1

นายมนู

เลียวไพโรจน์

360,000.00

-

-

-

-

-

120,000.00

480,000.00

2

นายจารูญ

ชินธรรมมิตร์

300,000.00

14,400.00

-

-

-

-

100,000.00

414,400.00

3

นายพรศิลป์

แต้มศิรชิ ยั

300,000.00

12,000.00

-

-

-

-

100,000.00

412,000.00

4

นายสุขุม

โตการัณยเศรษฐ์

300,000.00

11,000.00

-

-

-

-

100,000.00

411,000.00

5

นายธวัทชัย

โรจนะโชติกุล

300,000.00

9,000.00

-

-

-

-

100,000.00

409,000.00

6

นางอินทิรา

สุขะนินทร์

300,000.00

12,000.00

-

-

-

-

100,000.00

412,000.00

7

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

300,000.00

10,000.00

-

24,000.00

-

-

100,000.00

434,000.00

8

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

300,000.00

8,000.00

-

-

-

6,000.00

100,000.00

414,000.00

9

นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

300,000.00

12,000.00

-

-

-

-

100,000.00

412,000.00

10

นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์

300,000.00

11,000.00

-

-

-

-

100,000.00

411,000.00

…….….รับรองควำมถูกต้อง
หน้ำ 44

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

บริ ษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

ลำดับ

รำยชือ่

ค่ำตอบแทน

เบีย้ ประชุม

คณะกรรมกำร

คณะกรรมกำร

คณะกรรมกำร

บริ ษัท

บริ หำร

ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำ

คณะกรรมกำร

และพิ จำรณำค่ำตอบแทน กำกับดูแลกิ จกำร

คณะกรรมกำร

รวมสุทธิ

โบนัส

(บำท)

บริ หำรควำมเสี่ยง

11

นายชนะชัย

ชุตมิ าวรพันธ์

300,000.00

11,000.00

-

-

-

-

100,000.00

411,000.00

12

นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

300,000.00

-

-

-

-

-

100,000.00

400,000.00

13

นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

300,000.00

-

-

-

12,000.00

-

100,000.00

412,000.00

14

นายธัชพงษ์

ภากรศิรวิ งศ์

300,000.00

11,000.00

-

-

-

-

100,000.00

411,000.00

15

นายตระการ

ชุณหโรจน์ฤทธิ ์

300,000.00

12,000.00

-

-

-

-

100,000.00

412,000.00

16

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ

300,000.00

-

-

25,200.00

18,000.00

-

100,000.00

443,200.00

17

นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

360,000.00

-

36,000.00

-

-

24,000.00

120,000.00

540,000.00

18

นายการุณ

กิตติสถาพร

200,000.00

-

-

21,600.00

-

18,000.00

0.00

239,600.00

19

นายวรภัทร

โตธนะเกษม

300,000.00

-

30,000.00

-

21,600.00

-

100,000.00

451,600.00

20

นางสาวนงลักษณ์พินยั นิตศิ าสตร์

300,000.00

-

30,000.00

24,000.00

-

28,800.00

100,000.00

482,800.00

21

นางอัญชลี

300,000.00

-

30,000.00

-

18,000.00

-

100,000.00

448,000.00

6,320,000.00

133,400.00

126,000.00

94,800.00

69,600.00

76,800.00

รวม

พิพฒั นเสริญ

2,040,000.00

8,860,600.00

หมายเหตุ
1.ค่ำตอบแทนดังกล่ำวไม่รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรในบริษทั ย่อย
2.นำยกำรุณ กิตติสถำพร (กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง) ลำดับที่ 18 ลำออกมีผลวันที่ 1 กรกฎำคม 2562
3.คณะกรรมกำรบริษทั แต่งตัง้ พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ (กรรมกำรอิสระ) เป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เมือ่ วันที่ 2 สิงหำคม 2562
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2. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในปี ที่ผา่ นมา
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร รวมจำนวน 14 คน (ตำมรำยชื่อคณะผูบ้ ริหำรระดับสูง) มีค่ำตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือนและ
โบนัส รวมเป็ นเงิน 52,481,905.10 ล้ำนบำท
3. ค่าตอบแทนอื่น
บริษทั ฯมีระเบียบกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผบู้ ริหำรระดับสูงในลักษณะอื่น เช่น รถยนต์ประจำตำแหน่ง
ค่ำน้ำมันเชือ้ เพลิง ค่ำใช้จ่ำยบำรุงรักษำ และสวัสดิกำรอื่นๆ ในสถำนะพนักงำนบริษทั ฯ
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 ข้อมูลเกีย่ วกับบุคลำกรของบริษทั มีดงั นี้
งบรวม
2562
2561
จำนวนพนักงำนถัวเฉลีย่ (คน)
ช่วงฤดูกำรผลิต
6,118
6,480
ช่วงปกติ
4,639
4,774
ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำน (ล้ำนบำท)
1,461.84
1,568.17

งบเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2,169
1,689
624.27

2,534
1,894
642.43

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพำทด้ำนแรงงำนทีม่ นี ยั สำคัญอันมีผลกระทบทำงด้ำนลบต่อบริษทั
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ให้ควำมสำคัญกับพนักงำนขององค์กรมำโดยตลอด และมีกำรกำหนดนโยบำยเรื่องกำรฝึ กอบรมและกำรพัฒนำ
ทรัพ ยำกรบุ ค คลอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งและสม่ ำเสมอ เพื่อ ให้พ นัก งำนมีศ ัก ยภำพและประสิท ธิภ ำพในกำรปฏิบ ัติงำนและมีค วำม
เจริญก้ำวหน้ำในหน้ำทีก่ ำรงำนในสำยงำนของตนโดยกำหนดเป้ำหมำยให้บุคลำกรทุกคนเข้ำรับกำรอบรมให้สอดคล้องกับทิศทำง
และกลยุทธ์ของบริษทั มีกำรจัดอบรมทัง้ ในบริษทั โดยเชิญวิทยำกรมำบรรยำยและฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องต่ำงๆทีเ่ กีย่ วกับกำร
ทำงำนรวมทัง้ เรื่องจริยธรรม และให้พนักงำนเข้ำร่วมอบรมและสัมมนำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้กบั บริษัทอื่นๆภำยนอกบริษัทด้วย
นอกจำกนี้ บริษัทมีกำรวำงแผนกำรอบรม และสนับสนุ นในเรื่องงบประมำณอย่ำงสม่ำเสมอ พร้อมทัง้ สนับสนุ นให้มกี ำรสื่อสำร
เพื่อถ่ำยทอดและบริหำรควำมรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่ำงพนักงำนในองค์กร โดยรวบรวมองค์ควำมรูท้ ม่ี อี ยู่
ในองค์ก รมำพัฒนำเป็ นระบบเพื่อให้พนักงำนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ต่ำงๆผ่ำนระบบเว็บไซต์ภำยใน(Intranet) และ
สำมำรถนำมำเป็ นแบบอย่ำงทีด่ ตี ่อกำรพัฒนำตนเอง
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9. การกากับดูแลกิ จการ
9.1)

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ในฐำนะผูน้ ำองค์กร ได้ดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ โปร่งใส เป็ นธรรม และมีควำมมุ่งมันใน
่
กำรดำเนินธุรกิจและพัฒนำองค์กรให้เติบโตอย่ำงยังยื
่ น โดยยึดมันในหลั
่
กกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ แี ละจรรยำบรรณในกำรดำเนิน
ธุรกิจที่
ทัง้ นี้ ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้
1.คณะกรรมกำรบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (CG Code) และสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย(IOD) นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณในกำร
ดำเนินธุรกิจ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสำกลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่ำงๆ เช่น ASEAN CG Scorecard เป็ นต้น ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ได้รบั กำรประเมินผลกำร จำกโครงกำรสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั จดทะเบียน Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2562 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย (IOD) ในเกณฑ์ดเี ลิศ (Excellent)
2.จัดอบรมสัมมนำเชิงปฏิบตั กิ ำรให้กบั พนักงำนใหม่ทุกระดับ โดยผ่ำนหลักสูตร “ KSL Basic 2019 ” เรื่องจริยธรรมธุรกิจ
และมำตรำกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และเพื่อส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แก่พนักงำนในวันที่ 7 มีนำคม พ.ศ.2562
3.เผยแพร่นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ คู่มอื มำตรำกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่ ใน
เว็บไซต์ของบริษทั และเว็บไซต์ภำยใน (Intranet) เพื่อให้กรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯทุกกลุ่มรับทรำบ และ
ยึดถือเป็ นเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำน
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดที่ 1.สิทธิของผูถ้ อื หุน้ , หมวดที่ 2.กำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้
อย่ำงเท่ำเทียมกัน, หมวดที่ 3. บทบำทของผูม้ สี ่วนได้เสีย, หมวดที่ 4. กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส, หมวดที่ 5.บทบำทและ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร, หมวดที่ 6. กำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่ และหมวดที่ 7.กำรให้ขอ้ มูลกำรกระทำผิดและกำรทุจริต
ทัง้ นี้บริษทั ฯได้ดำเนินกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ ภำยใต้นโยบำยในระหว่ำงปี ทผ่ี ่ำนมำ
หมวดที่ 1 : สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
1. เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวำระกำรประชุม และส่งคำถำมทีเ่ กี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี เป็ น
กำรล่วงหน้ำ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม ถึง 30 พฤศจิกำยน เพื่อกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ในเดือนกุมภำพันธ์ของปี ถดั ไป โดยแจ้งให้ผู้
ถือหุน้ ทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกำศหลักเกณฑ์ และระบุขนั ้ ตอนทีช่ ดั เจนไว้ในเว็บ
ไซด์ของบริษทั ฯ ที่ www.kslgroup.com ส่วนของ “ ข้อมูลสำหรับนักลงทุน ” ภำยใต้หวั ข้อ “ห้องข่ำว”
2. แจ้งวิธกี ำรลงคะแนนและนับคะแนนก่อนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และใช้บตั รลงคะแนนเสียง
3. น ำเสนอค่ ำ ตอบแทน รวมทัง้ หลัก เกณฑ์ ก ำรให้ ค่ ำ ตอบแทนส ำหรับ กรรมกำรแต่ ล ะต ำแหน่ ง ที่ ช ัด เจน ได้แ ก่
ค่ำตอบแทนประจำ เบีย้ ประชุม ค่ำตอบแทนประจำปี ให้ผถู้ อื หุน้ พิจำรณำอนุมตั เิ ป็ นประจำทุกปี
4. บริษัทฯเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมกำรแบบรำยบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนทีละคน
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5. ผูถ้ อื หุน้ สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลต่ำงๆของบริษทั ได้ท่ี www.kslgroup.com ซึง่ จะมีขอ้ มูลทำงกำรเงิน ข้อมูลทัวไปของ
่
บริษทั รวมถึงข้อมูลกำรประชุม ซึ่งจะอำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ ส่ี นใจศึกษำสำรสนเทศของบริษทั ได้ อีกทัง้ ยัง สำมำรถ
สอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมได้ผ่ำนทำง Email: ir@kslgroup.com และ secretary@kslgroup.com
6. บริษทั มีนโยบำยทีจ่ ะอำนวยควำมสะดวก และส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ เช่น มีวนั กำหนด
รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิเข้ำประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ พิจำรณำและมีมติอนุ มตั กิ ำรจ่ำยเงินปนั ผลประจำปี และก่อนทีจ่ ะมีวนั
กำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุ้นเพื่อสิทธิรบั เงินปนั ผล เพื่อเป็ นกำรรักษำสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในกำรเลือกที่จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปนั ผลหรือไม่
และบริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยอำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ รวมถึงนักลงทุนสถำบันเข้ำ
ร่วมประชุม ทัง้ นี้ บริษัทได้จดั กำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุ้นประจำปี 2561 ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ
09.30 น. ณ ห้อ งกมลทิพ ย์ 2-3 ชัน้ 2 โรงแรมเดอะสุ โกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอ ยุ ธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพมหำนคร จึงเป็ นสถำนทีท่ ส่ี ะดวกต่อกำรเดินทำง นอกจำกนี้ บริษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ จัดส่งเอกสำรลงทะเบียนเข้ำร่วม
กำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลำในกำรตรวจสอบเอกสำรในวันประชุมและบริษทั จัดช่องทำงกำรลงทะเบียน ณ
สถำนทีจ่ ดั กำรประชุมสำหรับผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดำและนักลงทุนสถำบัน โดยบริษทั ฯ ได้นำเทคโนโลยีระบบบำร์โค้ด (Barcode)
มำใช้กบั กำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ กำรลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ กำรนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้กำรดำเนินกำรประชุมสำมำรถกระทำได้
รวดเร็วถูกต้องแม่นยำ
7. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2561 ครัง้ ที่ 1/2562 บริษทั ฯได้กำหนดวำระกำรประชุมผู้ถอื หุน้ ไว้เป็ น
เรื่องๆ อย่ำงชัดเจน เช่น วำระงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน วำระจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ำยปนั ผลและสำรองตำม
กฎหมำย วำระกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่ รบกำหนดออกตำมวำระ วำระกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร วำระ
กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี
8. ในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครัง้ ที่1/2562 ประธำนกรรมกำรได้แจ้งกฎเกณฑ์สำหรับกำรประชุมและ
วิธกี ำรออกเสียงลงมติให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบ ในกำรประชุมเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่ำงเท่ำเทียมในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน
ของบริษทั ฯ แสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ บริษทั มีกำรบันทึกกำรถ่ำยวิดที ศั น์ บันทึกภำพและเสียงกำรประชุม ทัง้ นี้
บริษัทไม่มนี โยบำยลิดรอนสิทธิของผู้ถอื หุน้ ในกำรรับรู้สำรสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มกี ำรแจกเอกสำรทีม่ ขี อ้ มูลสำคัญเพิม่ เติม
อย่ำงกะทันหัน ไม่มกี ำรเพิม่ วำระอื่นๆทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสำคัญใดๆโดยไม่ ได้แจ้งให้ผถู้ อื
หุน้ ทรำบล่วงหน้ำ ไม่จำกัดสิทธิในกำรเข้ำประชุมของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำสำย เป็ นต้น
9. รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุน้ ประจำปี 2561 ครัง้ ที1่ /2562 มีกำรบันทึกกำรประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ มีกำรบันทึกเกี่ยวกับกำรแจ้งวิธกี ำรลงคะแนนและนับคะแนน และบันทึกรำยชื่อพร้อมตำแหน่ งของ
กรรมกำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงบันทึกประเด็นคำถำมคำตอบทีผ่ ถู้ อื หุน้ ซักถำมหรือเสนอควำมคิดเห็น พร้อมทัง้ บันทึก
จำนวนคะแนนเสียงทีไ่ ด้รบั ในแต่ ละวำระ ซึง่ ทำงบริษทั ได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุม ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษทั ภำยใน 14 วัน
นับจำกวันประชุมผูถ้ อื หุน้
10. คณะกรรมกำรบริษทั ไม่มกี ำรถือหุน้ รวมกันเกินกว่ำ ร้อยละ 25 ของหุน้ ทีอ่ อกแล้วของบริษทั
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หมวดที่ 2 : การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1. บริษทั ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในกำรออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง ทัง้ นี้ บริษทั มีหนุ้ ประเภทเดียว คือ
หุน้ สำมัญ
2. เปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรล่วงหน้ำ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง 30
พฤศจิกำยน 2562 โดยแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกำศหลักเกณฑ์
และระบุขนั ้ ตอนทีช่ ดั เจนไว้ในเว็บไซด์ของบริษทั ฯ ที่ www.kslgroup.com ส่วนของ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” ภำยใต้หวั ข้อ “ ห้อง
ข่ำว” ซึง่ ภำยหลังทีร่ บั เรื่อง ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั จะพิจำรณำกลันกรองตำมกระบวนกำรต่
่
อไปอย่ำงไรก็ตำมทีผ่ ่ำนมำไม่
มีกำรเสนอชื่อแต่อย่ำงใด
3. บริษทั ฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้เองในแต่
ละวำระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบ
อำนำจให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลอื่น เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทัง้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์
ทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้ำ 30 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษำข้อมูลก่อนวันประชุม
ส่วนหนังสือเชิญประชุมทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ บริษทั ฯได้มอบให้ บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึง่
เป็ นนำยทะเบียนหุน้ ของบริษทั ฯ ดำเนินกำรจัดส่ง ให้ผถู้ ือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 21 วัน กรณีวำระปกติ และจะ
จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วัน กรณีวำระพิเศษ
4. บริษัทฯได้กำหนดนโยบำยป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษัท โดยให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่รบั ทรำบ
ข้อมูลภำยในทีม่ นี ัยสำคัญทีอ่ ำจส่งผลต่อกำรเปลีย่ นแปลงของรำคำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ งดกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ในระยะเวลำหนึ่ง
เดือน ก่อนจะมีกำรประกำศผลกำรดำเนินงำน หรือ ข้อมูลภำยในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน (หมวดที่ 2 – กำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้
อย่ำงเท่ำเทียมกัน) นอกจำกนัน้ บริษัทฯใช้มำตรกำรแจ้งเตือนกรรมกำรและผู้บริหำรล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรก่อนกำร
เปิ ดเผยงบกำรเงินทุกไตรมำส ว่ำให้งดซื้อขำยหลักทรัพย์บริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ใดถึงวันใดอย่ำงแจ้งชัด ผ่ำนเลขำนุ กำรฯบริษัทและ
รำยงำนให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรบริษัท ทรำบทุกครัง้ ถึงกำรเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมกำรและ
ผู้บริหำร(หำกมี)เพื่อควำมโปร่งใส กับแจ้งข่ำวจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กรณี มกี ำร
กระทำผิดเกีย่ วกับกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน เพื่อให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรใช้ควำมระมัดระวังเกีย่ วกับกำรใช้หรืออำจถูกมองว่ำใช้ขอ้ มูล
ภำยในของบริษทั ฯทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ
5. บริษทั มีมำตรกำรป้องกันกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื ในทำง
มิชอบ (แสดงรำยละเอียดในหัวข้อ เรื่องกำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน)
6. บริษทั ได้กำหนดข้อบังคับของบริษทั ว่ำ กรรมกำรบริษทั จะประกอบกิจกำร หรือเข้ำเป็ นหุน้ ส่วนในห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญหรือ
หุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด หรือเป็ นกรรมกำรของบริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัดอื่นทีป่ ระกอบกิจกำร
อันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่ อนที่จะมีมติ
แต่งตัง้ และกรรมกำรต้องแจ้งให้บริษทั ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำหำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำใดๆ ทีบ่ ริษทั ทำ
ขึ้น ในระหว่ ำ งรอบปี บั ญ ชี หรือ ถื อ หุ้ น หรือ หุ้ น กู้ เ พิ่ ม ขึ้น หรือ ลดลงในระหว่ ำ งรอบปี บั ญ ชี ใ นบริษั ท หรือ บริษั ท ในเครือ
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โดยบริษทั ส่งเสริมให้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูเ้ กีย่ วข้องต่อคณะกรรมกำร ผ่ำนวำระกำร
ประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั นอกจำกนี้ กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรทีม่ สี ่วนได้เสียหรือมีส่วนเกีย่ วข้องจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงใน
วำระดังกล่ำว
7. ในปีทผ่ี ่ำนมำ ไม่เคยเกิดกรณีทก่ี รรมกำร/ผูบ้ ริหำรของบริษทั มีกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภำยใน และบริษทั ไม่
มีกำรฝำ่ ฝืนหรือไม่ปฎิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
8.บริษทั ไม่มรี ำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน(Related Parties Transaction) ทีต่ อ้ งขออนุมตั จิ ำกผูถ้ อื หุน้
หมวดที่ 3 : บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้
เสียภำยใน ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงำน และผูม้ สี ว่ นได้เสียภำยนอก ได้แก่ ลูกค้ำ คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี้ และชุมชนที่บริษทั
ตัง้ อยู่ ในอดีตทีผ่ ่ำนมำ บริษทั ดำเนินนโยบำยต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงจริยธรรมกำรดำเนินธุรกิจมำโดยตลอด เช่น
ผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และกำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุ้นอย่ำงเท่ำ
เทียมกันและกำหนดจรรยำบรรณทำงธุรกิจให้สอดคล้องกัน
พนักงำน
บริษทั ได้ให้ควำมสำคัญต่อพนักงำนของบริษทั ทุกระดับชัน้ ไม่มกี ำรแบ่งแยกเชือ้ ชำติ ศำสนำ เพศ โดยพนักงำนทุกคน
ต่ำงมีสทิ ธิเท่ำเทียมกันและได้รบั กำรปฏิบตั อิ ย่ำงเสมอภำค นอกจำกนี้บริษทั ได้กำหนดเงือ่ นไขกำรจ้ำงงำนทีเ่ ป็ นธรรม
สำหรับพนักงำน และมีนโยบำยและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำนอย่ำงเหมำะสม โดยให้
พนักงำนได้รบั ค่ำตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว เช่น เงินเดือน โบนัสทีเ่ หมำะสมตำมผลปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน
และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ อีกทัง้ บริษัทยังมีกำรจัดตัง้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้ำงหลักประกันให้แก่
พนักงำนภำยในบริษทั รวมถึงกำรสนับสนุ นกำรพัฒนำควำมรูแ้ ละศักยภำพของพนักงำนให้พร้อมสำหรับปฏิบตั งิ ำน
และพัฒนำองค์กร และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชัวโมงเฉลี
่
ย่ ของกำรฝึกอบรมของพนักงำนต่อปี รวมเปิดเผยสถิตกิ ำรเกิด
อุบตั เิ หตุ อัตรำกำรหยุดงำน และอัตรำกำรเจ็บปว่ ยจำกกำรทำงำน (รำยละเอียดในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น)
ลูกค้ำ
บริษัท ใช้ร ะบบกำรจัด กำรคุ ณ ภำพในระดับ สำกล เช่ น ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL,
KOSHER เป็ นต้น เพือ่ สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำบริษทั มุ่งเน้นและให้ควำมสำคัญด้ำนคุณภำพและมำตรฐำน
ของผลิตภัณฑ์สนิ ค้ำ กำรส่งมอบทีต่ รงเวลำ และบริกำรในระดับโลก ตลอดจนรักษำควำมลับของลูกค้ำโดยเคร่งครัด
โดยไม่นำมำเปิ ดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทำงมิชอบ ตลอดจนกำรจัดช่องทำงกำรติดต่อสำหรับลูกค้ำ เพือ่ แนะนำติชม
หรือแจ้งข้อร้องเรียน โดยเฉลีย่ แล้ว บริษทั ฯจะได้รบั ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะประมำณ 40-50 ครัง้ ต่อปี สำหรับ
กำรดำเนินกำรของโรงงำนน้ ำตำลทรำย 5 แห่ง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรทำธุรกิจกับบริษัทฯ จะไม่มีข้อขัดแย้งใดๆกับ
มำตรฐำนทีล่ กู ค้ำยึดถืออยู่ บริษทั ได้วำ่ จ้ำงหน่ วยงำนภำยนอกมำประเมินกำรดำเนินกำรและให้กำรรับรองในส่วนของ
มำตรฐำนแรงงำนตำมมำตรฐำนของลูกค้ำด้วย
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คู่คำ้ ของบริษทั นัน้ นอกจำกหมำยถึงคู่สญ
ั ญำในกำรซื้อขำยและกำรจ้ำงระหว่ำงกันแล้ว ยังรวมไปถึงผูร้ ่วมลงทุนกับ
บริษัทในบำงกิจกำรด้วย บริษทั คำนึงถึงสิทธิตำมกฎหมำยและสิทธิตำมสัญญำร่วมทุนมำโดยตลอด โดยยึดหลัก
สุจริต ควำมเท่ำเทียมกัน และสิทธิทจ่ี ะได้รบั ผลประโยชน์จำกเงินทีล่ งทุน บริษทั มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและ
แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคูค่ ำ้ ในหมวดที่ 3 ว่ำด้วยบทบำทของผูม้ สี ว่ นได้เสียว่ำสนับสนุนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและ
เป็ นธรรม ควำมเสมอภำคในกำรดำเนิน ธุรกิจและผลประโยชน์ ร่วมกัน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงโปร่งใสและยุติธรรม
บริษทั กำหนดคุณสมบัตขิ องคูค่ ำ้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้ำเสนอรำคำและประกำศให้ทรำบโดยทัวกั
่ นซึง่ ข้อมูลและเงือ่ นไขกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงทีถ่ กู ต้องครบถ้วนแก่คคู่ ำ้ ทีม่ สี ทิ ธิเสนอรำคำโดยวิธที เ่ี ปิดเผยและเท่ำเทียมกัน รักษำข้อมูลกำรเสนอรำคำทีไ่ ด้รบั
จำกคูค่ ำ้ ไว้เป็ นควำมลับไม่เปิดเผยแก่ค่คู ำ้ ทีเ่ สนอรำคำรำยอืน่ ไม่เรียกไม่รบั ผลประโยชน์ใดๆ จำกคูค่ ำ้ เพือ่ แลกเปลีย่ น
กับกำรได้ทำสัญญำจัดซือ้ จัดจ้ำงกับบริษทั และได้กำหนดไว้ในจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกันสำหรับ
กำรทำงำนของผูร้ บั จ้ำงในสถำนประกอบกำรต่ำงๆนัน้ บริษทั จะจัดเตรียมสภำพกำรทำงำนทีป่ ลอดภัยแก่ผรู้ บั จ้ำงและ
กำชับให้ผรู้ บั จ้ำงปฏิบตั ติ ำมกฎควำมปลอดภัยของบริษทั อย่ำงเคร่งครัดด้วย เมื่องำนแล้วเสร็จ บริษทั มีขนั ้ ตอนกำร
ตรวจรับงำนที่โปร่งใสและเป็ นธรรมและชำระค่ำสินค้ำหรือค่ำจ้ ำงภำยในเวลำที่เหมำะสม บริษทั โดยฝ่ำยจัดซื้อได้
สือ่ สำรกับคูค่ ำ้ (supplier) ด้วยช่องทำงต่ำงๆ ในเรือ่ งทีส่ ำคัญ และจัดช่องทำงร้องเรียนและแจ้งข้อมูลแก่บริษทั โดยแจ้ง
ให้ค่คู ำ้ ทรำบ นอกจำกนัน้ ในปี 2562 บริษทั ได้ส่งหนังสือแจ้งคู่คำ้ ถึงนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและนโยบำยกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ให้รบั ทรำบ ทัง้ นี้ หน่ วยจัดซื้อส่วนกลำงขอให้หวั หน้ำแผนกพัสดุทุกโรงงำนทีม่ กี ำร
จัดซือ้ ท้องถิน่ ส่งหนังสือรับทรำบนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอรัปชันให้
่ ผขู้ ำยท้องถิน่ รับทรำบด้วย
บริษัท มีน โยบำยปฏิบ ัติต ำมเงื่อ นไข สัญ ญำ และข้อ ผูกพัน ที่ต กลงที่มีกับ เจ้ำหนี้ ท ัง้ ในแก่ กำรช ำระหนี้ ต รงตำม
กำหนดเวลำ กำรใช้บริกำรทำงกำรเงินทีเ่ หมำะสมแก่ธุรกิจของบริษทั กำรให้และรักษำหลักประกัน และเงือ่ นไขอืน่ ๆ ที่
กำหนด เช่น รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินของบริษทั ทีถ่ ูกต้องแก่เจ้ำหนี้เพือ่ ประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ส ิ นเชื่อ กำรรักษำ
อัตรำส่วนหนี้สนิ และทุน เป็ นต้น ในกำรดำเนินงำน บริษทั ได้สร้ำงควำมไว้วำงใจให้กบั เจ้ำหนี้ผำ่ นกำรบริหำรงำนอย่ำง
มีจรรยำบรรณ และอำนวยควำมสะดวกด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบริษัทผ่ำนทำงรำยงำน
ประจำปี และรำยงำน 56-1 กับสถำนะทำงกำรเงินของบริษทั อย่ำงเปิ ดเผยผ่ำนทำงงบกำรเงินที่ได้จดั ทำและรับรอง
อย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่ และได้กำหนดวิธปี ฎิบตั ไิ ว้ในจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องกัน
บริษทั มีนโยบำยสนับสนุนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็ นธรรม และได้กำหนดจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
ว่ำบุคลำกรต้องไม่ดำเนินธุรกิจของบริษทั โดยทำลำยหรือกีดกันคูแ่ ข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธที ไ่ี ม่ชอบด้วยกฎหมำย หรือใช้
วิธกี ำรใดๆให้ได้มำซึง่ ข้อมูลของคู่แข่งอย่ำงผิดกฎหมำย ในทำงปฏิบตั ิ คู่แข่งในอุตสำหกรรมจะเป็ นสมำชิกในสมำคม
เดียวกันซึง่ ได้ประชุมปรึกษำหำรือและแบ่งปนั ข้อมูลกันอยูเ่ ป็ นประจำ จึงไม่ปรำกฏว่ำมีกำรปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งอย่ำงไม่เป็ น
ธรรม
บริษัทฯให้ควำมสำคัญ กับกำรพัฒนำที่ยงยื
ั ่ นตำมกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ำม
กฎหมำย และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ บริษทั ได้สง่ เสริมให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั มีสว่ นร่วมในกำรจัด
กิจกรรม หรือ เข้ำไปมีส่ว นร่ วมในกำรพัฒ นำชุ ม ชนและสัง คม สนั บ สนุ น กิจ กรรมเพื่อ พัฒ นำคุณ ภำพชีว ิต และ
เสริมสร้ำงประโยชน์ของชุมชนและสังคมทีบ่ ริษทั ได้เข้ำไปดำเนินธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่ำ งประเทศ รวมทัง้ ปลูกฝงั
จิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงำนและผูเ้ กีย่ วข้องมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบและทำประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคม เปิดโอกำส
ให้ชุมชนและผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มมีสว่ นร่วมในกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำงๆของบริษทั รวมทัง้ เสนอควำมเห็นและให้
ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนทีเ่ ป็ นผลมำจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั
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บริษทั มีนโยบำยทีจ่ ะไม่เกีย่ วข้องกับกำรละเมิดสิทธิมุษยชน โดยบริษทั กำหนดไว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ว่ำ
บริษทั สนับสนุนและเคำรพสิทธิมนุ ษยชน และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักกำรและเจตนำรมณ์ ของปฎิญญำและ
อนุ สญ
ั ญำของสหประชำชำติ และข้อตกลงระหว่ำงประเทศอื่นๆที่ประเทศไทยเป็ นภำคี และจะไม่มสี ่วนร่วมกับกำร
กระทำใดๆทีข่ ดั ต่อหลักสิทธิมนุ ษยชน สถำนประกอบกำรแต่ละแห่งของบริษทั ในกลุ่มได้แสดงเจตนำรมณ์ให้ปรำกฏ
เด่นชัดว่ำบริษทั ฯไม่ใช้แรงงำนเด็กและแรงงำนบังคับ โดยประกำศให้ชุมชนทรำบโดยทัวกั
่ นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
บริษทั มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมว่ำ บริษทั ได้สง่ เสริมให้ผบู้ ริหำรและพนักงำน
ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำนอย่ำงประหยัด บริษทั สนับสนุนกำรนำวัสดุกลับมำใช้ใหม่บริษทั ให้ควำมสำคัญอย่ำง
ยิง่ กับกำรใช้วตั ถุดบิ และของเหลือใช้ให้คมุ้ ค่ำทีส่ ดุ โดยหมุนเวียนไปใช้ในกระบวนกำรผลิตต่ำงๆ
ส่วนทีโ่ รงงำนจะเน้นกำรรักษำคุณภำพของสิง่ แวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียหรือมลภำวะสูช่ ุมชน บริษทั ได้มกี ำรนำเครือ่ ง
ดักจับฝุ่นละอองที่ทนั สมัยมำใช้ เพื่อรักษำสภำพแวดล้อมโดยรอบบริษทั พัฒนำระบบบำบัดน้ ำเสียจำกกระบวนกำร
ผลิตให้สะอำดพอทีจ่ ะนำกลับมำใช้หรือปล่อยกลับสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติได้และได้สร้ำงระบบบำบัดน้ ำคอนเดนเสทจำก
กระบวนกำรผลิตแอลกอฮอล์ (โครงกำรต้นแบบ Submerged Aerated Fixed Film – SAF) ขึน้ ทีโ่ รงงำนในอำเภอบ่อ
พลอย จังหวัดกำญจนบุรี นอกจำกนี้ บริษทั ได้ปฎิบตั ติ ำมกฎหมำยสิง่ แวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด และได้กำหนดนโยบำย
และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนทีท่ ำงำน รวมถึงกำหนดนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้
มำตรฐำนสิง่ แวดล้อม มีกำรส่งเสริมให้มกี ำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุม้ ค่ำ กำหนดให้พนักงำนต้องเอำใจ
ใส่และปฏิบตั งิ ำนด้วยจิตสำนึกถึงควำมปลอดภัยและคำนึงถึงสิง่ แวดล้อม และฝึ กอบรมพนักงำนในเรื่องสิง่ แวดล้อม
(รำยละเอียดในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น)

