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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 

1.1) เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ  
บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) มนีโยบำยด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  โดยยดึ

หลกักำรด ำเนินธุรกจิทีโ่ปร่งใส  ตรวจสอบได ้ มจีรยิธรรม  เคำรพต่อสทิธมินุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี  ภำยใต ้
นโยบำยคุณภำพ วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ ดงันี้ 

วิสยัทศัน์ 
เรำคอืนวตักรรมพลงังำนธรรมชำตเิพื่อทุกควำมตอ้งกำร 

พนัธกิจ 

1. สรำ้งรำยไดใ้หแ้ก่ชำวไร่ บนพืน้ฐำนของกำรพฒันำระบบกำรเกษตรทีย่ ัง่ยนื 
2. พฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีม่มีลูค่ำสงู  
3. พฒันำศกัยภำพของบุคลำกร และระบบงำนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  เพื่อเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและเตบิโต 
4. พฒันำกระบวนกำรและเทคโนโลยกีำรผลติใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลสงูสดุ รวมทัง้ควำมเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

และชุมชน 
5. สง่เสรมิงำนดำ้นนวตักรรม สนบัสนุนกำรท ำวจิยัและพฒันำ เพื่อขยำยตวัและเตบิโตไปสูธุ่รกจิใหม่ๆ ทีม่ศีกัยภำพ 

นโยบายคณุภาพ 

ผลติน ้ำตำลทรำยคุณภำพสงู ดว้ยประสทิธภิำพสงูสดุ สง่มอบตรงเวลำ ลกูคำ้มัน่ใจ ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 

เป้ำหมำยระยะยำวในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั คอื กำรเป็นหน่ึงในผูน้ ำในกำรผลติน ้ำตำล ผลผลติพลอยไดอ้ื่นจำก
กำรผลติน ้ำตำล รวมถงึกำรผลติทีส่รำ้งมลูค่ำเพิม่ ซึง่เหน็ไดจ้ำกนโยบำยในสว่นธรุกจิน ้ำตำลของบรษิทั ไดแ้ก่  “ผลติน ้ำตำลทรำย
คุณภำพสูง ด้วยประสทิธภิำพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลำ ลูกค้ำมัน่ใจ ปลอดภยัต่อผู้บรโิภค” ท ำให้โรงงำนน ้ำตำลทัง้ 5 โรงงำน
ภำยในกลุ่ม จดัได้ว่ำเป็นกลุ่มโรงงำนน ้ำตำลล ำดบัต้นของกลุ่มผู้ผลติน ้ำตำลทัง้ประเทศที่มปีระสทิธภิำพกำรผลติสูงและผลิต
น ้ำตำลไดอ้ย่ำงมคีุณภำพ   อกีทัง้ดว้ยเป้ำหมำยกำรเป็นหน่ึงในผูผ้ลติผลพลอยไดอ้ื่นจำกกำรผลติน ้ำตำล  และกำรเหน็ศกัยภำพ
ของธุรกจิต่อเน่ืองจำกธุรกจิน ้ำตำล เช่น ธุรกจิเอทำนอล ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้ำ ท ำใหบ้รษิทัมกีำรลงทุนในธุรกจิต่อเน่ืองมำโดย
ตลอด   
  

ในระยะสัน้บรษิัทมเีป้ำหมำยทีจ่ะเป็นหน่ึงในผู้น ำทำงด้ำนกำรบรหิำรต้นทุนและประสทิธภิำพทำงด้ำนกำรผลติ โดย
น ำเอำเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขำ้มำประยุกต์ใชก้บัระบบกำรผลติและกำรจดักำร  นอกจำกนี้ บรษิัทเขำ้ใจว่ำควำมเสีย่งหลกัของ
บรษิทั คอื ปรมิำณออ้ย   โรงงำนน ้ำตำลและธุรกจิต่อยอด ไม่สำมำรถอยู่รอดไดถ้ำ้ขำดออ้ยเขำ้หบี  บริษทัจงึมเีป้ำหมำยทีจ่ะชว่ย
ลดต้นทุนกำรผลติออ้ย  เพิม่ผลผลติและประสทิธิภำพกำรผลติออ้ยของเกษตรกรชำวไร่ออ้ย เพื่อให้เกษตรกรชำวไร่สำมำรถอยู่
รอด รวมถงึกำรสรำ้งผลตอบแทนทีเ่หมำะสมใหแ้ก่เกษตรกรชำวไร่    
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1.2) การเปล่ียนแปลง และพฒันาการท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ครัง้ที่ 6/2559-2560 ได้มมีติใหค้วบบรษิทั (Amalgamation) ระหว่ำง (1) 

บรษิทั เคเอสแอลจไีอ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ  กบั (2) บรษิทั บบีพี ีโฮลดิง้ จ ำกดั (“BBH”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ
บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  และจดัตัง้บรษิทัใหม่ในชื่อ บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (“BBGI”) เพื่อประกอบธุรกจิเป็น
บรษิทัโฮลดิง้ทีล่งทุนในธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑช์วีภำพ  ซึง่ต่อมำ ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั แลว้เสรจ็ใน
เดอืนตุลำคม  2560  โดยมทีุนจดทะเบยีนเริม่แรกและทุนเรยีกช ำระจ ำนวน 2,532 ลำ้นบำท   ทัง้นี้บรษิทัฯ และบรษิทั  บำงจำก  
คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้ในบรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 และรอ้ยละ 60 ตำมล ำดบั 

  
ในปี 2561 บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหำชน ในชื่อ บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) และมแีผนทีจ่ะ

จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  นอกจำกนัน้ โครงกำรทีพ่ฒันำแลว้เสรจ็ในปี 2561 มดีงันี้ 
- โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติไบโอดเีซลจำก 930,000 ลติรต่อวนั เป็น 1,000,000 ลติรต่อวนั หรอืเทยีบเท่ำ 

330 ลำ้นลติรต่อปี  
- โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำลที่โรงงำนน ้ำพอง โดยเพิม่ก ำลงักำรผลติจำก 45.00 

ลำ้นลติรต่อปี เป็น 49.50 ลำ้นลติรต่อปี  
- โครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำลทีโ่รงงำนบ่อพลอย โดยเพิม่ก ำลงักำรผลติจำก 200,000 

ลติรต่อวนั เป็น 300,000 ลติรต่อวนั หรอืเทยีบเท่ำ 99.00 ลำ้นลติรต่อปี 
 

ในปี 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่1/2562 ไดม้มีตใิหช้ะลอกำรเสนอขำยหุน้ที่
ออกใหม่ต่อประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก รวมถงึกำรน ำหุน้เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยอ์อกไปก่อน เนื่องจำกสถำนกำรณ์
ทำงดำ้นตลำดยงัไม่เอือ้อ ำนวยในขณะน้ี  

 
ปจัจุบนัโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรพฒันำ ได้แก่ โครงกำรก่อสร้ำงโรงกลัน่กลีเซอรีนบรสิุทธิก์ ำลงักำรผลิต 100 ตนั      

กลเีซอรนีดบิต่อวนั และโครงกำรขยำยก ำลงักำรผลติเอทำนอลจำกกำกน ้ำตำลเพิม่อกี 200,000 ลติรต่อวนั หรอืเทยีบเท่ำ 66 
ลำ้นลติรต่อปี โดยคำดว่ำจะตอ้งใชเ้งนิลงทุนรวมกว่ำ 1,400 ลำ้นบำท 

 
1.3) ภาพรวมการประกอบธรุกิจของกลุ่มบริษทั 

บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ภำยใตก้ลุ่ม เคเอสแอล เป็นกลุ่มบรษิทัผูผ้ลติและจ ำหน่ำย
น ้ำตำลทรำยใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบรษิทัมโีรงงำนน ้ำตำลทีอ่ยูภ่ำยใตก้ลุ่มธุรกจิทัง้หมด 5 โรงงำน โดยแบ่ง
สำยกำรผลติออกเป็น 3 ภำค ดงันี้ 

 

1. ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ม ี2 โรงงำน ไดแ้ก ่บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) สำขำ อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดั
ขอนแก่น และ สำขำ อ ำเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 

2. ภำคตะวนัตก จงัหวดักำญจนบุร ีม ี2 โรงงำน ไดแ้ก่ บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั และ บรษิทั น ้ำตำลท่ำ
มะกำ จ ำกดั 

3. ภำคตะวนัออกม ี1 โรงงำน คอื บรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั จงัหวดัชลบุร ี
 

ผลติภณัฑท์ีบ่รษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อยผลติ ประกอบดว้ยผลติภณัฑห์ลกัทีเ่ป็นน ้ำตำลทรำย 
ซึง่สำมำรถจ ำแนกประเภทได ้ 5 ประเภท คอื น ้ำตำลทรำยดบิ (Raw Sugar), น ้ำตำลทรำยดบิคุณภำพสงู (High Pol Sugar), 
น ้ำตำลทรำยขำว (White Sugar) น ้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์(Refined Sugar) และน ้ำเชื่อม (Liquid Sugar) และผลติภณัฑเ์สรมิที่
เกีย่วเน่ืองทีไ่ดจ้ำกกระบวนกำรผลติน ้ำตำลทรำยอกี เช่น กำกน ้ำตำล (Molasses) กำกออ้ย (Bagasses) และกำกหมอ้กรอง 
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(Filter Cake)  โดยบรษิทัไดข้ยำยกำรลงทุนต่อยอดจำกกระบวนกำรผลติน ้ำตำล เพื่อสรำ้งมลูค่ำเพิม่ (ดงัแสดงในแผนภำพที ่1.1) 
คอื 

(1) โรงงำนผลติเอทำนอล ซึง่ใชผ้สมกบัน ้ำมนั เป็นเชือ้เพลงิส ำหรบัรถยนต ์ใชว้ตัถุดบิคอื กำกน ้ำตำล และน ้ำออ้ย (ปจัจุบนั
อยู่ภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน)) 

(2) โรงงำนผลติก๊ำซชวีภำพ ใช้วตัถุดบิที่เป็นน ้ำเสยีที่มำจำกกระบวนกำรผลติเอทำนอล มำหมกัให้ได้ก๊ำซชีวภำพเป็น
เชือ้เพลงิเสรมิส ำหรบัโรงไฟฟ้ำ (ปจัจุบนัอยู่ภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน)) 

(3) โรงงำนผลติปุ๋ยอนิทรยี์ ใช้วตัถุดบิที่เป็นของเสยีจำกกระบวนกำรผลติน ้ำตำล (กำกหม้อกรอง) และน ้ำเสยีที่มำจำก
กระบวนกำรผลติก๊ำซชวีภำพ และกำรผลติเอทำนอล 

(4) โรงไฟฟ้ำ ใชว้ตัถุดบิทีเ่ป็นของเสยีจำกกระบวนกำรผลติน ้ำตำล (กำกออ้ย) และก๊ำซชวีภำพทีไ่ดจ้ำกโรงงำนผลติก๊ำซ
ชวีภำพเป็นเชือ้เพลงิในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ และพลงัไอน ้ำขำยใหก้บัโรงงำนในเครอืและกำรไฟฟ้ำ 

 
 
แผนภาพที ่1.1: ความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการผลิตน ้ าตาลในปัจจบุนัและโครงการทีใ่ห้มลูค่าเพิม่ของบริษทั น ้ าตาลข่อนแกน จ ากดั (มหาชน)  
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ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562 บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย มกีำรลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม โดยมรีำยละเอยีดดงันี้  

 
 

กลุ่มธรุกิจ/ช่ือบริษทั 
ทุนช าระแลว้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
การลงทุน 

 
ประเภทของธรุกิจ 

ธรุกิจน ้ าตาล    
บรษิทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 600.00 90.21% ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 
บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรงุไทย จ ำกดั 1,000.00 95.78% ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 
บรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั 500.00 98.61% ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 
บรษิทั น ้ำตำลสะหวนันะเขต จ ำกดั   684.76 98.49% เพำะปลกูออ้ย ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย ประเทศลำว 
Koh Kong Plantation Co., Ltd.* 936.98 80.00% เพำะปลกูออ้ยทีเ่กำะกง ประเทศกมัพชูำ 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 1,167.66 80.00% ผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย ประเทศกมัพชูำ 

ธรุกิจสนับสนุน    
บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน)** 
  และบรษิทัย่อย 5 แห่ง  

191.66 23.82% รบัฝำกและขนถ่ำยสนิคำ้ ใหเ้ช่ำคลงัสนิคำ้และอสงัหำรมิทรพัย ์ ผลติและจ ำหน่ำยแป้งขำ้วสำล ี 
น ้ำมนัปำลม์ และบรรจุภณัฑจ์ำกพลำสตกิ 

บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ำกดั 20.00 79.55% บรษิทัรบัอนุญำตสง่ออกน ้ำตำล โดยเป็นตวัแทนในกำรสง่ออก 
บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ำกดั 300.00 100.00% ซือ้มำขำยไปน ้ำตำลทรำยในประเทศ และด ำเนินกจิกำรทำงกำรเกษตร 
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลำยส ์จ ำกดั  480.00 100.00% จดัหำวตัถุดบิส ำหรบักำรเพำะปลกูออ้ย 
บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ำกดั 0.25 100.00% ใหบ้รกิำรขนสง่ และขนถ่ำยสนิคำ้ 
Wynn In Trading Co., Ltd. 487.50 100.00% ธุรกจิซือ้มำขำยไปและบรกิำรใหค้ ำปรกึษำ 

ธรุกิจพลงังานและเช้ือเพลิงชีวภาพ    
บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน)*** และบรษิทัย่อย 3 
แห่ง บรษิทัรว่ม 1 แห่ง 

2,532.00 40.00% บรษิทัโฮลดิง้ ทีล่งทุนในธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ไบโอฟูเอลและผลติภณัฑเ์กีย่วเน่ือง 

บรษิทั โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 800.00 100.00% ผลติและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 
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หมำยเหตุ 
สดัสว่นกำรลงทุนหมำยรวมถงึ อตัรำกำรถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มรวมกนั 
* ถอืทำงออ้มผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd. 
** บรษิทัร่วม : บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย 5 แห่ง ไดแ้ก่ (1) บรษิทั ท ีเอส อุตสำหกรรมน ้ำมนั จ ำกดั  (2) บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ำกดั (เดมิชื่อ 
บรษิทัท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ำกดั) (3) บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จ ำกดั  (4) บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคำ้ จ ำกดั (5) บรษิทั ท ีเอส ฟลำวมลิล ์จ ำกดั (มหำชน) 
*** บรษิทัร่วม : บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย 3 แห่ง  บรษิทัร่วม 1 แห่ง ไดแ้ก่ (1) บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั (2) บรษิทั บำงจำกไบโอฟูเอล 
จ ำกดั (3) บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (4) บรษิทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกดั (มหำชน) (เดมิชื่อ บรษิทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกดั)  (บรษิทัร่วม)  ซึง่รวม 
บรษิทัย่อยอกี 3 แหง่ 
 
 
 
  

กลุ่มธรุกิจ/ช่ือบริษทั 
ทุนช าระแลว้ 
(ล้านบาท) 

สดัส่วน 
การลงทุน 

 
ประเภทของธรุกิจ 

ธรุกิจอืน่ๆ    
บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ำกดั 840.00 91.02% พฒันำและลงทุนในอสงัหำรมิทรพัย ์เพื่อใหเ้ช่ำ และเป็นศนูยฝึ์กอบรมของกลุ่มบรษิทั 
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โครงสรา้งการถือหุ้นของบริษทัในกลุ่ม ณ 31 ตลุาคม 2562 ดงัน้ี 

 

บริษทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
(บริษทัจดทะเบียน : KSL) ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 2,205 ล้านบาท 

ธรุกิจน ้าตาล ธรุกิจพลงังานและเช้ือเพลิงชีวภาพ ธรุกิจสนับสนุน ธรุกิจอ่ืนๆ 

   บรษิทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั  บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน)   บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน)       บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ำกดั 
   600 ลำ้นบำท (90.21%)   2,532 ลำ้นบำท (40.00%)    191.66 ลำ้นบำท (23.82%)   840 ลำ้นบำท (91.02%) 

บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรงุไทย จ ำกดั    บรษิทั โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั      บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์ จ ำกดั 
1,000 ลำ้นบำท (95.78%)        800 ลำ้นบำท (100.00%)     20 ลำ้นบำท (79.55%) 

 บรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั        บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ำกดั 
 500 ลำ้นบำท (98.61%)         300 ลำ้นบำท (100.00%) 

บรษิทั น ้ำตำลสะหวนันะเขต จ ำกดั        บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลำยส ์จ ำกดั 
684.76 ลำ้นบำท (98.49%)         480 ลำ้นบำท (100.00%) 

  Koh Kong Plantation Co., Ltd. &        บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.        0.25 ลำ้นบำท (100.00%) 
    2,104.64 ลำ้นบำท (80.00%)       

  Wynn In Trading Co., Ltd. 
           487.50 ลำ้นบำท (100.00%) 
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บรษิทัมบีรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมโดยมรีำยละเอยีดสำมำรถจ ำแนกตำมประเภทของธุรกจิไดด้งันี้ 
 
ธรุกิจน ้าตาล 
 
บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 
เป็นบรษิัทผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลและผลพลอยได้อื่นๆ สำขำที่ 1 โรงงำนตัง้อยู่ที่อ ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแก่น  สำมำรถหบีอ้อยได้
สงูสดุที ่40,000 ตนัออ้ย/วนั และสำขำที ่2 โรงงำนตัง้อยู่ทีอ่ ำเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย สำมำรถหบีออ้ยไดท้ี ่36,000 ตนัออ้ย/วนั โดยทัง้สอง
โรงงำนสำมำรถผลติไดท้ัง้น ้ำตำลทรำยดบิ น ้ำตำลไฮโพล น ้ำตำลทรำยขำว น ้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์และน ้ำเชื่อม 
 
บรษิทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 
เป็นบรษิทัผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและผลพลอยไดอ้ื่นๆ โรงงำนตัง้อยู่ที ่อ ำเภอท่ำมะกำ จงัหวดักำญจนบุร ีสำมำรถหบีออ้ยได้สงูสุด
ที ่20,000 ตนัออ้ย/วนั โรงงำนสำมำรถผลติไดท้ัง้น ้ำตำลทรำยดบิ น ้ำตำลทรำยขำว และน ้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์
 
บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 
เป็นบรษิทัผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและผลพลอยไดอ้ื่นๆ โรงงำนตัง้อยู่ที ่อ ำเภอบ่อพลอย จงัหวดักำญจนบุรี (เดมิเมื่อเริม่ตน้กจิกำร 
โรงงำนตัง้อยู่ที ่อ ำเภอท่ำมะกำ จงัหวดักำญจนบุร)ี สำมำรถหบีออ้ยไดส้งูสดุที ่32,000 ตนัออ้ย/วนั โรงงำนสำมำรถผลติไดท้ัง้น ้ำตำลทรำย
ดบิ น ้ำตำลทรำยขำว และน ้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์
 
บรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั 
เป็นบรษิทัผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและผลพลอยไดอ้ื่นๆ โรงงำนตัง้อยู่ที่ อ ำเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุร ีสำมำรถหบีออ้ยไดส้งูสดุที ่
3,500 ตนัออ้ย/วนั ซึง่ก ำลงักำรหบีออ้ยลดลง เน่ืองมำจำก บรษิทัมกีำรสง่เครื่องจกัรสว่นหนึ่งไปทีป่ระเทศลำว และประเทศกมัพชูำ โรงงำน
สำมำรถผลติไดท้ัง้น ้ำตำลทรำยดบิ และน ้ำตำลไฮโพล 
 
บรษิทั น ้ำตำลสะหวนันะเขต จ ำกดั   
เป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัสมัปทำนพืน้ทีส่ ำหรบัเพำะปลกูออ้ยประมำณ 10,000 เฮกเตอร ์(62,500 ไร่) จำกรฐับำลลำวโดยบรษิทัจะเพำะปลูกออ้ย
เอง และมโีรงงำนน ้ำตำลทีส่ะหวนันะเขต สำมำรถหบีออ้ยไดส้งูสุดที ่3,000 ตนัออ้ยต่อวนั ผลผลติจะเป็นน ้ำตำลทรำยดบิ และผลพลอยได้
อื่นๆ  
 
Koh Kong Plantation Co., Ltd and Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd 
เป็นบริษัทที่ได้รบัสมัปทำนพื้นที่ส ำหรบัเพำะปลูกอ้อย ณ วนัที่ 31 ตุลำคม 2562 มีสมัปทำนพื้นที่ รวมประมำณ 18,097 เฮกเตอร์ 
(112,856 ไร่) จำกรฐับำลกมัพชูำโดยบรษิทัจะเพำะปลูกออ้ยเอง และมโีรงงำนน ้ำตำลทีเ่กำะกง สำมำรถหบีออ้ยไดส้งูสดุที ่6,000 ตนัออ้ย
ต่อวนั ผลผลติจะเป็นน ้ำตำลทรำยดบิ และผลพลอยไดอ้ื่นๆ 
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ธรุกิจพลงังานและเช้ือเพลิงชีวภาพ 
 
บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 
บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) ก่อตัง้ขึน้เมื่อตุลำคม 2560 ซึง่เกดิจำกกำรควบรวมบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธรุกจิผลติ และจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
ชวีภำพของ บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อยของ บรษิทั บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) โดยบรษิทัแห่ง
ใหม่นี้ ด ำเนินธุรกจิในลกัษณะโฮลดิง้คอมปำนี ทีถ่อืหุน้ในบรษิทัต่ำงๆ ดงันี้ 

- บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำก กำกน ้ำตำล ก ำลงักำรผลติ
เอทำนอล 450,000 ลติรต่อวนั สดัสว่นกำรถอืหุน้ 99.99% 

- บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำก มนัส ำปะหลงั ก ำลงักำรผลติ
เอทำนอล 150,000 ลติรต่อวนั สดัสว่นกำรถอืหุน้ 85% 

- บรษิทั บำงจำกไบโอฟูเอล จ ำกดั ประกอบธุรกจิผลติ และจ ำหน่ำยไบโอดเีซล ก ำลงักำรผลติ 1,000,000 ลติรต่อวนั สดัสว่นกำร
ถอืหุน้ 70% 

- บรษิทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จ ำกดั (มหำชน)  ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลจำก มนัส ำปะหลงั ธุรกจิแป้งมนั และ
พลงังำน ก ำลงักำรผลติเอทำนอล 400,000 ลติรต่อวนั สดัสว่นกำรถอืหุน้ 21.28% 
 

ท ำใหบ้รษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) เป็นกลุ่มบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเชื้อเพลงิชวีภำพทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ 
โดยมกี ำลงักำรผลติของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมรวมกนั 2,000,000 ลติรต่อวนั แบ่งเป็นก ำลงักำรผลติเอทำนอลรวม 1,000,000 ลติรต่อ
วนั และก ำลงักำรผลิตไบโอดีเซล 1,000,000 ลิตรต่อวนั ซึ่งบริษัทนี้จะเป็นบริษัทหลกั (flagship company) ในกำรขยำยธุรกิจด้ำน
ผลติภณัฑช์วีภำพต่อไปในอนำคต 

บรษิทั โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 

ก่อตัง้ขึน้เมื่อปลำยปี 2546 เป็นบรษิัทที่จดัตัง้เพื่อด ำเนินธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้ำและผลติไอน ้ำโดยใช้กำกอ้อยเป็นเชื้อเพลงิหลกั โดย
จ ำหน่ำยไฟฟ้ำพรอ้มกบัไอน ้ำใหโ้รงงำนน ้ำตำล และโรงงำนอื่นๆ ในกลุ่ม และมไีฟฟ้ำทีเ่กนิควำมตอ้งกำรของกลุ่ม สำมำรถจ ำหน่ำยใหก้บั
กำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลติและกำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค ปจัจุบนับรษิทัมสีำขำรวม 3 สำขำ โดยสำขำทีห่นึ่งตัง้อยู่ใกลเ้คยีงโรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น อ.
น ้ำพอง จ.ขอนแก่น สำขำทีส่องตัง้อยู่ใกลเ้คยีงโรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ. กำญจนบุร ี(โครงกำรพลงังำนทดแทนบ่อพลอย) และสำขำที่
สำมตัง้อยู่ใกลเ้คยีงโรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น อ.วงัสะพุง จ.เลย (โครงกำรเลย) ท ำใหป้จัจุบนับรษิทัมกี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำรวม 190 MW  

 
ธรุกิจสนับสนุน 
 
บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) (TSTE ) และบรษิทัย่อย 
บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกจิใหเ้ช่ำคลงัเกบ็สนิคำ้ บรกิำรขนถ่ำยสนิคำ้ขึน้เรอืเดนิสมุทร 
บรกิำรท่ำเทยีบเรอืและบรกิำรสนิคำ้ผ่ำนท่ำ โดยท่ำเรอืและคลงัสนิคำ้ ตัง้อยู่ที่อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปรำกำร รมิแม่น ้ำเจำ้พระยำ 
ลกูคำ้สว่นใหญ่จะเป็นบรษิทัน ้ำตำลในกลุ่ม KSL โรงงำนน ้ำตำลอื่นทีถ่อืหุน้โดยพนัธมติรทำงกำรคำ้อื่นๆ และลกูคำ้ทัว่ไป   นอกจำกนี้ทำง
บรษิทั ไทยชูกำร์ เทอรม์เินิ้ล จ ำกดั (มหำชน) เป็นบรษิทัแม่ของบรษิทัย่อยอกี 5 บรษิทั ซึง่ด ำเนินธุรกจิหลกั ๆ คอื ธุรกจิซือ้ ขำย ใหเ้ช่ำ
อสงัหำรมิทรพัย ์ธุรกจิผลติแป้งสำล ีธุรกจิผลติถุงกระสอบพลำสตกิ โรงงำนผลติน ้ำมนัปำลม์ และธุรกจิท่ำเรอืคอนเทนเนอร ์(รำยละเอยีดดู
ได้จำกขอ้มูลบรษิัทจดทะเบยีน บรษิัท ไทยชูกำร์ เทอร์มเินิ้ล จ ำกดั (มหำชน) (TSTE) และ บรษิัท ที เอส ฟลำวมลิล์ จ ำกดั (มหำชน) 
(TMILL)) 
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บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์เทรดดิ้ง จ ำกดั 
บรษิทัจดัตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบรษิทัสง่ออกน ้ำตำลรบัอนุญำตตำมขอ้ก ำหนดของ พรบ. ออ้ยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ด ำเนิน
ธุรกจิเป็นตวัแทนของบรษิทัน ้ำตำลในกลุ่มและบรษิทัน ้ำตำลอื่นๆ ในกำรสง่ออกน ้ำตำลไปต่ำงประเทศ 
 
บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิ้ง จ ำกดั 
บรษิัทจดัตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2549 ปจัจุบนัด ำเนินธุรกจิซื้อมำขำยไปน ้ำตำลทรำยและผลติภณัฑท์ี่เกีย่วขอ้งส ำหรบัลูกคำ้ภำยในประเทศ 
นอกจำกนี้บรษิทัไดม้กีำรเพำะปลกูออ้ยในทีด่นิของบรษิทัเอง 

บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลำยส ์จ ำกดั 

บรษิทัจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคใ์นกำรจดัหำและจดัจ ำหน่ำยวตัถุดบิทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเกษตร เช่น จ ำหน่ำยปุ๋ยอนิทรยี ์และรวมถงึกำร
ใหบ้รกิำรทำงกำรคำ้ต่ำงๆ  
 
บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
บรษิทัจดัตัง้ในปี พ.ศ. 2559 โดยมวีตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกจิขนสง่น ้ำตำลและสนิคำ้อื่นๆ ปจัจุบนั บรษิทัยงัไม่ไดเ้ริม่ด ำเนินกำร 
 
Wynn In Trading Co., Ltd.   
บรษิทัด ำเนินธุรกจิซือ้มำขำยไประหว่ำงประเทศ ใหค้ ำปรกึษำ และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยบรษิทัเขำ้ไปถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 
 
ธรุกิจอ่ืนๆ 
 
บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ำกดั  
บรษิทัด ำเนินธุรกจิท ำสวนเกษตรและบำ้นพกัตำกอำกำศทีจ่งัหวดักำญจนบุรใีนชื่อ “รเิวอรแ์ควปำรค์แอนดร์สีอรท์” โดยใหบ้รกิำรบำ้นพกั
และใชเ้ป็นทีจ่ดัอบรมสมัมนำใหแ้ก่บุคลำกรภำยในกลุ่มและลูกคำ้ทัว่ไป นอกจำกนี้ยงัประกอบธุรกิจใหเ้ช่ำอำคำรส ำนักงำน ย่ำนใจกลำง
เขตธุรกจิในกรุงเทพมหำนครโดยเป็นเจำ้ของอำคำรลเิบอรต์ี้สแควร ์สลีม ซึง่เป็นอำคำรสงู 22 ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ 6 ชัน้ มพีืน้ทีใ่หเ้ช่ำรวม
ประมำณ 19,151 ตำรำงเมตร ทัง้ยงัมกีำรลงทุนในทีด่นิอื่นเพื่อกำรใหเ้ช่ำและจ ำหน่ำยในอนำคต 
 
 
สมาชิกองคก์ร 
 บรษิทัฯ เป็นสมำชกิของสมำคมจ ำนวนหนึ่งและมผีูแ้ทนของบรษิทัฯ  เป็นกรรมกำรในองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ
โดยตรงบำงแห่ง ดงัต่อไปนี้ คอื สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย – กลุ่มอำหำร/น ้ำตำล  สมำคมผูผ้ลติน ้ำตำลและชวีพลงังำนไทย และ 
บรษิทั ไทยชกูำร ์มลิเลอร ์จ ำกดั  
 
 ส ำหรบันโยบำยกำรแบ่งกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมในกลุ่มนัน้ จะจดับรษิัทที่มลีกัษณะธุรกจิคล้ำยกนัอยู่
ภำยใต้บรหิำรงำนคณะผูบ้รหิำรเดยีวกนั เช่น บรษิทัในธุรกจิน ้ำตำลทัง้ 4 บรษิทัจะอยู่ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำรบรหิำรชุด
เดยีวกนั ส่วนบรษิทัในธุรกจิสนับสนุน ไดแ้ก่ ธุรกจิพลงังำนและสำรเคม ีและธุรกจิอื่นๆ บรษิทัจะจดัส่งบุคลำกรของบรษิทัเขำ้ไปร่วมเป็น
กรรมกำรบรษิทั เพื่อร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยและในบำงบรษิทัย่อย บรษิทัไดส้่งบุคลำกรของบรษิทัเองเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำร
ระดบัสงูของบรษิทัย่อย เพื่อใหบ้รษิทัย่อยดงักล่ำวด ำเนินนโยบำยบรหิำรสอดคลอ้งกบับรษิทัใหญ่ 
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 
2.1) โครงสรา้งรายได้ของกลุ่มบริษทั 

ชือ่บรษิทั 

% กำรถอืหุน้
ของบรษิทั 
ปี 2562  

 

ปี 2562 ปี 2561  ปี 2560  

รำยได ้ % รำยได ้ % รำยได ้ % 

(ลำ้นบำท)   (ลำ้นบำท)   (ลำ้นบำท)   

1. บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) บรษิทัแม ่ 11,224 43% 9,819 38% 8,416 33% 

2. บรษิทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 90.21% 2,395 9% 2,888 11% 3,006 12% 

3. บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 95.78% 3,298 13% 4,274 17% 3,631 14% 

4. บรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั 98.61% 571 2% 562 2% 664 3% 

5. บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอรต์เทรดดิง้ จ ำกดั 79.55% 19 0% 17 0% 13 0% 

6. บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน)* 40.00% 0 0% 0 0% 2,148 8% 

7. บรษิทั โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแกน่ จ ำกดั 100.00% 3,588 14% 3,643 14% 2,386 9% 

8. บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลำยส ์จ ำกดั 100.00% 360 1% 382 1% 362 1% 

9. บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ำกดั 91.02% 190 1% 193 1% 188 1% 

10. บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ำกดั 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. บรษิทั น ้ำตำลสะหวนันะเขต จ ำกดั   98.49% 309 1% 199 1% 418 2% 

14.  Wynn In Trading Co., Ltd. 100.00% 0 0% 0 0% 0 0% 

15. บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ำกดั 100.00% 0 0% 0 0% 0 0% 

รวม   25,833 100% 25,808 100% 25,379 100% 

หกัรายการระหว่างกนั   -7,978   -7,996   -9,756   

รวมรายได้   17,855   17,812   15,623   

 

* ตัง้แต่วนัที ่31 ตุลำคม ปี 2560 บรษิทัไดถ้อืหุน้ทำงออ้มใน บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ผ่ำนบรษิทัร่วม คอื บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั 

(มหำชน) โดยบรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่ำวในสดัส่วนรอ้ยละ 40  

**ถอืทำงออ้มผ่ำน   Wynn In Trading  Co., Ltd. 

(ค ำอธบิำยกำรเปลีย่นแปลงของรำยได ้และผลกำรด ำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกจิ โปรดด ูส่วนที ่3  ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน) 

 
 

 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)       แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

หน้ำ 11 
 

2.2) การประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์
 
ผลิตภณัฑห์ลกั : น ้าตาล 

 
น ้าตาล : ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

 
บรษิทัเป็นกลุ่มบรษิทัน ้ำตำลในประเทศไทยทีไ่ดผ้่ำนกำรตรวจรบัรองระบบบรหิำรจดักำรคุณภำพตำม “มำตรฐำน SQF 2000”, 

“มำตรฐำน ISO 9001 Version 2000” รวมทัง้ “มำตรฐำนระบบวเิครำะหอ์นัตรำยและจุดวกิฤตทีต่อ้งควบคุม” หรอื HACCP น ้ำตำลทรำยที ่
กลุ่มบรษิทัผลติสำมำรถจ ำแนกไดต้ำมประเภทและเกรดของควำมบรสิทุธิข์องน ้ำตำลเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 

 
น ้ำตำลทรำยดบิ (Raw Sugar)  - เป็นน ้ำตำลทรำยมคี่ำสสีงูกว่ำ 1,500 ICUMSA สจีะมลีกัษณะเป็นสนี ้ำตำลเขม้ มสีิง่สกปรกเจอื

ปนสงู ควำมบรสิุทธิต์ ่ำ กำรขนถ่ำยจะขนถ่ำยในลกัษณะเป็น BULK ไม่ไดใ้ส่ในกระสอบ น ้ำตำลชนิดนี้ไม่สำมำรถน ำไปบรโิภคโดยตรงได ้ 
ผูซ้ือ้จะตอ้งน ำน ้ำตำลไปผ่ำนกระบวนกำรรไีฟน์หรอืท ำใหบ้รสิทุธิก่์อนเพื่อผลติเป็นน ้ำตำลทรำยขำวหรอืน ้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์   

 
น ้ำตำลทรำยดบิคุณภำพสูง (High Pol Sugar)  - เป็นน ้ำตำลทรำยมคี่ำสอียู่ระหว่ำง 1,000 – 1,500 ICUMSA สำมำรถน ำไป

บรโิภคไดโ้ดยตรง กำรขนสง่นิยมบรรจุเป็นกระสอบ รำคำจะถูกกว่ำน ้ำตำลทรำยขำวและน ้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์ 
 
น ้ำตำลทรำยขำว (White Sugar) -  เป็นน ้ำตำลทรำยมคี่ำสปีระมำณ 46 - 200 ICUMSA มคี่ำโพลำไรเซชัน่ไม่น้อยกว่ำ 99.50 

ดกีร ีน ้ำตำลประเภทนี้โดยทัว่ไปเป็นน ้ำตำลทรำยทีป่ระชำชนนิยมบรโิภค รวมถงึใชเ้ป็นวตัถุดบิในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรทีต่้องกำร
ควำมบรสิทุธิป์ำนกลำง   

 
น ้ำตำลทรำยขำวบรสิทุธิ ์(Refined Sugar) - เป็นน ้ำตำลทรำยมคี่ำสไีม่เกนิ 45 ICUMSA มลีกัษณะเด่นคอืมคีวำมบรสิทุธิส์งู เป็น

น ้ำตำลทีนิ่ยมใชใ้นอุตสำหกรรมทีต่อ้งใชน้ ้ำตำลทีม่คีวำมบรสิทุธิม์ำก เช่น อุตสำหกรรมยำ เครื่องดื่มประเภทน ้ำอดัลมและเครื่องดื่มบ ำรุง
ก ำลงั  

 
น ้ำเชื่อม (Liquid Sugar) - เป็นน ้ำตำลทีไ่ดจ้ำกกำรแปรสภำพของผลกึน ้ำตำล เป็นผลติภณัฑท์ีม่คี่ำสไีม่เกนิ 35 ICUMSA และมี

ควำมเขม้ขน้ประมำณ 66.5 - 67.50% มลีกัษณะเด่นคอืมคีวำมบรสิุทธิส์งู เป็นผลติภณัฑท์ีนิ่ยมน ำมำใชใ้นอุตสำหกรรมเพื่อควำมสะดวก
ในกระบวนกำรผลติ  เช่น เครื่องดื่มประเภทน ้ำอดัลมและเครื่องดื่มบ ำรุงก ำลงั  
 
             ภำยหลงัจำกทีม่กีำรผ่ำนกระบวนกำรผลติน ้ำตำลแลว้ ของเหลวทีเ่หลอืทีไ่ม่สำมำรถท ำใหเ้ป็นเมด็น ้ำตำลได ้หรอืต ่ำกว่ำจุดคุม้ทุน
ที่จะไปท ำเป็นน ้ำตำลเรียกว่ำกำกน ้ำตำล กำกน ้ำตำลจดัเป็นผลผลิตพลอยได้จำกกำรผลิตน ้ำตำลทรำยที่ยงัมีมูลค่ำโดยทัว่ไปจะมี
ส่วนประกอบของสำรต่ำงๆ คอื น ้ำ 20% น ้ำตำลซูโครส 30% น ้ำตำลอนิเวอรท์ 32%  อนิทรยีส์ำรซึง่ไม่ใช่น ้ำตำล 12% และ เถ้ำ 6% และ
ในปรมิำณออ้ย 1 ตนั โรงงำนน ้ำตำลจะไดผ้ลผลติกำกน ้ำตำลประมำณ 45 - 50 กโิลกรมั ดงันัน้ผลผลติกำกน ้ำตำลในแต่ละปีจะมมีำกน้อย
เพยีงใดขึน้อยู่กบัปรมิำณออ้ยเขำ้หบีของโรงงำนน ้ำตำลในแต่ละปี กำกน ้ำตำลสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยำ่งกวำ้งขวำงในอุตสำหกรรม
ชวีะเคม ี(Biochemistry Industry) ซึง่ไดแ้ก่ อุตสำหกรรมผลติแอลกอฮอลแ์ละโรงตม้กลัน่สุรำ อุตสำหกรรมผลติยสีต ์ อุตสำหกรรมผลติผงชูรส 
อุตสำหกรรมอำหำรสตัว์ (โดยผสมกบัมนัส ำปะหลงัและชำนอ้อย) อุตสำหกรรมผลติน ้ำสม้สำยชู อุตสำหกรรมผลติซอีิ๊วและซอสปรุงรส
ต่ำงๆ ซึง่ถอืเป็นอุตสำหกรรมปลำยน ้ำของกำรผลติน ้ำตำล 
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ส ำหรบัของเสยีจำกกระบวนกำรผลติน ้ำตำลทีส่ำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ไดจ้ะมกีำกออ้ยและกำกหมอ้กรอง   กำกออ้ย เป็นส่วน
ของออ้ยทีไ่ดจ้ำกกระบวนกำรหบีออ้ยจำกชุดลกูหบีชุดสุดทำ้ย โดยปจัจุบนับรษิทัใชก้ำกออ้ยเป็นเชือ้เพลงิส ำหรบัผลติไฟฟ้ำและไอน ้ำเพื่อ
ใช้ในกระบวนกำรผลิตน ้ำตำล และจ ำหน่ำยให้กบักำรไฟฟ้ำ ส่วนกำกหม้อกรอง เป็นกำกที่ได้จำกกระบวนกำรกรองตะกอนในระบบ
สญูญำกำศ กำกหมอ้กรองทีไ่ดส้ำมำรถน ำไปเป็นวตัถุดบิในกำรผลติปุ๋ยเพื่อกำรเกษตรทัว่ไป ในอดตีบรษิทัใหก้ำกหมอ้กรองดงักล่ำวแก่
ชำวไร่อ้อยที่น ำอ้อยมำส่งโรงงำนเพื่อเป็นกำรส่งเสรมิกำรปลูกอ้อยในพื้นที่ใกล้เคยีง และปจัจุบนัภำยหลงัจำกที่บรษิัทย่อยเริม่ด ำเนิน
กจิกำรผลติแอลกอฮอลแ์ละสำรเคมต่ีอเนื่อง  น ้ำเสยีทีไ่ดจ้ำกโรงงำนจะสำมำรถน ำไปผสมกบักำกหมอ้กรอง ผ่ำนกระบวนกำรย่อยสลำย 
(BIODECOMPOSE) ซึง่จะไดผ้ลติภณัฑปุ๋์ยอนิทรยีท์ีม่คุีณภำพเหมำะสมแก่เกษตรกรชำวไร่ออ้ย ซึง่จะท ำใหเ้กดิกำรท ำธุรกจิทีค่รบวงจร 

 
น ้าตาล : การตลาดและสภาวะการแข่งขนั 
 
ภำพรวมกำรตลำดและภำวะอตุสำหกรรมในตลำดต่ำงประเทศ 
         ภำพรวมของตลำดน ้ำตำลโลกนัน้ ผลผลติน ้ำตำลโลก ฤดกูำรผลติ 2561/2562 มปีระมำณ 184.43 ลำ้นตนั (มลูค่ำน ้ำตำลทรำยดบิ) 
ลดลง 9.80 ลำ้นตนั หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 5.04 เมื่อเทยีบกบัฤดกูำรผลติ 2560/2561 ในขณะเดยีวกนัควำมตอ้งกำรบรโิภคโลกรวม  
เท่ำกบั 184.74 ลำ้นตนั ขยำยตวัเพิม่ขึน้ 1.90 ลำ้นตนั หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 1.03 เมื่อเทยีบกบัฤดกูำรผลติ 2560/2561 โดยปรมิำณ
น ้ำตำลคงเหลอืปลำยปีลดลงเลก็น้อยจำกระดบั 77.83 ลำ้นตนั ในฤดกูำรผลติ 2560/2561 เป็น 76.78 ลำ้นตนั ทัง้นี้ในฤดกูำรผลติ 
2561/2562 คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ41ของปรมิำณควำมตอ้งกำรบรโิภค หรอืเพยีงพอส ำหรบักำรบรโิภคประมำณ 4.9 เดอืน โดยผลผลติทัว่โลก
ยงัถูกคำดกำรณ์ว่ำจะผลติขำดดุลควำมตอ้งกำรในปี 2562 แต่เนื่องจำกบำงประเทศยงัมสีต๊อกน ้ำตำลอยู่จ ำนวนมำก จงึสง่ผลใหปี้ 2562 
รำคำน ้ำตำลตลำดโลกปรบัตวัลดลงตลอดทัง้ปี ในส่วนปจัจุบนัอยู่ในช่วงรำคำระดบั 10 -14 เซนต์ต่อปอนด ์ จำกเดมิอยู่ช่วงรำคำระดบั 
11 - 16 เซนตต่์อปอนดใ์นปี 2561 
 
แผนภาพที ่2.1: ดลุน ้ าตาลโลก (1,000 ตนั, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP) 

 
หมำยเหตุ ปี 2562/2563 เป็นตวัเลขประมำณกำร 
แหล่งทีม่ำ : F.O. Licht, ณ วนัที ่3 ตุลำคม 2562 
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               ในชว่งกลำงปี 2561 ซึง่เป็นทีค่ำดกำรณ์ว่ำผลผลติออ้ยในปี 2561/2562 จะน้อยลง โดยมำจำกประเทศไทยและประเทศอนิเดยี
ทีค่ำดว่ำผลผลติจะน้อยลงเน่ืองจำกสภำพอำกำศแหง้แลง้ แต่สต๊อกทัว่โลกยงัมำกอยู่ด ี ซึง่ไดส้ง่ผลกระทบใหร้ำคำปรบัตวัลงอย่ำงรวดเรว็
จำกระดบัรำคำที ่14 - 15 เซนตต่์อปอนด ์ช่วงตน้ปีลงมำทีร่ะดบั 10 - 13 เซนตต่์อปอนด ์ ในช่วงปลำยปี  โดยจำกกำรประมำณกำรของ 
F.O.Licht ณ วนัที ่3 ตุลำคม 2562 คำดว่ำผลผลติในปี 2562/2563 จะลดลงประมำณรอ้ยละ 1.04 จำกปรมิำณ 184.97 ลำ้นตนั เป็น 183.13 
ลำ้นตนั สว่นกำรบรโิภคคำดว่ำจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.6 หรอืเพิม่ขึน้จำก 184.74 ลำ้นตนั เป็น 186.89 ลำ้นตนั ซึง่จะท ำใหป้รมิำณผลติน ้ำตำล
โลกขำดดุลเพิม่ขึน้ สง่ผลใหป้รมิำณน ้ำตำลคงเหลอืปลำยงวดของโลก ปี 2562/2563 คำดว่ำจะลดลงจำก 76.78 ลำ้นตนั เป็น 72.56 ลำ้นตนั 
หรอืมสีดัสว่นสตอ็กน ้ำตำลต่อปรมิำณกำรบรโิภคอยู่ทีร่ะดบั รอ้ยละ 39 ของกำรบรโิภค ซึง่ระดบัปกตคิอืรอ้ยละ 45 ของกำรบรโิภค 

จะเหน็ไดว้่ำ รำคำน ้ำตำลในช่วง 2 - 3 ปีทีผ่่ำนมำมคีวำมผนัผวนค่อนขำ้งมำก  เนื่องจำกสภำพภูมอิำกำศทีไ่ม่แน่นอน  กำรเกดิ
อุทกภยั ภยัแลง้หรอือำกำศหนำวจดั ลว้นสง่ผลกระทบต่อปรมิำณน ้ำตำลในตลำดและรำคำน ้ำตำล นอกจำกนี้ยงัตอ้งค ำนึงถงึปรมิำณสตอ็ก
น ้ำตำลโลกว่ำอยู่ทีร่ะดบัเหมำะสมหรอืไม่ ปรมิำณกำรผลติและกำรใชเ้อทำนอล  ปรมิำณกำรเขำ้เกง็ก ำไรของกองทุน และนโยบำยภำครฐั
ในประเทศของผูผ้ลติและผูบ้รโิภคทีส่ ำคญั ทีจ่ะสง่ผลต่อรำคำน ้ำตำลตลำดโลกเช่นกนั    
 
แผนภำพที ่2.2: แสดงรำคำน ้ำตำลตลำดโลก (NYBOT#11) ยอ้นหลงั 10 ปี 

 
 

 
 
ส ำหรบัช่องทำงกำรจ ำหน่ำยในกำรสง่ออกของโรงงำนน ้ำตำลไทย สำมำรถแบ่งเป็นดงันี้ 

 
(1) กำรขำยผ่ำนเทรดเดอร ์(Traders) เช่น บรษิทัเทรดเดอรต่์ำงชำต ิอำท ิเช่น Wilmar, Cofco, Alvean, Sucden เป็นตน้ เทรดเดอร์

จะเสนอขำยน ้ำตำลไทยไปใหผู้ซ้ือ้ทีป่ระเทศปลำยทำงในต่ำงประเทศต่อไป ในกำรขำยใหก้บัเทรดเดอรถ์อืเป็นกำรบรหิำรจดักำร
ควำมเสีย่งในส่วนของคู่สญัญำในเรื่องของกำรเกบ็เงนิไม่ได ้และลดควำมยุ่งยำกในกำรจดักำรเรื่องกำรส่งออก  โดยเงื่อนไขกำร
ขำยส่งออกจะเป็น Free on Board ณ ท่ำเรอืกรุงเทพหรอืท่ำเรอืแหลมฉบงั ซึง่โรงงำนน ้ำตำลในประเทศไทยจะรบัผดิชอบกำร
ขนสง่ ถงึท่ำเรอืทีส่ง่ออกในประเทศไทยเท่ำนัน้ 

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

Cndl, SBc1, Trade Price, 27/11/2562, 12.74, 12.83, 12.72, 12.79, N/A, N/A Price
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2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
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(2) กำรส่งออกผ่ำนชำยแดนไปยงัประเทศเพื่อนบำ้น เช่น ประเทศลำว และ ประเทศกมัพูชำ  โดยทยอยขำยเป็นจ ำนวนน้อยใหก้บั
ผูค้ำ้น ้ำตำลชำยแดน เพื่อกำรสง่มอบไปยงัประเทศเพื่อนบำ้นทีม่ชีำยแดนตดิกนั  

(3) กำรขำยใหก้บัผูผ้ลติเพื่อกำรสง่ออกในประเทศทีใ่ชน้ ้ำตำลเป็นวตัถุดบิ  เนื่องจำกรำคำน ้ำตำลภำยในประเทศสงูกว่ำรำคำน ้ำตำล
ต่ำงประเทศ  ท ำใหผู้ผ้ลติทีใ่ชน้ ้ำตำลเป็นวตัถุดบิในกำรผลติสนิคำ้ของตน เพื่อน ำไปสง่ออกไม่สำมำรถแขง่ขนักบัผูผ้ลติรำยอื่นใน
ตลำดโลกได ้ ดงันัน้เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิกำรลงทุนดำ้นอุตสำหกรรมอำหำร และเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ทำงภำครฐัจงึ
เปิดโอกำสใหผู้ผ้ลติเพื่อกำรส่งออกสำมำรถขออนุญำตซือ้น ้ำตำลไดท้ีร่ำคำน ้ำตำลตลำดโลก โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขทีท่ำงภำครฐั
ก ำหนด 
 

ภำพรวมกำรตลำดและภำวะอตุสำหกรรมในตลำดในประเทศ 
 
 ตัง้แต่ปี 2561 ประเทศไทยไดม้กีำรปรบัเปลีย่นระบบอุตสำหกรรมออ้ยและน ้ำตำล ซึง่ท ำใหไ้ม่มรีะบบโควตำและไม่มกีำรก ำหนด
รำคำจ ำหน่ำยน ้ำตำลภำยในประเทศ  สง่ผลใหต้ลำดในประเทศเสรแีละรำคำน ้ำตำลในประเทศจะลอยตวัแปรผนัตำมรำคำน ้ำตำลตลำดโลก 
บวกดว้ยพรเีมีย่มของน ้ำตำลทีจ่ ำหน่ำยภำยในประเทศ ส่งผลใหใ้นภำพรวมกำรขำยน ้ำตำลในประเทศและขำยส่งออกจงึเป็นไปตำมกลไก
ของตลำดและขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถในกำรผลติของผูข้ำยแต่ละรำยซึง่แตกต่ำงกนัไป ทัง้นี้สดัสว่นกำรขำยน ้ำตำลของกลุ่มบรษิทั สำมำรถ
ดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่ตำรำงที ่2.3 อย่ำงไรกด็ ีสำระส ำคญัของพระรำชบญัญตัอิอ้ยและน ้ำตำลไทย ในเรื่องกำรแบ่งปนัผลประโยชน์
กบัชำวไร่ยงัคงเดมิ 
 
สภำวะกำรแขง่ขนั และคู่แขง่ขนั 

 

ในปี 2562 ประเทศไทยมโีรงงำนน ้ำตำลทีเ่ดนิเครื่องผลติจ ำนวน 54 โรง (ไม่รวมโรงงำนทีไ่ม่ด ำเนินงำน และใบอนุญำตใหม่ทีย่งั
ไม่ไดก้่อสรำ้งโรงงำน) มกีำรหบีออ้ยรวมประมำณ 130.97 ลำ้นตนัออ้ย/ปี ผลติน ้ำตำลประมำณ 14.58 ลำ้นตนั  น ้ำตำลตวัเลขประมำณกำร 
ณ ปิดหบี ในสว่นของกำรละลำยนอกฤด ูทำงรำชกำรไม่ไดป้ระกำศตวัเลข แต่โดยปกตปิรมิำณตอ้งลดลง เพรำะมกีำรสญูเสยีจำกกำรแปร
สภำพน ้ำตำลทรำยดบิเป็นขำว (ขึน้อยู่กบัปรมิำณ และคุณภำพออ้ยเขำ้หบีแต่ละปี) โดยมรีะยะเวลำกำรหบีออ้ยในแต่ละปีประมำณ 4 - 5 
เดอืนเท่ำนัน้ (นบัจำกวนัแรกทีม่โีรงงำนเปิดหบีและจบทีโ่รงงำนสดุทำ้ยปิดหบี) ฤดกูำรหบีออ้ยจะเริม่ประมำณเดอืนพฤศจกิำยนของแต่ละ
ปีจนถึงประมำณต้นเดอืนเมษำยน  จ ำนวนของโรงงำนน ้ำตำลปจัจุบนัถูกควบคุมจำกทำงภำครฐัโดยผู้ประกอบกำรโรงงำนน ้ำตำลต้อง
ไดร้บัอนุญำตจำกคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำย และกรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรมก่อน ถงึจะขยำยก ำลงักำรผลติหรอืยำ้ยฐำน
กำรผลติหรอืสรำ้งโรงงำนน ้ำตำลแห่งใหม่ได ้ 
 

ในปี 2562 ประเทศไทยมโีรงงำนน ้ำตำลทีเ่ดนิเครื่องผลติจ ำนวน 54 โรง สำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มโรงงำนน ้ำตำลซึง่เป็นผูผ้ลติรำย
ใหญ่ของประเทศไทยไดเ้ป็น 6 กลุ่มใหญ่ ทีเ่หลอืเป็นผูผ้ลติรำยย่อย โดยกลุ่มโรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น ถอืไดว้่ำเป็นกลุ่มผูผ้ลติทีม่ปีรมิำณ
อ้อยเข้ำหีบเป็นอันดับ 3 มีส่วนแบ่งตลำดประมำณร้อยละ 8 ซึ่งปจัจุบันมีโรงงำนทัง้หมด 5 โรง ตัง้อยู่ใน 3 ภูมิภำค คือ ภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (2 โรง) ภำคตะวนัตก (2 โรง) และภำคตะวนัออก (1 โรง) โดยตำรำงที ่2.3 แสดงยอดขำยของน ้ำตำล และสดัส่วน
สง่ออกต่อกำรขำยในประเทศ 3 ปียอ้นหลงั 
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ตารางที ่2.3: ยอดขายน ้ าตาล และสดัส่วนการส่งออกต่อการขายในประเทศ 3 ปียอ้นหลงั 
 

 
 
 
น ้าตาล : การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 

นโยบำยกำรจดัหำวตัถุดบิ 

นโยบำยกำรจดัหำวตัถุดิบเพื่อป้อนโรงงำนจดัเป็นหวัใจส ำคญัอนัดบัต้นๆ ของโรงงำนน ้ำตำล เน่ืองจำกสภำวะในปจัจุบนัที่
อุตสำหกรรมน ้ำตำลมกี ำลงักำรผลติรวมมำกกว่ำปรมิำณออ้ยทีม่ใีนประเทศท ำใหทุ้กโรงงำนน ้ำตำลต้องหำออ้ยมำป้อนโรงงำนใหไ้ดม้ำก
ที่สุดเพื่อลดต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ต่อหน่วยลง ปจัจุบนัวิธีหลกัที่กลุ่มโรงงำนน ้ำตำลใช้เพื่อกำรจดัหำวตัถุดิบคอืระบบกำรให้กำร
สนับสนุนทำงกำรเงนิแก่ชำวไร่ หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัในอุตสำหกรรมในระบบ “ เกี๊ยว ”  ระบบกำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงนิของโรงงำนจะ
เป็นกำรท ำสญัญำซือ้ออ้ยล่วงหน้ำจำกเกษตรกรโดยทีเ่กษตรกรจะสำมำรถขอเงนิกูจ้ำกโรงงำนน ้ำตำลเพื่ อน ำไปใชใ้นกำรลงทุนปลูกออ้ย  
เมื่อถงึฤดเูกบ็เกีย่วชำวไร่จะน ำออ้ยมำสง่ใหแ้ก่โรงงำนและโรงงำนจะหกัค่ำออ้ยดงักล่ำวจำกเงนิกูท้ีไ่ดใ้หแ้ก่เกษตรกรแต่ละรำยไป   