ด้ำนทรัพย์สนิ บริษทั ฯเคำรพสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำของบุคคลอื่นและใช้ควำมระมัดระวังมิให้เกิดข้อกล่ำวหำหรือเสีย่ งต่อข้อ
ั
ทำงปญญำ
กล่ำวหำว่ำละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำของผูอ้ ่นื อนึ่ง เนื่องจำกควำมเสีย่ งทำงกฎหมำยในเรือ่ งนี้เป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ ง
ระมัดระวัง เพรำะควำมไม่คุ้นเคยกับประเด็นกฎหมำยของบุ คลำกร บริษัท ฯจึงได้กำหนดรำยละเอีย ดเพิ่มเติมใน
จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯว่ำ บุคลำกรต้องเคำรพสิทธิท่ชี อบด้วยกฎหมำยในทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำ
ของบุคคลอืน่ โดยไม่ใช้งำนสร้ำงสรรค์หรือทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำของบุคคลอืน่ โดยไม่ได้รบั อนุญำต ในกรณีทม่ี ขี อ้ สงสัย
ว่ำกำรกระทำใดของหน่วยงำนใดจะเป็ นกำรละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำของบุคคลอืน่ หรือไม่ ควรปรึกษำฝำ่ ยกฎหมำย
ของบริษทั ฯก่อน ทัง้ นี้ จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจได้ให้ควำมหมำยของทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำไว้ครอบคลุมเพียงพอ
ว่ำ รวมถึงลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร เครือ่ งหมำยกำรค้ำ ข้อมูลคูค่ ำ้ ข้อมูลลูกค้ำ สูตรกำรผลิต ตลอดจนข้อมูลหรือสิง่ อืน่ ๆ ทีถ่ อื
เป็ นควำมลับทำงกำรค้ำ ในทำงปฏิบตั ิ ปรำกฏว่ำมีกำรปรึกษำหำรือเรื่องนี้บ่อยครัง้ และสำมำรถป้องกันกำรละเมิด
ทรัพย์สนิ ทำงปญั ญำของผูอ้ น่ื โดยรูเ้ ท่ำไม่ถงึ กำรณ์ได้หลำยกรณี
องค์กร
บริษทั ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีใ่ ช้ควบคุมกิจกำรของบริษทั และกฎหมำยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ทีก่ ำกับดูแลโดยองค์กรปกครอง
ปกครองส่วน ส่วนท้องถิน่ และรำชกำรส่วนกลำง ให้ควำมร่วมมือกับหน่ วยงำนของรัฐในกำรพัฒนำท้องถิน่ ตำมควำมเหมำะสม กลุ่ม
บริษทั ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้แน่ ใจว่ำกลุ่มบริษทั ได้ปฏิบตั ถิ ูกต้องตำมกฎหมำยและข้อ กำหนด
ท้องถิน่ /
ของทำงรำชกำรโดยไม่บกพร่อง เช่น กำรติดต่อประสำนกับเทศบำลตำบล สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด สำนักงำน
หน่วยงำน
ทรัพ ยำกรธรรมชำติแ ละสิ่ง แวดล้อม สำนักงำนทรัพ ยำกรน้ ำบำดำล ส ำนักงำนทรัพ ยำกรน้ ำ ส ำนักชลประทำน
ของรัฐ
สำนักงำนสรรพำกรพืน้ ที่ สำนักงำนสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน สำนักงำนประกันสังคม สถำบันพัฒนำฝีมอื แรงงำน
เป็ นต้น กลุ่มบริษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /หน่ วยงำนของรัฐทีข่ อควำมร่วมมือ
หรือขอรับกำรสนับสนุนเพือ่ กำรพัฒนำชุมชนในพืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั ได้ประกอบกิจกำรอย่ำงสม่ำเสมอ เช่น เทศบำล องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล โรงพยำบำล สำธำรณสุขอำเภอ/จังหวัด โรงเรียน สถำนีตำรวจภูธร เป็ นต้น โดยได้แสดงข้อมูลไว้ใน
หัวข้อ “ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม”
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นอกจำกที่บริษัทให้ควำมสำคัญกับผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มดังทีไ่ ด้กล่ำวมำแล้วนัน้ บริษัทยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น หรือกำรแจ้งเบำะแสต่ำง ๆ ทีท่ ำให้บริษทั สำมำรถพัฒนำ หรือปรับปรุง แก้ไข กำรดำเนินงำนของบริษทั โดยบริษทั
จัดช่องทำงให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสำมำรถติดต่อกับบริษทั ได้ ในกรณีทม่ี เี หตุกำรณ์ทไ่ี ม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึน้ และผูม้ สี ว่ นได้
เสียต้องกำรทีจ่ ะให้แก้ไขหรือขอควำมชัดเจน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียต้องกำรทีจ่ ะให้ขอ้ เสนอแนะต่ำง ๆ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสำมำรถทำ
ได้โดยแจ้งต่อผูบ้ ริหำรของบริษัท หรือหัวหน้ำสำนักงำนตรวจสอบภำยใน หรือหัวหน้ำส่วนงำนทรัพยำกรบุคคล หรือประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำงโทรศัพท์หรือทำง e-mail ในปี ทผ่ี ่ำนมำ บริษทั ไม่ได้รบั แจ้งเบำะแสกำรกระทำควำมผิดแต่อย่ำงใด
ทัง้ นี้ บริษทั ได้กำหนดรำยละเอียดเหล่ำนี้ไว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรว่ำด้วยกำรให้ขอ้ มูลกำรกระทำผิดและกำรทุจริตและ
จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ
หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ให้ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรทีส่ ำคัญ ทีต่ อ้ งแจ้งต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ / ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูถ้ อื หุน้ และหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ภำยในระยะ
เวลำทีเ่ หมำะสมด้วยควำมโปร่งใส โดยบริษทั ได้ดำเนินกำร
1. เปิ ดเผยข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงินและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน ภำยในระยะเวลำที่
กำหนด โดยงบกำรเงินจะต้องผ่ำนกำรสอบทำนหรือตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีว่ำถูกต้องตรงตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ซึ่งเป็ น
ยอมรับโดยทัวไป
่
1.1 งบกำรเงินของบริษทั ได้รบั กำรรับรองโดยไม่มเี งื่อนไขจำกผูส้ อบบัญชี
1.2 ไม่มรี ำยกำรระหว่ำงกันกับบริษทั ร่วมทีอ่ ำจะทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงมีนยั สำคัญ
2. เปิ ดเผยข้อมูล แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ภำยใน 3 เดือนและรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2)
ภำยใน 4 เดือน นับแต่ ว ันสิ้น สุดรอบปี บญ
ั ชี ผ่ำนช่องทำงต่ ำงๆ ได้แก่ เว็บไซด์ของตลำดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ ของบริษทั www.kslgroup.com เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและผู้ท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ท รำบข้อมูลขอย่ำงทัว่ ถึง นอกจำกนี้ในเว็บ ไซต์ของบริษัท ยังมีกำรนำเสนอข่ำวต่ ำง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับบริษทั และอุตสำหกรรม เพื่อเป็ นข้อมูลในกำรตัดสินใจ
3. ในรอบปี ทผ่ี ่ำนมำ บริษทั มิได้ถูกสำนักงำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินกำรเนื่องมำจำกกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ำรประเมินประสิทธิภำพของกระบวนกำรเปิ ดเผยข้อมูลผ่ำนกำรสอบถำมควำมคิดเห็น
จำกบุคคลภำยนอก
4. บริษัทเปิ ดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทัง้ ข้อมูลจำนวนครัง้ ที่
กรรมกำรบริษทั แต่ละคนเข้ำร่วมกำรประชุม นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำร นโยบำยกำรกำกับดูแลโดยสรุป
นโยบำยเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมและสังคม และกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่กำหนด จรรยำบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวัติกำรอบรม
กรรมกำร ไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว
5. จัดให้มรี ำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่ไปกับรำยงำนของผูส้ อบบัญชี
ในรำยงำนประจำปี ซึง่ มีเนื้อหำรับรองกำรปฏิบตั ติ ำมหลักกำรบัญชี และมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ ขี อ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วนตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี โดยรำยงำนดังกล่ำวลงนำมโดยประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
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6. เปิ ดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทเกี่ยวกรรมกำรและผูบ้ ริหำร ประกอบไปด้วย ชื่อ อำยุ เพศ ตำแหน่ ง ประวัติ
กำรศึก ษำ สัด ส่ว นกำรถือ หุ้ น ในบริษั ท ฯ ประสบกำรณ์ ท ำงำน และภำพถ่ ำย รวมถึ งข้อ มู ล องค์ก ร โครงสร้ำงกำรถือ หุ้ น
โครงสร้ำงคณะกรรมกำร วิสยั ทัศน์ / ภำรกิจ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและผลกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยที่
กำหนด จรรยำบรรณธุรกิจ ข้อมูล นักลงทุน นโยบำยเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและสังคม รำยงำนประจำปี งบกำรเงิน และข่ำวสำรที่
บริษทั เผยแพร่โดยมีทงั ้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
7. คณะกรรมกำรบริษทั ฯ กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมกำรของบริษทั ฯ และผูบ้ ริหำรระดับสูง ต้องรำยงำนกำรมีส่วนได้
เสียของตนเองและบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้อง ตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และกำหนดให้มีกำรทบทวนรำยงำน ฯ ภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี และ/หรือทุกครัง้ ที่มกี ำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่ง
รำยงำนถึงฝำ่ ยเลขำนุกำรบริษทั ภำยใน 7 วันทำกำร
8. บริษทั ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศแก่ผลู้ งทุนเพื่อให้ผลู้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน และโปร่งใส บริษทั ได้จดั ตัง้ หน่ วยงำนเฉพำะขึน้ เพื่อทำหน้ำทีใ่ นกำรติดต่อสื่อสำรและให้ขอ้ มูลกับผูถ้ อื หุน้ นัก
ลงทุนสถำบัน และนักวิเครำะห์ โดยสำมำรถติดต่อได้ท่ี email: ir@kslgroup.com หรือติดต่อที่
1.
นำยมีชยั ปิ ยะวิเศษพัฒน์ หมำยเลขโทรศัพท์ 02-642-6230

2.

(ลำออกระหว่ำงปี )

Email: meechai@kslgroup.com

นำยชลัช ชินธรรมมิตร์

หมำยเลขโทรศัพท์ 02-642-6230
Email: chalush@kslgroup.com

เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทได้ดขี น้ึ และสำมำรถนำไปถ่ำยทอดต่อนักลงทุนที่สนใจได้ บริษัทจึงจัดทำ
แผนงำนนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี โดยมีกำรประชุมนักวิเครำะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมำส ณ ห้องประชุมของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ในปี 2562 ทีผ่ ่ำนมำ บริษทั ฯ มีกจิ กรรมในกำรนำเสนอข้อมูลทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม ดังนี้
กิ จกรรมปี 2562

จานวนครังต่
้ อปี

1.กำรประชุมนักวิเครำะห์ (Analyst Meeting)

จำนวน 4 ครัง้

2.กำรเข้ำเยีย่ มชมกิจกำรของบริษทั

จำนวน 1 ครัง้

3.กำรออกเอกสำรข่ำวผลประกอบกำร

จำนวน 4 ครัง้

4.กำรให้ขอ้ มูล และตอบซักถำมของนักลงทุนสัมพันธ์

จำนวน 11 ครัง้
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หมวดที่ 5 : บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมสำคัญในเรื่องควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุ้น
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
1. โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 21 คน โดยเป็ นกรรมกำรอิสระจำนวน 7 คนที่
ปรำศจำกควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือควำมสัมพันธ์อ่นื ใด อันอำจมีอทิ ธิพลต่อกำรใช้ดุลพินิจอย่ำงเป็ นอิสระ (กรรมกำรอิสระ
ลำออกระหว่ำงปี 2562 จำนวนหนึ่งคน บริษทั ฯอยู่ระหว่ำงกำรสรรหำเพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ )
2. ประธำนกรรมกำรบริษทั เป็ นกรรมกำรอิสระ ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯได้
กำหนดนโยบำยควำมหลำกหลำยของกรรมกำรที่ต้องสรรหำ สำหรับผู้ท่จี ะมำทำหน้ำที่เป็ นกรรมกำรโดยพิจำรณำจำกทักษะ
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ทีจ่ ำเป็ นอย่ำงยิง่ ต่อธุรกิจ ทีย่ งั ขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบริษทั ฯ รวมทัง้ วิชำชีพ ควำมเชีย่ วชำญเฉพำะด้ำน
โดยไม่ได้จำกัดเพศ อำยุ ประวัติกำรศึกษำ ที่จะมำทำหน้ ำที่เป็ นกรรมกำรแต่อย่ำงใด เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำม
เข้ม แข็ง ยิ่ง ขึ้น และสอดคล้อ งกับ กลยุ ท ธ์ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ รำยละเอีย ดของประวัติ คุ ณ วุ ฒิ ประสบกำรณ์ กำรถือ หุ้ น
(รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ อี ำนำจควบคุม และเลขำนุ กำรบริษัท ) และมีกรรมกำรที่ไม่ได้เป็ นกรรมกำรที่เป็ น
ผูบ้ ริหำรอย่ำงน้อยหนึ่งคน ทีม่ ปี ระสบกำรณ์ในธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลักของบริษทั ฯ
กรรมกำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละสำมปี และสำมำรถได้รบั เลือกเข้ำมำเป็ นกรรมกำรใหม่ได้ บริษัทฯไม่มขี อ้
ห้ำมกำรแต่งตัง้ กรรมกำรทีพ่ น้ จำกตำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำมำเป็ นกรรมกำรใหม่
กรรมกำรอิสระมีจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดและมีจำนวนอย่ำงน้อยสำมคน มีวำระกำร
ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสำมวำระหรือไม่เกินเก้ำปี แล้วแต่ระยะเวลำใดจะนำนกว่ำ แต่หำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯเห็นควร
ให้กรรมกำรอิสระรำยใดที่ดำรงตำแหน่ งติดต่อกันมำครบสำมวำระหรือเก้ำปี ดำรงตำแหน่ งต่อไป ก็ให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯขยำย
ระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระออกไปได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร
กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษทั ได้กำหนดว่ำเพื่อให้กรรมกำรมีเวลำอย่ำงเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้ำทีก่ รรมกำรบริษทั ฯได้ดี
และกำรเป็ นกรรมกำรในบริษ ัท อื่น ต้อ งไม่เ ป็ น อุป สรรคต่ อ กำรปฏิบ ตั ิห น้ ำ ที่ก รรมกำรของบริษ ัท ฯ กรรมกำรไม่ค วรดำรง
ตำแหน่ งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลำเดียวกัน ปจั จุบนั นี้ ไม่มีกรรมกำรที่รำยงำนว่ำเป็ นกรรมกำรใน
บริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริษัท ในเวลำเดียวกัน
หน้ำทีข่ องคณะกรรมกำร ตำมทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรเป็ นไปตำมหลักกำรที่กำหนดไว้ในนโยบำยกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร หมวดที่ 5 กล่ำวคือภำรกิจกำรกำกับดูแลให้บริษัทฯมีกำรบริหำรจัดกำรทีด่ แี ละสร้ำงคุณค่ำให้แก่กจิ กำรอย่ำงยังยื
่ น
อำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั ฯจึงไม่ได้กำ้ วล่วงกำรดำเนินกิจกำรตำมปกติของฝ่ำยจัดกำร แม้กฎบัตรคณะกรรมกำรจะ
ระบุอำนำจหน้ำทีเ่ กีย่ วกับกำรเห็นชอบหรืออนุ มตั เิ รื่องต่ำงๆไว้ แต่อำนำจดังกล่ำวก็มขี อบเขตตำมทีค่ ่มู อื อำนำจดำเนินกำรของ
บริษทั ฯระบุไว้ในแต่ละกรณี ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรเป็ นผูอ้ นุมตั คิ ่มู อื อำนำจดำเนินกำรนี้
นอกจำกนัน้ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรยังได้กำหนดสถำนะและอำนำจหน้ ำที่ของประธำนกรรมกำรบริษัทกับ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ไว้แตกต่ำงกันชัดเจน อีกทัง้ ประธำนกรรมกำรบริษทั ฯต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
ด้วย
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ทัง้ นี้ก ำรเป็ น กรรมกำรในบริษัท หรือองค์ก รอื่น ๆที่บ ริษัท ฯร่วมลงทุ นหรือในฐำนะตัวแทนของบริษัท ของกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่หรือผู้บริหำร ต้องได้รบั อนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทัง้ นี้คณะกรรมกำรบริษัทฯอำจมอบหมำยให้กรรมกำร
ผูจ้ ดั กำรใหญ่เป็ นผูอ้ นุมตั ใิ ห้ผบู้ ริหำรไปเป็ นกรรมกำรในบริษทั หรือองค์กรดังกล่ำวได้ตำมควำมเหมำะสม
3. ตำมข้อบังคับของบริษัท ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรจำนวนหนึ่งในสำมออกจำกตำแหน่ ง ถ้ำ
จำนวนกรรมกำรแบ่งเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ทส่ี ดุ กับหนึ่งในสำม ดังนัน้ กรรมกำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 3
ปี ในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรทัง้ ชุดครบวำระ หำกยังไม่มกี ำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดใหม่ ให้คณะกรรมกำรชุดเดิมยังคงทำหน้ำที่
ต่อจนกว่ำจะมีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดใหม่เข้ำมำแทน
4. คณะกรรมกำรบริษัท จัด ให้มีค ณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมกำรบริห ำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร โดย
กำหนดคุณสมบัติ หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบและระยะเวลำดำรงตำแหน่งไว้ในกฎบัตรหรือประกำศแต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่
ละชุด
5. เพื่อควำมโปร่งใสและเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ กรรมกำรส่วนใหญ่ในคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็ นกรรมกำรอิสระ
และประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็ นกรรมกำรอิสระ นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรทำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุ ดย่อยมีควำมเป็ น
อิสระอย่ำงแท้จริง ประธำนคณะกรรมกำร จะไม่เป็ นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อย ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรชุดย่อยมี
วำระ3ปี ในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรครบวำระ หำกยังไม่มกี ำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดใหม่ ให้คณะกรรมกำรชุดเดิมยังคงทำหน้ำที่
ต่อจนกว่ำจะมีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดใหม่เข้ำมำแทน และในกรณีทก่ี รรมกำรหมดวำระในคณะกรรมกำรบริษทั และไม่ได้รบั
กำรคัดเลือกให้เข้ำมำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษทั อีก จะทำให้วำระของกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยหมดวำระลงตำม
ทัง้ นี้ หำกมีก รรมกำรเพิ่ม ใหม่ ร ะหว่ ำ งปี ในกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย ให้ ก รรมกำรนั น้ มีว ำระกำรด ำรงต ำแหน่ ง เท่ ำ กับ วำระของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยเดิม
6. คณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรทีบ่ ริษทั อื่นของกรรมกำร ตำมระเบียบข้อบังคับของบริษทั
ทีว่ ่ำ กรรมกำรบริษทั จะประกอบกิจกำร หรือเข้ำเป็ นหุน้ ส่วนในห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญหรือหุน้ ส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุน้ ส่วน
จำกัด หรือเป็ นกรรมกำรของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำร
แข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่ งตัง้ โดยนโยบำยดังกล่ำว ทำง
คณะกรรมกำรได้กำหนดให้ใช้กบั ผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษทั ด้วย
7. กรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำรมีจำนวน 10 คน ดำรงตำแหน่งพนักงำนบริหำรระดับสูงในบริษทั ฯตัง้ แต่ตำแหน่ งกรรมกำร
ผู้จดั กำรใหญ่ จนถึงผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ ปจั จุบนั ไม่มีกรรมกำรที่เป็ นผู้บริหำรรำยงำนว่ำเป็ นกรรมกำรในบริษัทจด
ทะเบียนที่อยู่น อกกลุ่ มบริษัท มำกกว่ำสองบริษัท ขึ้น ไป บริษัทฯมีกรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำรที่มีประสบกำรณ์ กำรท ำงำนที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ (ปจั จุบนั คือนำยสมชำติ ชินธรรมมิตร์)
8. บริษทั ได้กำหนด วิสยั ทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษทั โดยทบทวนวิสยั ทัศน์
และพันธกิจทุกปี ก่อนทีจ่ ะเริม่ จัดทำกลยุทธ์และแผนดำเนินงำน ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมแผน
ธุรกิจและงบประมำณทีก่ ำหนดไว้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเสีย่ งที่มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยบริษัทได้มกี ำรกำหนดแผนกลยุทธ์ระยะสัน้ และระยะยำวในกำรพัฒนำโครงกำรและมีกำร
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ลงทุ น อย่ำงต่ อเนื่ อง พร้อ มกับกำรส่งเสริมและพัฒ นำสังคมโดยเป็ นผู้ป ระกอบกำรที่มีจรรยำบรรณ ตำมวิสยั ทัศน์ ท่ีวำงไว้
คณะกรรมกำรจะได้รบั ทรำบและติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ในแต่ละไตรมำสเมื่อฝำ่ ยจัดกำรนำเสนอผลกำรดำเนินงำน
รำยไตรมำสและรำยงำนกำรเงิน
9. คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรจัดทำคู่มอื นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร และคู่มอื จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ โดย
ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบทีพ่ งึ มีต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝำ่ ย ภำยใต้กรอบของจรรยำบรรณทำงธุรกิจ เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำร
บริหำรองค์กร ดำเนินกำรใดๆด้วยควำมเป็ นธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และยึดมันในหลั
่
กกำรดำเนินธุรกิจ
ด้วยควำมจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีกำรกำหนดนโยบำย แผนงำน กลยุทธ์ กำรดำเนินงำน และกำรประเมินผล ตลอดจนกำร
ดำเนินงำนและกำรกำกับดูแลเรื่องกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้
10. คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรจัดทำคู่มอื นโยบำยกำรให้ขอ้ มูลกำรกระทำผิดและกำรทุจริต เพื่อใช้เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับกำรสอบสวนกำรกระทำผิดและทุจริต กำรให้ขอ้ มูลกำรกระทำผิดและทุจริต กำรลงโทษผู้กระทำผิด กำรคุ้มครองผูใ้ ห้
ข้อมูล
11. คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจัดทำนโยบำยกำรบริห ำรควำมเสีย่ ง โดย
คณะกรรมกำรเป็ นผูอ้ นุมตั ิ นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งฉบับปจั จุบนั ได้ประกำศใช้เมื่อวันที่ 1 กันยำยน พ.ศ. 2560 และจัดให้มี
ระบบควบคุมภำยในและระบบบริหำรควำมเสีย่ งทัง้ ควำมเสีย่ งหลัก (Key Risk) และควำมเสีย่ งอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯได้เปิ ดเผยใน
รำยงำนประจำปี โดยจะมีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปี ละ1 ครัง้
12. หน้ำทีป่ ระกำรหนึ่งของคณะกรรมกำรตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษทั ฯ คือดูแลและปฏิบตั ไิ ม่ให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกรรมกำร ผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ คณะกรรมกำรได้ดแู ลอย่ำงรอบคอบเมื่อเกิดรำยกำรทีอ่ ำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยผ่ำนกำรกลันกรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
่
ในหัวข้อที่เป็ นรำยกำรระหว่ำงกัน ตำม
ข้อกำหนด และวิธกี ำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริษทั
จะเป็ นไปตำมขนำดของรำยกำรตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียในรำยกำรทีจ่ ะทำ จะไม่มสี ่วนร่วมใน
กำรตัดสินใจ นอกจำกนี้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในรำยงำนประจำปี และแบบ 56-1 ทัง้ นี้ หน้ำที่และกำรปฏิบตั ิ
ดังกล่ำวเป็ นไปตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส และแนวปฏิบตั ติ ำมนโยบำยฯ
ทีก่ ำหนดไว้
13. กำรบริหำรงำนและระบบกำรควบคุม ภำยในที่ดีมีประสิทธิผ ล เพื่อให้กำรดำเนิน งำนของบริษัทเป็ นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ พร้อมทัง้ มีข้อมูลที่สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ มีกำรปฏิบตั ิงำนตำมกฎระเบียบข้อบังคับอย่ำงถูกต้อง รวมทัง้ กำรใช้
ทรัพยำกรของบริษัทเป็ นไปอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนมีกำรดูแลป้องกันระวังรักษำทรัพย์สนิ ของบริษัท โดย
บริษัทมีหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในเพื่อทำหน้ำทีว่ เิ ครำะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุ น
กำรดำเนินกิจกำรต่ำงๆ ของบริษทั และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อทำหน้ำที่ สอบทำนให้บริษัท มีระบบกำรควบคุมภำยใน
(Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิผล หน่ วยงำนดังกล่ำวมีควำมเป็ นอิสระ
ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ น้ึ ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอของระบบปี ละ1 ครัง้ และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรให้ควำมเห็นเรื่องควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในไว้ในรำยงำนประจำปี
14. กำรบริหำรควำมเสีย่ ง อยู่ในควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งในกำรจัดให้มรี ะบบกำรบริหำร
ั บนั อยู่ระหว่ำงกำรวำงระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยจะมีกำรทบทวนควำมเพียงพอ
ควำมเสีย่ งครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยปจจุ
ของระบบและประสิทธิผลของกำรจัดกำรอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ รวมถึงกำรจัดให้มสี ญ
ั ญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรผิดปกติ
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15. องค์ป ระชุม ของคณะกรรมกำรบริษัท กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทว่ำ ในกำรประชุ มคณะกรรมกำร ต้องมี
กรรมกำรมำประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ ำกึ่งหนึ่ งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดจึงจะเป็ น องค์ป ระชุ ม กำรวินิ จฉัย ชี้ข ำดของที่ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรให้ถอื เสียงข้ำงมำก นอกจำกนัน้ กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดเพิม่ เติมไว้ดว้ ยว่ำในกำรลงมติในวำระที่
สำคัญ ควรมีกรรมกำรอยู่ในทีป่ ระชุมไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
การประเมิ นผลการปฎิ บตั ิ งานของกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษ ัท ฯกำหนดให้มกี ำรจัดทำแบบประเมินตนเองซึ่งนำแบบของตลำดหลักทรัพย์มำปรับใช้กบั บริษัท
ได้แก่ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรทัง้ คณะ Self-assessment Form of the Board of Directors (2) แบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย Self-evaluation Form of sub-committees ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรร
หำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร (3) แบบประเมินตนเองของ
กรรมกำรเป็ น รำยบุ คคลSelf-evaluation Form of individual directors เพื่อให้กรรมกำรได้ร่วมกัน ทบทวนกำรทำงำน แก้ไข
ั หำและอุ ป สรรค รวมถึงพิจ ำรณำผลงำนเพื่อ ประเมิน ผลกำรปฏิบ ัติง ำนในปี ท่ีผ่ ำนมำ และหำแนวทำงในกำรปรับ ปรุ ง
ปญ
ประสิทธิภำพ ในกำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริษทั ในปี ต่อๆไป นำไปสูก่ ำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
กระบวนการประเมิ นผล
สำนักเลขำนุ กำรบริษทั และกฎหมำยได้จดั ส่งแบบประเมินผลให้กรรมกำรบริษทั ทุกคนเพื่อประเมินผลกำรปฎิบตั งิ ำนของ
คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยทีต่ นดำรงตำแหน่ง เป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งเดือนก่อนวันสิน้ ปี กำรเงิน จำกนัน้ จะ
สรุปผลและนำเสนอผลประเมินนัน้ ต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำ
หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผล
จะคิดเป็ นร้อยละจำกคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์กำรวัดผลดังนี้
มำกกว่ำ 85% = ดีเยีย่ ม
มำกกว่ำ 75% = ดีมำก
มำกกว่ำ 65% = ดี
มำกกว่ำ 50% = พอใช้
ต่ำกว่ำ 50% = ควรปรับปรุง
เนื้ อหาการประเมิ น
คณะ
คณะ
หัวข้อการประเมิ น
กรรมการ กรรมการ รายบุคคล
ทัง้ คณะ
ชุดย่อย
1.โครงสร้ำงและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
/
/
/
2.บทบำท/หน้ำที/่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
/
/
/
3.กำรประชุมคณะกรรมกำร
/
/
/
4.กำรทำหน้ำทีข่ องกรรมกำร
/
5.ควำมสัมพันธ์กบั ฝำ่ ยจัดกำร
/
6.กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผูบ้ ริหำร
/
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ผลกำรประเมินสำหรับปี 2562 แสดงผลคะแนนกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรบริษทั ทัง้ คณะ Self-assessment Form of
the Board of Directors และผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย Self-evaluation Form of sub -committees รวมถึงผล
กำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล Self-evaluation Form of individual directorsอยู่ในระดับดีเยีย่ ม ทัง้ นี้คณะกรรมกำร
บริษัทในกำรประชุมครัง้ ที่1/2562-2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2562 ได้พจิ ำรณำและอภิปรำยตัง้ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับผลกำรประเมินครัง้ นี้เพื่อให้มกี ำรปรับปรุงต่อไป
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (CEO)
คณะกรรมกำรบริษทั ร่วมกับคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้กำหนดวิธกี ำรเป้ำหมำยและกำรประเมินผล
งำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ ( CEO) โดยมีเกณฑ์กำรประเมินตำมหลัก Balance Score Card
(BSC) ทีค่ วรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำน 4 มุมมอง/ด้ำน
1. ด้ำนกำรเงิน
2. ด้ำนกำรเรียนรูแ้ ละกำรพัฒนำ
3. ด้ำนกำรตลำดและลูกค้ำ
4. ด้ำนกระบวนกำรภำยใน
และนำเสนอให้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ พิจำรณำเป็ นประจำทุกปี
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
ในส่วนของกรรมกำรนัน้ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรกำหนดว่ำบริษทั ฯสนับสนุ นให้กรรมกำรบริษทั ฯและผูบ้ ริหำรได้รบั
กำรอบรมและพัฒนำควำมรูอ้ ย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ ทีจ่ ดั โดยองค์กรภำยนอก เช่น ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย เพื่อช่วยให้กรรมกำรบริษทั ฯสำมำรถทำหน้ำทีแ่ ละ
กำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯอย่ำงมีประสิทธิภำพ
บริษัท ส่งกรรมกำรเข้ำร่วมอบรมหลัก สูตรต่ ำง ๆ กับหลำยสถำบัน อำทิเช่ น หลักสูตร Chairman, หลัก สูตร Director
Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD), หลักสูตรพื้นฐำนที่จำเป็ นสำหรับ คณะกรรมกำรตรวจสอบ หลักสูตรต่ ำง ๆ ที่เป็ นควำมรู้ใหม่ท่จี ดั ขึ้นโดยตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถำบันวิชำชีพต่ำงๆ ใน ปี 2562 มีกรรมกำรเข้ำรับกำรอบรมสัมมนำหลำยหลักสูตร เช่น นำง
อัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ กรรมกำรบริษัท เข้ำร่วมอบรม “Board Matters and Trends” ระหว่ำงวันที่ 23-24 เมษำยน 2562 จัด
โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั และนำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ กรรมกำรบริษทั เข้ำร่วมอบรม “อัพเดทกฎหมำย
แรงงำน” เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2562 จัดโดย สมำคมกำรจัดกำรงำนบุคคล รวมถึงเข้ำร่วมอบรม “How to implement OKR and
Gamification” เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2562 จัดโดยบริษทั อริยชน จำกัด
ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2562 ผูบ้ ริหำรระดับสูง ผูอ้ ำนวยกำรโรงงำนผลิตและผูจ้ ดั กำรโรงงำน ของบริษัทฯ ยังได้เข้ำ
ร่วมอบรมสัมมนำเชิงปฏิบตั กิ ำรทีบ่ ริษทั จัดขึน้ โดยได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชำญภำยนอกมำเป็ นวิทยำกร เรื่อง “ทักษะกำรสือ่ สำรในภำวะ
วิกฤตกับสือ่ มวลชน“ (Crisis Communication Skills) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นกำรเสริมสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ทเ่ี ป็ นภำวะวิกฤต กำรฝึ กปฏิบตั ิกำรตอบคำถำมและกำรสื่อสำรสู่สำธำรณะผ่ำนสื่อสำรมวลชนประเภทต่ำงๆ และ
กำรจัดเตรียมแผนงำนสำหรับกำรดำเนินกำรในอนำคต
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การปฐมนิ เทศกรรมการบริษทั ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
คณะกรรมกำรบริษัทฯ กำหนดให้มกี ำรปฐมนิเทศกรรมกำรบริษัทใหม่ทุกคนที่เข้ำรับตำแหน่ งในบริษัท เพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจในธุรกิจ และกำรดำเนินกำรด้ำนต่ำงๆของบริษทั ฯ โดยมีเลขำนุกำรบริษทั เป็ นผูป้ ระสำนงำนต่ำงๆ เช่น ข้อมูลสำคัญ
เกีย่ วกับบริษทั ข้อบังคับที่ระบุขอบเขตอำนำจและหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับด้ำน
กฎหมำย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่ ำงๆ นอกจำกนี้ หำกกรรมกำรบริษัทที่ได้รบั กำรแต่ งตัง้ ใหม่ ยังไม่ได้อบรมหลักสูต ร
เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรบริษัท จะจัดให้กรรมกำรบริษัทที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่ดงั กล่ำวเข้ำอบรมหลักสูตรที่
จำเป็ นในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรบริษัท ทัง้ นี้ ในปี 2562 บริษัทยังไม่มกี รรมกำรบริษัท ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่ และอยู่ใน
ระหว่ำงดำเนินกำรพิจำรณำแต่งตัง้ ผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมำะสม เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมกำรอิสระทีว่ ่ำงลงหนึ่งคน
ในส่วนของผู้บริหำรและพนักงำน บริษัทฯ ได้มกี ำรจัดหลักสูตรฝึ กอบรมให้กบั ผู้บริหำรและพนักงำนทัง้ ภำยในและ
ภำยนอก เพื่อเพิม่ ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรทำงำนให้ประสบควำมสำเร็จ และสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ กระตุ้น
ให้เกิดกำรริเริม่ สิง่ ใหม่ๆและกำรพัฒนำกำรทำงำนร่วมกันแบบเป็ นทีม รวมถึงกำรจัดองค์ควำมรู้เพื่อถ่ำยทอดสู่ผู้บริหำรและ
พนักงำนรุ่นใหม่
ในปี 2562 ทีผ่ ่ำนมำ บริษทั ฯมีเป้ำหมำยทีจ่ ะใช้ระบบดิจติ ลั ในงำนมำกขึน้ แนวโน้มกำรพัฒนำผูบ้ ริหำรและพนักงำน จึง
โยงไปสูท่ กั ษะกำรทำงำนออนไลน์ และระบบงำนใหม่ๆ
หมวดที่ 6: การต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
บริษัทมีนโยบำยกำรต่ อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่ ซึ่งได้ผ่ำนกำรอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยบริษัทมีนโยบำยห้ำม
กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนกระทำกำรคอร์รปั ชัน่ และให้มกี ำรประเมินควำมเสีย่ งจำกกำรคอร์รปั ชันกั
่ บกำรสอบทำนกำร
ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตั แิ ละข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรแต่ละส่วนให้สอดคล้องกับ
กำรเปลีย่ นแปลงของกฎหมำย กฎระเบียบ มำตรฐำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจและเป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่
แนวปฎิบตั ิ คือ บริษทั นำนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชันเผยแพร่
่
และทำควำมเข้ำใจแก่พนักงำนเพื่อให้มกี ำรปฏิบตั ิ
โดยจัดทำจรรยำบรรณเกีย่ วกับกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่ คู่มอื มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุกจริตและคอร์รปั ชัน่ และคู่มอื ปฏิบตั งิ ำน
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับนโยบำยนี้ เพื่อใช้อบรม ปฏิบตั ิ และให้พนักงำนเรียนรูต้ ่อไป นอกจำกนี้ บริษทั ยังให้ควำม
คุม้ ครองพนักงำนทีแ่ จ้งเหตุหรือเบำะแสกำรคอร์รปั ชันภำยใต้
่
หลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดไว้ ผูก้ ระทำกำรคอร์รปั ชันถื
่ อเป็ นผูก้ ระทำผิ ด
วินยั อันจะถูกลงโทษทำงวินยั ตำมข้อบังคับกำรทำงำนของบริษทั และอำจถูกดำเนินกำรตำมกฎหมำยทำงแพ่ง/อำญำ
บริษัท ได้ร่วมลงนำมในประกำศเจตนำรมณ์ แนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่ อต้ำนกำรทุจริต (Collective
Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 26 กันยำยน 2557 และได้รบั กำรรับรองเป็ นสมำชิก CAC เมื่อวันที่ 9
มีนำคม 2560 โดยมีระยะเวลำกำรรับรอง 3 ปี ซึง่ บริษทั ได้มอบหมำยให้สำนักบริหำรควำมเสีย่ งและพัฒนำระบบ ทำหน้ำทีป่ ระเมิน
และติดตำมควำมเสีย่ งจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชันตำมเกณฑ์
่
กำรประเมินตนเองทีเ่ คยรับกำรประเมิน โดยประสำนงำนกับผูป้ ฏิบตั ขิ อง
ทุกหน่ วยงำนและสำนักตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสื่อสำรและสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำย
และแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ ำงต่อเนื่อง และบริษทั มีแนวทำงขยำยผลไปยังผูม้ สี ่วนได้เสียให้เข้ำมำอยู่
ในแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้มำกขึน้ เป็ นลำดับ

…….….รับรองควำมถูกต้อง
หน้ำ 60

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

ในด้ำนกำรดำเนินกำรตำมระบบงำนต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ บริษทั มีกำรจัดทำประเมินควำมเสีย่ งจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยใช้หลักเกณฑ์ของ COSO-ERM และจัดทำคู่มอื กำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนทุจริต เพื่อให้เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนเกีย่ วกับกำร
กำกับดูแล ควบคุม ป้องกันและติดตำมควำมเสีย่ งจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และเพื่อให้บริษัทมันใจว่
่ ำพนักงำนได้ปฏิบตั ิตำม
นโยบำยและแนวทำงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ ำงมีประสิทธิผล บริษัทจึงกำหนดให้สำนักบริหำรควำมเสี่ ยงฯ ติดตำม
และสรุปผลกำรติดตำมงำนอย่ำงสม่ำเสมอ และสำนักตรวจสอบภำยในทำหน้ำทีส่ อบทำนประสิทธิภำพประสิทธิผลของระบบกำร
ควบคุมภำยในและมำตรกำรควบคุมเพิม่ เติม ซึง่ กำหนดไว้ในแผนกำรสอบทำนประจำปี ของสำนักตรวจสอบภำยใน
ในปี 2562 บริษทั ได้ดำเนินกิจกรรมต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ส่ ำคัญ ดังนี้
1.ทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ คู่มอื มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคู่มอื กำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนกำร
ทุจริตคอร์รปั ชัน่
2.จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์กำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รปั ชัน่ เพื่อสือ่ สำรให้พนักงำนและผูม้ สี ่วนได้เสียเข้ำใจต่อนโยบำยฯ
โดยมีผบู้ ริหำรและพนักงำนสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมจำนวนทัง้ สิน้ 709 คน
3.จัดอบรม เรื่องกำรระบุควำมเสีย่ งทุจริตคอร์รปั ชันและแนวปฏิ
่
บตั ทิ ด่ี ใี นกำรต่อใบรับรอง CAC แก่ผบู้ ริหำรและพนักงำน
ทัง้ 6 สถำนประกอบกำรพร้อมสำนักงำนใหญ่ มีผบู้ ริหำรและพนักงำนสนใจเข้ำร่วมอบรมทัง้ สิน้ จำนวน 245 คน และผ่ำนเกณฑ์
กำรทดสอบร้อยละ 100
4.จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรให้ทุกหน่ วยงำนประเมินควำมเสี่ยงด้ำ นกำรทุจริตและคอร์รปั ชันประจ
่
ำปี 2562 ตำมแบบ
เครื่องมือกำรประเมินควำมเสีย่ งเรื่องทุจริต (FRA Tool : Fraud Risk Assessment Tool) โดยหำกปจั จัยเสีย่ งใดมีโอกำสหรือ
ควำมเสีย่ งทีม่ นี ยั สำคัญ ผูร้ บั ผิดชอบควำมเสีย่ งดังกล่ำว ต้องจัดทำแผนกำรควบคุมป้องกันหรือแก้ไข
5.พัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรนโยบำยและแนวปฏิบตั ทิ ด่ี แี ก่ค่คู ำ้ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ www.kbidding.com และพิจำรณำ
นำหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงสีขำว (White Procurement) มำประยุกต์ใช้ในขัน้ ตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อให้เกิดกำรแข่งขัน
อย่ำงยุตธิ รรมและรักษำไว้ซง่ึ ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
6.ติดตำมและรำยงำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชันต่
่ อคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
พร้อมทัง้ ระบุสำเหตุอย่ำงละเอียดเพื่อให้ฝำ่ ยจัดกำรสำมำรถนำไปดำเนินกำรแก้ไขป้องกันให้เหมำะสมยิง่ ขึน้
7.ยื่นเอกสำรต่ออำยุกำรรับรองสมำชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (Recertification) ในเดือน
กันยำยน 2562
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หมวดที่ 7 : การให้ข้อมูลการกระทาผิดและการทุจริต
ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร บริษทั จัดให้มชี ่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อมูลกำรกระทำผิดและกำรทุจริตหรือ
กำรร้องเรียนที่หลำกหลำย เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้เสียสำมำรถให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรตรวจสอบ กำรระงับยับยัง้ และกำร
ป้องกันกำรกระทำผิดหรือทุจริต หรือกำรร้องเรียนเพื่อได้รบั กำรเยียวยำแก้ไข
ช่องทางการให้ข้อมูลและกระบวนการ
1.เมื่อพนักงำนพบเห็นหรือมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริตว่ำมีกำรกระทำผิดหรือกำรทุจริตเกิดขึน้ เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯหรือ
บริษทั ในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชำต้นสังกัด ตัง้ แต่ระดับผูจ้ ดั กำรทรำบโดยทันที ไม่ว่ำด้วยวำจำหรือลำยลักษณ์อกั ษร หำก
ไม่ได้รบั กำรพิจำรณำให้แจ้งต่อ ผู้บงั คับบัญชำระดับสูงขึน้ ไป ตำมแบบกำรให้ขอ้ มูลพบเห็นกำรกระทำผิดและกำรทุจริต ทัง้ นี้
พนักงำนไม่ควรทีจ่ ะดำเนินกำรสอบสวน หรือซักถำมใดๆ เกีย่ วกับกำรกระทำทีส่ งสัยด้วยตนเอง
2. หำกอยู่ในสถำนกำรณ์ทไ่ี ม่เหมำะสมหรือไม่สะดวกใจทีจ่ ะแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชำดังกล่ำว หรือสงสัยว่ำผูบ้ งั คับบัญชำ
หรือผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯเกีย่ วข้องกับกำรกระทำผิด พนักงำนสำมำรถเลือกทีจ่ ะแจ้งผ่ำนช่องทำง ดังนี้
2.1 หัวหน้ำสำนักตรวจสอบภำยใน โทร 02-642-6092ต่อ 127
หรือ e-mail: ia@kslgroup.com หรือ chartchai@kslgroup.com
2.2 ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยทรัพยำกรบุคคล โทร 02-642-6092ต่อ 969
หรือ e-mail: ampaporn@kslgroup.com
2.3 ส่ง e-mail มำที่ ia@kslgroup.com ใน Intranet ของบริษทั ฯ
2.4 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือ คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ ตำมทีอ่ ยู่ดงั นี้
บริษทั น้ำตำลขอนแก่นจำกัด (มหำชน)
503 อำคำรเค.เอส.แอล.ทำวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนศรีอยุธยำแขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรือ e-mail: sitti@kslgroup.com
3. เมื่อบุคคลหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ข้ำงต้นได้รบั แจ้งว่ำมีกำรกระทำผิดหรือกำรทุจริตต้องรำยงำนต่อสำนักตรวจสอบภำย
ในทันที
4. สำนักตรวจสอบภำยใน มีหน้ำทีจ่ ดั ทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และต้องจัดทำรำยงำนสรุปกำรรับเรื่องกำรแจ้งข้อมูล
กำรกระทำผิด ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบในกำรประชุมครัง้ ต่อไป
5. สำนักตรวจสอบภำยในพิจำรณำในเบื้องต้นว่ำกำรกระทำผิดเกิดขึน้ ในหน่ วยงำนใด และให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง
หน่วยงำนนัน้ เพื่อดำเนินกำรสอบข้อเท็จจริงต่อไปและติดตำมผลกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนทีร่ บั เรื่องไปนัน้ เป็ นระยะ
6. กำรสอบข้อเท็จจริง กำรสอบสวน กำรลงโทษทำงวินยั และกำรดำเนินคดีทำงกฎหมำย ให้เป็ นไปตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกำรนัน้ ๆ
7. เมื่อกำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนเสร็จสิน้ ให้หน่ วยงำนที่เป็ นผู้ดำเนินกำรแจ้งผลกำรดำเนินกำรต่อสำนักตรวจสอบ
ภำยในเพื่อรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมครัง้ ต่อไป
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การคุ้มครองผูใ้ ห้ข้อมูล
1. บริษทั ฯ จะไม่เลิกจ้ำง พักงำน ลงโทษทำงวินัย หรือขู่ว่ำจะดำเนินกำรต่ำงๆ จำกกำรทีพ่ นักงำนให้ขอ้ มูลกำรกระทำ
ผิด หำกผูใ้ ดกระทำกำรฝำ่ ฝืนดังกล่ำว จะถูกลงโทษทำงวินยั
2. บริษทั ฯ จะป้องกันไม่ให้มกี ำรข่มขู่ คุกคำม พนักงำนผูใ้ ห้ขอ้ มูลกำรกระทำผิด รวมถึงผูท้ ใ่ี ห้ควำมร่วมมือหรือควำม
ช่วยเหลือในกำรสอบสวนด้วยเจตนำสุจริต
3. บริษัทฯ จะให้ควำมคุ้มครองเพิ่มเติมเป็ นพิเศษตำมควำมเหมำะสม โดยจะพิจำรณำจำกระดับควำมร้ำยแรงและ
ควำมสำคัญของเรื่องร้องเรียน ในกรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียนถูกข่มขู่ คุกคำม ให้รำยงำนต่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ เพื่อสังกำรให้
่
สำยงำน
ทรัพยำกรบุคคลจัดหำมำตรกำรกำรคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ หมำะสมแก่กรณี
4. กรณีพนักงำนแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ขอ้ มูลกำรกระทำผิดด้วยเจตนำสุจริต แม้ว่ำบริษทั ฯจะไม่พบกำรกระทำผิด
ตำมทีไ่ ด้รอ้ งเรียน บริษทั ฯจะไม่ดำเนินกำรลงโทษใด ๆ กับพนักงำนที่ให้ขอ้ มูล อย่ำงไรก็ตำม หำกผลกำรสอบสวนพบว่ำ
เรื่องร้องเรียนไม่มมี ูลควำมจริง และได้ทำด้วยเจตนำหรือจงใจให้เกิดผลเสียหำยแก่บุคคลอื่น หรือให้ขอ้ มูลเท็จ บริษัทฯจะ
พิจำรณำดำเนินกำรลงโทษพนักงำนทีใ่ ห้ขอ้ มูลตำมข้อบังคับเกีย่ วกับกำรทำงำน รวมทัง้ พิจำรณำดำเนินคดีตำมกฎหมำย
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9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
9.2.1 คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 20 คน ดังนี้
1) นำยมนู
เลียวไพโรจน์
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
2) นำยจำรูญ
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำร
3) นำยพรศิลป์
แต้มศิรชิ ยั
กรรมกำร
4) นำยสุขมุ
โตกำรัณยเศรษฐ์ กรรมกำร
5) นำยธวัทชัย
โรจนะโชติกุล กรรมกำร
6) นำงอินทิรำ
สุขะนินทร์
กรรมกำร
7) นำงสำวดวงดำว
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำร
8) นำยชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำร
9) นำยสมชำย
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำร
10) นำงสำวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำร
11) นำยชนะชัย
ชุตมิ ำวรพันธ์
กรรมกำร
12) นำยชำตรี
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำร
13) นำยสมชำติ
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำร
14) นำยธัชพงษ์
ภำกรศิรวิ งศ์
กรรมกำร
15) นำยตระกำร
ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ กรรมกำร
16) พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
บำเพ็ญบุญ
กรรมกำรอิสระ
17) นำยสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์ กรรมกำรอิสระ
18) นำยกำรุณ
กิตติสถำพร
กรรมกำรอิสระ (ลำออกเมือ่ วันที่ 1 กรกฎำคม 2562)
19) นำยวรภัทร
โตธนะเกษม
กรรมกำรอิสระ
20) นำงสำวนงลักษณ์
พินยั นิตศิ ำสตร์ กรรมกำรอิสระ
21) นำงอัญชลี
พิพฒ
ั นเสริญ
กรรมกำรอิสระ
หมายเหตุ บริษทั อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรพิจำรณำแต่งตัง้ ผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมำะสม เพือ่ ดำรงตำแหน่งแทนกรรมกำรอิสระทีว่ ่ำงลงหนึ่งคน

กรรมกำรของบริษัทจำนวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมกำรที่ไม่เป็ นผู้บริหำรจำนวน 10 คน (ร้อยละ 47.62) ใน
จำนวนนี้มกี รรมกำรอิสระจำนวน 6 คน (ร้อยละ 28.60) โดยมีกรรมกำรอิสระทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง 2 คน คณะกรรมกำรบริษทั มีหน้ำที่
ดำเนินกำรจัดกำรและกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ และปฎิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวัง

…….….รับรองควำมถูกต้อง
หน้ำ 64

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

คณะกรรมกำรบริษทั มำจำกกำรแต่งตัง้ ของผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมกำรบริษทั แต่งตัง้ เลขำนุกำรบริษทั เพื่อทำหน้ำทีใ่ ห้
คำแนะนำและช่วยเหลือคณะกรรมกำรบริษทั ให้ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และเพื่อทำหน้ำที่
เกี่ยวกับ กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ สนับสนุ นให้กำรกำกับดูแลกิจกำรเป็ นไปตำม
บรรษัทภิบำลทีด่ ี
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการ
เดิมอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรกำหนดไว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร หมวดที่ 5 ต่อมำ คณะกรรมกำรในกำร
ประชุมครัง้ ที่ 7/2559-2560 วันที่ 29 กันยำยน พ.ศ. 2560 ได้อนุ มตั ิให้มแี ละเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมกำร โดยให้ใช้บงั คับ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 กฎบัตรนี้ได้กำหนดหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรทีไ่ ด้ทบทวนให้สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ สี ำหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ดังนี้
(1) บริหำรกิจกำรโดยสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษทั อย่ำงยังยื
่ น กล่ำวคือ ให้บริษทั มีผลประกอบกำรทีด่ ี ประกอบธุรกิจอย่ำงมี
จริยธรรมและรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ขจัดหรือลดกำรสร้ำงผลกระทบทำงลบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ปรับตัวได้ตำมปจั จัย
กำรเปลีย่ นแปลงต่ำงๆ
(2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยทำงธุรกิจของกิจกำรบนพืน้ ฐำนกำรสร้ำงกิจกำรอย่ำงยังยื
่ น โดยคำนึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และกำกับให้กำรดำเนิน กำรตำมวัตถุ ประสงค์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ และแผนงำนประจำปี ตอบสนอง
ควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกิจกำร
(3) ดูแลให้กจิ กำรมีคณะกรรมกำรมีองค์ประกอบและคุ ณสมบัตทิ ส่ี อดคล้องกับหลักกำรบริหำรกิจกำรทีด่ ที ่มี กี ำรสรรหำ
ทีโ่ ปร่งใสและมีประสิทธิภำพ มีกำรพัฒนำทักษะและควำมรูเ้ พื่อกำรปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงรับผิดชอบ กำหนดให้มกี รอบและกลไกใน
กำรกำกับดูแลนโยบำยและกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยและกิจกำรทีบ่ ริษทั ไปลงทุน แต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อยทีจ่ ำเป็ นและ
สมควร
(4) ดูแลให้บริษทั ฯมีกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่และผูบ้ ริหำรระดับสูงทีเ่ หมำะสมต่อกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมเป้ำหมำย
ของบริษทั และมีกำรพัฒนำผูบ้ ริหำรระดับสูงตลอดจนกำรสืบทอดงำนทีเ่ ป็ นระบบ
(5) ส่งเสริมนวัตกรรมทีก่ ่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(6) ดูแ ลให้มีร ะบบกำรบริห ำรควำมเสี่ย งและกำรควบคุ ม ภำยในที่มีม ำตรฐำนและตอบสนองต่ อ กำรท ำให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษทั ในระยะยำว รวมถึงกำรป้องกันกำรรัวไหลของข้
่
อมูลสำคัญซึง่ อำจกระทำได้ดว้ ยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ จัดให้มนี โยบำยและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับกำรจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรทำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วโยงกัน
กำรต่อต้ำนคอร์รปั ชัน่ ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนเบำะแสกำรกระทำทุจริตและคอร์รปั ชัน่
(7) ดูแลให้มีกำรรักษำควำมน่ ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศให้
โปร่งใสและเป็ นไปตำมกฎหมำย
(8) สนับสนุนกำรมีสว่ นร่วมของผูถ้ อื หุน้ ในเรื่องสำคัญและรักษำสิทธิในกำรรับรูข้ อ้ มูลข่ำวสำรของ ผูถ้ อื หุน้ ผ่ำนช่องทำง
ทีเ่ หมำะสมและทันเวลำ
บทบำทหน้ำทีท่ งั ้ 8 ประกำรข้ำงต้นสำมำรถแยกแยะเป็ นหลักปฏิบตั แิ ละแนวทำงปฏิบตั อิ กี หลำยประกำร โดยอ้ำงอิงถึง
“หลักกำรบริหำรกิจกำรทีด่ :ี หลักปฏิบตั สิ ำหรับคณะกรรมกำรบริษทั จดทะเบียน” ทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์จดั ทำขึน้
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อานาจอนุมตั ิ ของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจอนุ มตั ิเรื่องต่ ำ งๆ ของบริษัทตำมขอบเขตหน้ำที่ท่กี ำหนดโดยกฎหมำย ข้อบังคับของ
บริษัท กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท คู่มืออำนำจดำเนินกำร และมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง กำรกำหนด นโยบำย ทบทวน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนดำเนิ นงำนของบริษัท ตลอดจนเรื่องที่สำคัญ เช่น กำรอนุ มตั ิงบกำรเงิน กำรท ำรำยกำร
ธุรกรรมที่กฎหมำยกำหนดต้องได้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั นโยบำยทำงกำรเงิน กำรลงทุน งบประมำรประจำปี กำร
แต่งตัง้ กรรมกำรทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหำร และกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ เป็ นต้น
บทบาท หน้ าที่ของประธานกรรมการ
ประธำนกรรมกำรบริษทั ฯมีบทบำทเป็ นผูน้ ำของคณะกรรมกำรและมีหน้ำทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) กำกับติดตำมและดูแลให้มนใจได้
ั่
ว่ำกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร
(2) ดูแลให้มนใจว่
ั ่ ำกรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มจี ริยธรรมและกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ ี
(3) กำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรือร่วมกับกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่และมีมำตรกำรทีด่ ูแลให้เรื่องสำคัญ
ได้ถูกบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
(4) จัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยปญั หำสำคัญ กันอย่ ำง
รอบคอบโดยทัวกั
่ นกำรส่งเสริมให้กรรมกำรมีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบกำรให้ควำมสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำสู่ท่ปี ระชุม
รวมทัง้ ประเด็นกำรกำกับดูแลกิจกำร
(5) เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝำ่ ยจัดกำร
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9.2.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วย
1) นำยจำรูญ
ชินธรรมมิตร์
ประธำนกรรมกำรบริหำร
2) นำยพรศิลป์
แต้มศิรชิ ยั
กรรมกำรบริหำร
3) นำยสุขมุ
โตกำรัณยเศรษฐ์ กรรมกำรบริหำร
4) นำยธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
กรรมกำรบริหำร
5) นำงอินทิรำ
สุขะนินทร์
กรรมกำรบริหำร
6) นำงสำวดวงดำว
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำรบริหำร
7) นำยชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำรบริหำร
8) นำยสมชำย
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำรบริหำร
9) นำงสำวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำรบริหำร
10) นำยชนะชัย
ชุตมิ ำวรพันธ์
กรรมกำรบริหำร
11) นำยธัชพงษ์
ภำกรศิรวิ งศ์
กรรมกำรบริหำร
12) นำยตระกำร
ชุณหโรจน์ฤทธิ ์
กรรมกำรบริหำร
โดยประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเป็ นผูเ้ ลือกเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ก ำหนดนโยบำย ทิ ศ ทำง กลยุ ท ธ์ และโครงสร้ำ งกำรบริห ำรงำนหลัก ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท เพื่ อ เสน อ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯให้ควำมเห็นชอบ
2. ก ำหนดแผนธุ รกิจ งบประมำณ และอำนำจกำรบริห ำรต่ ำงๆ ของบริษัท เพื่อ เสนอคณะกรรมกำรบริษัท ให้ค วำม
เห็นชอบ
3. กำหนดโครงสร้ำงองค์กรและกำหนดนโยบำยด้ำนบุคคล
4. ติดตำมและกำกับกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำย และแผนงำนต่ำงๆ ของบริษทั
5. พิจำรณำและอนุมตั กิ จิ กำรต่ำงๆ ทีอ่ ยู่ในขอบเขตอำนำจตำมคู่มอื อำนำจดำเนินกำร
6. ดำเนินกำรอื่นๆตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำย
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำวข้ำงต้นให้แก่คณะกรรมกำรบริหำรนัน้ อยู่ภำยใต้กฎหมำยและหลักเกณฑ์กฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทและในกรณีท่กี ำรดำเนินกำรใดที่มี หรืออำจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมกำรบริหำรคนใด หรือ
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมกำรบริหำรนำเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำร
บริษทั เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำต่อไป โดยกรรมกำรบริหำรผูน้ นั ้ และบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชุมในเรื่องดังกล่ำว
ปี 2562 คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุม 12 ครัง้ มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงสม่ำเสมอต่อคณะกรมกำร
บริษทั สำหรับสถิตกิ ำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรบริหำรแต่ละคนเปิ ดเผยตำม(ตำรำงเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั ปี 2562)
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ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ ของประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
1. เป็ นผู้ตดั สินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภำรกิจ วัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริษัท รวมถึงกำร
กำกับดูแลกำรดำเนินงำนโดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทั
2. มีอำนำจจ้ำง แต่งตัง้ โยกย้ำย บุคคลตำมจำนวนทีจ่ ำเป็ นและเห็นสมควร ให้เป็ นผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนของบริษทั เพื่อ
ปฏิบตั หิ น้ำทีท่ ุกตำแหน่ง รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่ หมำะสม และมีอำนำจในกำรปลด
ออก ให้ออก ไล่ออก พนักงำนตำมควำมเหมำะสม
3. มีอำนำจในกำรกำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำ เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลำกำรชำระเงิน กำรทำสัญญำซื้อขำย กำร
เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขกำรค้ำ เป็ นต้น
4. มีอำนำจกระทำกำรและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั
5. อนุมตั กิ ำรแต่งตัง้ ทีป่ รึกษำด้ำนต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็ นต่อกำรดำเนินงำน
6. ดำเนินกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรบริหำรงำนทัวไปของบริ
่
ษทั
ทัง้ นี้ อำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ ต้องอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำย
คู่มอื อำนำจดำเนินกำร ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังนัน้ กำรอนุ มตั ิรำยกำรของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ดงั กล่ำว จะไม่รวมถึง กำรอนุ มตั ริ ำยกำรทีท่ ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
มีสว่ นได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย
1) นำยสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
2) นำยวรภัทร
โตธนะเกษม
กรรมกำรอิสระ
3) นำงสำวนงลักษณ์
พินยั นิตศิ ำสตร์ กรรมกำรอิสระ
4) นำงอัญชลี
พิพฒ
ั นเสริญ
กรรมกำรอิสระ
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นไปตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร และกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ คือประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระจำนวนสีค่ น คือ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอื่นอีกสำมคนซึง่ เป็ นผูม้ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถในด้ำนกำรเงิน ระบบควบคุม
และตรวจสอบภำยใน นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และนำงอัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ จบกำรศึกษำด้ำนบัญชี
เป็ นผูท้ ม่ี คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชีและกำรเงิน รวมทัง้ มีควำมรูแ้ ละเข้ำใจในธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่ำงดี
โดยมีหวั หน้ำสำนักตรวจสอบภำยใน ทำหน้ำทีเ่ ป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตำแหน่งปจั จุบนั คือ
นำยชำติชำย ภูวงษ์ ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยตรวจสอบ
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ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษทั ฯมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอ
2. สอบทำนให้บริษัทฯมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Auditing) ที่
เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำ
แต่งตัง้ โยกย้ำยควำมดีควำมชอบ และกำรเลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่ วยงำนอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
กำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมถึงป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่
4. สอบทำนให้บริษทั ฯปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
5. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้ำงบุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระ เพื่อทำหน้ำที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ำ่ ยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม อย่ำงน้อยปี ละ1 ครัง้
6. พิจำรณำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำ รำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
7. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯซึง่ รำยงำนดังกล่ำวต้องลง
นำมโดย ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
7.1 ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
7.2 ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
7.3 ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ขอ้ กำหนดของตลำดหลักทรัพย์
หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
7.4 ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
7.5 ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
7.6 จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
7.7 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฏบัตร (Charter)
7.8 รำยกำรอื่นทีเ่ ห็นว่ำผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทรำบ
่
ภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษทั
8. ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั มอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
9. ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำดังต่อไปนี้ซง่ึ อำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ของบริษทั เพื่อดำเนินกำรปรับปรุง แก้ไขภำยในเวลำทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร
9.1 รำยกำรทีเ่ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
9.2 กำรทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีควำม บกพร่องทีส่ ำคัญในระบบควบคุมภำยใน
9.3 กำรฝ่ำฝื นกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
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หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผู้บริห ำรไม่ดำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ง กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำตำมวรรคหนึ่งต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์หรือตลำดหลักทรัพย์
กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนดให้ประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 4 ครัง้ ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำร
ประชุม 5 ครัง้ มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงสม่ำเสมอต่อคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงกำรรำยงำนกำรทำหน้ำทีใ่ นรอบ
ปี ทผ่ี ่ำนมำ (โปรดดูหวั ข้อรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ) สำหรับสถิตกิ ำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละคนเปิ ดเผย
ตำม(ตำรำงกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั ปี 2562)
9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วย
1)นำยกำรุณ
กิตติสถำพร
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/กรรมกำรอิสระ
(ลำออกจำกตำแหน่งประธำนชุดย่อยเมือ่ วันที่ 1 กรกฎำคม 2562)