 

กลยุทธท์ีผ่่ำนมำทีบ่รษิทัใชใ้นกำรจดัหำวตัถุดบิคอืกำรท ำใหช้ำวไร่ออ้ยทีส่่งออ้ยใหก้บัโรงงำนไดร้บัผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยำว
ซึง่จะท ำใหช้ำวไร่ออ้ยมแีรงจงูใจทีจ่ะปลูกออ้ยเพื่อป้อนโรงงำนต่อไปและเป็นกำรเตบิโตไปพรอ้มกบัโรงงำน  นโยบำยหลกัของบรษิทัทีใ่ช้
โดยเฉพำะทีภ่ำคอสีำนคอื   “ชำวไร่ร ่ำรวย โรงงำนรุ่งโรจน์ ชุมชนชื่นชอบ”  ซึง่เป็นนโยบำยทีมุ่่งเน้นกำรสรำ้งและส่งเสรมิอำชพีระยะยำว
ใหแ้ก่ชำวไร่ออ้ยและเป็นระบบทีต่ดัตวักลำงหรอื “หวัหน้ำโควตำ” ออกไปท ำใหบ้รษิทัสำมำรถรูถ้งึปญัหำของชำวไร่ไดโ้ดยตรงและสำมำรถ
ใหก้ำรช่วยเหลอืชำวไร่ได ้ อกีทัง้บรษิทัยงัใหก้ำรสนบัสนุนทำงดำ้นเครื่องมอื วชิำกำรและปจัจยักำรผลติเช่นใหเ้งนิกูเ้พื่อซือ้รถขนออ้ยแก่
ชำวไร่รำยย่อยกำรใหก้ำกหมอ้กรองแก่ชำวไร่เพื่อน ำไปใชเ้ป็นปุ๋ยส ำหรบักำรปลูกออ้ยโดยไม่คดิมลูค่ำ กำรส่งผูเ้ชีย่วชำญทำงดำ้นเกษตร
มำใหค้วำมรูใ้นเรื่องกำรปลกูออ้ย กำรป้องกนัและกำรก ำจดัศตัรพูชื กำรกระท ำดงักล่ำวจดัเป็นกลยุทธท์ีท่ ำใหบ้รษิทัมคีวำมสมัพนัธท์ี่ดกีบั
ชำวไร่และก่อใหเ้กดิกำรเตบิโตไปพรอ้มๆ กนัอย่ำงเป็นระบบ 

 
นโยบำยกำรผลติ 

บรษิทัมุง่เน้นกำรผลติน ้ำตำลทรำยขำวและขำวบรสิทุธิใ์หไ้ดม้ำกทีส่ดุเท่ำทีจ่ะสำมำรถหำตลำดได ้เน่ืองจำกสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นสนิคำ้ 
ทีม่รีำคำขำยสงูและใหผ้ลตอบแทนก ำไรมำกกว่ำ  นอกจำกนี้ บรษิทัยงัคงนโยบำยกำรปรบัปรงุและพฒันำประสทิธภิำพกำรผลติโดยกำรที่
บรษิทัมปีระสทิธภิำพกำรผลติทีด่ ีสงูกว่ำค่ำเฉลีย่ของอตุสำหกรรม จะช่วยใหบ้รษิทัมตีน้ทุนต่อหน่วยลดลง  เพิม่ศกัยภำพในกำรแขง่ขนั 

 
นโยบำยกำรตลำด 

บรษิัทมุ่งเน้นกำรขำยตรงใหก้บัภำคอุตสำหกรรมโดยบรษิทัให้ควำมส ำคญักบัคุณภำพของสนิคำ้และกำรส่งมอบทีต่รงเวลำ โดย
ลกูคำ้สว่นใหญ่เป็นผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมเครื่องดื่มและขนมหวำนเป็นหลกั   
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นอกเหนือจำกกลยุทธ์กำรมุ่งเน้นกำรขำยให้กับภำคอุตสำหกรรมแล้ว บริษัทเองยงัให้ควำมส ำคญักับกำรขำยน ้ำตำลให้กบั
ผูป้ระกอบกำรทีเ่ป็นผูผ้ลิต ผลติภณัฑอ์ำหำรเพื่อกำรส่งออก (re-exporter) เนื่องจำกกำรขำยน ้ำตำลใหก้ลุ่มผูผ้ลติดงักล่ำวบรษิทัจะไดร้บั
ผลตอบแทนทีด่กีว่ำกำรขำยสง่ออกทัว่ๆ ไปเนื่องจำกตน้ทุนค่ำขนสง่ทีถู่กกว่ำ 
 
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีส่ ำคญัของกระบวนกำรผลติน ้ำตำลทรำยจะเกดิจำกน ้ำเสยีทีใ่ชใ้นกระบวนกำรผลติ และฝุ่นขีเ้ถ้ำทีเ่กดิ
จำกกำรเผำไหมข้องหมอ้ไอน ้ำ  ซึง่บรษิัทไดค้ ำนึงถงึและหำมำตรกำรป้องกนัต่ำงๆ เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และใหเ้ป็นไป
ตำมมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม  

 
น ้าตาล : งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
- ไม่ม ี– 

 
ผลิตภณัฑห์ลกั : ไฟฟ้าและไอน ้า 
 
ไฟฟ้าและไอน ้า : ลกัษณะผลิตภณัฑ ์
               โครงกำรน้ีอยู่ภำยใต้ บรษิทั โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั โดยจ ำหน่ำยไฟฟ้ำพรอ้มกบัไอน ้ำใหโ้รงงำนน ้ำตำล และโรงงำน
อื่นๆ ในกลุ่ม    รวมถงึสำมำรถจ ำหน่ำยใหก้บักำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลติและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคได ้  เมื่อมไีฟฟ้ำทีเ่กนิควำมตอ้งกำรของกลุ่ม 
ปจัจุบนับรษิทัมสีำขำรวม 3 สำขำ โดยสำขำทีห่น่ึงตัง้อยู่ใกลเ้คยีงกบัโรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น อ.น ้ำพอง จ.ขอนแก่น มกี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ 
30 เมกะวตัต ์โดยจ ำหน่ำยใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ จ ำนวน 20 เมกะวตัต ์สำขำทีส่องตัง้อยู่ใกลเ้คยีงกบัโรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย อ.บ่อพลอย 
จ.กำญจนบุร ี(โครงกำรพลงังำนทดแทนบ่อพลอย) มกี ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ 90 เมกะวตัต์ โดยจ ำหน่ำยใหก้บักำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลติ จ ำนวน 
30 เมกะวตัต์ และสำขำที่สำมตัง้อยู่ใกล้เคยีงกบัโรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น อ.วงัสะพุง จ.เลย มีก ำลงักำรผลติไฟฟ้ำ 70 เมกะวตัต์ โดย
จ ำหน่ำยใหก้บักำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค จ ำนวน 2.12 เมกะวตัต ์

นอกจำกนี้ บรษิทัย่อย 1 แห่ง ซึง่เป็นโรงงำนน ้ำตำลและมโีรงงำนไฟฟ้ำ ไดท้ ำสญัญำขำยไฟฟ้ำใหก้บักำรไฟฟ้ำสว่นภูมภิำค รวม
จ ำนวน 3.81 เมกะวตัต ์
 
ไฟฟ้าและไอน ้า : การตลาดและสภาวะการแข่งขนั 
 เน่ืองจำกธุรกจิน้ีเป็นกำรจ่ำยไฟฟ้ำใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำคตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ  ดงันัน้จงึมผีูร้บั
ซือ้ทีแ่น่นอน  จงึไม่มกีำรแขง่ขนักนัทำงกำรตลำด   สว่นไฟฟ้ำอกีสว่นหน่ึงและไอน ้ำ ทำงบรษิทัไดข้ำยใหแ้ก่บรษิทัในเครอื เพื่อใชส้ ำหรบั
ผลติเอทำนอลและน ้ำตำล   โดย 100% จะเป็นกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศ 
 
ตารางที ่2.7: ยอดขายและราคาขายเฉลีย่ของไฟฟ้า ใน 3 ปีย้อนหลงั 

 

  

2562 2561 2560

ยอดขาย (เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 372,481          346,894          268,893          

ราคาขายเฉลีย่ (บาท/เมกะวตัต์-ชัว่โมง) 2,952              2,940              2,795              
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ไฟฟ้าและไอน ้า : การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 
นโยบำยกำรจดัหำวตัถุดบิ 

กำรจดัหำวตัถุดบิถอืไดว้่ำเป็นสว่นส ำคญัในกำรประกอบธุรกจิไฟฟ้ำ  โดยเฉพำะอย่ำงยิง่โรงงำนไฟฟ้ำของบรษิทัทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิหลกั
คอืกำกออ้ย   โดยในแต่ละปี ปรมิำณออ้ยเขำ้หบีของบรษิทัจะไม่แน่นอน ดงันัน้ในปีทีม่อีอ้ยเขำ้หบีในปรมิำณน้อย กจ็ะส่งผลกระทบต่อ
ปรมิำณเชือ้เพลงิทีจ่ะใชใ้นโรงไฟฟ้ำได ้  อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัไดม้กีำรเตรยีมควำมพรอ้มโดยกำรจดัซือ้เชือ้เพลงิชวีมวลจำกภำยนอกมำ
รองรบั  เช่น จดัซือ้กำกออ้ยจำกโรงงำนน ้ำตำลขำ้งเคยีง  เป็นตน้ 
 
นโยบำยกำรผลติ 

 (1)   กำรมุ่งเน้นกำรบรหิำรตน้ทุนกำรผลติ 
บรษิทัมุ่งเน้นกำรบรหิำรตน้ทุนกำรผลติใหต้ ่ำทีส่ดุ  โดยต้นทุนของกำรผลติกระแสไฟฟ้ำและไอน ้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นตน้ทุนเชือ้เพลงิ 

และค่ำเสื่อมรำคำ  ดงันัน้กำรใชเ้ชือ้เพลงิอย่ำงมปีระสทิธภิำพจงึเป็นสิง่จ ำเป็น  นอกจำกนี้ กำรผลติใหม้ ีEconomy of Scale กจ็ะเป็นกำร
ช่วยลดค่ำใชจ้่ำยคงทีต่่อหน่วยลงมำ   

 
(2)   กำรปรบัปรุงและพฒันำประสทิธภิำพกำรผลติ 
ในกำรทีบ่รษิทัมเีชือ้เพลงิ คอื กำกออ้ยเป็นของตนเอง  ดงันัน้กำรควบคุมคุณภำพของเชือ้เพลงิใหเ้หมำะสม เพื่อเกดิประสทิธภิำพ

กำรใชเ้ชือ้เพลงิใหด้ทีีสุ่ด  เช่น กำรควบคุมควำมชืน้ของกำกออ้ย ผ่ำนระบบ Bagasse Dryer หรอืกำรสรำ้งหลงัคำขึน้ปกคลุมเพื่อบงัฝน 
เป็นตน้ 
 
นโยบำยกำรตลำด 

เน่ืองจำกกำรขำยไฟฟ้ำใหก้บักำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติ เป็นไปตำมสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำระยะยำว  โดยมสีตูรกำรค ำนวณรำคำทีต่ำยตวั 
ตำมรำคำก๊ำซธรรมชำตแิละอตัรำแลกเปลีย่น  ดงันัน้บรษิทัจงึมผีูซ้ือ้ที่แน่นอน  แต่อย่ำงไรกต็ำมกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำในช่วงเวลำทีก่ำรไฟฟ้ำ
มคีวำมตอ้งกำรสงู  กจ็ะท ำใหบ้รษิทัไดร้บัรำคำขำยต่อหน่วยทีส่งูขึน้ สว่นรำคำขำยทีบ่รษิทัขำยใหบ้รษิทัในเครอื  บรษิทัจะก ำหนดรำคำให้
เท่ำกบัรำคำขำยทีบ่รษิทัขำยใหก้บักำรไฟฟ้ำฝำ่ยผลติ 

 
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

โครงกำรดงักล่ำวได้ผ่ำนกำรศกึษำผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (EIA) เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ส ำหรบัโรงงำนที่ขอนแก่นได้รบักำรขีน้
ทะเบยีนกบั CDM Executive Board เพื่อรบักำรสนับสนุนใหเ้ป็นโครงกำร CDM (Clean Development Mechanism ตำมอนุสญัญำเกยีว
โตโปรโตคอล) ซึง่ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก    

  
ไฟฟ้า และไอน ้า : งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ 
- ไม่ม ี- 
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3. ปัจจยัความเส่ียง  
 

            ปจัจยัควำมเสีย่งในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของผู้ลงทุนอย่ำงมนีัยส ำคญั
สำมำรถสรุปไดด้งันี้  

1. ความเส่ียงจากการจดัหาวตัถดิุบ – อ้อย 
บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) เป็นอุตสำหกรรมทีผ่ลติน ้ำตำลทรำยซึง่ใชอ้อ้ยเป็นวตัถุดบิหลกั นอกจำกนี้บรษิทัยงัมี

กำรลงทุนในโครงกำรต่อยอดอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภณัฑ์ผลพลอยได้และของเสยีที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลมำเป็นวตัถุดิบเพื่อสร้ำง
มลูค่ำเพิม่ ดงันัน้ผลประกอบกำรบรษิทัจะพึง่พงิต่อปรมิำณออ้ยซึง่เป็นวตัถุดบิตน้ทำงเป็นส ำคญั   

ควำมผนัผวนของปรมิำณออ้ยเกดิจำก 2 สำเหตุหลกั คอื (1) ปรมิำณพืน้ทีใ่นกำรเพำะปลกูออ้ย (จ ำนวนไร่) ทีเ่ปลีย่นแปลงไปซึง่
อำจเกดิจำกเกษตรกรเปลีย่นไปเพำะปลกูพชืไร่อื่นทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูกว่ำ รวมถงึเกดิจำกนโยบำยกำรสง่เสรมิของภำครฐั (2) ผลผลติออ้ย
ต่อพืน้ทีเ่พำะปลูก (ตนัออ้ยต่อไร่) ทีเ่ปลีย่นแปลงไป อนัเกดิจำกสภำวะอำกำศที่เปลีย่นแปลง เช่น ภยัแลง้ และน ้ำท่วม อนัเนื่องมำจำก
สภำวะโลกรอ้น เป็นตน้ 

ดงันัน้เพื่อลดผลกระทบจำกควำมเสีย่งขำ้งต้น บรษิทัจงึไดใ้หก้ำรสง่เสรมิและช่วยเหลอืแก่เกษตรกรชำวไร่ออ้ย ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง
ของเงนิกูใ้นกำรลงทุนเพำะปลกู  กำรสนบัสนุนในสว่นของวตัถุดบิในกำรเพำะปลกู  กำรท ำระบบชลประทำน กำรน ำเทคโนโลยเีขำ้มำช่วย
เพิม่ผลผลติและประสทิธภิำพกำรผลติ  กำรลดบทบำทของพ่อคำ้คนกลำงซือ้ขำยอ้อย ซึง่ควำมช่วยเหลอืทัง้หมดส่งผลใหช้ำวไร่มีฐำนะ
ควำมเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้   

2.  ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้าตาลตลาดโลก 
ในกำรซือ้ขำยน ้ำตำลในตลำดโลกนัน้ น ้ำตำลจดัไดว้่ำเป็นสนิคำ้หนึ่งทีม่คีวำมผนัผวนทำงดำ้นรำคำสงูเมื่อเทยีบกบัสนิคำ้เกษตร

อื่น ๆ โดยรำคำน ้ำตำลตลำดโลกจะขึน้อยู่กบัปจัจยัหลำยอย่ำง เช่น อุปสงค ์อุปทำนของประเทศผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค ผูส้่งออก และผูน้ ำเขำ้ 
กำรเกง็ก ำไรจำกนักเกง็ก ำไร สภำพภูมอิำกำศทีเ่อื้ออ ำนวยกบักำรเพำะปลูกในแต่ละประเทศ นโยบำยกำรส่งเสรมิ กำรแทรกแซง กำร
สง่ออก กำรน ำเขำ้ของอุตสำหกรรมน ้ำตำลและภำครฐั โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศทีพ่ฒันำแลว้  อกีทัง้ในปจัจุบนัรำคำน ้ำตำลยงัมสีว่นหนึ่ง
ทีส่มัพนัธก์บัรำคำน ้ำมนัเชือ้เพลงิดว้ย เนื่องจำกออ้ยและกำกน ้ำตำลสำมำรถน ำไปผลติเป็นแอลกอฮอลห์รอืทีเ่รยีกว่ำ “เอทำนอล” ส ำหรบั
ผสมกบัน ้ำมนัเพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในรถยนตไ์ด ้ดว้ยปจัจยัดงักล่ำว สง่ผลใหร้ำคำซือ้ขำยน ้ำตำลในตลำดโลกค่อนขำ้งผนัผวน  