2)พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

กรรมกำรอิสระ

(ประธำนฯ แทนนำยกำรุณ กิตติสถำพร ณ วันที่ 2 สิงหำคม 2562)

3)นำงสำวนงลักษณ์ พินยั นิตศิ ำสตร์ กรรมกำรอิสระ
4) นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์
กรรมกำร
โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ ำ ตอบแทน เป็ น ผู้เลือ กเลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำ
ค่ำตอบแทน ปจั จุบนั คือ นำยอำนนท์ ศรีชำญกิจ ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ด้านการสรรหา
(1) ก ำหนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมกำรที่ ต้ อ งกำรสรรหำให้ เป็ นไปตำมโครงสร้ำ ง ขนำด และองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั กำหนดไว้ ทัง้ นี้เพื่อควำมโปร่งใสและเพื่อให้แน่ใจว่ำจะเป็ นไปตำมทีค่ ณะกรรมกำร
บริษทั คำดหวัง โดยพิจำรณำจำกควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมเชีย่ วชำญ รวมถึงควำมเป็ นอิสระและกำรมีเวลำมำปฏิบตั หิ น้ำทีข่ อง
ผูท้ จ่ี ะทำหน้ำทีก่ รรมกำร
(2) สรรหำและเสนอชื่อบุคคลทีเ่ หมำะสมทีจ่ ะมำดำรงตำแหน่ งกรรมกำรให้คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำ เพื่อเสนอชื่อ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง้ ต่อไป ทัง้ นี้ให้กำหนดวิธี กำรสรรหำเปิ ดรับกำรเสนอชื่อ รวมถ่งกำรตรวจสอบคุณสมบัติทำง
กฎหมำยและข้อกำหนดหน่วยงำนทำงกำร และควำมยินดีในกำรมำเป็ นกรรมกำร
(3) สรรหำและเสนอรำยชื่อ บุ ค คลที่เหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่ งกรรมกำรบริห ำรและกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยต่ ำ งๆ ให้
คณะกรรมกำรบริษทั พิจำรณำเพื่อทดแทนกรรมกำรทีค่ รบวำระ
2. ด้านค่าตอบแทน
(1) พิจำรณำหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธกี ำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ทีเ่ หมำะสมกับหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบและ
เป็ นธรรมของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย ต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนเสนอทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ โดยประธำนคณะกรรมกำรแต่ละคณะจะได้รบั ค่ำตอบแทนทีส่ งู กว่ำกรรมกำรประมำณร้อยละ 20
(2) พิจำรณำข้อมูลกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสำหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี

…….….รับรองควำมถูกต้อง
หน้ำ 70

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

(3) เปิ ดเผยรำยชื่อกรรมกำร จำนวนครัง้ ทีเ่ ข้ำประชุม และค่ำตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรำยงำนประจำปี ของ
บริษทั ฯ รวมถึงเนื้อหำสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
บริษัท ก ำหนดให้ค ณะกรรมกำรพิจ ำรณำค่ ำ ตอบแทนและคณะกรรมกำรสรรหำ เป็ น คณะกรรมกำรชุ ด เดีย วกัน
ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนสี่ คือประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอีกสำมคน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอีกอย่ำงน้อย
สองคนเป็ นกรรมกำรอิสระ(ร้อยละ75) กรรมกำรที่ดำรงตำแหน่ งในคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จะต้องมี
คุณสมบัตทิ ก่ี ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และมีวำระดำรงตำแหน่งเป็ นเวลำ 3 ปี
กฎบัตรของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน กำหนดให้มกี ำรประชุมอย่ ำงน้อยปี ละ 2 ครัง้ หรือเมื่อต้อง
สรรหำกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุ ด ย่ อ ย หรือ เมื่อ ต้ อ งพิจ ำรณำทบทวนค่ ำ ตอบแทน โดยกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำ
ค่ำตอบแทน ในปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีกำรประชุม 4 ครัง้ มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิ
หน้ ำที่อย่ำงสม่ ำเสมอ สำหรับสถิติกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของแต่ ละคนเปิ ดเผยตำม
(ตำรำงเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั ปี 2562)
ทัง้ นี้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนยังไม่ได้แต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็ นทีป่ รึกษำของคณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน เนื่องจำกคณะกรรมกำรประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระทีส่ ำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องอีกทัง้ ได้นำควำมรู้ ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ มำให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ใน
กำรดำเนินธุรกิจ จึงยังเห็นว่ำเหมำะสมในกำรให้ควำมเห็นต่ำงๆ
9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ประกอบด้วย
1)นำงสำวนงลักษณ์
พินยั นิตศิ ำสตร์ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง/ กรรมกำรอิสระ
2)นำยสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์ กรรมกำรอิสระ
3)นำยกำรุณ
กิตติสถำพร
กรรมกำรอิสระ
(ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรชุดย่อยเมือ่ วันที่ 1 กรกฎำคม 2562)

4)นำยชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำร
โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เป็ นผูเ้ ลือกเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งปจั จุบนั นำงสำวลลนำ วิวธิ
สุรกำร ผูจ้ ดั กำรส่วน-บริหำรควำมเสีย่ งและพัฒนำระบบ
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำหนดนโยบำย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรของบริษทั เพื่อพิจำรณำในเรื่องของกำรบริหำรควำมเสีย่ งโดยรวมซึง่
ต้องครอบคลุมถึงควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญของบริษทั เช่น ควำมเสีย่ งจำกตลำด ควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่อง ควำมเสีย่ งด้ำนกำร
จัดกำร ควำมเสีย่ งด้ำนกำรลงทุน ควำมเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชือ่ เสียงของกิจกำร เป็ นต้น
2. วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยสำมำรถประเมินติดตำม และดูแลปริมำณควำมเสีย่ ง
ของบริษทั ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมำะสม
3. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ ง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบและกำร
ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยทีก่ ำหนด
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4. ให้ขอ้ เสนอแนะในสิง่ ที่ต้องดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยและกล
ยุทธ์ทค่ี ณะกรรมกำรบริษทั กำหนด
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งว่ำประกอบด้วยกรรมกำร
จำนวนสีค่ น คือประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอีกสำมคน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอีกอย่ำงน้อยสองคนเป็ นกรรมกำร
อิสระ (ร้อยละ75) กรรมกำรทีด่ ำรงตำแหน่งในคณะกรรมกำร จะมีคุณสมบัตติ ำมทีก่ ำหนดในกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่ ง และมีวำระดำรงตำแหน่งเป็ นเวลำ 3 ปี
กฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง กำหนดให้มกี ำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 4 ครัง้ ในปี 2562 คณะกรรมกำร
บริห ำรควำมเสี่ย งมีก ำรประชุ ม 4 ครัง้ มีก ำรรำยงำนผลกำรปฏิบ ัติ ห น้ ำ ที่อ ย่ ำ งสม่ ำ เสมอ ส ำหรับ สถิ ติ ก ำรเข้ำ ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งของแต่ละคนเปิ ดเผยตำม(ตำรำงกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั ปี 2562 )
9.2.6 คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้วย
1)นำยวรภัทร
โตธนะเกษม
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร/ กรรมกำรอิสระ
2)พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
บำเพ็ญบุญ
กรรมกำรอิสระ
3)นำงอัญชลี
พิพฒ
ั นเสริญ
กรรมกำรอิสระ
4)นำยสมชำติ
ชินธรรมมิตร์
กรรมกำร
โดยคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร เป็ นผูเ้ ลือกเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ปจั จุบนั คือ นำยธัชชัย
ศุภผลศิริ รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ สำนักเลขำนุกำรบริษทั และกฎหมำย
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ
1.พิจำรณำเสนอแนะนโยบำยกำรก ำกับ ดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยด้ำนอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับกำรกำกับดูแลกิจกำร ต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
2.พิจำรณำเสนอแนะแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ คณะกรรมกำร ฝำ่ ยบริหำร พนักงำน และผูเ้ กีย่ วข้องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยด้ำนอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรกำกับดูแลกิจกำร ต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
3.กำกับดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่คณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำร ในกำรปฎิบตั ิหน้ำที่
เพื่อให้เป็ นไปตำมนโยบำย จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจและแนวปฏิบตั ขิ องกำรกำกับดูแลกิจกำร
4.ทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฎิบ ัติ ก ำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษั ทอย่ ำงน้ อยปี ละหนึ่ งครัง้ โดยเปรียบเทียบกับ
มำตรฐำนสำกลหรือมำตรฐำนอื่นทีเ่ หมำะสม
5.แต่งตัง้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร คณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนกำกับดูแลกิจกำรให้มอี ำนำจ
หน้ำทีต่ ำมทีเ่ ห็นสมควร
6. ปฎิบ ัติห น้ ำที่อ่นื ใดที่เกี่ย วข้องตำมที่ค ณะกรรมกำรบริษัท ฯ มอบหมำยนโยบำยกำรก ำกับ ดูแ ลกิจ กำรก ำหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรว่ำประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนสีค่ น คือประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอีก
สำมคน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอีกอย่ำงน้อยสองคนเป็ นกรรมกำรอิสระ (ร้อยละ75) กรรมกำรที่ดำรงตำแหน่ งใน
คณะกรรมกำร จะมีคุณสมบัตติ ำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร และมีวำระดำรงตำแหน่งเป็ นเวลำ 3 ปี
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กฎบัตรของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจ กำรกำหนดให้มกี ำรประชุมอย่ำงน้อยปี ละ 3 ครัง้ ในปี 2562 คณะกรรมกำร
กำกับดูแลกิจกำรมีกำรประชุม 3 ครัง้ มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงสม่ำเสมอ สำหรับสถิตกิ ำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำร
กำกับดูแลกิจกำรของแต่ละคนเปิ ดเผยตำม(ตำรำงกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั ปี 2562)

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมกำรของบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและกรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นอิสระ ตำมสัดส่วนทีร่ ะบุไว้ในข้อ 9.2
เพื่อเป็ นกำรประกันควำมเป็ นอิสระจำกฝำ่ ยจัดกำร กรรมกำรอิสระจะต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพำะตัวทีม่ ำกกว่ำกรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นอิสระ
9.3.1 นิ ยามกรรมการอิ สระ
กรรมกำรอิสระต้อ งมีคุ ณ สมบัติค รบถ้ว นตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น และต้อ ง สำมำรถดูแ ล
ผลประโยชน์ ข องผู้ถือ หุ้นทุก รำยได้เท่ำเทีย มกัน และไม่ใ ห้เ กิดควำมขัด แย้ง ทำงผลประโยชน์ นอกจำกนัน้ ยังต้องสำมำรถ
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทั โดยให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระได้
นโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริษทั ฯได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิ สระไว้ดงั นี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้ำของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้
ถือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ว่ นร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำทีไ่ ด้เงินเดือนประจำ หรือผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดำมำรดำ
คู่สมรส พีน่ ้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำรเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริหำรหรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุ้นที่มี
นัยสำคัญ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ท่มี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อำนำจควบคุมของบริษัท เว้น แต่ จะได้พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น
กรรมกำรอิสระ
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่หรือผู้มอี ำนำจควบคุม
บริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือทีป่ รึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ อี ำนำจ
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ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัยสำคัญ ผูม้ อี ำนำจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะ
ได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ขึนเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูถ้ อื หุ้น
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
(8)ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญ ในห้ำงหุ้น ส่วน หรือเป็ น กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริห ำรงำน ลู กจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบั
เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
9.3.2 การสรรหากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมกำรสรรหำฯ มีหน้ำทีส่ รรหำบุคคลผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมำะสม (ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรบริษทั และคู่มอื อำนำจ
อนุ มตั ิดำเนินกำร) โดยจะพิจำรณำรำยชื่อในฐำนข้อมูลรำยชื่อกรรมกำรอำชีพในทำเนียบของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษทั ไทย(IOD) รวมถึงใช้ตำรำงควำมรูค้ วำมชำนำญเฉพำะด้ำนของคณะกรรมกำร (Board skill Matrix) เป็ นข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำสรรหำกรรมกำร และเชิญชวนให้คณะกรรมกำรบริษทั เสนอรำยชื่อ เมื่อได้รำยชื่อทัง้ หมดแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำฯจะ
ตรวจสอบคุณสมบัติขนั ้ ต่ ำตำมที่กำหนดไว้ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรกฎบัตรคณะกรรมกำร และข้อบังคับของบริษัทฯ
พิจำรณำควำมรูค้ วำมสำมำรถเฉพำะทำง ตำมทีบ่ ริษทั ฯมีควำมต้องกำรในเวลำนัน้ ๆทีไ่ ด้กำหนดไว้ก่อนโดยนำวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั ฯมำพิจำรณำประกอบ
กฎบัตรคณะกรรมกำร ได้กำหนดคุณสมบัตขิ องกรรมกำรไว้ดงั นี้
(1) มีคุณสมบัตทิ ก่ี ำหนดไว้ในกฎหมำยและหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
(2) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมเชีย่ วชำญเฉพำะด้ำนทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
(3) ไม่มคี วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
(4) มีเวลำอย่ำงเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้ำทีก่ รรมกำรบริษทั ฯได้ดี และกำรเป็ น กรรมกำรในบริษัท อื่นต้องไม่เป็ น
อุปสรรคต่อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่กรรมกำรของบริษัทฯ ทัง้ นี้ กรรมกำรไม่ควรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนเกิน
5 บริษัทในเวลำเดียวกัน
9.3.3 การเลือกตัง้ และแต่งตัง้ กรรมการ
ในกรณี ป กติท่ีป ระชุมผู้ถือหุ้นเป็ น ผู้ เลือกตัง้ กรรมกำร โดยที่ข้อบังคับ ของบริษัท ฯกำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมัญ
ประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรจำนวนหนึ่งในสำมออกจำกตำแหน่ ง ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจำนวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสำม ดังนัน้ บริษทั ฯจะจัดวำระพิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรในกำรประชุมสำมัญประจำปี ผู้
ถือ หุ้ น ทุ ก ปี และน ำเสนอรำยชื่อ กรรมกำรที่ผ่ ำ นกำรพิ จ ำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจ ำรณำค่ ำ ตอบแทนและ
คณะกรรมกำรบริษทั ต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจำรณำ
กำรเลือกตัง้ กรรมกำรโดยที่ประชุ มผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ใช้คะแนนเสียงข้ำงมำกและให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุ คคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อเป็ น กรรมกำรเป็ นรำยบุค คล ทัง้ นี้ ในกำรออกเสีย ง
ลงคะแนน บุคคลแต่ละคนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ออกเสียงเลือกตัง้ จะได้รบั คะแนนเสียงจำกผูถ้ อื หุน้ ไม่เกินจำนวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้
นัน้ มีอยู่ตำม (ก) โดยผูถ้ อื หุน้ ดังกล่ำวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมำกหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดย
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(ค) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะมี ใน
กรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนทีจ่ ะมี ให้ผเู้ ป็ นประธำนเป็ นผู้
ออกเสียงชีข้ ำด
อย่ำงไรก็ดี ในกรณีทต่ี ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่นื นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ และยังมีวำระเหลือมำกกว่ำ
สองเดือน กฎหมำยบริษัทมหำชนและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่ำกรณีเช่นนี้ให้เป็ นอำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทในกำร
แต่งตัง้ กรรมกำรทดแทน ฉะนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะใช้กระบวนกำรสรรหำตำมทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น
และนำเสนอผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรสรรหำต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ และให้อยู่ในตำแหน่ งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรทีก่ รรมกำรใหม่นนั ้ แทน
เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตัง้ กรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริษัทฯแต่งตัง้ กรรมกำรตำมแต่กรณีน้ีแล้ว บริษัทฯจะแจ้ง
รำยชื่อกรรมกำรต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ภำยใน
กำหนดเวลำ
9.3.4 การสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดตาแหน่ งของผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษทั ตระหนักดีผบู้ ริหำรทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถ วิสยั ทัศน์ และคุณธรรมจะสำมำรถนำพำองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำและ
พัฒ นำอย่ำงยังยื
่ นอย่ำงมีนัยสำคัญ บริษัทจึงมีนโยบำยด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒ นำผู้บริหำรระดับสูง โดยมีเป้ำหมำยเพื่อ
ป้องกันปญั หำกำรขำดพนักงำนในตำแหน่งทีส่ ำคัญและเพื่อสรรหำผูบ้ ริหำรระดับสูงทีม่ คี ุณสมบัตติ รงต่อควำมต้องกำรของบริษทั
ในกำรนี้ บริษัทมีขนั ้ ตอนงำนในกำรประเมินสถำนกำรณ์ และคำดกำรณ์ ล่วงหน้ำเป็ นระยะ มีกำรสรรหำ พัฒนำ และ
เตรียมแผนสืบทอดงำนไว้ทดแทนกรณีท่มี ตี ำแหน่ งงำนว่ำงลงตลอดเวลำ เพื่อมันใจได้
่
ว่ำบริษัทฯ มีผู้บริหำรที่มคี วำมเป็ นมือ
อำชีพ และมีควำมรู้ ควำมสำมำรถเพียงพอต่ อกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ โดยมี คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็ น
ผูจ้ ดั ทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ำรณำ และสำยงำนทรัพยำกร
บุคคลจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ งของผูบ้ ริหำรในระดับรองลงมำให้คณะกรรมกำรบริหำรพิจำรณำ ในกำรสรรหำผูบ้ ริหำรระดับสูง
นัน้ อำจดำเนินกำรเองทัง้ กระบวนกำรจนกระทังถึ
่ งกำรได้มำซึ่งผูด้ ำรงตำแหน่ งที่ต้องกำรจำกภำยในหรือภำยนอกบริษัท หรือ
อำจติดต่อกับบริษทั และสถำบันทีม่ คี วำมเป็ นมืออำชีพมำให้คำปรึกษำในกำรดำเนินตำมแผนกำรสืบทอดงำนแล้วแต่กรณี
บริษทั ฯมีกำรกำหนดแผนสืบทอดงำน ดังนี้
1. กำรกำหนดตำแหน่งงำนทีส่ ำคัญหรือตำแหน่งงำนหลัก
2. กำรกำหนดควำมสำมำรถหรือสมรรถนะของตำแหน่งงำนหลัก
3. กระบวนกำรวิเครำะห์หำผูส้ บื ทอดตำแหน่ง
4. จัดทำแผนพัฒนำรำยบุคคล

9.4 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
เพื่อให้เป็ นไปตำมกลไกในกำรกำกับดูแลทีท่ ำให้สำมำรถควบคุมดูแลกำรจัดกำรและรับผิดชอบกำรดำเนินงำนของบริษทั
ย่อยและบริษทั ร่วม และดูแลรักษำผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษทั คณะกรรมกำรบริษทั จึงได้ส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนบริษทั
ไปเป็ น กรรมกำรในบริษัท ย่อยและบริษัท ร่วมตำมสัด ส่วนกำรถือหุ้น โดยเป็ นไปตำมระเบีย บปฎิบ ัติข องบริษัทซึ่งได้รบั มติ
เห็นชอบจำกทีป่ ระชุมกรรมกำรบริษทั ตัวแทนของบริษทั ทีไ่ ปเป็ นกรรมกำรในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่ำว จะมีสว่ นร่วมใน
กำรกำหนดนโยบำยสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจ เช่น กำรลงทุนในโครงกำรอื่นๆ
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9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีนโยบำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อป้องกันมิให้กรรมกำรผู้บริหำรและพนักงำน ใช้
ข้อมูลภำยในทีม่ สี ำระสำคัญของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่นื กำรเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับส่วนได้เสียและผูเ้ กีย่ วข้องในธุรกรรมทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษทั และ
วิธรี ำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ โดยดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร ดังนี้
บริษทั กำหนดจรรยำบรรณ : แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นกำรดำเนินธุรกิจ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ กำรใช้ขอ้ มูลภำยในและกำรซือ้ ขำย
หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษทั กำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำร หรือให้สมั ภำษณ์ต่อสือ่ มวลชน หรือต่อสำธำรณชน
1. ดำเนินกำรแจ้งให้ผบู้ ริหำรฝ่ำยต่ำงๆ เข้ำใจถึงภำระหน้ำทีใ่ นกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่
สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ ตลอดจนรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำม
มำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. ดำเนินกำรส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรทรำบว่ำ หำกได้รบั ทรำบข้อมูลภำยในทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ ซึง่
มีผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์ ขอให้งดกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงระยะเวลำ 1เดือน ก่อนทีง่ บ
กำรเงินหรือข้อมูลภำยในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชนและห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสำระสำคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
3. ในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์ กรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง จะต้องจัดทำและนำส่งรำยงำนกำรถือ
ครองหลักทรัพย์และกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทต่ อสำนักเลขำนุ กำรบริษัทและกฎหมำย เพื่อนำส่งต่ อไปยังสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ภำยในระยะเวลำทีก่ ฎหมำยและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
กำหนดไว้ทุกครัง้ เมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลง และสำนักเลขำนุ กำรบริษทั และกฎหมำยจะรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือหลักทรัพย์
ของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั เป็ นรำยไตรมำสและต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริหำรเป็ นรำยเดือน
4. ข้อมูลภำยในหรือเอกสำรทีม่ สี ำระสำคัญของบริษทั ทัง้ ในรูปแบบเอกสำรและ Soft File จะถูกเก็บรักษำไว้ในทีร่ ดั กุม
และจำกัดให้รบั รูไ้ ด้เฉพำะผูบ้ ริหำรระดับสูงตำมควำมจำเป็ นเท่ำนัน้ โดยเฉพำะข้อมูลภำยในทีเ่ ป็ นควำมลับ ในกรณีทจ่ี ำเป็ นต้อง
เปิ ดเผยต่อพนักงำน บริษทั จะให้พนักงำนทรำบถึงข้อจำกัดในกำรนำข้อมูลไปใช้อย่ำงถูกต้อง ในกรณีทพ่ี นักงำนนำข้อมูลทีเ่ ป็ น
ควำมลับของบริษทั ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอก จะถือว่ำเป็ นควำมผิดวินยั อย่ำงร้ำยแรง
5. กำรติดตำมผลกำรปฏิบตั งิ ำน จะดำเนินกำรสุม่ ตรวจกรณีทม่ี กี ำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ทผ่ี ดิ ปกติ รวมถึงกำร
ตรวจสอบผ่ำนระบบสำรสนเทศของบริษทั และข่ำวสำรจำกภำยนอก
ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ซึง่ ประกำศให้ทรำบทัวกั
่ นว่ำ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนต้องไม่ใช้
ข้อมูลภำยใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษทั ทีม่ สี ำระสำคัญและยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อ่นื กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ มีสทิ ธิเสรีภำพในกำรลงทุนซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน จะงดกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง
ระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชนทรำบ
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9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2562 บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี (audit fee) เป็ นจำนวน
เงิน 6,635,000 บำท และค่ำบริกำรอื่นนอกเหนือจำกค่ำสอบบัญชี (non-audit fee) เป็ นจำนวนเงิน 327,000 บำท อันได้แก่
ค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน จำนวนเงินรวม 160,000 บำท และกำรให้บริกำรอืน่
จำนวนเงิน 167,000 บำท