โดยทัว่ไปโรงงำนน ้ำตำลในประเทศไทยมภีำระผูกพนัในกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำลใหเ้พยีงพอต่อควำมตอ้งกำรภำยในประเทศก่อน  
สว่นน ้ำตำลทีเ่หลอืนัน้โรงงำนจงึจะสำมำรถน ำไปขำยสง่ออกได ้ โดยแต่ละปีส ำนกังำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำยจะประมำณกำร
ปรมิำณควำมตอ้งกำรบรโิภคภำยในประเทศ และจะจดัสรรปรมิำณดงักล่ำวใหแ้ก่โรงงำนน ้ำตำลแต่ละแห่งตำมสดัสว่นของปรมิำณน ้ำตำลที่
ผลติได ้ สง่ผลใหส้ดัสว่นของน ้ำตำลภำยในประเทศ และน ้ำตำลสง่ออกของแต่ละโรงงำนค่อนขำ้งใกลเ้คยีงกนั  ซึง่จะอยู่ระหว่ำง 20:80 ถงึ 
30:70 ขึน้อยู่กบัปรมิำณออ้ยเขำ้หบีทัว่ทัง้ประเทศ ปี 2562 รำคำน ้ำตำลตลำดโลกมคีวำมผนัผวนค่อนขำ้งมำก โดยรำคำปรบัระดบัลงมำที่ 
12 - 13 เซนต์ต่อปอนด ์ซึ่งกำรที่รำคำน ้ำตำลผนัผวนเช่นนี้เกดิจำกกำรเพิม่ขึน้ของปรมิำณผลผลติอ้อยทัว่โลก ประกอบกบักำรบรโิภค
น ้ำตำลยงัคงมแีนวโน้มทีต่ ่ำกว่ำปรมิำณกำรผลติน ้ำตำล ซึง่ภำวะอุปทำนสว่นเกนิดงักล่ำวส่งผลใหร้ำคำน ้ำตำลอยู่ในระดบัต ่ำ แมว้่ำปรมิำณ
ผลผลติน ้ำตำลในฤดูกำรผลติ 2561/2562 จะลดลงจำกฤดูกำรผลติก่อนหน้ำนี้กต็ำม  ทัง้นี้หำกบรษิทัไม่สำมำรถก ำหนดรำคำขำยใหไ้ด้
อย่ำงน้อยเท่ำกบัระดบัรำคำทีใ่ชส้ ำหรบัก ำหนดรำคำออ้ยได ้จะสง่ผลกระทบค่อนขำ้งรุนแรงต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ดงันัน้เพื่อเป็น
กำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรผนัผวนของรำคำน ้ำตำลตลำดโลก บรษิัทจงึไดม้กีำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรท ำสญัญำซือ้ขำยน ้ำตำล
ล่วงหน้ำผ่ำนสถำบนักำรเงนิ ตลอดจนตดิตำมสถำนกำรณ์และวเิครำะหแ์นวโน้มหรอืผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้อย่ำงระมดัระวงั โดยมกีำร
ประชุมหำรอืในกำรประชุมของผูบ้รหิำรทุกเดอืน เพื่อก ำกบัดูแลนโยบำยและกำรด ำเนินกำรใหส้ำมำรถปรบัตวัไดท้นัต่อสถำนกำรณ์  ซึง่
กำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำวท ำใหบ้รษิทัสำมำรถคงรกัษำควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและไม่ท ำใหอ้ยู่ภำยใตค้วำมเสีย่งจำกกำรผนัผวน
ของรำคำน ้ำตำลมำกเกนิไป   
  อย่ำงไรกต็ำม เมื่อก่อนผลประกอบกำรของบรษิทัพึง่พงิเฉพำะธุรกจิน ้ำตำลและกำกน ้ำตำลเท่ำนัน้ ควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวน
ของรำคำน ้ำตำลตลำดโลกจงึส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัค่อนขำ้งมำก แต่ในปจัจุบนับรษิัทมโีครงกำรลงทุนต่อยอด เช่น 
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โครงกำรโรงงำนผลติเอทำนอล โครงกำรโรงงำนผลติปุ๋ยอนิทรยีแ์ละโครงกำรโรงงำนผลติกระแสไฟฟ้ำ ดงันัน้ผลประกอบกำรของบรษิทัจงึ
พึง่พงิกบัรำคำน ้ำตำลตลำดโลกน้อยลง ผลกระทบของควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลตลำดโลกจงึน้อยลงเช่นกนั   

3.  ความเส่ียงจากนโยบายภาครฐั 
อุตสำหกรรมออ้ยและน ้ำตำลในประเทศไทยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมและก ำกบัดแูลโดยคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำยภำยใต้

พระรำชบญัญตัอิ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ซึ่งมสีำระส ำคญัของกำรควบคุมและก ำหนดกำรจดัสรรช่องทำงกำรจ ำหน่ำยน ้ำตำล
ออกเป็นระบบสดัส่วนปรมิำณน ้ำตำลขำยในประเทศและขำยต่ำงประเทศ กำรจดักำรรำคำจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยภำยในประเทศ  กำร
จดัสรรส่วนแบ่งรำยได้ของระบบระหว่ำงโรงงำนน ้ำตำลและเกษตรกรชำวไร่อ้อยภำยใต้ระบบแบ่งปนัผลประโยชน์ 70 : 30 และกำร
ควบคุมกำรเปิดโรงงำนน ้ำตำล เป็นต้น จะเหน็ได้ว่ำนโยบำย กฎระเบยีบต่ำงๆ ที่ออกโดยคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย ล้วนมี
ผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลติ และผลประกอบกำรของบรษิทั เช่น ระบบแบ่งปนัผลประโยชน์ 70 : 30 จะเป็นทีม่ำของกำรค ำนวณรำคำ
ออ้ยทีโ่รงงำนน ้ำตำลจะตอ้งจ่ำยใหก้บัชำวไร่ นโยบำยกำรปรบัรำคำขำยน ้ำตำลภำยในประเทศ กำรน ำส่งเงนิเขำ้กองทุนออ้ยและน ้ำตำล 
รวมถงึนโยบำยสง่เสรมิกำรเกษตรพชืไร่ชนิดอื่นทีอ่ำจจงูใจใหเ้กษตรกรชำวไร่ออ้ยหนัไปเพำะปลกูพชืทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูกว่ำ เป็นตน้ 

อย่ำงไรกต็ำม ในปี 2562 บรษิัทยงัคงด ำเนินกำรตำมนโยบำยของภำครฐัอย่ำงเคร่งครดัตำมมำตรกำรต่ำงๆ ที่หน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้งได้ก ำหนดขณะที่พระรำชบญัญตัิอ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ที่แก้ไขเพื่อไม่ให้ขดักบัพนัธกรณีต่อองค์กำรกำรค้ำโลก 
(WTO) ยงัอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรนิตบิญัญตั ิบรษิัทได้ติดตำมควำมเสีย่งนี้อย่ำงใกล้ชดิและพร้อมที่จะก ำหนดแผนงำนที่เกี่ยวขอ้งให้
สำมำรถปฏบิตัติำมกฎหมำยไดอ้ย่ำงถูกตอ้งต่อไป 

4.  ความเส่ียงจากการเกิดหน้ีเสียจากระบบการให้สินเช่ือชาวไรอ้่อย (เงินเก๊ียว) 
ในกำรประกอบกจิกำรโรงงำนน ้ำตำลจะมกีำรปล่อยเงนิกู ้หรอืเงนิสนบัสนุนอื่นๆ ใหก้บัชำวไร่เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกำร

เพำะปลกูออ้ย หรอืทีเ่รยีกว่ำ “กำรเกีย๊วออ้ย” ซึง่เป็นเสมอืนกบักำรจองออ้ยส ำหรบัเขำ้หบีในโรงงำนภำยหลงัจำกทีอ่อ้ยโตขึน้พรอ้มตดั จะ
เป็นเวลำเดยีวกบัทีโ่รงงำนน ้ำตำลเริม่เปิดหบีออ้ย เกษตรกรชำวไร่ออ้ยจะตดัออ้ยและสง่ออ้ยใหก้บัโรงงำนและรบัเงนิค่ำออ้ย โดยมกีำรหกั
เงนิกูย้มืหรอืเงนิสนบัสนุนอื่นๆ ออก  ควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกกำรเกีย๊วออ้ยคอื ชำวไร่ไม่สำมำรถสง่ออ้ยหรอืจ่ำยช ำระเงนิสง่เสรมิ (เงนิเกี๊ยว) 
คนืไดต้ำมระยะเวลำทีก่ ำหนดซึง่อำจมสีำเหตุมำจำกภยัธรรมชำต ิสภำพภูมอิำกำศ หรอืควำมแหง้แลง้ทีท่ ำใหผ้ลผลติออ้ยลดลง หรอืเกดิ
ควำมเสยีหำยจำกโรคระบำด สง่ผลใหห้นี้ทีเ่กดิจำกกำรเกีย๊วออ้ยกลำยเป็นหนี้เสยี จงึท ำใหบ้รษิทัตอ้งตัง้ส ำรองหนี้สงสยัจะสญูเพิม่ขึน้ 

อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัไดค้ ำนึงถงึปจัจยัควำมเสีย่งดงักล่ำวจงึไดม้กีำรพฒันำระบบกำรเกีย๊วออ้ยใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ โดยน ำ
ระบบดำวเทยีม (GPS) ในกำรตรวจสอบและส ำรวจพืน้ทีป่ลูกออ้ยมำช่วยในกำรลดปญัหำกำรอำ้งสทิธคิวำมเป็นเจำ้ของไร่ออ้ยและยงัใช้
ส ำหรบักำรวำงแผนกำรจดัหำออ้ย อกีทัง้บรษิทัไดพ้ฒันำโปรแกรมบนแทบ็เลต็ เพื่อกำรตดิตำมออ้ยและหนี้สนิของเกษตรกรแต่ละรำยได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมถงึพฒันำระบบฐำนขอ้มลูชำวไร่ทัง้ในดำ้นควำมสำมำรถในกำรเพำะปลกู ลกัษณะกำรก่อหนี้ ขอ้มลูหลกัประกนั 
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหนี้ เพื่อช่วยวิเครำะห์วงเงินในกำรให้สนิเชื่อที่เหมำะสมกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้และมูลค่ำ
ทรพัยส์นิค ้ำประกนั  

 5.     ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศยงัคงส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

เนื่องจำกบรษิทัมกีำรส่งออกน ้ำตำลประมำณรอ้ยละ 70 - 80 ของยอดขำย รวมถงึกำรน ำเขำ้เครื่องจกัร อุปกรณ์ และกำรด ำเนินธุรกจิใน
ต่ำงประเทศ แต่อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มบรษิทัไดม้กีำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งโดยกำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward 
Contract) หรอืกำรบรหิำรอตัรำแลกเปลีย่นแบบ Natural Hedge โดยกำรน ำเงนิจำกกำรขำยผลติภณัฑน์ ้ำตำลทีเ่ป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศ
มำจ่ำยช ำระค่ำใชจ้่ำยทีเ่ป็นเงนิสกุลต่ำงประเทศเดยีวกนั  

กำรก ำหนดรำคำออ้ยผ่ำนระบบแบ่งปนัผลประโยชน์ 70 : 30 ท ำใหต้้นทุนค่ำออ้ยของบรษิทัซึง่เป็นต้นทุนส่วนใหญ่กบัรำยได้
ของบรษิัทมอีตัรำแลกเปลี่ยนในทศิทำงเดยีวกนั นอกจำกนี้ยงัมกีำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชดิ เพื่อ ให้
บรษิทัสำมำรถด ำเนินกำรไดท้นัต่อสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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6.  ความเส่ียงจากโครงการลงทุนในประเทศลาว และกมัพชูา 
โครงกำรทัง้สองประเทศเป็นโครงกำรทีร่เิริม่ธรุกจิน ้ำตำลในต่ำงประเทศของบรษิทั โดยบรษิทัไดร้บัพืน้ทีส่มัปทำนจำกภำครฐัใน

กำรเพำะปลูกอ้อยและได้รบัอนุญำตในกำรก่อสร้ำงโรงงำนน ้ำตำล ซึ่งบรษิัทไม่เพยีงแต่พจิำรณำในเรื่องของผลตอบแทนเท่ำนัน้ แต่ยงั
ค ำนึงถงึกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีส่ ำคญั ดงันี้ 

1)  ปรมิำณอ้อยไม่เพยีงพอต่อกำรผลติ อนัสบืเนื่องจำกสภำพภูมอิำกำศที่แปรปรวน ภยัธรรมชำติ ศตัรูพชืระบำด รวมถึง
สภำพดนิทีไ่ดร้บัสมัปทำนมคีวำมเสื่อมโทรม จงึท ำใหม้คีวำมผนัผวนของปรมิำณออ้ยเขำ้หบีในแต่ละปี และส่งผลใหผ้ลผลติต่อพืน้ทีม่ไีม่
มำกพอทีจ่ะถงึจุดคุม้ทุนกำรผลติ 

2) ปญัหำในกำรบรหิำรจดักำร เช่น กำรขำดเทคโนโลยใีนกำรเพำะปลูกอ้อยในพื้นที่ขนำดใหญ่ กำรขำดโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ไดแ้ก่ ถนน ระบบขนสง่ รวมถงึกำรขำดแคลนแรงงำนในกำรเพำะปลกูและบุคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถ เป็นตน้ ซึง่กำรปรบัปรุงแกไ้ขปญัหำ
ดงักล่ำวตอ้งใชเ้วลำในกำรพฒันำมำกกว่ำแผนทีว่ำงไว ้ 

3) กำรควบคุมจำกหน่วยงำนภำครฐั โดยเฉพำะโครงกำรลงทุนในประเทศกมัพชูำ ประสบปญัหำในเรื่องนโยบำยพืน้ทีส่มัปทำน 
ควำมไม่ชัดเจนของพื้นที่สมัปทำนกับพื้นที่ที่ชำวบ้ำนท ำกิน นโยบำยที่เกี่ยวกับภำษีอำกร รวมถึงควำมไม่ชัดเจนเรื่องกฎเกณฑ์ 
กฎระเบยีบทำงรำชกำรของประเทศนัน้ๆ ทีม่กีำรแกไ้ขและเปลีย่นแปลง ซึง่อำจส่งผลใหเ้กดิปญัหำขอ้พพิำทกบัชุมชน แต่อย่ำงไรกต็ำม 
ประเดน็ดงักล่ำวยงัคงเป็นเรื่องทีบ่รษิทัใหค้วำมส ำคญัและพรอ้มทีจ่ะบรหิำรจดักำรหรอืแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

ในปี 2562 โครงกำรในต่ำงประเทศยงัประสบภำวะขำดทุน โดยทำงบริษัทอยู่ระหว่ำงพจิำรณำแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่
เหมำะสมในประเทศกมัพชูำ ส่วนกำรด ำเนินกำรทีป่ระเทศลำวนัน้บรษิทัไดบ้รหิำรควำมเสีย่งดว้ยกำร 1) ควบคุมกำรใชง้บประมำณ 2) มี
กำรใหเ้งนิกูแ้ก่ชำวไร่ คู่คำ้ เพื่อขยำยพืน้ทีเ่พำะปลกู และ 3) พฒันำสภำพดนิทีเ่สือ่มโทรมอย่ำงต่อเนื่อง   

7.  ความเส่ียงจากการสรรหาและรกัษาบุคลากรในองคก์ร เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยืน  
กำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัจ ำเป็นต้องพึง่พำบุคลำกรเป็นหลกั ตลอดจนจ ำเป็นต้องมทีัง้ปรมิำณบุคลำกรทีเ่พยีงพอและมี

คุณภำพ  โดยเฉพำะในระดบัผูบ้รหิำรจะตอ้งมเีพยีงพอต่อควำมตอ้งกำรทำงธุรกจิ เพื่อสนบัสนุนและผลกัดนัใหก้ลยุทธข์องบรษิทัฯ ประสบ
ผลส ำเร็จ บริษัทจึงเล็งเห็นควำมจ ำเป็นที่จะต้องยกระดบักระบวนกำรสรรหำ รกัษำ และพฒันำศกัยภำพของพนักงำนให้ทนัต่อกำร
เปลีย่นแปลง โดยมกีำรด ำเนินกำรเพื่อลดควำมเสีย่งดำ้นบุคลำกรดว้ยมำตรกำรต่ำง ๆ ทีมุ่่งเน้นกำรพฒันำรำยบุคคล กำรพฒันำพนกังำน
ตำมสำยอำชพี กำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่ง และกำรพฒันำทกัษะหวัหน้ำงำนสูภ่ำวะผูน้ ำองคก์ร  

ในปี 2562 บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำบคุลำกร โดยใหค้วำมรูแ้ละพฒันำทกัษะใหมท่ีเ่กีย่วกบักำรใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อช่วย
พฒันำกำรท ำงำนและเอื้อประโยชน์ต่อกำรใช้ชวีติในโลกยุคดจิติลั กำรให้ควำมรู้ทัง้ทำงด้ำนวชิำชพี และด้ำนกำรบรหิำรจดักำร เพื่อ
เสรมิสร้ำงให้เกดิควำมเขำ้ใจต่อทมีงำนที่มคีวำมแตกต่ำงในเรื่องของกลุ่มอำยุ อกีทัง้ส่งเสรมิให้มรีะบบกำรจดักำรองค์ควำมรู้ ภำยใน
องคก์ร กำรถ่ำยทอดแบ่งปนัควำมรูภ้ำยในสำยงำนและภำยในองคก์ร เพื่อใหเ้กดิกำรน ำควำมรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นกำรพฒันำปรบัปรุงวธิกีำร
ปฏบิตัิงำนอย่ำงต่อเน่ือง  ตลอดจนสร้ำงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศกำรท ำงำนที่เอื้อต่อกำรเสนอและรบัฟงัควำมคดิซึ่งกนัและกนั 
ควบคู่กบักำรพจิำรณำทบทวน ระบบกำรบรหิำรผลงำน ใหม้คีวำมสมัพนัธก์บัระบบบรหิำรค่ำจำ้งและผลประโยชน์ทีจ่งูใจ ใหอ้ยู่ในระดบัที่
สำมำรถแขง่ขนัไดใ้นอุตสำหกรรมเดยีวกนั  เพื่อเป็นกำรยกระดบัคุณภำพชวีติและสรำ้งหลกัประกนัควำมมัง่คงในระยะยำวใหแ้ก่พนกังำน 
อนัจะเป็นกำรช่วยลดควำมเสีย่งในกำรทีอ่งคก์รจะสรรหำบุคลำกรทีม่คีุณภำพจำกภำยนอกองคก์ร และสำมำรถรกัษำบุคลำกรทีม่คีุณภำพ
ใหเ้พยีงพอต่อควำมตอ้งกำรของธุรกจิไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยนื 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 
4.1) ทรพัยสิ์นถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 
 ณ 31 ตุลำคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมทีรพัยส์นิถำวรหลกัทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิดงันี้ 

 
ประเภทและลกัษณะทรพัยส์นิ เน้ือที ่

โดยประมำณ 
ลกัษณะ 

กรรมสทิธิ ์

มลูค่ำสทุธ ิ
ตำมบญัช ี
(ลำ้นบำท) 

 
ภำระผกูพนั 

1. ทีด่นิและสว่นปรบัปรงุทีด่นิ (ไร่)     
    ทีด่นิทีต่ัง้โรงงำน     

- โรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น 1,739.25 เป็นเจำ้ของ 1,024.28  

- โรงงำนน ้ำตำลท่ำมะกำ 239.13 เป็นเจำ้ของ 615.86  
- โรงงำนน ้ำตำลนิวกรงุไทย 1,492.89 เป็นเจำ้ของ 562.96  
- โรงงำนน ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ี 2,570.00 เป็นเจำ้ของ 386.95  
- โรงงำน บจ.เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ 2,032.05 เป็นเจำ้ของ 245.09  
- โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น 420.15 เป็นเจำ้ของ 188.07  
- โรงงำน บจ.เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลำยส ์ 511.45 เป็นเจำ้ของ 204.86  

    ทีด่นิปลกูออ้ย 11,147.58 เป็นเจำ้ของ 1,213.95  
    ทีด่นิอื่นๆ 100,252.99 เป็นเจำ้ของ 651.16  

รวมทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ   5,093.18  
2. อำคำร โรงงำน และสิง่ปลกูสรำ้ง  เป็นเจำ้ของ 4,861.52  
3. เครื่องจกัรดนิและอุปกรณ์  เป็นเจำ้ของ 13,673.41  
4. ยำนพำหนะและเครื่องกลทุ่นแรง  เป็นเจำ้ของ 505.73  
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ ำนกังำน  เป็นเจำ้ของ 37.00  
6. ทรพัยส์นิระหว่ำงก่อสรำ้ง  เป็นเจำ้ของ 1,668.86  
รวมทัง้หมด   25,839.70  
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4.2) ทรพัยสิ์นท่ีไม่มีตวัตนท่ีส าคญั 
 

เครือ่งหมายการค้า 
 
 เครื่องหมำยกำรคำ้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยทีจ่ดทะเบยีนกบักรมทรพัยส์นิทำงปญัญำ มดีงัต่อไปน้ี 
 

 
 

 
 
 

 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

บรษิทัย่อยในประเทศหนึ่งแห่งไดร้บับตัรส่งเสรมิกำรลงทุนจ ำนวน 3 ฉบบั จำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน โดย
ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ตำมพระรำชบญัญตัสิ่งเสรมิกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสทิธปิระโยชน์ ทีไ่ดร้บัรวมถงึกำรไดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิได้
ส ำหรบัก ำไรส ำหรบัปีทีไ่ดจ้ำกกำรประกอบกจิกำรทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิ โดยมกี ำหนด 8 ปี นับตัง้แต่วนัทีเ่ริม่มรีำยไดจ้ำกกจิกำรที่
ไดร้บักำรสง่เสรมิ ตำมรำยละเอยีด ดงันี้ 

บตัรส่งเสริม 
เลขท่ี 

มาตราท่ีได้รบัสิทธิประโยชน์ ลงวนัท่ี ประเภทกิจการท่ีส่งเสริม วนัท่ีเร่ิมมี
รายได้ 

วนัหมดอายุ 

     
1432(2)/2552 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3)  

31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3) 
24 ม.ิย. 2552 - กำรผลติไฟฟ้ำ ไอน ้ำ และน ้ำเพื่ออุตสำหกรรม 30 พ.ย. 2553 29 พ.ย. 2561 

1349(2)/2556 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4)  
34 35(1) 35(2) และ 35(3) 

15 ม.ีค. 2556 - กำรผลติไฟฟ้ำ ไอน ้ำ และน ้ำเพื่ออุตสำหกรรม 21 ม.ค. 2557 20 ม.ค. 2565 

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

12 ก.พ. 2561 - กำรผลติไฟฟ้ำ ไอน ้ำ และน ้ำเพื่ออุตสำหกรรม ยงัไม่มรีำยได้ 

 

นอกจำกนี้ตำมบตัรส่งเสรมิเลขที ่1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บรษิทัย่อยไดส้ทิธใินกำรลดหย่อนภำษีเงนิไดใ้น
อตัรำรอ้ยละ 50 ของอตัรำปกต ิมกี ำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวนัทีก่ำรไดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิไดห้มดอำยุ และตำมบตัรส่งเสรมิทุกฉบบั 
บรษิทัย่อยไดร้บัสทิธิย์กเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรบัเครื่องจกัรทีไ่ดร้บัอนุมตั ิและผูถ้อืหุน้จะไดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิไดส้ ำหรบัเงนิปนัผล
จำกกจิกำรทีไ่ดร้บัส่งเสรมิตลอดระยะเวลำทีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษีเงนิได้ 
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4.3) นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

          ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562 บรษิทัมกีำรลงทุนในบรษิทัย่อยทัง้ทำงตรงและทำงออ้มจ ำนวน 13 บรษิทั และบรษิทัร่วมจ ำนวน 2 
บรษิทัไดแ้ก่   
 บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้โดยตรง 

1) บรษิทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 
2) บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรงุไทย จ ำกดั 
3) บรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั 
4) บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ำกดั 
5) บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ำกดั 
6) บรษิทั โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 
7) บรษิทั  เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลำยส ์จ ำกดั 
8) บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ำกดั  
9) บรษิทั น ้ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั 
10) Koh Kong Sugar Industry Co. Ltd. 
11) Wynn In Trading Co. Ltd.  
12) บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ำกดั 

 
บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้โดยออ้มผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd. 

13) Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
 

บรษิทัร่วม  
1) บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน)  
2) บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 

 
 โดยในจ ำนวนบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้โดยตรงทัง้หมด บรษิทัมอี ำนำจควบคุมหรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีน  
 

 ส ำหรบันโยบำยกำรลงทุนและบรหิำรงำนของบรษิทัในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัจะพจิำรณำลงทุนในบรษิทัย่อยหรอื
บรษิทัร่วมทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิน ้ำตำลทรำย ธุรกจิสำรใหค้วำมหวำน หรอืกจิกำรอื่นทีส่ำมำรถเอือ้ประโยชน์รวมถงึใหผ้ลตอบแทนทีด่กีบั
ธุรกจิของบรษิัทได้  โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั อตัรำผลตอบแทนที่เหมำะสมตำมแต่ละประเภทของธุ รกจินัน้ๆ รวมถึง
พจิำรณำขนำดเงนิลงทุนทีเ่หมำะสม สว่นกำรพจิำรณำสดัสว่นในกำรร่วมลงทุนบรษิทัจะพจิำรณำในหลำยปจัจยั โดยเฉพำะอย่ำงยิง่บรษิทั
จะค ำนึงถงึควำมช ำนำญของบรษิทัในธุรกจินัน้ๆ เป็นส ำคญั หำกบรษิทัไม่มคีวำมช ำนำญกจ็ะร่วมลงทุนในสดัสว่นน้อย และใหผู้ร้่วมทุนทีม่ี
ควำมช ำนำญลงทุนในอตัรำทีส่งูกว่ำ เป็นต้น หำกบรษิทัร่วมลงทุนในสดัส่วนทีม่นีัยส ำคญั บรษิทัจะเขำ้มำมสี่วนร่วมในกำรบรหิำรงำนใน
รูปแบบของกรรมกำรบริษัท หรือ ผู้บริหำรระดบัสูงของบริษัท  ทัง้นี้กำรเข้ำลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดๆ จะต้องผ่ำนกำร
พจิำรณำจำกคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรลงทุนจะตอ้งไม่มคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัแม่ในอนำคต 
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ตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัทีไ่ม่ใช่กำรเงนิ เช่น สว่นแบ่งทำงกำรตลำด ระดบัควำมพงึพอใจของลกูคำ้ 
บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย (น ้ำตำล) ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน ISO9001:2000 ซึง่บรษิทัฯ จะตอ้ง

มกีำรท ำแบบส ำรวจประเมนิควำมพงึพอใจชองลูกคำ้ทัง้ในและต่ำงประเทศ โดยในแต่ละปีจะมกีำรส่งแบบประเมนิใหลู้กคำ้กรอกคะแนน
ควำมพงึพอใจ ซึง่หวัขอ้หลกัๆในกำรประเมนิม ีดำ้นคุณภำพสนิคำ้ กำรบรกิำรก่อนและหลงักำรขำย และดำ้นอื่นๆ เพื่อทีจ่ะไดน้ ำผลกำร
ประเมนิและขอ้เสนอแนะของลกูคำ้มำปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นทีพ่อใจกบัลกูคำ้ ซึง่เป้ำหมำยทีบ่รษิทัฯ ตัง้ไวต้อ้งมค่ีำเฉลีย่ไม่ต ่ำกว่ำ 94 คะแนน
จำก 100 คะแนนเตม็ของผลกำรประเมนิ  โดยผลกำรประเมนิ ยอ้นหลงั 3 ปี เป็นไปตำมรำยละเอยีดดำ้นล่ำง 
 

ผลการประเมินเฉล่ีย ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ในประเทศ 96.65 96.46 98.26 
ต่ำงประเทศ 95.54 95.78 96.71 

                 
ปรมิำณกำรผลติน ้ำตำลและสว่นแบ่งกำรตลำดของบรษิทัและบรษิทัย่อย ยอ้นหลงั 3 ปี มรีำยละเอยีดดงันี้ 
การผลิต/ส่วนแบ่งตลาด ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ปรมิำณน ้ำตำลทีผ่ลติได ้
(เมตรกิตนั) 

1.151 ลำ้น 1.182 ลำ้น 0.713 ลำ้น 

% สว่นแบ่งตลำด 8% 8% 8% 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

  
 ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มขีอ้พพิำททำงกฎหมำยใดๆ ทีม่ผีลกระทบดำ้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทั
ย่อยทีม่จี ำนวนรวมกนัเกนิกว่ำรอ้ยละ 5  ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของงบกำรเงนิรวม 
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6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอ่ืน 
 

6.1) ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์
 

บรษิทั       น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกจิ ผูผ้ลติ - จ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและผลติภณัฑต่์อเนื่อง    

โดยมทีีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ที ่ 503 อำคำร เค เอส แอล ทำวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนศรอียุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
เลขทะเบยีนบรษิทั  บมจ.0107547000214   Home Page  www.kslgroup.com   
โทรศพัท ์               (662)-642-6230              โทรสำร            (662)-642-6228   
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6.2) กระบวนการป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้าตาลตลาดโลก 
  

ประเทศไทยเป็นประเทศทีส่ำมำรถผลติน ้ำตำลเกนิกว่ำควำมตอ้งกำรบรโิภคภำยในประเทศท ำใหม้ปีรมิำณน ้ำตำลเหลอืสว่นหนึ่ง
ส ำหรบัส่งออกไปขำยในต่ำงประเทศ  โดยมสีดัส่วนน ้ำตำลส ำหรบับรโิภคภำยในประเทศต่อน ้ำตำลส่งออก ในแต่ละปีไม่เท่ำกนั  ประมำณ 
20:80 ถึง 30:70 ขึน้อยู่กบัปรมิำณอ้อยเขำ้หบีในแต่ละปี   ดงันัน้จงึท ำใหป้ระเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน ้ำตำลอนัดบัสองของโลก รองจำก
ประเทศบรำซลิ ส่งผลให้รำยได้ของผู้ผลติน ้ำตำลในประเทศไทยส่วนหนึ่งองิกบัรำคำน ้ำตำลตลำดโลก อกีส่วนหนึ่งองิกบัรำคำน ้ำตำล
ภำยในประเทศทีก่ ำหนดโดยนโยบำยของภำครฐั  
 

ในส่วนของรำคำน ้ำตำลตลำดโลกนัน้สบืเน่ืองจำกนโยบำยปกป้องผลประโยชน์และคุม้ครองเกษตรกรในต่ำงประเทศ นโยบำยที่
เกีย่วกบัควำมมัง่คงทำงดำ้นอำหำร ท ำใหป้ระเทศผูน้ ำเขำ้ต่ำง ๆ ไดอ้อกมำตรกำรในกำรควบคุมโดยกำรจ ำกดักำรน ำเขำ้ภำยในประเทศ  
ซึง่มำตรกำรเหล่ำนี้เป็นนโยบำยของภำครฐัทีส่่งผลต่ออุปสงค ์ควำมต้องกำรน ้ำตำลในตลำดโลก  ประกอบกบัปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภำพ
ภูมอิำกำศทีไ่ม่แน่นอน  เช่น กำรเกดิอุทกภยั ภยัแลง้ หรอืหนำวจดั ในประเทศผูผ้ลติและประเทศผูบ้รโิภค และจ ำนวนประเทศผูผ้ลติที่
สำมำรถส่งออกไดท้ีม่อียู่อย่ำงจ ำกดั จงึท ำใหเ้หตุกำรณ์ใดกต็ำมทีส่่งผลต่อปรมิำณน ้ำตำลทีผ่ลติได ้ซึง่เป็นอุปทำนของตลำดโลก จะส่งผล
ต่อรำคำน ้ำตำลตลำดโลก   รวมถงึในช่วง 2 - 3 ปีทีผ่่ำนมำ กำรเขำ้มำลงทุนเพิม่ขึน้อย่ำงมนียัส ำคญัของกองทุนต่ำงประเทศ สง่ผลใหร้ำคำ
น ้ำตำลตลำดโลกมคีวำมผนัผวนสงู คอือยู่ในระดบัทีส่งูกว่ำหรอืต ่ำกว่ำปจัจยัพืน้ฐำนมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในปีทีม่คีวำมต้องกำรบรโิภค
ใกลเ้คยีงหรอืมำกกว่ำปรมิำณน ้ำตำลทีผ่ลติได ้  ควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำล จะเหน็ไดจ้ำกแผนภำพที ่6.1   แสดงรำคำน ้ำตำลตลำดโลก
ยอ้นหลงั 10 ปีทีผ่่ำนมำ 
 

แผนภาพที ่6.1 ราคาน ้ าตาลตลาดโลกในช่วง 10 ปีทีผ่า่นมา  
 

New York (NYBOT#11 – Raw Sugar) 
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London (LD#5 – Refined Sugar)      
 

 
 

 
 ส ำหรบัผูผ้ลติน ้ำตำลในประเทศไทย  เน่ืองจำกรำยไดส้ว่นหนึ่งองิกบัรำคำน ้ำตำลสง่ออกทีม่คีวำมผนัผวนค่อนขำ้งสงู  ซึง่จะสง่ผล
กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัไดใ้นกรณีทีร่ำคำน ้ำตำลตลำดโลกตกต ่ำลงอย่ำงรวดเรว็    ดงันัน้เพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมผนัผวน
ของรำคำน ้ำตำลตลำดโลก  จงึไดเ้กดิกระบวนกำรป้องกนัควำมเสีย่งขึน้  โดยใชก้ลไกและเครื่องมอืในกำรบรหิำรควำมเสีย่งทำงดำ้นรำคำ
น ้ ำตำล ในรูปของสัญญำซื้อขำยน ้ ำตำลล่วงหน้ำ (Future Contract) โดยอิงรำคำกับตลำดซื้อขำยน ้ ำตำลล่วงหน้ำที่ New York 
(NYBOT#11 – Raw Sugar) และที ่London (LD#5 – Refined Sugar)  โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
กรณีท่ี 1   ธรุกรรมปกติทัว่ไปในการซ้ือขายน ้าตาลส่งออก (ไม่มีการป้องกนัความเส่ียง) 
 

ผูซ้ือ้และผูข้ำยตกลงรำคำน ้ำตำลโดยองิกบัรำคำตลำด  เมื่อตกลงรำคำกนัได ้  แมร้ำคำน ้ำตำลตลำดโลกจะเปลีย่นแปลงไปกไ็ม่
สง่ผลกระทบต่อรำคำทีต่กลงกนัและรำคำทีบ่นัทกึบญัช ี   ผูข้ำยจะบนัทกึบญัชตีำมรำคำขำยทีเ่ป็นรำคำทีต่กลงกนักบัผูซ้ือ้  ตวัอย่ำง เช่น  
 
ในกรณีของตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัขึ้น 
 
วนัที ่1 รำคำตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ อยูท่ี ่ 600 USD / ton :    
 ผูซ้ือ้และผูข้ำยตกลงซือ้ขำยน ้ำตำล ทีร่ำคำตลำด 600 USD + premium 100 USD 
 
วนัที ่2 รำคำตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัเพิม่ขึน้เป็น 800 USD / ton  :    
 ผูข้ำยสง่มอบน ้ำตำล    ผูซ้ือ้ช ำระรำคำที ่600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
 
กำรบนัทกึบญัชขีองบรษิทั : บรษิทัจะมรีำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลที ่700 USD 
หมำยเหตุ : Premium ของน ้ำตำลจะขึน้อยู่กบัประเภทของน ้ำตำลต่ำง ๆ  ระยะทำงของสถำนทีส่ง่มอบ ระยะเวลำกำรสง่มอบ รปูแบบของ

กำรสง่มอบ  เป็นตน้  
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ในกรณีของตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัลง 
 
วนัที ่1 รำคำตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ อยูท่ี ่ 600 USD / ton :    
 ผูซ้ือ้และผูข้ำยตกลงซือ้ขำยน ้ำตำล ทีร่ำคำตลำด 600 USD +  premium 100 USD 
 
วนัที ่2   รำคำตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัลงเป็น 400 USD / ton  :    
 ผูข้ำยสง่มอบน ้ำตำล    ผูซ้ือ้ช ำระรำคำที ่600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
 
กำรบนัทกึบญัชขีองบรษิทั : บรษิทัจะมรีำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลที ่700 USD 
 
ทัง้นี้แสดงให้เหน็ว่ำ รำคำน ้ำตำลทีผู่ข้ำยจะไดร้บัขึน้อยู่กบัเวลำทีผู่ซ้ือ้และผูข้ำยตกลงซือ้ขำยเป็นส ำคญั   จงึเกดิปญัหำว่ำในกรณีทีร่ำคำ
น ้ำตำลตลำดโลกอยู่ในระดบัสูง ผู้ขำยมีควำมสนใจที่จะขำยแต่ผู้ซื้อไม่ต้องกำรซื้อเนื่องจำกรำคำแพงไป หรือในกรณีที่รำคำน ้ำตำล
ตลำดโลกอยู่ในระดบัต ่ำ   ผูซ้ือ้มคีวำมตอ้งกำรซือ้แต่ผูข้ำยเหน็ว่ำรำคำต ่ำเกนิไปจงึไม่ตอ้งกำรขำย เป็นสำเหตุใหผู้ซ้ือ้และผูข้ำยตกลงรำคำ
กนัไม่ได ้ ดงันัน้ ดว้ยวธิกีำรดงักล่ำวจะไดผ้ลกต่็อเมื่อรำคำน ้ำตำลตลำดโลกไม่ผนัผวนมำกเกนิไป   แต่ในกรณีทีร่ำคำเกดิควำมผนัผวน
มำก  กำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวจะท ำใหท้ัง้ผูข้ำยและ/หรอื ผูซ้ือ้สญูเสยีโอกำสในกำรซือ้ขำยในรำคำทีแ่ต่ละฝำ่ยพอใจได ้
 
กรณีท่ี 2   การน าเครือ่งมือในการบริหารความเส่ียงทางด้านราคาน ้าตาลมาใช้ ในรปูของสญัญาซ้ือขายน ้าตาลลว่งหน้า 
 