9.7 การนาหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code )ไปปรับใช้
บริษทั ได้ทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy ) โดยอ้ำงอิงจำกหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีด่ สี ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (‘CG Code”) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ซึง่ คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรได้พจิ ำรณำพบว่ำบริษทั ได้นำหลักปฏิบตั สิ ่วนใหญ่มำปรับใช้ แล้วและนำเสนอคณะกรรมกำร
รับทรำบในหลักกำร ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ ที่ 8/2561-2562 เมื่อวันที่ 13 กันยำยน 2562 อย่ำงไรก็ตำมสำหรับหลัก
ปฏิบตั ทิ ย่ี งั ไม่เหมำะสม สำหรับกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั นัน้ คณะกรรมกำรบริษทั ได้มกี ำรพิจำรณำและได้มกี ำรออกมำตรำกำร
ทดแทนทีเ่ หมำะสมและได้บนั ทึกไว้เป็ นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมกำร เพื่อให้มกี ำรพิจำรณำทบทวนเป็ นประจำทุกปี
โดยปี 2562 มีเรื่องทีบ่ ริษทั ยังไม่ได้ปฏิบตั แิ ละมีมำตรกำรทดแทนทีเ่ หมำะสม ดังต่อไปนี้
1.คณะกรรมกำรควรพิจำรณำจำนวนกรรมกำรที่เหมำะสม สำมำรถปฏิบ ัติห น้ ำที่ได้อ ย่ำ งมีประสิทธิภ ำพโดยต้องมีจำนวน
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ขนำดประเภทและควำมซับซ้อนของธุรกิจ
- ปจั จุบนั บริษทั มีกรรมกำรจำนวน 20 คน โดยบริษทั เห็นว่ำเป็ นจำนวนทีเ่ หมำะสมกับขนำดของธุรกิจและควำมซับซ้อน
เพิม่ มำกขึน้ อันจำเป็ นต้องมีจำนวนกรรมกำรที่เพียงพอและมีควำมหลำกหลำยทำงวิชำชีพเพื่อที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพื่อช่วยกันกำกับดูแลกำรบริหำรงำนของบริษทั ย่อยซึง่ มีควำมหลำกหลำยและมีเป็ นจำนวน
มำก
2.คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรกำหนดนโยบำยจำกัดจำนวนปี ในกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
- บริษทั ไม่ได้กำหนดนโยบำยจำกัดจำนวนปี ในกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระ เนื่องจำกกรรมกำรอิสระของบริษทั
มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละสำมปี และสำมำรถได้รบั เลือกเข้ำมำเป็ นกรรมกำรใหม่ได้ บริษทั ฯไม่มขี อ้ ห้ำมกำรแต่งตัง้
กรรมกำรทีพ่ น้ จำกตำแหน่งตำมวำระกลับเข้ำมำเป็ นกรรมกำรใหม่ กรรมกำรอิสระ มีวำระกำรดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้
ไม่เกินสำมวำระหรือไม่เกินเก้ำปี แล้วแต่ระยะเวลำใดจะนำนกว่ำ แต่หำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เห็นควรให้กรรมกำรอิสระ
รำยใดทีด่ ำรงตำแหน่งติดต่อกันมำครบสำมวำระหรือเก้ำปี ดำรงตำแหน่งต่อไป ก็ให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯขยำยระยะเวลำ
กำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรอิสระออกไปได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร ถึงแม้ว่ำกรรมกำรอิสระของบริษทั จะดำรงตำแหน่งเกิน
9 ปี แต่กย็ งั วำงตนเป็ นอิสระจำกฝำ่ ยบริหำรและผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ได้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้
เป็ นอย่ำงดี จำกกำรสังสมควำมรู
่
ค้ วำมเข้ำใจในกิจกำรของบริษทั และบริษทั ย่อยทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องกันในห่วงโซ่อุปทำน
และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั

…….….รับรองควำมถูกต้อง
หน้ำ 77

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

3.คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำจัดให้มที ป่ี รึกษำภำยนอกมำช่วยในกำรกำหนดแนวทำงและเสนอแนะประเด็นในกำรประเมินผล
กำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิ ดเผย กำรดำเนินกำรดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจำปี
- บริษัทยังไม่ได้จดั ให้มที ่ปี รึกษำภำยนอกมำช่วยในกำรกำหนดแนวทำง และเสนอแนะประเด็นในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรที่ควรให้มีอย่ำงน้ อยทุกๆ 3 ปี แต่ คณะกรรมกำรบริษัทฯกำหนดให้มีกำรจัดทำแบบ
ประเมินตนเองซึง่ นำแบบของตลำดหลักทรัพย์มำปรับใช้กบั บริษทั ได้แก่ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรทัง้
คณะ Self-assessment Form of the Board of Directors (2) แบบประเมิน ตนเองของคณะกรรมกำรชุ ดย่ อ ย Selfevaluation Form of sub-committees ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร (3) แบบประเมินตนเองของกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
Self-evaluation Form of individual directors เพื่อให้กรรมกำรได้ร่วมกันทบทวนกำรทำงำน แก้ไขปญั หำและอุปสรรค
รวมถึงพิจำรณำผลงำนเพื่อประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนในปี ทผ่ี ่ำนมำ และหำแนวทำงในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ ในกำร
ทำงำนของคณะกรรมกำรบริษทั ในปี ต่อๆไป

…….….รับรองควำมถูกต้อง
หน้ำ 78

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมครัง้ ที่6/2562 วันที่ 2 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ได้พจิ ำรณำทบทวนและเห็นชอบให้ใช้
นโยบำยควำมรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัท น้ ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
(“บริษัท ฯ”) ที่ค รอบคลุมด้ำนต่ ำงๆที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ทัง้ ภำยในและภำยนอกบริษัท ฯ ตลอดจนสังคม
โดยรวม โดยกำรกำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้ครอบคลุมประเด็นหลัก (core subjects) 7 ประกำรในมำตรฐำน
ISO 26000 กับได้กำหนดหัวข้อเพิม่ เติมตำมทีบ่ ริษทั ฯเห็นสมควร รวมเป็ นนโยบำย 9 ประกำร ดังต่อไปนี้
1. การประกอบกิ จการภายใต้จริยธรรมในการดาเนิ นธุรกิ จและหลักธรรมาภิ บาล
1.1 บริษทั ฯ มุ่งเน้นทีจ่ ะประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม มีจรรยำบรรณ และตัง้ มันที
่ จ่ ะดำเนินธุรกิจ
ตำมกฎหมำย จริยธรรมในกำรประกอบกำรค้ำ และหลักกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เป็ นธรรม ชำระภำษีอำกรอย่ำงถูกต้องตรงต่อ
เวลำ ทัง้ นี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้บุคลำกรของบริษัทฯ ในทุ กระดับชัน้ เห็นควำมสำคัญของควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วย
1.2 บริษทั ฯ ดำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำลหรือกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี (Corporate Governance) ด้วยควำม
รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะเคำรพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน ให้ข้อมูลอย่ำงเพียงพอต่อกำร
ตัดสินใจในกำรลงทุน หรือทีเ่ กีย่ วกับกำรเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ และจะไม่นำข้อมูลภำยในไปเปิ ดเผยกับบุคคลใดๆ อัน
จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือควำมเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น มีกำรจัดกำรและกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
และทันเวลำ ตำมรูปแบบทีเ่ ป็ นมำตรฐำนทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ บริหำรกิจกำรบนพืน้ ฐำนควำมโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยและกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ กำรให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อนั ไม่สมควรกับเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐหรือภำคเอกชน
บริษทั ฯ ได้กำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้มกี ำรแบ่งหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ กระบวนกำรทำงำน และสำยกำรบังคับบัญชำในแต่ ละ
หน่ วยงำนให้มคี วำมชัดเจน เพื่อให้มกี ำรถ่วงดุลอำนำจและมีควำมรัดกุมในกำรตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม ในกำรนี้
บริษทั ฯได้จดั ทำคู่มอื มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ทีป่ ระมวลนโยบำย จรรยำบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ และขัน้ ตอน
ปฏิบตั ติ ่ำงๆ ให้กรรมกำร ผูบ้ ริห ำร และพนักงำนของบริษทั ฯ ถือปฏิบ ัติ บริษทั ฯได้แสดงเจตน์จำนงแน่ วแน่ ในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รปั ชันโดยได้
่
ประกำศเจตนำรมณ์ แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในปี พ.ศ. 2557 และ
ได้รบั กำรรับรองเป็ นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตั ติ ่อต้ำนกำรทุจริตของภำคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 9 มีนำคม พ.ศ. 2560
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบำยสนับสนุ นและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุ ษยชน โดยกำรปฏิบตั ติ ่อผูท้ ่มี สี ่วนเกีย่ วข้องไม่ว่ำจะเป็ น
พนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำงด้วยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็ นมนุ ษย์ คำนึงถึงควำมเสมอภำคและเสรีภำพทีเ่ ท่ำเทียม
กัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั ้ พื้นฐำน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่ำจะเป็ นในเรื่องของเชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผวิ เพศ อำยุ กำรศึกษำ
สภำวะทำงร่ำงกำย หรือสถำนะทำงสังคม รวมถึงกำรดูแลไม่ให้บริษทั ฯ เข้ำไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุ ษยชน เช่น กำร
ใช้แรงงำนเด็ก กำรใช้แรงงำนบังคับ และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็ นต้น นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมให้มกี ำรเฝ้ำระวังกำรปฏิบตั ติ ำม
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ข้อกำหนดด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มกี ำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และช่องทำงในกำรร้องเรียนสำหรับผูท้ ่ี
ได้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และดำเนินกำรเยียวยำแก่ผไู้ ด้รบั ควำมเสียหำย
บริษัทฯ ได้อบรมหรือเผยแพร่ควำมรูด้ ้ำนสิทธิมนุ ษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลำกรของบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตำมหลัก
สิทธิมนุษยชน
4. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุ ษย์และปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม อันเป็ นปจั จัยที่
จะช่วยเพิม่ มูลค่ำของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเจริญเติบโตอย่ำงยังยื
่ นของบริษทั ฯ ในอนำคต
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
4.1 เคำรพสิทธิของพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและหลักสิทธิมนุษยชน
4.2 จัดให้มกี ระบวนกำรจ้ำงงำน และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนเป็ นธรรม รวมถึงกำรกำหนดค่ำตอบแทน และกำรพิจำรณำ
ผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้กระบวนกำรประเมินผลกำรทำงำนทีเ่ ป็ นธรรม
4.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดให้มกี ำรจัดอบรม สัมมนำ ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลำกรเข้ำร่วมสัมมนำ และ
ฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถศักยภำพของบุคลำกร รวมถึงปลูกฝงั
ทัศนคติทด่ี ี มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรทำงำนเป็ นทีมแก่บุคลำกร
4.4 จัดให้มสี วัสดิกำรด้ำนต่ำงๆ สำหรับพนักงำนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
เป็ นต้น และนอกเหนือจำกทีก่ ฎหมำยกำหนด เช่น ประกันสุขภำพ และประกันอุบตั เิ หตุ เป็ นต้น รวมถึงกำรให้เงิน
ช่วยเหลือประเภทต่ำงๆ แก่พนักงำน เช่น ทุนกำรศึกษำแก่บุตร และเงินช่วยฌำปนกิจ เป็ นต้น
4.5 จัดให้มบี ริกำรตรวจสุขภำพประจำปี แก่บุคลำกรทุกระดับชัน้ ของบริษทั ฯ โดยพิจำรณำจำกปจั จัยควำมเสีย่ งตำม
ระดับ อำยุ เพศ และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของแต่ละบุคคล
4.6 ดำเนินกำรให้พนักงำนปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงปลอดภัย และมีสขุ อนำมัยในสถำนทีท่ ำงำนทีด่ ี โดยจัดให้มมี ำตรกำร
ป้องกันกำรเกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจติ สำนึกด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึงจัดกำรฝึกอบรม และ
ส่งเสริมให้พนักงำนมีสขุ อนำมัยทีด่ ี และดูแลสถำนทีท่ ำงำนให้ถูกสุขลักษณะ มีควำมปลอดภัยอยู่เสมอ
4.7 เปิ ดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเกีย่ วกับปฏิบตั อิ ย่ำงไม่เป็ นธรรมหรือกำรกระทำ
ทีไ่ ม่ถูกต้องในบริษทั ฯ รวมถึงให้กำรคุม้ ครองพนักงำนทีร่ ำยงำนเรื่องดังกล่ำว
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนำสินค้ำของบริษทั ฯ เพื่อควำมพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของลูกค้ำและยึดมันในกำรปฏิ
่
บตั ิ
ต่อลูกค้ำด้วยควำมรับผิดชอบ และควำมซื่อสัตย์ ภำยใต้นโยบำยดังนี้
5.1 บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำเป็ นสำคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นทีก่ ำรใช้วตั ถุดบิ ที่มคี ุณภำพ
กำรผลิตทีม่ มี ำตรฐำน และกำรปรับปรุงคุณภำพสินค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ลกู ค้ำได้รบั สินค้ำทีม่ คี ุณภำพ ถูก สุขลักษณะอนำมัย
และได้รบั ควำมพึงพอใจสูงสุด
5.2 บริษทั ฯ คำนึงถึงควำมปลอดภัยของลูกค้ำ และมุ่งมันที
่ จ่ ะให้ลกู ค้ำได้รบั สินค้ำทีม่ คี ุณภำพและมีควำมปลอดภัย
ตำมมำตรฐำนและกฎระเบียบข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัยในระดับสำกล
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5.3 บริษัทฯ ยึดมันในกำรตลำดที
่
่เป็ นธรรม โดยกำรดำเนินกำรให้ลูกค้ำได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำของบริษัทฯที่
ถูกต้อง ไม่บดิ เบือน คลุมเครือ หรือโฆษณำเกินจริง เพื่อให้ลกู ค้ำมีขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและเพียงพอในกำรตัดสินใจ
5.4 บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบลูกค้ำสัมพันธ์เพื่อใช้ในกำรสือ่ สำรติดต่อกับลูกค้ำ รวมถึงกำรรับ เรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับ
คุณภำพของสินค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว
5.5 บริษทั ฯ จะรักษำข้อมูลของลูกค้ำไว้เป็ นควำมลับ และจะไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวไปใช้ในทำงทีม่ ชิ อบ
6. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง
บริษทั ฯ จะยึดถือข้อปฏิบตั ทิ ำงสัญญำทีเ่ ป็ นธรรมกับคู่คำ้ ปฏิบตั ติ ำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ก่ ำหนด
ไว้ เคำรพต่ อสิทธิในทรัพ ย์สนิ หรือกรรมสิท ธิข์ องคู่ค้ำ ไม่เอำรัดเอำเปรียบต่ อคู่ค้ำ และส่งเสริมให้คู่ค้ำดำเนินกิจกรรมควำม
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับบริษทั ฯ
บริษัทฯปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงทีม่ กี บั เจ้ำหนี้ในด้ำนต่ำงๆ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯไม่สำมำรถชำระหนี้ตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ
จะแจ้งเจ้ำหนี้เพื่อร่วมกันหำทำงแก้ไข
บริษัทฯดำเนินกำรแข่งขันทำงธุรกิจอย่ำงเป็ นธรรม ไม่ใช้วธิ กี ลันแกล้
่
ง กีดกัน หรือดำเนินกำรใดๆที่ต้องห้ำมตำม
กฎหมำยเพื่อมิให้เกิดกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม
7. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อมและหลีกเลีย่ งกำรทำลำยสิง่ แวดล้อม
โดยบริษัท ฯ ดำเนิ น กำรและควบคุ มให้ก ำรผลิต สิน ค้ำของบริษัท ฯ มีก ำรปฏิบ ัติต ำมกฎหมำยที่เกี่ย วข้ องกับกำรดูแลรักษำ
สิง่ แวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด บริษัทฯ ยังดำเนินกิจกำรภำยใต้แนวคิดกำรใส่ใจและรักษำสิง่ แวดล้อมโดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตและเลือกใช้วสั ดุทเ่ี ป็ นมิตรกับธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม สร้ำงมำตรกำรป้องกันไว้ก่อนในกำรดำเนินงำนทีอ่ ำจ
ส่งผลกระทบต่ อ สิ่งแวดล้อม บริษัท ฯ ยังให้ควำมสำคัญ ต่ อ กำรใช้ท รัพ ยำกรและพลังงำนอย่ ำงมีป ระสิท ธิภ ำพ โดยกำรลด
(reduce) กำรใช้เพียงเท่ำที่จำเป็ น กำรนำกลับมำใช้ใหม่ (reuse) และกำรหมุนเวียน (recycle) ในส่วนของของเสีย (waste)
บริษทั ฯลดหรือขจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ซง่ึ ของเสียทีอ่ อกจำกกระบวนกำรผลิตอย่ำงรับผิดชอบและมีประสิทธิภำพ
8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่
สังคมอย่ำงแท้จริง ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีนโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือและพัฒนำสังคม โดยให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำงๆ
กับชุมชนโดยรอบในพืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั ฯ เข้ำดำเนินธุรกิจตำมควรแก่กรณี ส่งเสริมแรงงำนท้องถิน่ ให้มโี อกำสในกำรทำงำนในองค์กร
เปิ ดเผยข้อมูลกำรดำเนินงำนทีอ่ ำจส่งผลกระทบต่อชุมชนทีอ่ งค์กรตัง้ อยู่ รวมทัง้ ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทม่ี ผี ลกระทบต่อชุ มชน
สังคมและสิง่ แวดล้อมอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ด้วยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังได้
ส่งเสริมให้พนักงำนของบริษทั ฯ มีจติ สำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม และบริษทั ฯจะร่วมมือระหว่ำงกลุ่มหรือ
เครือข่ำยอื่นๆในกำรพัฒนำชุมชนหรือสังคมทีเ่ ป็ นเป้ำหมำยในแต่ละปี
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9. การส่งเสริมนวัตกรรมที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯส่งเสริมให้พนักงำนค้นคิดนวัตกรรมทีส่ ำมำรถตอบสนองนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้ำนต่ำงๆ ข้ำงต้น
เช่ น กำรประหยัด ทรัพ ยำกรธรรมชำติแ ละพลังงำน กำรจัด กำรของเสีย กำรค วบคุ ม กำรปลดปล่ อ ยของเสีย เป็ น ต้ น ทัง้ นี้
นวัต กรรมที่น ำมำใช้อ ำจมีได้ห ลำยระดับ ทัง้ ที่เป็ น กำรท ำขึ้น ใหม่ (novelty) กำรปรับ ปรุ ง (improvement) กำรปรับ แต่ ง
(adjustment/modification) กำรเปลีย่ น (alteration) เพื่อให้เกิดผลทีม่ ปี ระสิทธิภำพหรือประสิทธิผลมำกกว่ำเดิม และจะเปิ ดเผย
นวัตกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมตำมควำมเหมำะสม เพื่อกระตุ้นให้ผปู้ ระกอบกำรรำยอื่ นพิจำรณำดำเนินกำร
หรือพัฒนำต่อไป
การติ ดตามและทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรดำเนินกำรโดยคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ จะ
ดำเนินกำรติดตำม ประเมิน และทบทวนโครงกำรต่ำงๆ ทีไ่ ด้สนับสนุนทัง้ ในปจั จุบนั และจะพิจำรณำโครงกำรควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมในอนำคต อย่ำงรอบคอบ ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
บริษทั ฯได้จดั ทำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ นตำมกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ Standard โดย
เปิ ดเผยข้อมูลต่ำงๆในระดับ Core ซึ่งมีมติ ิทงั ้ ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม สังคม โดยได้จดั ทำเป็ นส่วนหนึ่งในเล่มรำยงำน
ประจำปี มำตัง้ แต่ปี 2559 รำยงำนดังกล่ำวจะแสดงถึงข้อมูลกำรรำยงำนตำมหัวข้อต่ ำงๆและหน่ วยวัดตำม GRI และรำยงำน
กิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในรอบปี ทผ่ี ่ำนมำ
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11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริษัท ฯได้ให้ค วำมสำคัญ ต่ อ กำรควบคุ ม ภำยในอย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง ซึ่งครอบคลุ ม ทัง้ ด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบ ัติงำน กำร
ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จัดให้มกี ำรบริหำรควำมเสีย่ งทีเ่ หมำะสมเพียงพอ มี
ประสิทธิภำพตลอดจนป้องกันหรือลดควำมเสีย่ งจำกกำรกระทำทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ และชื่อเสียงของบริษทั
ฯ รวมทัง้ ประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนตำมแนวทำงกำรกำกับกับดูแลกิจกำรทีด่ ี (Good Corporate Governance : GCG)
ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯได้เข้ำร่วมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่ ตำมหลักเกณฑ์ของโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภำคเอกชน
ไทยในกำรต่ อ ต้ ำนกำรทุ จ ริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยคณะกรรมกำร
บริษทั ได้กำหนดบทบำทหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ และฝ่ำยบริหำรอย่ำงชัดเจน รวมทัง้ กำกับดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ิตำม
บทบำทหน้ำที่ โดยกำหนดโครงสร้ำงองค์กรและสำยงำนกำรบังคับบัญชำที่ชดั เจนในกำรถ่วงดุลอำนำจ และกำรควบคุมภำยใน
อย่ำงเหมำะสม รวมทัง้ กำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกิจ และดัชนีช้วี ดั ผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในกำร
ประเมินประสิทธิภำพของกำรปฏิบตั งิ ำนและติดตำมผลกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบ กับเป้ำหมำยขององค์กรอย่ำงสม่ำเสมอ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรประเมิน ควำมเพีย งพอของระบบกำรควบคุม ภำยในเป็ นประจำ ทุ กปี ตำม
แนวทำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) ตำมกรอบกำรควบคุมภำยในของตลำด
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ งป ระเท ศไท ยที่ อ้ ำ งอิ ง จำก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) ทัง้ 5 องค์ป ระกอบ และ 17 หลัก กำรย่ อย ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็น
สอดคล้อง ว่ำบริษทั ฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอและเหมำะสมตำมลักษณะธุรกิจ ดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร
บริษทั ฯ มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจและกำรปฏิบตั งิ ำนทีช่ ดั เจน สำมำรถวัดผลได้ มีกำรทบทวนเป้ำหมำย
และเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนจริงกับเป้ำหมำยทุกระยะ จัดให้มโี ครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรจัดทำผังองค์กรแบ่งแยก
หน้ำทีต่ ำมสำยงำน กำรกำหนดอำนำจในกำรสังกำรและควำมรั
่
บผิดชอบทีเ่ หมำะสมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแลของคณะกรรมกำรบริษทั และกำหนดเกีย่ วกับเรื่องจรรยำบรรณ นโยบำยในเรื่องกำรกำกับดูแลกิจกำร กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และกำรขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงควำมยึดมันในคุ
่
ณค่ำของควำมซื่อตรงและจริยธรรม รวมทัง้ จัดทำ
อำนำจดำเนิ น กำรเป็ น ลำยลัก ษณ์ อกั ษร และมีคู่มือ กำรปฏิบ ัติงำนหลัก ที่สำคั ญ ซึ่งมีก ำรทบทวนเพิ่ม เติม ให้สอดคล้อ งกับ
มำตรฐำนใหม่อยู่เสมอ
คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร ทำหน้ำทีก่ ำกับดูแลและพัฒนำกำรดำเนินกำรด้ำนกำรควบคุม
ภำยใน แสดงถึงควำมมุ่งมันในกำรจู
่
งใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถ กำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำ ทีแ่ ละควำม
รับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร
ในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ บริษทั ฯได้จดั ทำคู่มอื มำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ พร้อมทัง้ ให้
มีกำรประเมินควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรทุจริตภำยในบริษทั ฯ
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2. การประเมิ นความเสี่ยง
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรควำมเสีย่ งทีอ่ ำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สำมำรถระบุ
และประเมินควำมเสีย่ งต่ำงๆ ที่เกีย่ วข้องกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งได้ร่วมกับ
สำนักบริหำรควำมเสี่ย งของบริษัท ฯในกำรพิจำรณำกำรประเมินปจั จัยควำมเสี่ยงทัง้ จำกภำยในและภำยนอกองค์กร ที่จะมี
ผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสำนักบริหำรควำมเสีย่ งได้ระบุและวิเครำะห์ควำมเสีย่ งทุกประเภท รวมทัง้ ควำม
เสีย่ งด้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชันที
่ อ่ ำจส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่ำงครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร และจัดระดับควำม
เสีย่ งทีส่ ำคัญตำมผลกระทบและโอกำสทีจ่ ะเกิดขึน้ ในแต่ละกระบวนกำรทำงธุรกิจ เพื่อกำหนดแผนงำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และ
มีกำรทบทวนปจั จัยเสีย่ งทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงทัง้ จำกภำยนอกและภำยในทีอ่ ำจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็ นประจำทุกปี
3. การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน
บริษัทฯ มีม ำตรกำรควบคุมภำยใน ที่สอดคล้องกับควำมเสี่ยงและประเภทธุรกิจ ซึ่งได้มีกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ควำม
รับ ผิด ชอบของแต่ ละต ำแหน่ งงำนอย่ ำงชัด เจน โดยมีก ำรจัด ท ำและทบทวนคู่มือ อ ำนำจดำเนิ น กำร และคู่มือ/ขัน้ ตอนกำร
ปฏิบตั ิงำนให้เหมำะสมกับโครงสร้ำงองค์กร และกำรปฏิบตั ิงำนในปจั จุบนั อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยให้แต่ละหน้ำที่สำมำรถถ่วงดุล
อำนำจหรือสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่ำงเหมำะสม โดยเฉพำะกำรปฏิบตั งิ ำนในส่วนทีม่ คี วำมเสีย่ งสำคัญ เพื่อป้องกันและ
ลดข้อผิดพลำด เช่น ธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำรขำย กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง กำรดูแลทรัพย์สนิ และกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็ นต้น
รวมทัง้ มีหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในดำเนินกำรสอบทำนผลกำรปฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนำจ
ดำเนินกำรและคู่มอื กำรปฏิบตั ิงำนต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรปฏิบตั ิงำนมีระบบกำรควบคุ มภำยในที่เพียงพอ
เหมำะสม และมีกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรจัดกำร และกำรนำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำง
เป็ นระบบเพื่อช่วยให้กำรปฏิบตั งิ ำนมีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึน้
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล โดยส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ำรพัฒนำระบบ
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ขอ้ มูลต่ำงๆ มีควำมถูกต้องและเป็ นปจั จุบนั โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทีท่ นั สมัย มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล รวมทัง้ มีควำมปลอดภัยของข้อมูล ตัง้ แต่กำรรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตำมผลข้อมูล
เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนและกำรนำข้อมูลทีส่ ำคัญ ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรของกรรมกำรผูบ้ ริหำร พนักงำน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้ำ หรือผู้
มีส่วนได้เสียต่ำงๆ มีควำมครบถ้วนถูกต้องอย่ำงเพียงพอ และภำยในเวลำทีเ่ หมำะสม เพื่อใช้ ในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ รวมทัง้ มี
กำรกำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรใช้ขอ้ มูล
กำรสือ่ สำรข้อมูลของบริษทั จัดให้มชี ่องทำงกำรสือ่ สำรทีม่ คี วำมเหมำะสม เพื่อสื่อสำรหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบรวมทัง้
เรื่องต่ ำงๆให้พนักงำนรับทรำบ และกำหนดช่องทำงที่ปลอดภั ยสำหรับกำรแจ้งเบำะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและ
คอร์รปั ชัน่ มีกำรสือ่ สำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในบริษทั ฯและกับบุคคลภำยนอกเกีย่ วกับประเด็นทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุม
ภำยใน
5. ระบบการติ ดตาม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในผ่ำนสำนักตรวจสอบภำยใน ซึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำ ข้อตรวจพบจำกกำรตรวจสอบหรือสอบทำนได้รบั กำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงเหมำะสม
ทันท่วงที นอกจำกนี้ ในส่วนของกำรประเมินกำรควบคุมภำยในด้ำนบัญชีกำรเงินมีกำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตและ
นำเสนอผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำเป็ นประจำทุกไตรมำส และทุกปี ซึ่งผลกำรสอบทำนจำกผู้สอบ
บัญชีรบั อนุญำตและสำนักตรวจสอบภำยในไม่พบประเด็น ทีเ่ ป็ นข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ
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การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ยงของบริษัท ฯ เป็ นผู้กำหนดนโยบำยกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ป จั จัย ควำมเสี่ย ง และ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้ฝ่ำยจัดกำรนำไปปฏิบตั ิ เพื่อช่วยให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถวำงแผนกำรดำเนินธุรกิจ ตลอดจน
วิเครำะห์ กำหนดแผนงำน และประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนหรือออกแบบระบบงำนทีส่ ำมำรถควบคุมควำมเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ โดยคำนึงถึงปจั จัยเสีย่ งทัง้ ปจั จัยภำยในและปจั จัยภำยนอก
ในระหว่ ำงปี 2562 คณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ย งและสำนัก บริห ำรควำมเสี่ย งและพัฒ นำระบบได้จ ัด ให้มีก ำร
ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ดังนี้
1. ทบทวนกฎบัตรกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง วัตถุประสงค์ ขอบเขตอำนำจหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ คู่มอื กำรบริหำรควำม
เสีย่ งและคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนของสำนักบริหำรควำมเสีย่ งฯ ประจำปี 2562/2563
2. กำหนดสำเหตุ ค วำมเสี่ยงขององค์ก ร และผู้รบั ผิด ชอบควำมเสี่ย งตำมสำยงำน สำหรับ แต่ ละป จั จัย เสี่ยง ประจ ำปี
2562/2563 ทีผ่ ่ำนกำรพิจำรณำและอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
3. จัด ท ำแผนสนับ สนุ น กำรวิเครำะห์แ ละประเมิน ป จั จัย เสี่ย งใหม่ ประจ ำปี 2562/2563 พร้อ มทัง้ จัด หำแนวทำงและ
มำตรกำรในกำรตอบสนองต่อควำมเสีย่ ง
4. ประชุมเตรียมกำรให้สำนักบริหำรควำมเสีย่ งฯ ลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ ำนตำมแผนสนับสนุนข้ำงต้น
5. สนับสนุ นกำรจัดทำรำยงำนสรุปสถำนะควำมเสีย่ งประจำปี 2562 ให้กบั ผู้รบั ผิดชอบควำมเสีย่ งตำมสำยงำนของกลุ่ม
บริษทั ทัง้ 7 สถำนประกอบกำรพร้อมสำนักงำนใหญ่
6. สรุปรำยงำนสถำนะควำมเสีย่ งประจำปี 2562 ของกลุ่มบริษทั ต่อคณะกรรมกำรของบริษทั โดยแสดงข้อมูลรำยกำรควำม
เสี่ย งที่ค งที่ ควำมเสี่ย งที่ล ดลง และควำมเสี่ย งที่เพิ่ม ขึ้น พร้อ มทัง้ สำเหตุ อ ย่ ำ งละเอีย ดเพื่อ ให้ฝ่ ำยจัด กำรน ำไป
ดำเนินกำรและวำงแผนให้เหมำะสม เป็ นประจำทุกไตรมำส
ด้วยควำมทุ่มเทและควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกส่วน ทำให้ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสีย่ งของกลุ่ม
บริษทั อยู่ในเกณฑ์ท่อี งค์กรยอมรับได้ และยังสำมำรถพัฒนำกำรให้สอดคล้องกับกำรกำหนดวัตถุประสงค์เป้ำหมำยขององค์กร
และส่วนงำนต่ำงๆ อีกด้วย
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12. รายการระหว่างกัน
รำยกำรระหว่ำงกันสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ได้เคยเปิ ดเผยไว้ใน แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบฟอร์ม 56-1) ของปี ก่อน อ้ำงอิงตำมข้อมูลเชื่อมโยง
(Link) ดังนี้ : ปี 2561 http://www.kslgroup.com/files/pdf/form561/form561-2018TH.pdf ปี 2560 http://www.kslgroup.com/files/pdf/form561/56-1TH.pdf
รำยกำรระหว่ำงกันทีเ่ ปิ ดเผยในส่วนนี้เป็ นรำยกำรระหว่ำงกันในระหว่ำงปี 2562 ปี 2561 และ ปี 2560 สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลำคม ของแต่ละปี ประกอบด้วย รำยกำรระหว่ำงบริษทั และ
บริษทั ย่อย กับบริษทั ร่วมและบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง ดังต่อไปนี้
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562
บริษทั ย่อย
บริษทั ที่มีรายการระหว่างกัน
บริษทั น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำยและ
กำกน้ำตำล
บริษทั โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำยและ
กำกน้ำตำล
บริษทั น้ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยน้ำตำลทรำยและ
กำกน้ำตำล
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทัง้
จัดสรรทีด่ นิ เพื่อกำรเกษตรและเป็ นศูนย์ฝึกอบรม
สัมมนำและอำคำรสำนักงำนให้เช่ำ

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ถือ หุ้นในบริษัท น้ ำตำลท่ ำมะกำ จำกัด ในอัต รำส่ว นร้อยละ 90.21 ทัง้ นี้ มีบุ ค คลที่อำจมีควำมขัด แย้งของบริษัท ถือ หุ้นอยู่
ซึง่ ได้แก่ผเู้ กี่ยวข้องกับกรรมกำรบริษทั ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 9.79 ซึ่งน้อยกว่ำร้อยละ 10 ดังนัน้ รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่ อย
ไม่ถอื ว่ำเป็ นรำยกำรทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษัทถือหุ้นในบริษัท โรงงำนน้ ำตำลนิ วกรุงไทย จำกัด ในอัตรำส่วนร้อยละ 95.78 ทัง้ นี้ มีบุ คคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของบริษัท
ถือหุน้ อยู่ ซึง่ ได้แก่ผเู้ กีย่ วข้องกับกรรมกำรบริษทั ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 4.22 ซึง่ น้อยกว่ำร้อยละ 10 ดังนัน้ รำยกำรระหว่ำงบริษทั
และบริษทั ย่อยไม่ถอื ว่ำเป็ นรำยกำรทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษทั ถือหุน้ ในบริษทั น้ ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี จำกัด ในอัตรำส่วนร้อยละ 98.61 ทัง้ นี้ มีบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งของบริษทั ถือหุน้ อยู่
ซึง่ ได้แก่ผเู้ กี่ยวข้องกับกรรมกำรบริษทั ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.39 ซึ่งน้อยกว่ำร้อยละ 10 ดังนัน้ รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริษัทย่อย
ไม่ถอื ว่ำเป็ นรำยกำรทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษทั ถือหุน้ ในบริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัดในอัตรำส่วนร้อยละ 40.77 บริษทั น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 50.25
ทัง้ นี้ มีบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งของบริษทั ถือหุน้ อยู่ ซึง่ ได้แก่ผเู้ กีย่ วข้องกับกรรมกำรบริษทั ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 8.98 ซึง่ น้อยกว่ำร้อยละ 10
ดังนัน้ รำยกำรระหว่ำงบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่ถอื ว่ำเป็ นรำยกำรทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน
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บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริษทั ที่มีรายการระหว่างกัน
บริษทั เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จำกัด
ประกอบธุรกิจตัวแทนในกำรส่งออกน้ำตำลทรำย
บริษทั น้ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำยและ
กำกน้ำตำล และดำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำยและ
กำกน้ำตำล
Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจเพำะปลูกอ้อย

แบบ 56 - 1
ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 33.88 บริษัท น้ ำตำลท่ำมะกำ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 20.85 บริษทั โรงงำนน้ ำตำลนิวกรุงไทย
จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 15.36 และบริษทั น้ ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 9.47 ทัง้ นี้มกี รรมกำรร่วมกัน คือ นำยจำรูญ ชินธรรมมิตร์
นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล นำยสุขมุ โตกำรัณยเศรษฐ์ และนำยชลัช ชินธรรมมิตร์
บริษทั ถือหุน้ ใน บริษทั น้ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด ในอัตรำส่วนร้อยละ 98.49 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมกำรของบริษทั ถือหุน้
ในบริษทั ย่อย ดังนัน้ รำยกำรระหว่ำงบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่ถอื ว่ำเป็ นรำยกำรทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษทั ถือหุน้ ใน Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ในอัตรำส่วนร้อยละ 80 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมกำรของบริษทั ถือหุน้
ในบริษทั ย่อย ดังนัน้ รำยกำรระหว่ำงบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่ถอื ว่ำเป็ นรำยกำรทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษทั ถือหุ้นโดยอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd. ในอัตรำส่วนร้อยละ 80 ไม่มผี ู้ถอื หุน้ ใหญ่และกรรมกำรของบริษทั ถือหุน้ ใน
บริษทั ย่อย ดังนัน้ รำยกำรระหว่ำงบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่ถอื ว่ำเป็ นรำยกำรทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน

บริษทั ร่วม
บริษทั ที่มีรายการระหว่างกัน
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)
ประกอบธุรกิจท่ำเทียบเรือและคลังสินค้ำ รวมทัง้
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลหรือ
เชือ้ เพลิงจำกผลิตผลทำงกำรเกษตร

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริษทั ร่วม โดยบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 23.82 ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมกำรซึง่ ถือเป็ นบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 18.03
และมีกรรมกำรร่วมกับบริษทั คือ นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ และนำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์
เป็ นบริษทั ร่วม โดยบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40 ทัง้ นี้มกี รรมกำรร่วมกับบริษทั คือ นำยจำรูญ ชินธรรมมิตร์ นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ และ
นำยชนะชัย ชุตมิ ำวรพันธ์
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บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ที่มีรายการระหว่างกัน
บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด
เป็ นผูส้ นับสนุนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ
ให้แก่บริษทั และบริษทั ในกลุ่ม
บริษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จำกัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์
บริษทั รำชำเซรำมิค จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เซรำมิค
บริษทั รำชำชูรส จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผงชูรส
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยแอลกอฮอล์หรือ
เชือ้ เพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร
บริษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอล
แอลกอฮอล์ และก๊ำซชีวภำพ

แบบ 56 - 1

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยบริษทั รำชำเซรำมิค จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 50 และบริษทั รำชำชูรส จำกัด ถือหุน้ ร้อยละ 50 ทัง้ นี้
มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษทั คือ นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์
เป็ นบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมกำรถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 70.38 และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริษทั คือ นำยจำรูญ ชินธรรมมิตร์
นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ และนำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์
เป็ นบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมกำรถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 49.10 และมีกรรมกำรร่วมกับบริษทั คือ นำยจำรูญ ชินธรรมมิตร์
นำยสุขมุ โตกำรัณยเศรษฐ์ นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล และนำยชลัช ชินธรรมมิตร์
เป็ นบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมกำรถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 42.76 และมีกรรมกำรร่วมกับบริษทั คือ นำยจำรูญ ชินธรรมมิตร์
นำยสุขมุ โตกำรัณยเศรษฐ์ นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล และนำยสมชำย ชินธรรมมิตร์
มีกรรมกำรร่วมกับบริษทั คือ นำยชลัช ชินธรรมมิตร์

มีกรรมกำรร่วมกับบริษทั คือ นำยชลัช ชินธรรมมิตร์
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บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
12.1.1. รายการซื้อ-ขายสิ นค้าและบริการตามปกติ ของธุรกิ จ รวมถึงจานวนรายการคงค้าง ณ วันสิ้ นปี (สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 2561 และ 2560)
ผูซ้ ื้อ / ผูร้ บั บริ การ

บริษทั รำชำชูรส จำกัด

ผูข้ าย / ผู้ให้บริ การ

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สาคัญ

บริษทั น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด

- ขำยน้ำตำล

บริษทั โรงงำนน้ำตำลนิวกรุง
ไทย จำกัด

- ขำยน้ำตำล

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด
(มหำชน)

บริษทั รำชำชูรส จำกัด

- ค่ำเคมีภณ
ั ฑ์

บริษทั เคเอสแอล กรีน
อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน)

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด
(มหำชน)

- เจ้ำหนี้อ่นื

- ขำยกำกน้ำตำล

1,013,327

824,633

1,821

186,844

14,593

119,129

224,589

239,043

- ลูกหนี้กำรค้ำ

45,220

74,637

-

- เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ

15,344

42,505

-

164,689

453,011

318,101

1,760

52,419

813

49,451

13,403

-

-

-

70,960

- ลูกหนี้กำรค้ำ
- เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ

บริษทั น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด

บริษทั โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย
จำกัด

- ขำยกำกน้ำตำล

- ขำยกำกน้ำตำล
- ลูกหนี้กำรค้ำ
- เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ

บริษทั น้ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี
จำกัด

มูลค่าของรายการ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
(พันบาท)
31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60
28
28
29 บริษทั และบริษทั ย่อยขำยน้ำตำลให้บริษทั รำชำชูรส จำกัด
เพื่อ เป็ น สวัส ดิกำรให้แก่พ นักงำนของบริษัท ซึ่งกำรขำย
28
30
29
สินค้ำดังกล่ำวเป็นไปตำมธุรกิจปกติของกลุ่มบริษทั รำคำที่
คิด ระหว่ ำ งกัน เป็ น รำคำตลำดซึ่ ง มีเงื่อ นไขเป็ น ไปตำม
กำรค้ำปกติทวไป
ั่
1,331
2,179
2,241 บริษัท ซื้อสิน ค้ำเคมีภ ณ
ั ฑ์ ได้แก่ โซดำไฟ และกรดเกลือ
228
199
115 จำกบริษัท รำชำชูร ส จำกัด เพื่อ ใช้ส ำหรับ ล้ำงเครื่องจักร
ภำยในโรงงำนน้ ำตำล โดยรำคำที่ค ิดระหว่ ำงกันเป็ นรำคำ
ตลำดซึง่ มีเงือ่ นไขเป็นไปตำมกำรค้ำปกติทวไป
ั่

- ขำยกำกน้ำตำล

647,122 บริษทั และบริษทั ย่อยขำยกำกน้ ำตำลให้บริษทั เคเอสแอล
5,697 กรีน อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน) เพื่อนำไปใช้เป็ นวัตถุดบิ
ในกำรผลิต ซึง่ กำรขำยสินค้ำดังกล่ำวเป็นไปตำมธุรกิจปกติ
- ของกลุ่มบริษัท รำคำที่คดิ ระหว่ำงกัน เป็ นรำคำตลำดซึ่งมี
ั่
310,878 เงือ่ นไขเป็นไปตำมกำรค้ำปกติทวไป
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บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

ผูซ้ ื้อ / ผูร้ บั บริ การ

บริษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล
(ฉะเชิงเทรำ) จำกัด

ผูข้ าย / ผู้ให้บริ การ

บริษทั น้ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี
จำกัด

แบบ 56 - 1

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สาคัญ

- ขำยน้ำตำลทรำยดิบ
- ลูกหนี้กำรค้ำ
- เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต
(มหำชน)
เทรดดิง้ จำกัด

- ค่ำบริกำรเพือ่ ส่งออก

บริษทั น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด

- ค่ำบริกำรเพือ่ ส่งออก

บริษทั โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย
จำกัด
บริษทั น้ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี
จำกัด

- ค่ำบริกำรเพือ่ ส่งออก

บริษทั น้ำตำลสะหวันนะเขด
จำกัด

- ค่ำบริกำรเพือ่ ส่งออก

- ค่ำบริกำรเพือ่ ส่งออก

มูลค่าของรายการ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
(พันบาท)
31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60
146,781
46,690
- บริษัทย่อยขำยน้ ำตำลทรำยดิบให้บริษัท บำงจำกไบโอเอ
13,951
20,615
- ทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จำกัด เพือ่ นำไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ในกำร
18
- ผลิต ซึ่งกำรขำยสิน ค้ำดังกล่ำวเป็ น ไปตำมธุรกิจปกติของ
กลุ่ ม บริษั ท รำคำที่ ค ิด ระหว่ ำ งกัน เป็ น รำคำตลำดซึ่ ง มี
เงือ่ นไขเป็นไปตำมกำรค้ำปกติทวไป
ั่
5,006
9,650
5,120 ตำมพรบ.อ้อยและน้ ำตำล กำรส่งออกน้ ำ ตำลต้องทำผ่ ำน
บริษัท ที่ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรอ้อ ยและน้ ำตำลทรำย
(กอน.) อนุ ญ ำตเท่ ำนัน้ กลุ่ มบริษัท และบริษัท ประจวบ
1,742
1,836
1,221 อุ ต สำหกรรม จ ำกัด จึงได้ต ัง้ บริษัท เค เอส แอล เอ็ก ซ์
ปอร์ต เทรดดิ้ง จ ำกัด ขึ้น มำ เพื่อ เป็ น ตัว แทนจัด กำร
2,125
3,664
2,243 สิน ค้ำและดำเนิน กำรเรื่องเอกสำรกำรส่งออกเท่ำนั ้น โดย
บริษั ท เค เอส แอล เอ็ ก ซ์ ป อร์ ต เทรดดิ้ ง จ ำกัด คิ ด
385
665
683 ค่ ำบริกำรกับบริษัท ในกลุ่ มตำมปริมำณสิน ค้ำ ซึ่งเป็ น ไป
ตำมรำคำทุน รวมค่ำบริหำรจัดกำร
400

330

360
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บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

ผูซ้ ื้อ / ผูร้ บั บริ การ

ผูข้ าย / ผู้ให้บริ การ

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล
(มหำชน)
จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย

บริษทั น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด

บริษทั โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย
จำกัด

แบบ 56 - 1

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สาคัญ

- ค่ำฝำกสินค้ำและขนถ่ำยน้ำตำลเพือ่
ส่งออก
- รำยได้อ่นื ได้แก่ ค่ำส่วนลด
- เจ้ำหนี้อ่นื
- ค่ำฝำกสินค้ำและขนถ่ำยน้ำตำลเพือ่
ส่งออก
- รำยได้อ่นื ได้แก่ ค่ำส่วนลด
- เจ้ำหนี้อ่นื
- ค่ำฝำกสินค้ำและขนถ่ำยน้ำตำลเพือ่
ส่งออก
- เจ้ำหนี้อ่นื
- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

มูลค่าของรายการ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
(พันบาท)
31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60
4,951
3,049
178 บริษทั มีควำมจำเป็นทีต่ อ้ งใช้ท่ำเทียบเรือ และบริกำรขนถ่ำย
น้ ำตำลเพื่อส่งออกให้กลุ่มโรงงำนน้ ำตำล บริษัท ไทยชูกำร์
320 เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) กำหนดค่ำบริกำรฝำกสินค้ำและ
480
- ค่ ำ ขนถ่ ำ ยน้ ำตำลเพื่ อ ส่ ง ออก จำกปริม ำณ สิ น ค้ ำ และ
21,572
20,908
12,706 ระยะเวลำกำรฝำก ซึ่งเป็ น ไปตำมรำคำตลำดและมีเงือ่ นไข
เป็นไปตำมกำรค้ำปกติทวไป
ั่
370
704
1,815
932
1,050
32,944
27,527
7,500
7,780
7,132

4,650
5,557

- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ

437

159

- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

2,070

1,931

- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ

102

49

บริษทั โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย
จำกัด

- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

3,308

2,872

- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ

188

121

บริษทั น้ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี
จำกัด

- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

1,626

1,488

1,662

- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ

73

45

49

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที
(มหำชน)
เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษทั น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด

3,586
5,302 บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดั ตัง้ ขึ้น
175 เพื่อเป็ นศูนย์บริกำรคอมพิวเตอร์ให้บริกำรภำยในกลุ่ม
บริษัท บริษัทมีกำรกำหนดรำคำค่ำบริกำรระหว่ำงกัน
2,012 โดยค ำนวณจำกต้น ทุ น เงิน ลงทุ น และกำรด ำเนิ น งำน
56 ของบริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด และนำ
ตัวเลขที่ได้มำจัดสรรเพื่อคิดค่ำบริกำรตำมปริมำณกำร
2,815 ใช้งำนจริงของแต่ละบริษทั
133
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บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

ผูซ้ ื้อ / ผูร้ บั บริ การ

บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต
จำกัด
บริษทั เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต
เทรดดิง้ จำกัด
บริษทั น้ำตำลสะหวันนะเขด
จำกัด
Koh Kong Sugar Industry
Co., Ltd.
Koh Kong Plantation Co., Ltd.

ผูข้ าย / ผู้ให้บริ การ

บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที
เซ็นเตอร์ จำกัด

แบบ 56 - 1

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สาคัญ

มูลค่าของรายการ
(พันบาท)
31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60

- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

135

106

- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

200

164

- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

602

517

- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

266

436

- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

101

98

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

172 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อ
เป็ นศูนย์บริกำรคอมพิวเตอร์ให้บริก ำรภำยในกลุ่มบริษัท
บริษทั มีกำรกำหนดรำคำค่ำบริกำรระหว่ำงกันโดยคำนวณ
167
จำกต้นทุนเงินลงทุนและกำรดำเนินงำนของบริษทั เค.เอส.
แอล. ไอที เซ็น เตอร์ จำกัด และน ำตัวเลขที่ได้มำจัดสรร
635
เพื่อ คิด ค่ ำ บริก ำรตำมปริม ำณกำรใช้งำนจริงของแต่ ล ะ
บริษทั
461
143
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12.1.2. ค่าเช่าพืน้ ที่ (สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 2561 และ 2560)
ผู้ให้เช่า
บริษทั น้ ำตำลขอนแก่น จำกัด
(มหำชน)

บริษทั แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชัน่
จำกัด

ผู้เช่า
บริษทั อ่อนนุชก่อสร้ำง จำกัด

ลักษณะรายการที่สาคัญ

เช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำน 202.84 ตำรำงเมตรและทีจ่ อดรถ
ตำรำงเมตรละ 300 บำท ต่อเดือน โดยต่อสัญญำทุก 1 ปี
(01/11/59 - 31/10/60)
ต่อมำ เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2560 มีควำมประสงค์ขอเช่ำ
พืน้ ทีล่ ดลงเหลือ 196.69 ตำรำงเมตรและทีจ่ อดรถ
ตำรำงเมตรละ 300 บำท ต่อสัญญำทุก 3 ปี (01/11/61 31/10/64)
บริษทั รำชำชูรส จำกัด
เช่ำพืน้ ทีโ่ กดัง 200 ตำรำงเมตร ตำรำงเมตรละ 100
บำท ต่อเดือน โดยต่อสัญญำทุก 1 ปี (01/08/62 31/07/63)
บริษทั รำชำเซรำมิค จำกัด
เช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำน 495.54 ตำรำงเมตร และทีจ่ อดรถ
ตำรำงเมตรละ 300 บำท ต่อเดือน โดยต่อสัญญำทุก 1 ปี
(01/01/62 - 31/12/62) และในปี 2560 มีกำรเช่ำพืน้ ที่
เพิม่ ชัวครำวจ
่
ำนวน 202.84 ตำรำงเมตร ตำรำงเมตรละ
200 บำท ต่อเดือน (1/11/60 – 31/12/60)
บริษทั เค.เอส.แอล. ไอทีเซ็นเตอร์
เช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำน 432.62 และทีจ่ อดรถ ตำรำงเมตรละ
จำกัด
300 บำท ต่อเดือน โดยต่อสัญญำทุก 3 ปี (01/08/61 –
31/07/64)
บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ เช่ำพืน้ ทีส่ ำนักงำน 33.48 ตำรำงเมตร ตำรำงเมตรละ
จำกัด
300 บำท ต่อเดือน โดย ต่อสัญญำ ทุก 3 ปี (01/10/60 30/09/63)
บริษทั น้ ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
ค่ำเช่ำทีด่ นิ 270 ไร่ รำคำไร่ละ 740 บำท ต่อสัญญำทุก
3 ปี (04/08/59 - 31/07/60) และได้ยกเลิกกำรเช่ำเมื่อ
วันที่ 31 กรกฎำคม 2560

มูลค่าของรายการ (พันบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60
708
708
727 บริษทั ให้พ้นื ทีเ่ ช่ำแก่บริษทั ในกลุ่มเป็ นระยะเวลำนำน
แล้ว เนื่องจำกต้องกำรให้บริษทั ในกลุ่มตัง้ สำนักงำน
ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน เพื่อสะดวกในกำรบริหำรจัดกำร โดย
คิด ค่ ำ เช่ำ ตำมรำคำตลำดและมีเงื่อนไขเป็ น ไปตำม
กำรค้ำปกติทวไป
ั ่ ณ วันที่เริม่ ทำสัญญำเช่ำครัง้ แรก
โดยเงื่ อ นไขต่ ำ งๆที่ เ กี่ ย วกั บ กำรเช่ ำ พื้ น ที่ แ ละ
ทรัพ ย์ สิ น ได้ ก ำหนดให้เ ป็ น ไปตำมสัญ ญำที่ต กลง
240
240
240 ร่วมกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็นสำคัญ

1,784

1,865

1,784

1,557

1,557

1,557

121

121

121

-

-

200 บริษทั น้ ำตำลท่ำมะกำ จำกัด เช่ำทีด่ นิ ของบริษทั
แชมเปี้ ย นเฟอร์เมนเตชัน่ จำกัด เพื่อใช้เป็ น แปลง
ทดลองปลูก และวิจยั พัน ธุ์อ้อยซึ่งค่ำเช่ำเป็ น ไปตำม
รำคำทีต่ กลงร่วมกัน
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12.1.3. เงิ นกู้ยืม / เงิ นให้ก้ยู ืมระหว่างบริษทั บริษทั ย่อย กับบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 2561 และ 2560)
หน่ วย : พันบาท
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562
ผู้ก้ ู

บริษทั น้ ำตำลขอนแก่น
จำกัด (มหำชน)

ผู้ให้ก้ ู

นิตบิ ุคคลอำคำรชุด เค.เอส.แอล
ทำวเวอร์

ยอดยกมา
1 พ.ย. 61
3,800

กู้เพิ่ ม
ระหว่างงวด

ชาระคืน
ระหว่างงวด

ยอดคงเหลือ
31 ต.ค. 62

ดอกเบีย้ จ่าย

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

-

(400)

3,400

66

บริษทั ได้รบั กำรสนับสนุนควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน จำก นิตบิ ุคคลอำหำรชุด
เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ผ่ ำ นทำงเงิน กู้ ยืม ระยะสัน้ ในรู ป ตัว๋ สัญ ญำใช้เงิน
ประเภทจ่ ำ ยคืน เมื่อทวงถำม เงิน กู้ ยืม มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ใช้เป็ น เงิน ทุ น
หมุนเวียนภำยในบริษทั โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 - 1.95 ต่อปี และ
จ่ำยชำระดอกเบีย้ ทุกสิน้ เดือน

หน่ วย : พันบาท
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ผู้ก้ ู

ผู้ให้ก้ ู

ยอดยกมา
1 พ.ย. 60

กู้เพิ่ ม
ระหว่างงวด

ชาระคืน
ระหว่างงวด

ยอดคงเหลือ
31 ต.ค. 61

ดอกเบีย้ จ่าย

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

บริษทั น้ ำตำลขอนแก่น
จำกัด (มหำชน)

นิตบิ ุคคลอำคำรชุด เค.เอส.แอล
ทำวเวอร์

5,000

300

(1,500)

3,800

80

บริษัทได้รบั กำรสนับสนุ นควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน จำก นิตบิ ุคคลอำหำรชุด
เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ผ่ ำ นทำงเงิน กู้ ยืม ระยะสัน้ ในรู ป ตัว๋ สัญ ญำใช้เงิน
ประเภทจ่ ำ ยคืน เมื่อทวงถำม เงิน กู้ ยืม มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ใช้เป็ น เงิน ทุ น
หมุนเวียนภำยในบริษทั โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 - 1.84 ต่อปี และ
จ่ำยชำระดอกเบีย้ ทุกสิน้ เดือน
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หน่ วย : พันบาท
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ผู้ก้ ู

ผู้ให้ก้ ู

บริษทั น้ ำตำลขอนแก่น
จำกัด (มหำชน)

นิตบิ ุคคลอำคำรชุด เค.เอส.แอล
ทำวเวอร์

ยอดยกมา
1 พ.ย. 59
6,900

กู้เพิ่ ม
ระหว่างงวด

ชาระคืน
ระหว่างงวด

ยอดคงเหลือ
31 ต.ค. 60

ดอกเบีย้ จ่าย

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

-

(1,900)

5,000

112

บริษัทได้รบั กำรสนับสนุ นควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน จำก นิตบิ ุคคลอำหำรชุด
เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ผ่ ำ นทำงเงิน กู้ ยืม ระยะสัน้ ในรู ป ตัว๋ สัญ ญำใช้เงิน
ประเภทจ่ ำ ยคืน เมื่อทวงถำม เงิน กู้ ยืม มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ใช้เป็ น เงิน ทุ น
หมุนเวียนภำยในบริษทั โดยคิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.97 - 2.05 ต่อปี และ
จ่ำยชำระดอกเบีย้ ทุกสิน้ เดือน

หน่ วย : พันบาท
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ผู้ก้ ู

ผู้ให้ก้ ู

ยอดยกมา
1 พ.ย. 60

บริษทั ประจวบอุตสำหกรรม
จำกัด

บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต
เทรดดิง้ จำกัด

-

กู้เพิ่ ม
ระหว่าง
งวด
278,100

ชาระคืน
ระหว่างงวด
(278,100)

ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้ จ่าย
31 ต.ค. 61
-

1,039

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
บริษทั ประจวบอุตสำหกรรม จำกัดได้รบั กำรสนับสนุนทำงกำรเงินผ่ำนบริษทั
เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตำมระเบียบข้อบังคับ
ของรำชกำรในเรื่องกำรส่งออกน้ ำตำล โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต
จำกัด ทำหน้ำทีเ่ ป็ นบริษทั ตัวกลำง (ผูก้ ู้) ในกำรขอวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกรรม
กำรส่ งออกกับ ทำงธนำคำร และปล่ อยกู้ ต่ อให้แ ก่ โรงงำนบริษัท ประจวบ
อุตสำหกรรม จำกัด โดยบริษทั ประจวบอุตสำหกรรม จำกัด จะวำงค้ำประกัน
เงินกู้กบั ธนำคำรด้วยน้ ำตำลที่จะส่งออก และนำตั ๋วสัญ ญำใช้เงินมำวำงเพื่อ
เป็ น หลัก ประกัน ที่บ ริษัท เค.เอส.แอล. เอ็ก ซ์ป อร์ต เทรดดิ้ง จำกัด ทัง้ นี้
หลักประกันดังกล่ำวครอบคลุมวงเงินสินเชื่อ และไม่มกี ำรคิดค่ำธรรมเนียมใน
กำรค้ำประกันวงสินเชื่อระหว่ำงกัน
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หน่ วย : พันบาท
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ผู้ก้ ู

ผู้ให้ก้ ู

ยอดยกมา
1 พ.ย. 59

บริษทั ประจวบอุตสำหกรรม
จำกัด

บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต
เทรดดิง้ จำกัด

-

กู้เพิ่ ม
ระหว่าง
งวด
552,339

ชาระคืน
ระหว่างงวด
(552,339)

ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้ จ่าย
31 ต.ค. 60
-

3,243

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
บริษทั ประจวบอุตสำหกรรม จำกัดได้รบั กำรสนับสนุนทำงกำรเงินผ่ำนบริษทั
เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตำมระเบียบข้อบังคับ
ของรำชกำรในเรื่องกำรส่งออกน้ ำตำล โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต
จำกัด ทำหน้ำทีเ่ ป็ นบริษทั ตัวกลำง (ผูก้ ู้) ในกำรขอวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกรรม
กำรส่ งออกกับ ทำงธนำคำร และปล่ อยกู้ ต่ อให้แ ก่ โรงงำนบริษัท ประจวบ
อุตสำหกรรม จำกัด โดยบริษทั ประจวบอุตสำหกรรม จำกัด จะวำงค้ำประกัน
เงินกู้กบั ธนำคำรด้วยน้ ำตำลที่จะส่งออก และนำตั ๋วสัญ ญำใช้เงินมำวำงเพื่อ
เป็ น หลัก ประกัน ที่บ ริษัท เค.เอส.แอล. เอ็ก ซ์ป อร์ต เทรดดิ้ง จำกัด ทัง้ นี้
หลักประกันดังกล่ำวครอบคลุม วงเงินสินเชื่อ และไม่มกี ำรคิดค่ำธรรมเนียมใน
กำรค้ำประกันวงสินเชื่อระหว่ำงกัน
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นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีมติเกีย่ วกับรำยกำรระหว่ำงกันดังนี้
กรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ตำมตำรำงทีแ่ สดงข้ำงต้น และได้ให้ควำมเห็นว่ำ เป็ นรำยกำรทีม่ ี
ควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผลในกำรทำรำยกำร ซึง่ รำยกำรทีเ่ ป็ นรำยกำรค้ำตำมปกติของกำรดำเนินธุรกิจนัน้ บริษทั ได้กำหนดรำคำตำม
รำคำตลำด
นโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
1. รายการค้าตามปกติ ของการดาเนิ นธุรกิ จ เช่น กำรใช้ท่ำเรือและคลังสิน ค้ำของบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด
(มหำชน) และกำรซื้อ ขำยน้ ำ ตำลระหว่ ำงบริษัท และบริษัท ย่ อ ย รำยกำรดังกล่ ำวจะยังคงมีอยู่ในอนำคต ซึ่งบริษัท จะ
ดำเนินกำรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสำคัญ และรำคำทีค่ ดิ ต้องเป็ นไปตำมรำคำตลำด
2. รายการเช่าพืน้ ที่และทรัพย์สิน จะเป็ นไปตำมรำคำตลำด และเป็ นรำคำค่ำเช่ำทีเ่ ท่ำกับกำรให้บุคคลอื่นเช่ำ
3. รายการซื้อขายทรัพย์สินและเงิ นลงทุน รำยกำรซือ้ ขำยทรัพย์สนิ และเงินลงทุนของบริษทั เป็ นรำยกำรเพิม่ ทุนเพื่อรักษำ
สัดส่วนกำรถือหุน้ และกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจปจั จุบนั ทีม่ อี ยู่และธุรกิจในอนำคต ซึง่ นโยบำยทีซ่ อ้ื ขำยทรัพย์สนิ ระหว่ำงกัน
และกำรซือ้ ขำยเงินลงทุนระหว่ำงกัน จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสำคัญและจะกระทำเท่ำทีจ่ ำเป็ นและเหมำะสม
4. รายการกู้ยืมเงิ นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กำรกูย้ มื เงินกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง บริษทั จะกระทำเท่ำทีจ่ ำเป็ น
และเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสำคัญ
5. รายการพิ เศษอื่นๆ เป็ นรำยกำรอื่นๆ นอกเหนือจำกข้อ 1 - 4 ข้ำงต้น
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดในอนำคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นและ
ควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีท่คี ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้
บริษัท จะได้ให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญ ชีของบริษัท ฯ เป็ นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ย วกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้
ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรหรือผูถ้ อื หุน้ ตำมแต่กรณี
ทัง้ นี้ รำยกำรระหว่ำงกันทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรบริษทั จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบตั ติ ำม
ข้อกำหนดเกีย่ วกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรเกีย่ วโยงกัน และกำรได้มำหรือจำหน่ำยทรัพย์สนิ ทีส่ ำคัญ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
นอกจำกนี้ บริษทั จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุงบกำรเงินให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทยทีอ่ อกโดย
สภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ซง่ึ ได้รบั กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต และเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจำปี (56-1)ในปี ต่อๆไป
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โครงสร้างการถือหุ้นที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นเกิ นกว่าร้อยละ 10
ั บนั ทีบ่ ริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมบำงบริษทั ยังมีกำรถือหุน้ โดยบุคคลที่
จำกโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยในปจจุ
อำจมีควำมขัดแย้งเกินกว่ำร้อยละ 10 นัน้ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จำนวนร้อยละ 18.03
และบริษัท น้ ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) จำนวนร้อยละ
23.82 และไม่มนี โยบำยทีจ่ ะลงทุนเพิม่ นอกจำกนี้ ผูถ้ อื หุน้ และกรรมกำรไม่มแี รงจูงใจทีจ่ ะกระทำกำรใดๆ เพื่อถ่ำยเท
ผลประโยชน์ ไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง นอกจำกนี้ในบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ลจำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังมีกรรมกำรอีกหลำยท่ำนทีม่ ำจำกบริษทั น้ ำตำลอื่นๆ ดังนัน้ จึงมีกำร
คำนอำนำจกันภำยในอยู่แล้วในทัง้ 2 บริษทั ทำให้กำรทำรำยกำรระหว่ำงบริษทั และบริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด
(มหำชน)เป็ นไปตำมรำคำและกลไกทำงกำรตลำด ซึง่ จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดกับทัง้ สองบริษทั
จะเห็นได้ว่ำ โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปจั จุบนั ที่บำงบริษัทยังมีกำรถือหุ้นโดยบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งเกินกว่ำร้อยละ 10 นัน้ เป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซึง่ ในปจั จุบนั บริษทั พยำยำมทีจ่ ะปรับโครงสร้ำงให้มคี วำมขัดแย้งกันน้อย
ทีส่ ุด ทัง้ นี้ บริษัทมีนโยบำยเกีย่ วกับกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนำคต โดยบริษทั จะเข้ำลงทุนโดยตรงด้วยตัวเอง และ
ไม่ให้บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งเข้ำถือหุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมเกินกว่ำทีก่ ำหนดเว้นแต่จะกระทำเท่ำทีจ่ ำเป็ นและเหมำะสม และ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสำคัญ นอกจำกนี้ บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งจะไม่เข้ำถือหุน้ หรือลงทุนในธุรกิจทีจ่ ะทำให้เกิดควำม
ขัดแย้งกับทำงบริษทั หรือธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเป็ นกำรแข่งขันกับบริษทั
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13. ข้อมูลการเงินที่สาคัญ
รอบบัญชีของบริษทั เริม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน และสิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
13.1) รายงานของผูส้ อบบัญชี
1) ผูส้ อบบัญชี
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562

นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3809
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6326
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6326
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีในระยะ 3 ปี ทผ่ี า่ นมา
ปี 2560
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไม่มเี งื่อนไข
ปี 2561
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไม่มเี งื่อนไข
ปี 2562
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไม่มเี งื่อนไข
13.2) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ย่อย และหลักเกณฑ์ในการทางบการเงิ นรวม
งบการเงินปี ระหว่างปี 2560 - 2562 ประกอบด้วยบริษทั ย่อยจานวนทัง้ สิน้ 13 แห่ง โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ณ 31
ตุลาคม ดังนี้
ตารางที ่ 13.1: แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั ทางตรงและทางอ้อม

บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด*
บริษทั เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จากัด**
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
Koh Kong Plantation Company Limited***
Koh Kong Sugar Industry Company Limited
Wynn In Trading Company Limited

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2562
2561
2560
90.21
90.21
90.21
95.78
95.78
95.78
98.61
98.61
98.61
91.02
91.02
91.02
79.55
79.55
79.55
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.49
98.49
98.49
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
100.00
100.00
100.00
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หมายเหตุ
*ถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
**ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด และบริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี
จากัด
*** ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.
13.3) งบกาไรขาดทุน
ปี 2562 บริษทั มีรายได้จากการดาเนินงานรวมทัง้ สิน้ 17,855 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี ่านมาจานวน 43 ล้านบาท
รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการขาย 17,490 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 365 ล้านบาท ในปี 2562 แม้ว่า
ราคาขายน้ าตาลโดยเฉลีย่ จะลดลงประมาณ ร้อยละ 13 ตามสภาวะราคาน้าตาลตลาดโลกทีป่ รับตัวลดลง แต่เนื่องด้วยบริษทั
สามารถจาหน่ ายน้ าตาลในปริมาณเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 15 จากการจาหน่ ายทัง้ ในประเทศและส่งออก ประกอบกับ มี
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้ในภาพรวมรายได้จากการดาเนินงานโดยรวมเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยเมื่อเทียบ
กับปี ทผ่ี ่านมา
บริษทั มีต้นทุนขายรวมทัง้ สิน้ 14,230 ล้านบาท ลดลงจากปี ทผ่ี ่านมาร้อยละ 3 โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนวัตถุดบิ ที่
ลดลง ส่งผลให้บริษทั มีกาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16 จาก 3,131 ล้านบาท เป็ น 3,625 ล้านบาท
ในส่วนของรายได้อ่นื ๆ และขาดทุนอื่นๆ ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 มาจาก
ประเภทรายได้/ค่าใช้จา่ ย
(1) รายได้อ่นื
(2) รายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทราย
(3) กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
(4) ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ
(5) กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพ ย์เพื่อการ
ลงทุน
(6) กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ
(7) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
รวมทัง้ สิน้

ปี 2562
770
101
(16)
(26)
207

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
475
441
57
(33)
241

27
(62)

(3)
(4)

1,001

1,174

ส่งผลให้บริษทั มีกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ จานวน 4,626 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ประกอบด้วย
(1) ค่าใช้จ่ายในการขาย จานวน 944 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 23 โดยมีสาเหตุ ห ลัก จากต้นทุ น การขนส่งและ
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเพิม่ ขึน้ ตามปริมาณจาหน่ายน้าตาลส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จานวน 681 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้องกับพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
(3) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร จานวน 151 ล้านบาท
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(4) ค่าธรรมเนียมกองทุน จานวน 1,262 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 13 จากปริมาณจาหน่ ายน้ าตาลในประเทศที่
เพิม่ ขึน้
ทาให้บริษทั มีกาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ จานวน 1,588 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2
ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจานวน 710 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 และภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจานวน
149 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วมจานวน 101 ล้านบาท และแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
จานวน 8 ล้านบาท ส่งผลให้กาไรสุทธิในส่วนของบริษทั ลดลงร้อยละ 3 จากปี ทผ่ี ่านมา โดยลดลงจาก 848 ล้านบาท ในปี ก่อน
เป็ นจานวน 822 ล้านบาทในปี 2562
ตารางที ่ 13.2 : แสดงงบกาไรขาดทุนรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
งบกำไรขำดทุนโดยสรุป (ล้ำนบำท)

2562

2561

รายได้จากการดาเนินงาน
ต้นทุนจากการดาเนินงาน
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อืน ๆ - สุทธิ
กาไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

17,855
(14,230)
3,625
1,001
4,626
(944)
(681)
(151)

17,812
(14,681)
3,131
1,174
4,305
(770)
(720)
(142)

%
เปลี่ยนแปลง
0%
-3%
16%
-15%
7%
23%
-5%
6%

(1,262)
(3,038)
1,588
101
(710)
(149)
(8)

(1,116)
(2,748)
1,557
145
(728)
(144)
18

13%
11%
2%
-30%
-2%
3%
-144%

(1,096)
(2,504)
3,058
121
(668)
(560)
19

822

848

-3%

1,970

0.19
20.3%
4.6%

0.19
17.6%
4.8%

-3%

0.45
15.6%
12.6%

ค่าธรรมเนียมกองทุน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนหักต้นทุนการเงินและภาษี
ส่วนแบ่งกาไรบริษทั ร่วม
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ผูถ้ อื หุ้นส่วนน้อยและอื่น ๆ
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุ้น
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรสุทธิ

2560
15,623
(13,180)
2,443
3,119
5,562
(424)
(833)
(151)

เมื่อพิจารณาในส่วนของโครงสร้างรายได้จากการดาเนินงาน ปี 2562 บริษทั มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 17,855 ล้านบาท
โดยประกอบด้วยรายได้หลัก คือ (1) รายได้จากการขายน้าตาลและกากน้าตาล 15,413 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 86 ของ
รายได้รวมจากการดาเนินงาน (2) รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้าทีโ่ รงไฟฟ้าของบริษทั จาหน่ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้า
ฝา่ ยผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคตามสัญญาและจาหน่ายไอน้าให้บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันแห่งหนึ่งจานวน 1,326 ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ 7 ของรายได้รวมจากการดาเนินงาน และ (3) รายได้จากงานบริการอื่น จานวน 365 ล้านบาท และรายได้จากการ
ซือ้ มาขายไป จานวน 665 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือเป็ นรายได้อ่นื ๆ อีกจานวน 86 ล้านบาท
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ตารางที ่ 13.3 : โครงสร้างรายได้ของบริษทั 3 ปี ย้อนหลัง
โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรดำเนิ นงำน
(ล้ำนบำท)
รายได้จากการดาเนินงานปกติ
รายได้จากการขายน้ าตาล
รายได้จากการขายกากน้ าตาล
รายได้อ่ืน ๆ จากขายน้ าตาล
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ า
รายได้จากการขายเอทานอลและเบนซิน
รายได้จากงานบริการ
รายได้อ่ืน ๆ
รวม
รายได้จากการดาเนินงาน ซือ้ มาขายไป
รายได้จากการขายน้ ามัน
รายได้จากการขายปุ๋ย
รายได้จากการขายพัสดุ
รวม
รวมรำยได้จำกกำรดำเนิ นงำน

2562

%
เปลี่ยนแปลง

2561

2560

13,688
1,496
229
1,326
365
86

77% 13,669
8% 1,620
1%
64
7% 1,211
0%
2%
405
0%
93

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

0% 11,929
-8%
15
258%
98
9%
751
2,100
-10%
252
-8%
11

76%
0%
1%
5%
13%
2%
0%

17,190

96% 17,062

96%

1% 15,156

97%

362 2%
440 2%
242 1%
273 2%
61 0%
37 0%
665 4%
750 4%
17,855 100% 17,812 100%

-18%
242
2%
-11%
197
1%
65%
28
0%
-11%
467
3%
0% 15,623 100%
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13.4) งบแสดงฐานะการเงิ นรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย
ตารางที ่ 13.4 : สรุปงบแสดงฐานะการเงิ นรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยของบริษทั เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง

2,430
1,287
926
2,774
52
45
3,965
245

129
2,476
1,533
4,089
61
46
3,879
335

%
เปลี่ยนแปลง
1784%
-48%
-40%
-32%
-15%
-2%
2%
-27%

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

146
5,637
25,868
746
44,121
11,818
13,282

243
5,167
26,183
1,401
45,542
13,924
12,979

-40%
9%
-1%
-47%
-3%
-15%
2%

393
4,917
26,354
977
42,991
14,819
10,080

รวมหนี้สนิ

25,100

26,903

-7%

24,899

รวมส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุ้นบริษทั ใหญ่
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน
อัตราส่วนหนี้สนิ ส่วนที่มดี อกเบี้ยต่อทุน

19,021
18,606
1.32
1.16

18,639
18,210
1.44
1.26

2%

18,092
17,650
1.38
1.20

งบแสดงฐำนะกำรเงิ นโดยสรุป (ล้ำนบำท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชวี ภาพ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น ๆ

2562

2561

2560
153
1,198
1,569
3,100
112
65
3,747
406

ในปี 2562 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม 44,121 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ ณ สิน้ ปี 2561 ทีม่ จี านวน
45,542 ล้านบาท หนี้สนิ รวมลดลงร้อยละ 7 จาก 26,903 ล้านบาท ในปี 2561 เป็ น 25,100 ล้านบาท ในปี 2562 จึงส่งผลให้
อัตราหนี้สนิ ต่อทุนลดลงจาก 1.44 เท่าในปี 2561 เหลือ 1.32 เท่าในปี 2562 และอัตราหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อทุนลดลง
จาก 1.26 เท่าในปี 2561 เหลือ 1.16 เท่าในปี 2562 โดยรายการทีเ่ ปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญมีดงั ต่อไปนี้
(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิม่ ขึน้ อย่างมาก เป็ นจานวน 2,301 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1,784 โดยมี
สาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินฝากระหว่างทางอันเนื่องมาจากการขายส่งออกน้าตาลจานวนมากและการรับชาระหนี้
ดังกล่าวในช่วงใกล้สน้ิ เดือนตุลาคม 2562
(2) ลูก หนี้ ก ารค้า และลูก หนี้ ห มุ น เวีย นอื่น ลดลงร้อ ยละ 48 เนื่ อ งจากบริษัท ได้รบั ช าระหนี้ จ ากลูก หนี้ ก ารค้า
ต่างประเทศในช่วงใกล้สน้ิ งวดบัญชี ประกอบกับ ปี 2562 มีรายการหักกลบกันระหว่างบัญชีลูกหนี้กองทุนอ้อยและน้ าตาล
ทรายและบัญชีเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย จานวน 1,029 ล้านบาท
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(3) เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และเงินให้กยู้ มื ระยะยาว ลดลงร้อยละ 40 เนื่องจากบริษทั ให้สนิ เชือ่ แก่ชาวไร่ลดลงและ
ได้รบั ชาระหนี้ในระหว่างปี
(4) สินค้าคงเหลือ ลดลงอย่างมากจานวน 1,315 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 32 โดยมีสาเหตุหลักจากการจาหน่าย
น้าตาลจานวนมากทัง้ ทีผ่ ลิตในปี 2562 และทีค่ า้ งสต๊อคมาจากปี ก่อน โดยมีปริมาณน้าตาลทีจ่ าหน่ายในปี ปจั จุบนั ทีเ่ พิม่ ขึน้
ประมาณ 15% เมื่อเทียบกับปี กอ่ น
(5) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลงร้อยละ 47 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การจัดประเภททรัพย์สนิ ทีร่ อใช้
ดาเนินงานมาอยู่เป็ นส่วนหนึ่งของบัญชีทด่ี นิ อาคาร อุปกรณ์ โดยจะนามาใช้ในการดาเนินงานตามแผนงานของบริษทั
13.5) งบกระแสเงิ นสด
ตารางที ่ 13.5 : แสดงงบกระแสเงิ นสดของบริษทั เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
งบกระแสเงิ นสดโดยสรุป (ล้ำนบำท)

2562

2561

กาไร + ค่าเสื่อม + รายการที่ไม่ใช่เงินสด (Non Cash)
เปลีย่ นแปลงใน Working Capital
กระแสเงิ นสดจำกกำรดำเนิ นงำน
ลงทุนในที่ดนิ อาคาร เครือ่ งจักร (สุทธิ)
กระแสเงิ นสดจำกกำรลงทุน
กระแสเงิ นสดจำกกำรจัดหำเงิ น
เงินสดเปลีย่ นแปลง
เงินสดปลายงวด

2,546
76
2,622
(414)
117
(457)
2,301
2,430

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

กาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย (EBITDA)

1,689
1,205
2,894

1,702
1,264
2,966

%
เปลีย่ นแปลง
4%
102%
477%
63%
114%
-130%

-1%
-5%
-2%

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

ในปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 2,622 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
2561 ร้อยละ 477 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการระบายสินค้าค้างจากงวดก่อนในปี 2562 ประกอบกับมีระยะเวลาการให้สนิ เชื่อ
ยังคงเดิม ทัง้ นี้ในช่วงสิน้ ปี มีการเร่ง การรับชาระหนี้จากการส่งออกช่วงปลายปี ทาให้มกี ระแสเงินสดรับจากการชาระหนี้
เพิม่ ขึน้ และทาให้ลกู หนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน
ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน บริษทั และบริษทั ย่อย มีกระแสเงินสดเข้าสุทธิ จานวน 117 ล้านบาท โดยมี
สาเหตุหลักจากการได้รบั เงินจากการรับชาระหนี้เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ และระยะยาว จานวน 688 ล้านบาท และเงินสดรับจาก
เงินปนั ผลและดอกเบีย้ รับจานวน 94 ล้านบาท ในขณะทีม่ เี งินจ่ายสุทธิ เพื่อการลงทุนในทีด่ นิ อาคารและเครื่องจักร จานวน
414 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอีกจานวน 263 ล้านบาท
ในกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัท และบริษัทย่อย มีกระแสเงินสดออกสุทธิ จานวน 457 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลัก คือ
การจ่ายเงินปนั ผล และการจ่ายชาระเงินกูร้ ะยะสัน้ จากสถาบันการเงิน โดยใช้กระแสเงินสดรับจากการดาเนินงานในปี ปจั จุบนั
ทีด่ ขี น้ึ
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13.6) อัตราส่วนทางการเงิ น
ตารางที ่ 13.6 : แสดงอัตราส่วนทางการเงิ น เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
อัตรำส่วนทำงกำรเงิ น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว
ระยะเวลาการเก็บหนี้ - ลูกหนี้การค้า (วัน)
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้า (วัน)
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการชาระหนี้
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
อัตราส่วนหนี้สนิ ที่มดี อกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
อัตราส่วนหนี้สนิ ระยะยาวต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราผลตอบแทนจากการใช้สนิ ทรัพย์
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตรากาไรขัน้ ต้น
กาไรจากการดาเนินงานต่อยอดขาย
กาไรสุทธิก่อนภาษีต่อยอดขาย
กาไรสุทธิต่อยอดขาย
การวัดราคาทางการตลาด
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้น

2562

2561

2560

0.64
0.39
21
88

0.60
0.30
19
89

0.42
0.20
17
78

1.32
1.16
0.62

1.44
1.24
0.61

1.38
1.20
0.47

2%
4.3%

2%
4.5%

5%
10.9%

20%
9%
5%
5%

18%
9%
5%
5%

16%
20%
16%
13%

4.31
0.19

4.13
0.19

4.00
0.45

จากอัต ราส่ว นทางการเงิน ปี 2562 ข้างต้ น อัต ราส่ว นสภาพคล่ อ งโดยรวมดีข้นึ โดยพบว่ าอัต ราส่ว นเงิน ทุ น
หมุนเวียนและอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องดีขน้ึ เนื่องจากสามารถขายสินค้าทีผ่ ลิตในปี และระบายสินค้าคงค้างมาจากปี ก่อนได้
ในระหว่างปี ปจั จุบนั ทัง้ นี้ จากการทีป่ ริมาณการขายในปี เพิม่ ขึน้ โดยระยะเวลาการให้สนิ เชื่อแก่ลกู ค้ายังคงเท่าเดิม เป็ นผลให้
มีกระแสเงินสดเข้าทีด่ ขี น้ึ และทาให้สามารถจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ได้ในระหว่างปี 2562 ประกอบกับในระหว่างปี บริษทั ได้
เสริมสภาพคล่องโดยการออกหุน้ กูร้ ะยะยาว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนโครงการลงทุนระยะยาวของบริษทั และแผนการ
จ่ายชาระหนี้สนิ ระยะยาวบางส่วน
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อัตราส่วนทีเ่ กีย่ วกับความสามารถในการชาระหนี้ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio) และอัตราส่วน
หนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (IBD/E Ratio) ลดลงหรือดีขน้ึ เล็กน้อย สืบเนื่องมาจากการชาระหนี้เงินกูร้ ะยะสัน้ โดย
ใช้กระแสเงินสดรับในระหว่างปีจากการขายสินค้าเพิม่ ขึน้ และจากผลกาไรจากการดาเนินงานโดยรวม
ในส่วนของความสามารถในผลกระทบของการทากาไรจะเห็นได้ว่า อัตรากาไรขัน้ ต้นดีขน้ึ เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี
ก่อน โดยแม้ราคาขายถัวเฉลี่ยจะลดลงจากผลกระทบของราคาตลาดโลก แต่การลดลงของต้นทุนวัตถุ ดบิ เพียงพอต่อการ
ชดเชยการลดลงของราคาขายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนความสามารถในการทากาไรอื่น ได้แก่ อัตรากาไรจากการ
ดาเนินงานต่อยอดขาย อัตรากาไรสุทธิก่อนภาษีต่อยอดขายและอัตรากาไรสุทธิต่อยอดขายนัน้ พบว่ามีอตั ราใกล้เคียงกับปี
ก่อน โดยไม่ได้เพิม่ ตามอัตรากาไรขัน้ ต้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามปริมาณการ
ขายดังทีก่ ล่าวข้างต้น
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14. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
บริษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (KSL) ขอชี้แจงผลการดาเนินงานประจาปี 2562 (ตัง้ แต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562) บริษัทมีกาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษัทใหญ่ 822 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3
เมื่อเทียบกับปี บญ
ั ชี 2561 โดยสรุปผลการดาเนินงานได้ดงั ต่อไปนี้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ในปี 2562 รายได้จากการขายและการให้บริการรวม 17,855 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากปี 2561 ซึง่ มีรายได้รวม
17,812 ล้านบาท รายได้รวมที่เพิม่ ขึน้ 43 ล้านบาท เป็ นผลสุทธิจากการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณการจาหน่ ายน้ าตาลและการ
ลดลงของราคาขายโดยเฉลีย่
บริษัทจาหน่ ายน้ าตาลเพิ่มจากการจาหน่ ายในประเทศและการส่งออก โดยมีปริมาณการจาหน่ ายน้ าตาลในปี 2562
จานวนรวม 1.26 ล้านตัน เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 ในอัตราร้อยละ 15.06 อย่างไรก็ตาม ราคาขายโดยเฉลีย่ ลดลงจาก 12,526 บาทต่อตัน ใน
ปี 2561 เป็ น 10,902 บาทต่อตัน ในปี 2562 หรือลดลงประมาณร้อยละ 12.97
กาไรขัน้ ต้น
ในปี 2562 บริษทั มีกาไรขัน้ ต้น 3,625 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20.30 ของรายได้รวมจากการขายและให้บริการ ซึง่
เพิม่ ขึน้ จากปี 2561 ที่มกี าไรขัน้ ต้น 3,131 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.58 ของรายได้จากการขายและให้บริการ โดยกาไรขัน้ ต้นที่
เพิม่ ขึน้ มีปจั จัยหลักมาจากต้นทุนวัตถุดบิ ทีล่ ดลง
รายได้อื่น
รายได้อ่นื ลดลง รวมเป็ นจานวน 44 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายละเอียดดังนี้
- รายได้ค่าผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ ายน้ าตาลทรายลดลง 340 ล้านบาท โดยมีรายได้ในปี 2562 จานวน 101
ล้านบาท และปี 2561 จานวน 441 ล้านบาท เป็ นเงินชดเชยทีบ่ ริษทั คาดว่าจะได้รบั จากกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย
เนื่องจากราคาอ้อยขัน้ สุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ ายขัน้ สุดท้ายคาดว่าจะต่ ากว่า ขัน้ ต้น ทาให้
กองทุนฯ ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างของค่าอ้อยและผลตอบแทนฯ ดังกล่าวให้กบั บริษทั ในแต่ละปี โดยไม่ต้องขอ
คืนค่าอ้อยทีเ่ คยจ่ายเกินจากชาวไร่โดยตรง
- รายได้จากโครงการช่วยเหลือและแก้ปญั หาความเดือดร้อนของชาวไร่และโรงงานน้าตาลจากสานักงานกองทุน
อ้อยและน้าตาลทราย เพิม่ ขึน้ 154 ล้านบาท
- กาไรจากการทาสัญญาซือ้ ขายน้ าตาลล่วงหน้า เพิม่ ขึน้ 98 ล้านบาท จากการป้องกันความเสีย่ งราคาน้ าตาล
เนื่องจากแนวโน้มการลดลงของราคาน้าตาลในตลาดโลกในระหว่างปี 2562
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ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ต้น ทุ น ในการจัด จ าหน่ า ยเพิ่ม ขึ้น เมื่อ เทีย บกับ ปี ก่ อ น จาก 1,886 ล้า นบาท เป็ น 2,206 ล้านบาท ในปี 2562
เนื่องจากปริมาณการจาหน่ายน้าตาลทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง เมื่อเทียบกับปี ก่อน จาก 720 ล้านบาท เป็ น 681 ล้านบาท ในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 5.47
เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ต้นทุนทางการเงิ น
ในปี 2562 บริษทั มีต้นทุนทางการเงินลดลง 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.38 โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายคืนของ
เงินกูท้ ใ่ี ช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนบางส่วน ซึง่ เป็ นผลมาจากกระแสเงินสดรับทีด่ ขี น้ึ จากการจาหน่ายสินค้าในระหว่างปี
ในภาพรวมสถานะทางการเงินปี 2562 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 44,121 ล้านบาท หนี้สนิ รวม 25,100 ล้านบาท
และส่วนของผูถ้ อื หุน้ 19,021 ล้านบาท อัตราหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (IBD/Equity Ratio) ที่ 1.16
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กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น (3)
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 1

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
2. นำยจำรูญ ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 69 ปี
ตำแหน่ ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่,ประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
สาขาวิชาการจัดการภูมสิ งั คม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ปริญญาตรี (เกียรตินย
ิ ม) บริหารธุรกิจบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านการกาหนดกลยุทธ์และบริหารความเสีย
่ง
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที1่ 7/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จด
ทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/
กิ จกำรอื่น (14)

แบบ 56 - 1

ตัง้ แต่ 2539 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษทั เคเอสแอลอะโกรแอนด์เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2549 ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ตัง้ แต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขต จากัด
ตัง้ แต่ 2546 ประธานกรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ตัง้ แต่ 2545 ประธานกรรมการ บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2543 ประธานกรรมการ บริษทั ราชาชูรส จากัด
ตัง้ แต่ 2540 ประธานกรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
ตัง้ แต่ 2540 กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์มลิ เลอร์ จากัด
ตัง้ แต่ 2539 ประธานกรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเตท จากัด
ตัง้ แต่ 2539 กรรมการ บริษทั อ่อนนุช ก่อสร้าง จากัด
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่ งที่สำคัญ
2547-2561 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด(มหาชน)
2546-2559 ประธานกรรมการ
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพลายส์ จากัด
2544-2559 ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จากัด
จำนวกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง:108,818,031 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ2.47)
 คู่สมรส:ม.ล.จารุวฒ
ั นา ชินธรรมมิตร์ 52,775,901 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ1.20)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
- เป็ นน้องเขยของบุคคลในลาดับที่ 3
- เป็ นน้องของบุคคลในลาดับที่ 6
- เป็ นพีข
่ องบุคคลในลาดับที่ 7,9 และ 10
- เป็ นอาของบุคคลในลาดับที่ 8,11 และ 12
- เป็ นบิดาของบุคคลในลาดับที่ 24