 ในช่วงทีร่ำคำน ้ำตำลตลำดโลกมคีวำมผนัผวนสงู   เพื่อไม่ใหส้ญูเสยีโอกำสในกำรขำยในระดบัรำคำทีผู่ผ้ลติน ้ำตำลพอใจ  ผูผ้ลติ
จงึมกีำรน ำเครื่องมอืในกำรบรหิำรควำมเสีย่งทำงดำ้นรำคำน ้ำตำลมำใช ้โดยเครื่องมอืดงักล่ำวเรยีกว่ำสญัญำซือ้ขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ  ซึง่องิ
กบัรำคำน ้ำตำลตลำดโลก  เป็นสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที ่กำรปิดสญัญำไม่ใช่กำรส่งมอบน ้ำตำล  แต่เป็นกำรช ำระ รำคำส่วนต่ำงระหว่ำง
รำคำน ้ำตำลทีไ่ดท้ ำไวใ้นวนัท ำสญัญำกบัรำคำน ้ำตำลในวนัทีปิ่ดสญัญำ   ซึง่ช่องทำงในกำรบรหิำรควำมเสีย่งดงักล่ำวอำจจะท ำโดยตรงไป
ทีต่ลำดซือ้ขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ ผ่ำนโบรกเกอร ์หรอืท ำสญัญำกบัสถำบนักำรเงนิทีเ่ป็นคู่สญัญำได ้   ตวัอย่ำงเช่น 
 
ในกรณีของตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัลง 

วนัที ่1 รำคำตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ อยูท่ี ่ 600 USD/ton :   
ผูข้ำยพอใจในระดบัรำคำนี้แต่ยงัไม่มผีูซ้ือ้สนใจรำคำเนื่องจำกผูซ้ือ้คำดว่ำรำคำน่ำจะต ่ำลงผูข้ำยจงึไดท้ ำสญัญำขำยล่วงหน้ำกบั

ทำงสถำบนักำรเงนิ โดยก ำหนดรำคำขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำทีร่ำคำ 600 USD    
 
วนัที ่2 รำคำตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัลงเป็น 400 USD/ton :   

ผูซ้ือ้สนใจซือ้  ผูข้ำยจงึไดข้ำยน ้ำตำลโดยตกลงทีร่ำคำตลำด 400 USD + premium 100 USD = 500 USD   ณ ช่วงเวลำเดยีวกนั 
ผูข้ำยปิดสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำโดยท ำกำรซือ้สญัญำคนืทีร่ำคำตลำดที่ 400 USD/ton (ขำยที ่600 ซือ้คนืที ่400) จงึท ำใหเ้กดิสว่นต่ำงก ำไร 
200 USD 
 

ดงันัน้จะเหน็ไดว้่ำ ผูข้ำยจะไดร้ำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลจรงิที ่ 500 USD + ก ำไรสว่นต่ำงจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยน ้ำตำล
ล่วงหน้ำ 200 USD = 700 USD ซึง่เท่ำกบัรำคำทีป่ระกนัไว ้600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
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กำรบนัทกึบญัชขีองบรษิทั : บรษิทัจะมรีำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลที่ 500 USD  (ซึง่จะต ่ำกว่ำรำคำทีป่ระกนัไวท้ี ่700 USD) แต่จะไปบนัทกึ
เป็นก ำไรจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำอกี 200 USD ในรปูของรำยไดอ้ื่น ๆ 
 
ในกรณีของตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัขึ้น 

วนัที ่1 รำคำตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ อยูท่ี ่ 600 USD/ton :   
ผูซ้ือ้พอใจในระดบัรำคำนี้แต่ผูข้ำยยงัไม่ตอ้งกำรขำยเนื่องจำกผูข้ำยคำดว่ำรำคำน่ำจะปรบัขึน้ ผูข้ำยจงึไดท้ ำสญัญำขำยล่วงหน้ำ

กบัทำงสถำบนักำรเงนิ โดยก ำหนดรำคำขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำทีร่ำคำ 600 USD    
 
วนัที ่2 รำคำตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัขึน้เป็น 800 USD/ton :   

ผูซ้ือ้มคีวำมจ ำเป็นตอ้งใชน้ ้ำตำลจงึจ ำเป็นตอ้งซือ้ทีร่ำคำสงูผูข้ำยจงึไดข้ำยน ้ำตำลโดยตกลงทีร่ำคำตลำด 800 USD + premium 
100 USD = 900 USD ณ ช่วงเวลำเดียวกนั ผู้ขำยปิดสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำโดยท ำกำรซื้อสญัญำคืนที่รำคำตลำดที่ 800 USD/ton             
จงึท ำใหเ้กดิสว่นต่ำงขำดทุน 200 USD (ขำยที ่600 ซือ้คนืที ่800) 
 

ดงันัน้จะเหน็ไดว้่ำ ผูข้ำยจะไดร้ำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลจรงิที ่900 USD + ขำดทุนสว่นต่ำงจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยน ้ำตำล
ล่วงหน้ำ -200 USD = 700 USD ซึง่เท่ำกบัรำคำทีป่ระกนัไว ้600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
 
กำรบนัทกึบญัชขีองบรษิทั : บรษิทัจะมรีำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลที ่900 USD  (ซึง่จะสงูว่ำรำคำทีป่ระกนัไวท้ี ่700 USD) แต่จะไปบนัทกึ
เป็นขำดทุนจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำอกี -200 USD 
 
 ดงันัน้จะเหน็ไดว้่ำ ในทุกกรณี  บรษิทัจะไดร้บัรำยไดสุ้ทธทิี ่700 USD ทัง้หมด (ถ้ำไม่นับรวมกบัค่ำ commission ทีช่ ำระใหก้บั
สถำบนักำรเงนิ)  โดยมวีธิกีำรบนัทกึบญัชต่ีำงกนั คอื ถำ้เป็นกำรท ำธุรกรรมปกต ิ(ไม่มกีำรบรหิำรควำมเสีย่งเขำ้มำเกีย่วขอ้ง)  ทำงบริษทั
จะบนัทกึบญัชรีำยไดจ้ำกกำรขำยที ่700 USD  แต่มปีญัหำคอืในช่วงเวลำดงักล่ำว อำจจะไม่มผีูซ้ือ้ตอ้งกำรซือ้ หรอื ผูข้ำยไม่ตอ้งกำรขำย
ได ้ส่วนกำรน ำเครื่องมอืกำรป้องกนัควำมเสีย่งผ่ำนสญัญำซื้อขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำเขำ้มำช่วย ถ้ำตลำดอยู่ในแนวโน้มขำลง ทำงบรษิทัจะ
บนัทึกบญัชีรำยได้จำกกำรขำยที่ 500 USD  แต่จะบนัทกึก ำไรจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำอีก 200 USDแต่ถ้ำตลำดอยู่ใน
แนวโน้มขำขึน้  ทำงบรษิทัจะบนัทกึบญัชรีำยได้จำกกำรขำยที ่900 USD แต่จะบนัทกึขำดทุนจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำอกี 
200 USD 
 
 ดงันัน้จงึสรุปไดว้่ำ กำรเขำ้ท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ จะท ำให ้ (1) ผูซ้ือ้และผูข้ำยสำมำรถซือ้ขำยไดใ้นระดบัรำคำ
ทีท่ ัง้สองฝำ่ยพอใจ โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งรอใหร้ะดบัรำคำตรงกนัระหว่ำงผูซ้ือ้และผูข้ำย (2) รำยไดส้ทุธริบัจะเท่ำกบัรำคำทีไ่ดป้ระกนัรำคำไว ้
โดยถำ้ตลำดอยูใ่นแนวโน้มขำลง รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลจรงิจะต ่ำ แต่จะมกี ำไรจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำมำชดเชย แต่ถำ้
ตลำดอยู่ในแนวโน้มขำขึน้ รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลจรงิจะสงูแต่มขีำดทุนจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยมำหกัออก 
 
  



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)       แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

หน้ำ 31 
 

ประเดน็ท่ีส าคญั 
 

1) กำรบนัทกึบญัชรีะหว่ำงรำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลจรงิกบักำรบนัทกึก ำไรขำดทุนจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ มโีอกำสที่
จะบนัทกึในช่วงเวลำทีต่่ำงกนั กล่ำวคอืบรษิทัจะท ำกำรบนัทกึรำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำตำลจรงิ เมื่อมกีำรสง่มอบน ้ำตำลใหก้บัลูกคำ้ 
แต่ก ำไรขำดทุนจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ จะบนัทกึเมื่อมกีำรปิดสญัญำดงันัน้จงึมคีวำมเป็นไปไดท้ีบ่รษิทัจะรบัรูก้ ำไร
ขำดทุนจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำก่อน  จำกนัน้ต่อมำจงึค่อยบนัทกึรำยได้จำกกำรขำย ส่งผลให้บนัทกึรำยกำรใน
ช่วงเวลำทีต่่ำงกนั  ผลกระทบดงักล่ำวจะเกดิกบับรษิทัทีม่รีำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรปูของไตรมำส 

 
2) กำรน ำเอำเครื่องมอืป้องกนัควำมเสีย่งควำมผนัผวนจำกรำคำน ้ำตำลมำใช้ผ่ำนสญัญำซื้อขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ สำมำรถใช้เพื่อ
 ประกนัควำมเสีย่งส ำหรบัน ้ำตำลทีม่อียู่รวมถงึน ้ำตำลทีค่ำดว่ำจะผลติไดใ้นอนำคต  ดงันัน้ปรมิำณกำรท ำสญัญำจะขึน้อยู่กบัควำม 
     แม่นย ำในกำรประมำณกำรว่ำควรจะมยีอดผลติน ้ำตำลไดเ้ท่ำใดอย่ำงไรกต็ำมปรมิำณน ้ำตำลทีจ่ะผลติไดจ้ะขึน้อยู่กบัผลผลติออ้ย    
     เขำ้หบีทีซ่ึง่มปีจัจยัทำงดำ้นสภำพอำกำศเขำ้มำเกีย่วขอ้งรวมถงึเกีย่วขอ้งกบัพืน้ทีเ่พำะปลกู   และชำวไร่จ ำนวนมำกท ำใหใ้นแต่   

ละปีมคีวำมคลำดเคลื่อนเรื่องประมำณกำรผลผลติออ้ยค่อนขำ้งสงู  
 

ในกรณีทีม่กีำรประมำณกำรผลผลติน ้ำตำลมำกเกนิไปและไดม้กีำรท ำสญัญำซือ้ขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำไปตำมผลผลติทีป่ระมำณกำร 
แต่ต่อมำในภำยหลงั ผลผลติไม่เป็นไปตำมที่ประมำณกำรไวเ้กดิกำรท ำสญัญำเกนิ  (Oversold) ผลกระทบคอื ถ้ำตลำดรำคำน ้ำตำลอยู่
ในช่วงขำขึน้ จะท ำให้เกดิผลขำดทุนจริงจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซื้อขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ เนื่องจำกไม่มกีำรขำยน ้ำตำลจรงิที่อยู่ในรำคำ
ระดบัสงูเขำ้มำทดแทน แต่ในทำงกลบักนั ในกรณีทีต่ลำดรำคำน ้ำตำลอยู่ในขำลง จะท ำใหเ้กดิก ำไรจรงิจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยน ้ำตำล
ล่วงหน้ำเช่นกนั 
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7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 
 
7.1) หลกัทรพัยข์องบริษทั  

ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน  2,205,121,824 บำท เป็นทุนช ำระแลว้ 2,205,116,309.50 บำท 
แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 4,410,243,648 หุน้ เป็นหุน้ทีเ่รยีกช ำระแลว้  4,410,232,619 หุน้  มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
 
7.2) หุ้นกู้   

ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562 หุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสทิธแิละไมม่หีลกัประกนั โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

ชื่อย่อ อาย ุ ครบก าหนด มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

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) ผูถ้ือหุ้น  
      ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562 ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรกของบรษิทัทีป่รำกฏในสมุดทะเบยีนหุน้ มดีงันี้ 

 

ล ำดบัท่ี ผู้ถอืหุ้น  จ ำนวนหุ้น
สดัส่วน 

(ร้อยละ)

1 บรษิทั เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลดิ้ง จ ากดั 1,468,141,128            33.29     

2 บรษิทั ไทยเอ็นวดีอีาร ์จ ากดั 137,248,494               3.11       

3 นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 115,355,499               2.62       

4 นายจ ารญู ชนิธรรมมติร์ 108,818,031               2.47       

5 นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร์ 99,799,954                2.26       

6 นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร์ 99,683,643                2.26       

7 นายกมนดนยั ชนิธรรมมติร์ 98,652,448                2.24       

8 นายสมชาย ชนิธรรมมติร์ 96,475,726                2.19       

9 นายพริยิ์พล ชนิธรรมมติร์ 92,647,024                2.10       

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

รวมหุ้นของผูถ้อืหุ้น 10 อนัดบัแรก 2,407,520,083            54.59     

11 ผูถ้อืหุ้นรายอื่นๆ 2,002,712,536            45.41     

รวมทัง้ส้ิน 4,410,232,619            100.00    

ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562

 
 

หมายเหต:ุ 
บรษิทั เคเอสแอลชกูำร ์โฮลดิง้ จ ำกดั มผีูถ้อืหุน้หลกัคอืกลุ่มครอบครวัชนิธรรมมติร ์ถอืหุน้รอ้ยละ 33 อย่ำงไรกต็ำม สดัสว่น

กำรถอืหุน้ทีป่รำกฎนี้ มไิดแ้สดงว่ำผูถ้อืหุน้ในกลุ่มตระกลูชนิธรรมมติรจ์ะมกีำรออกเสยีงในเรื่องใดๆไปในทศิทำงเดยีวกนั      

บรษิทั เคเอสแอลชกูำร ์โฮลดิง้ จ ำกดั มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 100 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำ

ไวหุ้น้ละ 10 บำท มทีุนทีเ่รยีกช ำระแลว้ 100 ลำ้นหุน้ คดิเป็น 1,000 ลำ้นบำท   
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 ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562 ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรกของบรษิทั เคเอสแอล ชกูำร ์โฮลดิง้ จ ำกดั ทีป่รำกฏในสมุด
ทะเบยีนหุน้ มดีงันี้ 
 

ล ำดบัท่ี ผู้ถอืหุ้น  จ ำนวนหุ้น
สดัส่วน 

(ร้อยละ)

1 นางนารรีตัน์ ชนิธรรมมติร ์ 12,105,268                12.11     

2 นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมติร ์ 7,847,944                  7.85       

3 นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร ์ 7,764,650                  7.76       

4 นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 6,971,788                  6.97       

5 นายจ ารญู ชนิธรรมมติร์ 5,370,580                  5.37       

6 นายสมชาย ชนิธรรมมติร ์ 5,169,890                  5.17       

7 นายศรณัย์ ชนิธรรมมติร ์ 4,246,828                  4.25       

8 นายกมนดนยั ชนิธรรมมติร ์ 2,906,000                  2.91       

9 นายพริยิ์พล ชนิธรรมมติร ์ 2,906,000                  2.91       

10 นางเยาวนุช เดชวทิกัษ์ 2,900,000                  2.90       

นางสาวเยาวลกัษณ์ ชุตมิาวรพนัธ์ 2,900,000                  2.90       

รวมหุ้นของผูถ้อืหุ้น 10 อนัดบัแรก 61,088,948                61.09     

11 ผูถ้อืหุ้นรายอื่นๆ 38,911,052                38.91     

รวมทัง้ส้ิน 100,000,000               100.00    

ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562

 
          
 

    หมายเหต:ุ  
         ผูถ้อืหุน้ล ำดบัที ่10 คอืนำงเยำวนุช เดชวทิกัษ์ และนำงสำวเยำวลกัษณ์ ชุตมิำวรพนัธ ์ถอืหุน้จ ำนวนเท่ำกนั 
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7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปนัผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและส ำรองตำม
กฎหมำยแลว้ของงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  หำกไม่มเีหตุจ ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงนิปนัผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน
ปกติของบรษิัทอย่ำงมีนัยส ำคญั ทัง้น้ี กำรจ่ำยเงนิปนัผลให้น ำปจัจยัต่ำง ๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ผลกำรด ำเนินงำน 
ฐำนะทำงกำรเงนิ สภำพคล่อง แผนกำรขยำยงำน เป็นต้น ซึง่กำรจ่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวขำ้งตน้ต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อื
หุน้และ/หรอืควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ส ำหรบักำรจ่ำยเงนิปนัผลของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหแ้ก่บรษิทั น ้ำตำล
ขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) บรษิทัจะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสดและสภำพคล่องรวมถงึควำมเหมำะสมและควำมตอ้งกำรในกำรใชเ้งนิ
ของแต่ละบรษิทั ทัง้น้ีบรษิทัฯไม่มนีโยบำยจ่ำยเงนิปนัผลขัน้ต ่ำ   

 
7.5) ประวติัการจา่ยเงินปันผล  

 

ประจ าปี  2557 2558 2559 2560 2561 

เงนิปนัผลจ่ำยต่อหุน้ (บำท : หุน้)  0.1811111111 0.10555555556 0.10 0.05 0.05 
อตัรำเงนิปนัผลจ่ำยต่อก ำไรสทุธ ิ  
(รอ้ยละ) ของงบกำรเงนิรวม 

37 51.90 30.92 11.19 26.00 

อตัรำเงนิปนัผลจ่ำยต่อก ำไรสทุธ ิ  
(รอ้ยละ) ของงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

51 51.60 188.24 16.81 (จ่ายเงนิปนัผลจาก
ก าไรสะสม) 
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 8. โครงสร้างการจดัการ 
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8.1 คณะกรรมการบริษทั  
ณ วนัที ่31ตุลำคม 2562 คณะกรรมกำรบรษิทัจ ำนวน 20 คน ประกอบดว้ย   
1. นำยมนู   เลยีวไพโรจน์  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ 
2. นำยจ ำรญู   ชนิธรรมมติร ์  กรรมกำร 
3. นำยพรศลิป์   แตม้ศริชิยั  กรรมกำร 
4. นำยสขุมุ   โตกำรณัยเศรษฐ ์  กรรมกำร 
5. นำยธวทัชยั   โรจนะโชตกิุล  กรรมกำร 
6. นำงอนิทริำ   สขุะนินทร ์  กรรมกำร  
7. นำงสำวดวงดำว  ชนิธรรมมติร ์  กรรมกำร 
8. นำยชลชั   ชนิธรรมมติร ์  กรรมกำร 
9. นำยสมชำย   ชนิธรรมมติร ์  กรรมกำร 
10. นำงสำวดวงแข  ชนิธรรมมติร ์  กรรมกำร 
11. นำยชนะชยั       ชุตมิำวรพนัธ ์    กรรมกำร  
12. นำยชำตร ี   ชนิธรรมมติร ์  กรรมกำร 
13. นำยสมชำต ิ   ชนิธรรมมติร ์  กรรมกำร 
14. นำยธชัพงษ ์   ภำกรศริวิงศ ์  กรรมกำร 
15. นำยตระกำร   ชุณหโรจน์ฤทธิ ์  กรรมกำร  
16. พล.ต.อ.บุญเพญ็        บ ำเพญ็บุญ  กรรมกำรอสิระ 
17. นำยสทิธ ิ   ลลีะเกษมฤกษ ์  กรรมกำรอสิระ 
18. นำยกำรุณ   กติตสิถำพร  กรรมกำรอสิระ(ลำออกเมือ่วนัที ่1 กรกฎำคม 2562) 
19. นำยวรภทัร   โตธนะเกษม  กรรมกำรอสิระ  
20. นำงสำวนงลกัษณ์  พนิยันิตศิำสตร ์  กรรมกำรอสิระ  
21. นำงอญัชล ี     พพิฒันเสรญิ    กรรมกำรอสิระ 
หมายเหต ุ บรษิทัอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรพจิำรณำแต่งตัง้ผูม้คีุณสมบตัเิหมำะสม เพือ่ด ำรงต ำแหน่งแทนกรรมกำรอสิระทีว่่ำงหนึ่งคน 
 