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 2

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
3. นำยพรศิ ลป์ แต้มศิ ริชยั
อายุ 74 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม) ,
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส-สานักนวัตกรรม
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาการบริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 Master of Science, Engineering North
Dakota State University, USA.
 Master of Business Administration,
University of Southern Queensland, Australia
 ปริญญาตรี สาขาโครงสร้างโยธาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านการกาหนดกลยุทธ์และบริหารความเสีย
่ง
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (1)
ตัง้ แต่ 2556 กรรมการ บริษทั สหมิตรเครื่องกล จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น (6)
ตัง้ แต่ 2526 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2553 ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ตัง้ แต่ 2550 กรรมการ บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขต จากัด
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่ งที่สำคัญ
ตัง้ แต่ 2546 - ต.ค.2562 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
2546-มิ.ย.2559 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง: 29,390,196 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ0.67)
 คู่สมรส: นางมนทนัฐ แต้มศิรช
ิ ยั 30,688,231 หุน้
(คิดเป็ นร้อยละ0.70)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
- พีเ่ ขยของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 3

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

4. นำยสุขมุ โตกำรัณยเศรษฐ์
อายุ 72 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม) ,
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีวะ คณะพาณิชย์ - การบัญชี
โรงเรียนกิตติพาณิชย์
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบัญชี
 ด้านการเงิน
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น
(14)
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด

แบบ 56 - 1

ตัง้ แต่ 2558 ประธานกรรมการ บริษทั ราชาทรานเฟอร์ จากัด
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2545 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2545 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ตัง้ แต่ 2545 กรรมการ บริษทั แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
ตัง้ แต่ 2545 กรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จากัด
ตัง้ แต่ 2543 รองประธานกรรมการ บริษทั ราชาปอร์ซเลน จากัด
ตัง้ แต่ 2543 กรรมการ บริษทั ราชาชูรส จากัด
ตัง้ แต่ 2541 กรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
ตัง้ แต่ 2532 กรรมการบริหาร บริษทั ราชาโปรดักส์ จากัด
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่ งที่สำคัญ
2547-มี.ค.2558 กรรมการ บริษทั จันทบุรี สตาร์ช จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง: 2,640,000 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ0.06)
 คู่สมรส/บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: (ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 4

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

5. นำยธวัทชัย โรจนะโชติ กลุ
อายุ 66 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสานักงาน
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Auckland Technical Institute,
New Zealand
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดืม
่
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น (11)
ตัง้ แต่ 2539 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด

แบบ 56 - 1

ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขต จากัด
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2545 กรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จากัด
ตัง้ แต่ 2543 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ราชาชูรส จากัด
ตัง้ แต่ 2541 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2532 กรรมการ บริษทั แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
ตัง้ แต่ 2532 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ตัง้ แต่ 2530 กรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง: 55,937,112 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ1.27)
 คู่สมรส: นางกรกช โรจนะโชติกุล 3,166,748 หุน
้
(คิดเป็ นร้อยละ0.07)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 5

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

6. นำงอิ นทิ รำ สุขะนิ นทร์
อายุ 72 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 25 มิถุนายน 2553
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 อนุ ปริญญา สาขาเลขานุ การ Melbourne, Australia
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดืม
่
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จด
ทะเบียนอื่น (1)
ตัง้ แต่ 2548 กรรมการ บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น (8)
ตัง้ แต่ 2553 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2553 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2553 กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ตัง้ แต่ 2548 ผูจ้ ดั การทัวไป
่
บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ราชาชูรส จากัด
ตัง้ แต่ 2546 กรรมการ บริษทั แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง: 25,471,699 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ0.58)
 คู่สมรส/บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
- พีส
่ าวของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 6

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

7. นำงสำวดวงดำว ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 61 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม) /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - สายงานทรัพยากรบุคคล
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 Master of Science, Agricultural Economics,
University of Saskatchewan, Canada
 Bachelor of Science, Computer Information System,
Western Michigan University, USA.
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint
for Business Growth, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(1)
ตัง้ แต่ 2548 กรรมการ บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น (7)
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2542 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ตัง้ แต่ 2539 กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่ งที่สำคัญ
2549-มิ.ย.2559 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง :99,799,954 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ2.26)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
- น้องสาวของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 7

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

8. นำยชลัช ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 50 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม) /กรรมการบริหารความเสีย่ ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร
Mercer University, USA
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุน
่ ที่ 10
 หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6
 หลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และการลงทุน รุ่นที่ 3
 หลักสูตรการปฏิรป
ู ธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการขยายธุรกิจและควบกิจการ
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (3)
ตัง้ แต่ 2557 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั มาสเตอร์แอด จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2550 กรรมการ บริษทั ทีเอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2550 กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น
(20)
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั
ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2562 กรรมการ บมจ.เคอร์ร่ี เอ็กซ์เพรส
ตัง้ แต่ 2561 กรรมการ บจก.บางจากไบโอเอทานอล(ฉะเชิงเทรา)
ตัง้ แต่ 2560 ประธานกรรมการ บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จากัด
ตัง้ แต่ ตุลาคม 2560 กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2559 กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
ตัง้ แต่ 2558 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ธนารักษ์ พัฒนสินทรัพย์ จากัด
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ บจก.เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขต จากัด
ตัง้ แต่ 2546 กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ตัง้ แต่ 2546 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่
ตัง้ แต่ 2545 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2544 กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์มลิ เลอร์ จากัด
ตัง้ แต่ 2540 กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
ตัง้ แต่ 2540 ประธานกรรมการ
บจก.โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
ตัง้ แต่ 2540 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษทั เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชัน่ จากัด
ตัง้ แต่ 2539 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 8

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่ งที่สำคัญ
2557 - 1 สิงหาคม 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษทั มัดแมน จากัด (มหาชน)
2539 - 1 กรกฎาคม 2562 กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง: 43,279,926 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ0.98)
 คู่สมรส :(ไม่มกี ารถือหุน้ )
 บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:
ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์ 11,088,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ0.25)
ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์ 11,088,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ0.25)
ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์ 374,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ0.01)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
- หลานของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 9

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

9. นำยสมชำย ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 67 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 อนุ ปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน Computer College,
Germany
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดืม
่
 ด้านการเงิน
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (2)
ตัง้ แต่ 2551 กรรมการ บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2551 กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น
(10)
ตัง้ แต่ 2539 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2551 กรรมการ บริษทั ทีเอส คลังสินค้า จากัด
ตัง้ แต่ 2551 กรรมการ บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2551 กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด
ตัง้ แต่ 2551 กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
ตัง้ แต่ 2546 กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ตัง้ แต่ 2524 กรรมการ บริษทั ราชาชูรส จากัด
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่ งที่สำคัญ
2546-2558 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง: 96,475,726 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ2.19)
 คู่สมรส:
นางสมจิตร สมสุขเจริญ 279,206 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ0.01)
 บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:
ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ 17,733,759 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ0.40)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร -- น้องชายของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 10

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

10.นำงสำวดวงแข ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 64 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 Diploma from KATINKA School, United Kingdom
 หลักสูตร MMP รุ่น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านการเงิน
 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(1)
ตัง้ แต่ 2548 กรรมการ บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น (6)
ตัง้ แต่ 2539 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2536 กรรมการ บริษทั ชวนันทากิจ จากัด
ตัง้ แต่ 2519 กรรมการ บริษทั ชินกิจ จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง: 99,683,643 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ2.26)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
- น้องสาวของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 11

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
11. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์
อายุ 47 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 1 เมษายน 2560
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ,
University of Tennessee, Knoxville, USA
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 CFA Charter holder, Association for Investment
Management and Research (AIMR)
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบัญชี
 ด้านการเงิน
 ด้านกฎหมายและภาษี
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(2)
ตัง้ แต่ 2543 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2543 กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น (9)
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2559 กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
ตัง้ แต่ มี.ค.2557 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขต จากัด
ตัง้ แต่ 2539 กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่ งที่สำคัญ
2546 – มิ.ย.2559 กรรมการ บจก.เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์
2545 – เมษายน 2562 กรรมการ บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง:115,355,499 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ2.62)
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : (ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
- หลานของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 12

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
12. นำยชำตรี ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 46 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั (กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร)
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 Master of Science, Computer Science,
Bellevue University, USA.
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA)
 Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียน
อื่น (ไม่ม)ี

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น (4)
ตัง้ แต่ 2546 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2543 รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ
บริษทั เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง: 57,467,546 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ1.30)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
- หลานของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 13

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
13. นำยสมชำติ ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 61 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั (กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร)
กรรมการกากับดูแลกิจการ
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านธุรกิจการเกษตร
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(1)
ตัง้ แต่ 2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น
(9)
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2561 กรรมการ บริษทั ชินพงษ์สวัสดิ ์ จากัด
ตัง้ แต่ 2548 กรรมการ บริษทั โบ๊ทเฮ้าส์หวั หิน จากัด
ตัง้ แต่ 2548 กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ท็อป เบลนด์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
ตัง้ แต่ 2532 กรรมการ บริษทั พงษ์วไิ ล จากัด
ตัง้ แต่ 2531 รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั บางกอกอินเตอร์ฟูด จากัด
ตัง้ แต่ 2531 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อุตสาหกรรมแป้งไทย จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง: 22,907,921 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ0.52)
 คู่สมรส : นางดรุณี เลิศดารงค์ลก
ั ษณ์ 2,194,852 หุน้
(คิดเป็ นร้อยละ 0.05)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 14

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
14. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิ ริวงศ์
อายุ 69 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ-สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 วุฒบ
ิ ตั รการเงินเพื่อการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดืม
่
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียน
อื่น(ไม่ม)ี

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น (5)
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2550 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง 158,162 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ0.004)
 คู่สมรส/บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 15

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
15. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์
อายุ 79 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ประกาศนียบัตร พาณิชยการ สาขาบัญชี
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดืม
่
 ด้านหน่ วยงานภาครัฐ
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(ไม่ม)ี

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น
(7)
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้
ตัง้ แต่ 2546 กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ตัง้ แต่ 2540 กรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
ตัง้ แต่ 2535 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่ งที่สำคัญ
2546 - มิถุนายน 2559 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง: 13,621,766 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ0.31)
 คู่สมรส:
นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ 4,944,720 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ0.11)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 16

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
อายุ 74 ปี
เป็ นกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตำแหน่ ง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 37)
 ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านหน่ วยงานภาครัฐ
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
 ด้านการกาหนดกลยุทธ์และบริหารความเสีย
่ง
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียน
อื่น (1)
ตัง้ แต่ 18 ธันวาคม 2556 กรรมการอิสระ
บริษทั เดอะแพลทินมั กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น (2)
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตัง้ แต่ 14 ตุลาคม 2548 กรรมการอิสระ
บริษทั ก่อสร้างสหพันธุ์ จากัด (มหาชน)
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 17

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
17. นำยสิ ทธิ ลีละเกษมฤกษ์
อายุ 66 ปี
เป็ นกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตำแหน่ ง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสีย่ ง
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านบัญชี
 ด้านการเงิน
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Audit Committee Forum 2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(2)
ตัง้ แต่ 2552 กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2537 รองประธานกรรมการ
บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น
(ไม่ม)ี
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่ งที่สำคัญ
2557-28 ก.ย.2561 รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2556-26 เม.ย.2562 กรรมการ
บริษทั เอส แอนด์ พี พร๊อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมนท์ จากัด
2555-26 เม.ย.2562 กรรมการ
บริษทั เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ย่ี คอนเซอร์เวชัน่ จากัด
2548-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษทั บ้านสุขสบาย จากัด
2538-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษทั คอนติเนนตัล ซิต้ี จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 18

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
18. นำยกำรุณ กิ ตติ สถำพร
อายุ 72 ปี (ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562)
เป็ นกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตำแหน่ ง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2553
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาโท MA (การค้าระหว่าง ประเทศ),
Syracuse University, USA. (ทุน USAID)
 ปริญญาตรี BCA, New Zealand. (ทุน Colombo Plan)
 ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course,
Geneva
วปรอ.รุ่นที่ 8 (วปรอ.388)
 Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี
2554
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ด้านหน่วยงานภาครัฐ
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Certification Program (DCP) ปี 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (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
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (4)
ตัง้ แต่ เมษายน 2558 ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2554 กรรมการตรวจสอบ
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2551 กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2551 กรรมการตรวจสอบ
บริษทั สหมิตรเครือ่ งกล จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น (1)
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่ งที่สำคัญ
2552-มี.ค.2558 กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
2551-ต.ค.2560 ประธานกรรมการบริหาร
ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 19

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
19. นำยวรภัทร โตธนะเกษม
อายุ 70 ปี
เป็ นกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตำแหน่ ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2553
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
University of Illinois Urbana- Champaign สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management
Northwestern University Evanston Illinois,สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุน
่ ที่ 5
 หลักสูตรผูบ
้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง รุ่นที่ 15
 หลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 9
 หลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 4
 หลักสูตร TEPCOT รุ่นที่ 2
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
 ด้านการเงิน
 ด้านการกาหนดกลยุทธ์และบริหารความเสีย
่ง

แบบ 56 - 1

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Directors Certification Program DCP 0/2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 The Executive Director Course EDC 1/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Certificate of International Corporate Governance,
Yale University, U.S.A.
 Director Certificate Program, Australian Institute of
Corporate Directors (รุ่น Train the Trainers), Bangkok
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (3)
ตัง้ แต่ 28 มิ.ย.2556 กรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ ส.ค.2555 กรรมการ บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2552 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษทั ปริญสิริ จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น (1)
ตัง้ แต่ มิ.ย.2555 กรรมการผูจ้ ดั การ
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 20

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
20. นำงสำวนงลักษณ์ พิ นัยนิ ติศำสตร์
อายุ 60 ปี
เป็ นกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตำแหน่ ง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2553
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยมิสซูร่ี สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรสาหรับผูบ
้ ริหาร Harvard University,สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรสาหรับผูบ
้ ริหาร Stanford Executive Program 2013
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการกาหนดกลยุทธ์และบริหารความเสีย
่ง
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
 ด้านการบริหารธุรกิจ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(1)
ตัง้ แต่ 1 กันยายน 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษทั มัดแมน จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น
(ไม่ม)ี
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 21

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
21. นำงอัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ
อายุ 67 ปี
เป็ นกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตำแหน่ ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 29 กันยายน 2560
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ศึกษาเพิม
่ เติม (Accounting Information System)
University of Texas at Austin, TX, USA
 ปริญญาโท MS. (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบัญชี
 ด้านการเงิน
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที1่ 24/2552
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Audit Committee and Continuing Development Program
(ACP) รุ่นที่ 30/2553 สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP)
รุ่นที่ 2/2553 สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Role of Chairman รุ่นที่ 25/2554
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 7/2019
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
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กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (3)
ตัง้ แต่ 2553 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2552 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษทั ปริญสิริ จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น (2)
ตัง้ แต่ 2555 คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตัง้ แต่ 2550 คณะกรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 22

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
22. นำยธีระ สงวนดีกลุ
อายุ 68 ปี
ตำแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สายงานกลุ่มการผลิตธุรกิจ
น้าตาล
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
University of Wisconsin, Madison, USA
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาหรับผูบ
้ ริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียน
อื่น (ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำร
อื่น (5)
ตัง้ แต่ 2550 กรรมการบริษทั
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการบริษทั Savannakhet Sugar Corporation
ตัง้ แต่ 2546 กรรมการ บริษทั รอยัลเพลสเรียลตี้ จากัด
ตัง้ แต่ 2535 กรรมการ บริษทั เจริญลาภพัฒนา จากัด
ตัง้ แต่ 2553 กรรมการ
บริษทั รอยัล เรสซิเด้นท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

แบบ 56 - 1

ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่ งที่สำคัญ
2546-มิ.ย. 2559 กรรมการบริษทั
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง:1,650,000 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ0.04)
 คู่สมรส/บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 23

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
23.นำยธัชชัย ศุภผลศิ ริ
อายุ 62 ปี
ตำแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สานักเลขานุการบริษทั และกฎหมาย
เลขานุการบริษทั
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาโท นิตศ
ิ าสตร์, Harvard University, USA
 เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
 ปริญญาตรี (เกียรตินย
ิ ม) นิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Ethical Leadership Program (ELP6/2016)
 ผูป
้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ Fundamental Practice for Corporate
Secretary(FPCS) รุ่น29/2014
 Corporate Governance for Executives (CGE)2014
 Company Secretary Program (CSP59/2014)
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที1่ 33/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(1)
 ตัง้ แต่ 2559 ประธานกรรมการ
บริษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำร
อื่น (2)
ตัง้ แต่ ก.ย.2560 กรรมการอิสระ บริษทั ตาชานิ จากัด
ตัง้ แต่ เม.ย.2562 กรรมการ
สมาคมผูผ้ ลิตน้าตาลและชีวพลังงานไทย
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม
2562)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 24

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
24.นำยพิ ริยพ์ ล ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 39 ปี
ตำแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สายงานจัดหาวัตถุดบิ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม
 Master Degree in Business Administration (Organization
Leadership), The University of Findlay, Ohio, U.S.A.
 Bachelor Degree in Business Administration (Marketing),
Bangkok University.


การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารระดับสูง

(Competency For Executive Management) 2018
 Key Successors Development Program Year 2017
 Leadership Development Program Year 2016
 วิทยาการพลังงานสาหรับนักบริหารรุ่นใหม่ 2015
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กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น (6)
ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ มกราคม 2562 กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จากัด
ตัง้ แต่ เมษายน 2562 กรรมการ
สมาคมผูผ้ ลิตน้าตาลและชีวพลังงานไทย
ตัง้ แต่ เมษายน 2562 กรรมการ คณะกรรมการอ้อย (กอ.)
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง:92,647,024 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ2.10)
 คู่สมรส : นางวิกานดา ชินธรรมมิตร์ 64,900 หุน
้
(คิดเป็ นร้อยละ0.001)
 บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
-บุตรของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 25

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
25.นำยธนภัทร ณ เชียงใหม่
อายุ 70ปี (ดารงตาแหน่งถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
ตำแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สายงานบริหารและ
สานักงาน
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน, Wharton School,
University of Pennsylvania, USA

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น(1)
ตัง้ แต่ 1 มิถุนายน 2562 ผูจ้ ดั การทัวไป
่
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเตท จากัด
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่ งที่สำคัญ
2545-2558 ผูอ้ านวยการสานักลอจิสติกส์และบริหาร
บริษทั ไทยคม (จากัด) มหาชน
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง: (ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: (ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงตัวผูบ้ ริหำรและผูบ้ ริหำรอื่น
(ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 26

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
26.นำยโสมนัส โพธิ สตั ย์
อายุ 57 ปี
ตำแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2529
 เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2526
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที1่ 05/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น
(1)
ตัง้ แต่ 22 ม.ค.2562 กรรมการ
บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 27

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

27.นำยมีชยั ปิ ยะวิ เศษพัฒน์
อายุ 38 ปี (ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 )
ตำแหน่ ง (รักษาการ)ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน
(CFO)
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7
 Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 2
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 Professional Controller รุ่นที่ 6
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น (ไม่ม)ี
จำนวกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร (ไม่ม)ี

28.นำยสิ นชัย สิ ริรตั นพลกุล
อายุ 56 ปี (เข้าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 )
ตำแหน่ ง รักษาการผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและ
การเงิน(CFO)
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 8
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น (ไม่ม)ี
จำนวกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร (ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 28

บริ ษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

29. นำงสำวศิ ริขวัญ เลิ ศทวีวฒ
ุ ิ
อายุ 43 ปี
ตำแหน่ ง ผูจ้ ดั การอาวุโส-งานบัญชีกลุ่ม (ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี)
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
 ผูส
้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 7158
ประวัติกำรอบรม
 เตรียมพร้อมกับกระบวนการทางานอัตโนมัตส
ิ าหรับนักบัญชียุคดิจติ อล
 เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16: สาระสาคัญ ผลกระทบ
แนวทางปฏิบตั ิ และกรณีศกึ ษา
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น (ไม่ม)ี
จำนวกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร (ไม่ม)ี

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 29

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

รายชื่อการดารงตาแหน่ งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 2 หน้ ำ 1

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

**หมายเหตุ :
1) เครื่องหมาย

ตาแหน่ง

X

ประธานกรรมการ

/

กรรมการ

//

กรรมการบริหาร

2) รายชื่อบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ย่อย
1 บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
2 บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
3 บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
4 บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จากัด
5 บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
6 บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเตท จากัด
7 บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิง้ จากัด
8 บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขต จากัด
9 Koh Kong Plantation Co., Ltd.
10 Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.
11 บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
บริษทั ร่วม
12 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
13 บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
3) นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ (กรรมการ) ลาออกจากการเป็ นกรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
เมื่อ เมษายน 2562

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 2 หน้ ำ 2

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นายชาติ ชาย ภูวงษ์
การศึกษา:

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประวัตกิ ารทางาน:

2547 - ปจั จุบนั ผูจ้ ดั การฝา่ ยสานักตรวจสอบภายใน บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด(มหาชน)
มีประสบการณ์ดา้ นตรวจสอบภายใน จาก บริษทั กรุงไทยพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
2546 - 2547 และ บริษทั ภัทรประกันภัย จากัด(มหาชน) 2536 - 2544

ประวัตกิ ารฝึกอบรม:

จากสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย
PROFESSIONAL INTERNAL AUDITOR OF THAILAND (CPIAT 21)
TOOLS AND TECHNIQUES FOR THE AUDIT MANAGER
INTERNAL QUALITY ASSESSMENT
AUDITING INFORMATION SYSTEM
RISK BASED AUDIT
VALUE ADDED BUSINESS CONTROL THE RIGHT WAY TO MANAGE RISK

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 3 หน้ ำ 1

บริ ษทั น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิ นทรัพย์สิน
ในปี 2562 บริษัท น้ ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ได้มกี ำรว่ำจ้ำงผู้ประเมินรำคำอิสระให้ทำกำร
ประเมินรำคำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เนื่องจำกบริษทั ใช้นโยบำยกำรบัญชีกำรวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม เพื่อให้สะท้อน
มูลค่ำทีแ่ ท้จริงในปจั จุบนั ของสินทรัพย์ และประเมินทรัพย์สนิ ทีก่ ่อให้เกิดกระแสเงินสดในอนำคตเพื่อประเมินกำรด้อยค่ำของเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย โดยในกำรประเมินรำคำทรัพย์สนิ ผู้ประเมินใช้วธิ เี ปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) วิธคี ดิ รำยได้
ด้วยวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสด (Income Approach) และวิธคี ดิ ต้นทุน (Cost Approach) ทำให้อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมีกำไร
จำกกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จำนวน 206.67 ล้ำนบำท

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 4 หน้ ำ 1

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

หมายเหตุ : บริษทั เปิ ดเผยราคาประเมิ นของทรัพย์สิน ดังนี้
ประเภทและลักษณะทรัพย์สนิ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
- ทีด่ นิ

-

อำคำร

รำคำประเมิน
(ล้ำนบำท)

ชื่อผูท้ ท่ี ำหน้ำทีป่ ระเมินรำคำ

ชื่อผูค้ วบคุมกำรปฏิบตั งิ ำนหรือผูป้ ระเมิน
หลัก

วัตถุประสงค์

วันทีใ่ นรำยงำน

3,414

บริษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่
จำกัด

นำงอุดมศรี นำทีกำญจนลำภ วฒ.026

เพื่อสำธำรณะ

30 กันยำยน 2562

นำยนที ตัง้ ติดธรรม วฒ. 346
นำงอุดมศรี นำทีกำญจนลำภ วฒ.026

เพื่อสำธำรณะ

30 กันยำยน 2562

1,949

บริษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่
จำกัด

นำยนที ตัง้ ติดธรรม วฒ. 346

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 4 หน้ ำ 2

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ ตามมติของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการอิสระจานวนสีท่ ่าน ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจานวนห้าครัง้ การเข้าร่วม
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กรรมการทัง้ สีท่ ่านเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามชานาญ และประสบการณ์ดา้ นบัญชี ด้านการเงิน ด้านกฎหมายและ
ด้านธุรกิจเป็ นอย่างดี ทัง้ นี้ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ และรองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ เป็ นบุคคลทีม่ คี วามรู้
และประสบการณ์ในด้านการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัตเิ หมาะสม
ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทีจ่ ะสามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบสอบเป็ นอย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยให้ความสาคัญกับการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการทีเ่ กีย่ วข้องกัน และงานด้าน
ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ส่งเสริมและผลักดันให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องบริษทั จดทะเบียน เพื่อให้บริษทั
ฯ มีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิ ภาพและประสิทธิผล
เรื่องทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาในรอบหนึ่งปี ทผ่ี ่านมา มีสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2562 ของบริษทั น้ าตาล
ขอนแก่นจากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย โดยครอบคลุมประเด็นเกีย่ วกับนโยบายการบัญชีและรายงานทางการเงินทีม่ ี
นัยสาคัญ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมหารือแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและสานัก
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการจัดทางบการเงิน รวมทัง้ การเปิ ดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดตามกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ฯทีผ่ สู้ อบ
บัญชีได้รบั รองโดยไม่มเี งื่อนไขนัน้ ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพบัญชี มีความถูกต้อง มีรายการครบถ้วนใน
สาระสาคัญ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ ไม่พบรายการใดที่อาจมีผลกระทบอันเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ายจัดการทุกไตร
มาส โดยหารือเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผู้สอบบัญ ชีได้ปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระในการแสดงความเห็น การได้รบั ข้อมูลและ
ตรวจสอบข้อมูลสาคัญ ในการจัดท างบการเงิน ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและเป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผูใ้ ช้งบการเงิน
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2. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและกิจกรรมทางการเงินที่สาคัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
โดยให้ความสาคัญในการพิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และก าหนดให้ผู้มีห น้ าที่เกี่ย วข้อ งรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุ กไตรมาส พร้อมทัง้ เปิ ดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่าง
ถูกต้องตามเวลาที่กาหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษทั ฯ เป็ นรายการเข้า
ข่ายธุรกิจปกติตามเงื่อนไขทางการค้าทัวไป
่ ไม่มคี วามขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็ นธรรม สมเหตุ สมผล เป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดอย่างครบถ้วน โดยไม่
พบรายการใดทีผ่ ดิ ปกติ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ
3. สอบทานการกากับดูแลกิ จการที่ดี การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ก าหนดให้ มี ก ารสอบทานการปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายก ากับ ดู แ ลกิ จ การ
จรรยาบรรณของบริษัท ฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
พบว่ากรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารและพนักงานได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างเคร่งครัด มีกระบวนการกากับดูแลกิจการที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยบริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็ นช่องทางให้พนักงาน ลูกค้า และผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส เกีย่ วกับการทุจริต การประพฤติมชิ อบหรือการกระทาผิดจรรยาบรรณธุรกิจ และ
มีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านการ
ทุจริตและคอร์รปั ชันในพ.ศ.
่
2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญด้านการกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามแนว
ทางการต่ อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน่ โดยมอบหมายให้สานักตรวจสอบภายในมีหน้ าที่สอบทานการปฏิบตั ิตามคู่มือ
นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ฯ เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าการปฏิบตั งิ านมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และไม่พบ
ประเด็นทีเ่ ป็ นสาระสาคัญในเรื่องการปฏิบตั ทิ ข่ี ดั ต่อกฎหมายและข้อกาหนดใดๆ
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบตั ติ ามหลักการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ และ
บริษัทย่อย เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ฯ มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งเป็ นระบบทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีการ
พิจารณาสอบทานเกณฑ์ประเมินความเสีย่ งระดับองค์กร ตามแนว COSO-ERM และติดตามการดาเนินการประเมิน
ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้ จากสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการประเมินปจั จัย
เสีย่ งทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
บริษทั ฯมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee) ทาหน้าทีก่ าหนดกรอบนโยบาย
การบริหารความเสีย่ งและติดตามการบริหารความเสีย่ งของบริษัทเป็ นประจาทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอตามนโยบายและแผนกล
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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ยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ต่างๆ ทัง้ จากภายในและ
ภายนอกบริษทั ฯ
5. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้กากับดูแลและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจ
ั่
ว่าการดาเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล เป็ นไปอย่างมีอสิ ระ โดยให้ความเห็นชอบ
ต่อแผนการตรวจสอบประจาปี ท่จี ดั ทาขึ้นตามความเสี่ยงที่สาคัญ ของบริษัทฯ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง
(Risk-based) รวมถึงพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน” ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดขึน้ ตามกรอบแนวทาง
ปฏิบตั ิด้านการควบคุม ภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO 2013) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั ก่อนเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ ติดตามผลการตรวจสอบของสานักตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุก
ไตรมาส เพื่อสอบทานการปฏิบตั งิ าน และคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบ
ที่อนุ มตั ิและตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดาเนินธุรกิจ โดยไม่พ บประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญ อัน
อาจจะกระทบต่อการดาเนินกิจการของบริษทั
6. การพิ จารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าบริการสอบบัญชี โดยพิจารณา
ผลการปฏิบตั ิงาน ขอบเขต ประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถ และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีในรอบปี ท่ผี ่านมา
สถานะของผู้สอบบัญชี ข้อจากัดที่มสี าระสาคัญ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผู้ สอบบัญชีมี
ความเป็ นอิสระและเป็ นกลางในการปฏิบตั งิ านอย่างแท้จริง ตลอดจนความเหมาะสมของค่าบริการสอบบัญชี
ทัง้ นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชี บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชย
ยศ จากัด ในรอบระยะเวลาบัญชีปีท่ผี ่านมา พร้อมทัง้ พิจารณาค่า ตอบแทนผู้สอบบัญชีสาหรับปี การเงินพ.ศ. 25622563 ทีเ่ สนอมา โดยเห็นว่าผลการปฏิบตั งิ านในรอบปี ทผ่ี ่านมาเป็ นทีน่ ่าพอใจ โดยทีผ่ สู้ อบบัญชีมคี วามรูค้ วามสามารถ
ประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นอย่างดี ปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบ
บัญชี มีความเป็ นอิสระ และส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม่าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาและเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และได้รบั ค่าบริการสอบบัญชีตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้ว
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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