คณะกรรมกำรบรษิทัทัง้ 20 คน ไม่มคีุณสมบตัติอ้งหำ้ม ดงันี้ 
1. ไมม่ปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
2. ไมม่ปีระวตักิำรท ำรำยกำรทีอ่ำจเกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่ำนมำ  
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั  
        คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลซึง่มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้น เป็นผูม้บีทบำท
ส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำยของบรษิทั  โดยร่วมกบัผูบ้รหิำรระดบัสงู วำงแผนกำรด ำเนินงำนทัง้ระยะ
สัน้และระยะยำว ตลอดจนมบีทบำทส ำคญัในกำรก ำกบัดแูลตรวจสอบ ใหเ้ป็นไปตำมแผนทีว่ำงไว ้และตดิตำมผลกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละไตรมำส 
กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั  
คอื นำยจ ำรญู ชนิธรรมมติร ์หรอื นำยพรศลิป์ แตม้ศริชิยั หรอื นำงสำวดวงดำว ชนิธรรมมติร ์หรอื นำยชลชั ชนิธรรม
มติร ์หรอื นำงอนิทริำ สขุะนินทร ์หรอืนำยสขุมุ โตกำรณัยเศรษฐ ์หรอื นำยธวทัชยั  โรจนะโชตกิุล หรอื นำยชนะชยั 
ชุตมิำวรพนัธ ์กรรมกำรสองในแปดคนนี้ ลงลำยมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั
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สดัส่วนและโครงสรา้งของคณะกรรมการ  

ล าดบั 
รายช่ือ – สกลุ 

ประเภทของกรรมการ 
ตวัแทน
ผูถ้ือหุ้น 

กรรมการท่ี 
ไม่เป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการ 
อิสระ 

กรรมการท่ี 
เป็นผูบ้ริหาร 

1 นำยมนู   เลยีวไพโรจน์  / /  

2 นำยจ ำรญู   ชนิธรรมมติร ์ /   / 

3 นำยพรศลิป์   แตม้ศริชิยั /   / 

4. นำยสขุมุ    โตกำรณัยเศรษฐ ์ /   / 

5. นำยธวทัชยั โรจนะโชตกิุล /   / 

6. นำงอนิทริำ    สขุะนินทร ์ /   / 

7 นำงสำวดวงดำว   ชนิธรรมมติร ์ /   / 

8 นำยชลชั   ชนิธรรมมติร ์ /   / 

9 นำยสมชำย   ชนิธรรมมติร ์ /   / 

10 นำงสำวดวงแข  ชนิธรรมมติร ์ /   / 

11 นำยชนะชยั   ชุตมิำวรพนัธ ์ / /   

12 นำยชำตร ี  ชนิธรรมมติร ์ / /   

13 นำยสมชำต ิ  ชนิธรรมมติร ์ / /   

14 นำยธชัพงษ์   ภำกรศริวิงศ ์ /   / 

15 นำยตระกำร   ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ / /   

16 พล.ต.อ.บุญเพญ็   บ ำเพญ็บุญ         / /  

17 นำยสทิธ ิ  ลลีะเกษมฤกษ ์  / /  

18 นำยกำรุณ   กติตสิถำพร  / ลำออกระหว่ำงปี  

19 นำยวรภทัร   โตธนะเกษม  / /  

20 นำงสำวนงลกัษณ์   พนิยันิตศิำสตร*์*  / /  

21 นำงอญัชล ี  พพิฒันเสรญิ**  / /  

 รวม  14 10 6* 10 

 สดัส่วน  66.70% 47.62% 28.60% 47.62% 
*ยอดรวมไมน่บักรรมกำรทีล่ำออกระหว่ำงปี ไดแ้ก่ นำยกำรุณ  กติตสิถำพร 
**กรรมกำรอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิ 2 คน  
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การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

กำรประชุมคณะกรรมกำร  คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรมำกกว่ำ 6 ครัง้ต่อปี โดย

ก ำหนดวนัประชุมไวเ้ป็นกำรล่วงหน้ำตลอดทัง้ปี และแจ้งให้คณะกรรมกำรแต่ละคนทรำบโดยท ำเป็นตำรำงนัดประชุม

ประจ ำปี อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้เกดิควำมคล่องตัวต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัท ในแต่ละเดือน บรษิัทได้จดัให้มีกำร

ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร ซึง่ท ำหน้ำทีต่ดัสนิใจตำมอ ำนำจหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั   โดยทุก

ครัง้ทีม่กีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั   จะมกีำรน ำเรื่องทีผ่่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรบรหิำร  กลบัมำแจง้ให้

คณะกรรมกำรบรษิัททรำบ เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถก ำกบั ควบคุม ดูแล กำรปฏบิตัิงำนของฝ่ำยจดักำรได้อย่ำง

ต่อเนื่อง  

โดยในปี  2562 มกีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้หมด 8 ครัง้ กรรมกำรบรษิทัแต่ละคนเขำ้ประชุมมำกกว่ำรอ้ย

ละ 75 จ ำนวน และเขำ้ประชุมน้อยกว่ำรอ้ย 75 จ ำนวน 4 คน และมกีำรประชุมของกรรมกำรทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิำร (ไม่มฝี่ำย

จดักำรเขำ้ร่วมประชุม) เพิม่อกี 1 ครัง้ เพื่อให้กรรมกำรบรษิทัที่ไม่เป็นผูบ้รหิำรสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ในเรื่องกำร

ท ำงำนและกำรบรหิำรงำนไดอ้ย่ำงอสิระ โดยในปี 2562 ไดม้กีำรประชุมของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บรหิำรรวม 1 ครัง้ เมื่อ

วนัที ่13 กนัยำยน 2562  ทัง้นี้ มกีำรจดัส่งวำระและเอกสำรประกอบกำรประชุมใหแ้ก่กรรมกำรบรษิทัเป็นกำรล่วงหน้ำ

อย่ำงน้อย 7 วนั เพื่อใหก้รรมกำรมเีวลำศกึษำขอ้มลูในเรื่องต่ำงๆอย่ำงเพยีงพอ   

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ประธำนกรรมกำร  ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่) และ

เลขำนุกำรบรษิทั ร่วมกนัพจิำรณำเลอืกเรื่องเขำ้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำร  โดยดูใหแ้น่ใจว่ำเรื่องทีส่ ำคญัไดน้ ำเขำ้

รวมไวแ้ลว้  และกรรมกำรแต่ละคนมคีวำมเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์เขำ้สูว่ำระกำรประชุม  

ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนกรรมกำรจดัสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจดักำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่

กรรมกำรจะอภปิรำยปญัหำส ำคญักนัอย่ำงรอบคอบโดยทัว่กนั   นอกจำกน้ี ประธำนกรรมกำรส่งเสรมิใหม้กีำรใชดุ้ลพนิิจ

ตดัสนิใจ   กรรมกำรให้ควำมสนใจกบัทุกวำระที่น ำเขำ้สู่ที่ประชุม รวมถึง เรื่องกำรก ำกบัดูแลกจิกำร   นอกจำกนี้ กำร

ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั มกีำรเชญิผูบ้รหิำรระดบัสงูในแต่ละฝ่ำยเขำ้ร่วมประชุม เพื่อน ำเสนอขอ้มลู ปญัหำและชีแ้จง

รำยละเอยีด เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจ   ซึง่เป็นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู 

ทัง้ยงัเป็นกำรเขำ้ถึงขอ้มูลสำรสนเทศทีจ่ ำเป็นเพิม่เติมผ่ำนกำรสอบถำมผูบ้รหิำรระดบัสูง  อกีทัง้ในบำงประเดน็ที่มี

ขอ้มูลไม่เพียงพอ  กรรมกำรบรษิัทสำมำรถติดต่อขอขอ้มูลเพิม่เติมได้ผ่ำนเลขำนุกำรของบรษิัท  และในกรณีที่จ ำเป็น

อำจจะจดัใหม้คีวำมเหน็อสิระจำกทีป่รกึษำ หรอื ผูป้ระกอบวชิำชพีภำยนอกเพิม่เตมิ  

รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั จะประกอบดว้ย วนัเวลำเริม่ เวลำสิน้สดุประชุม  รำยชื่อกรรมกำรทีเ่ขำ้

ประชุมและขำดประชุม  สรุปสำระส ำคญัของเรื่องทีเ่สนอ สรุปประเดน็กำรอภปิรำยและขอ้สงัเกต มตคิณะกรรมกำรและ

ควำมเหน็ของกรรมกำรทีไ่ม่เหน็ดว้ย  บรษิทัไดม้กีำรจดัเกบ็รำยงำนกำรประชมุของคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นรปูเล่มและ

ในรปูแบบไฟลP์DFซึง่สำมำรถสบืคน้ง่ำยแต่แกไ้ขไม่ไดม้กีำรบนัทกึและเปิดเผยจ ำนวนครัง้กำรเขำ้ประชมุคณะกรรมกำร

เน่ืองจำกกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัจะจดัขึน้ทุกไตรมำส แต่กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรซึ่งเกีย่วเนื่องกบัผล

กำรด ำเนินงำนของบรษิทัจะจดัขึน้ทุกเดอืนจงึมกีำรรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำรน ำเสนอให้

คณะกรรมกำรบรษิทัทรำบดว้ย
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ตารางเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2562 
รายช่ือกรรมการ คณะ 

กรรมการ 
บริษทั 

 
 

( 8 ครัง้) 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

 
 

( 12 ครัง้) 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบ 

 
 

( 5 ครัง้) 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหาและ 
พิจารณา

ค่าตอบแทน 
( 4 ครัง้) 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 
ความ
เส่ียง 

( 4 ครัง้) 

คณะ 
กรรมการ 
ก ากบั
ดแูล
กิจการ 
(3 ครัง้) 

ประชมุ 
สามญั 
ผูถ้ือ
หุ้น 

ปี 2561 
(1ครัง้) 

1.นำยมนู        เลยีวไพโรจน์ 8/8 - - - - - 1/1 
2.นำยจ ำรญู     ชนิธรรมมติร ์ 8/8 12/12 - - - - 1/1 
3.นำยพรศลิป์   แตม้ศริชิยั 8/8 12/12 - - - - 1/1 
4.นำยสขุมุ       โตกำรณัยเศรษฐ ์ 7/8 11/12 - - - - 1/1 
5.นำยธวทัชยั   โรจนะโชตกิุล 8/8 9/12 - - - - 1/1 
6.นำงอนิทริำ    สขุะนินทร ์ 8/8 12/12 - - - - 1/1 
7.นำงสำวดวงดำว   ชนิธรรมมติร ์ 8/8 10/12 - 4/4 - - 1/1 
8.นำยชลชั       ชนิธรรมมติร ์ 8/8 8/12 - - 1/4 - 1/1 
9.นำยสมชำย   ชนิธรรมมติร ์ 8/8 12/12 - - - - 1/1 
10.นำงสำวดวงแข ชนิธรรมมติร ์ 8/8 11/12 - - - - 1/1 
11.นำยชนะชยั   ชุตมิำวรพนัธ ์ 7/8 11/12 - - - - 1/1 
12.นำยชำตร ี    ชนิธรรมมติร ์ 7/8 - - - - - 1/1 
13.นำยสมชำต ิ  ชนิธรรมมติร ์ 6/8 - - - - 2/3 1/1 
14.นำยธชัพงษ์   ภำกรศริวิงศ ์ 6/8 11/12 - - - - 1/1 
15.นำยตระกำร   ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ 5/8 12/12 - - - - 1/1 
16.พล.ต.อ.บญุเพญ็   บ ำเพญ็บุญ     5/8 - - 4/4 - 3/3 1/1 
17.นำยสทิธ ิ           ลลีะเกษมฤกษ ์ 7/8 - 5/5 - 4/4 - 1/1 
18.นำยกำรุณ   กติตสิถำพร 5/5 - - 3/3 3/3 - 1/1 
19.นำยวรภทัร   โตธนะเกษม 7/8 - 5/5 - - 3/3 1/1 
20.นำงสำวนงลกัษณ์   พนิยันิตศิำสตร ์ 8/8 - 5/5 4/4 4/4 - 1/1 
21.นำงอญัชล ี  พพิฒันเสรญิ 8/8 - 5/5 - - 3/3 1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 
1. กรรมกำรอสิระ จ ำนวน 7 คน ไดแ้ก่ ล ำดบัที ่1, 16 - 21 
2. กรรมกำรตรวจสอบ 4 คน ไดแ้ก่ ล ำดบัที ่17, 19 - 21 
3. กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 4 คน ไดแ้ก่ ล ำดบัที ่7, 16, 18, 20 
4. กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 4 คน ไดแ้ก่ ล ำดบัที ่8, 17, 18, 20 
5. กรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 4 คน ไดแ้ก่ ล ำดบัที ่13, 16, 19, 21 
6. นำยกำรุณ กติตสิถำพร (กรรมกำรอสิระ) ล ำดบัที ่18 ลำออกเมือ่วนัที ่1 กรกฎำคม 2562 
7. ประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่22 กุมภำพนัธ ์2562  
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8.2 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562 คณะผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัประกอบดว้ย 

1. นำยจ ำรญู    ชนิธรรมมติร ์      ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

2. นำยพรศลิป์  แตม้ศริชิยั      รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวุโส ส ำนกันวตักรรม 

3. นำยสขุมุ     โตกำรณัยเศรษฐ ์      รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวุโส สำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 

4. นำยธวทัชยั  โรจนะโชตกิุล      รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวุโส สำยงำนบรหิำรและส ำนกังำน   

5. นำงอนิทริำ     สขุะนินทร ์      รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวุโส สำยงำนพฒันำธุรกจิ 

6. นำงสำวดวงดำว   ชนิธรรมมติร ์      รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนทรพัยำกรบุคคล 

7. นำยชลชั                ชนิธรรมมติร ์      รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

8. นำยธรีะ     สงวนดกีุล      รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนกลุ่มกำรผลติธุรกจิน ้ำตำล 

9. นำยธชัชยั      ศุภผลศริ ิ      รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทัและกฎหมำย/ 

          เลขำนุกำรบรษิทั 

10. นำยพริยิพ์ล            ชนิธรรมมติร ์           รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนจดัหำวตัถุดบิ 

11. นำยธนภทัร    ณ เชยีงใหม ่      รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยงำนบรหิำรและส ำนกังำน 

(ด ำรงต ำแหน่งถงึวนัที ่31 พฤษภำคม 2562)   

12. นำยโสมนสั             โพธสิตัย ์                รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ส ำนกักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  

13. นำยมชียั               ปิยะวเิศษพฒัน์         (รกัษำกำร) ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่-สำยงำนบญัชแีละ            

           กำรเงนิ(CFO)  (ลำออกเมือ่วนัที ่1 สงิหำคม 2562) 

14. นำยสนิชยั              สริริตันพลกุล            (รกัษษกำร)ผูช้ว่ยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวุโส-สำยงำนบญัช ี

           และกำรเงนิ (CFO) (แทนเมือ่วนัที ่1 สงิหำคม 2562)  
หมายเหต:ุ  บุคคลล ำดบัที ่1-5 คอื ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯตำมประกำศคณะกรรมกำรกลต.      
          

8.3 เลขานุการบริษทั 

 คณะกรรมกำรบรษิัทได้มีมติแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิัทท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรในกำรปฎิบตัิตำมกฎหมำย

เกีย่วกบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบต่ำงๆของกรรมกำร กำรจดักำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและกำรประชุมผูถ้ือหุน้ และกำรท ำ

รำยงำน ตลอดจนหน้ำทีต่่ำงๆตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด รวมถงึ ปฏบิตังิำนดำ้น Complianace unit นอกจำกนี้บรษิทัไดส้ง่เสรมิให้

เลขำนุกำรบรษิทัไดร้บักำรอบรมและพฒันำควำมรูเ้พิม่เตมิดำ้นกฎหมำยหรอืกำรปฎบิตัหิน้ำทีเ่ลขำนุกำรบรษิทั  

 ปจัจุบนั เลขำนุกำรบรษิทั คอื นำยธชัชยั ศุภผลศริ ิซึง่จบกำรศกึษำและปฏบิตังิำนทำงดำ้นกฎหมำยมำเป็นเวลำนำน 

และผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเลขำนุกำรบรษิทัและหลกัสตูรอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ โดยเปิดเผย

ขอ้มลูไวใ้น(รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั) 
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8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  

            บรษิทัก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรทีเ่หมำะสมแก่กรรมกำรบรษิทั  และมกีำรเสนอขอ

อนุมตัิจำกผู้ถือหุ้นทุกปี  โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ได้ด ำเนินกำรส ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรและ

กรรมกำรชุดย่อย โดยพจิำรณำควำมรบัผดิชอบ และผลกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรษิทั ตลอดจนขอ้มูลเปรยีบเทยีบ

กบับรษิัทชัน้น ำในตลำดหลกัทรพัยฯ์ และในกลุ่มอุตสำหกรรมเดยีวกนั มีขนำดและลกัษณะของธุรกจิที่ใกลเ้คยีงกนั รวมทัง้ผล

ส ำรวจค่ำตอบแทนค่ำตอบแทนกรรมกำรของสมำคมสง่เสรมิกรรมกำรบรษิทัไทย(IOD)  รวมถงึผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯใน

ภำพรวม กำรจ่ำยเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้  

           8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

โดยค่ำตอบแทนกรรมกำร  แบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื 

1) ค่ำตอบแทนประจ ำ (Fixed Fee)  ซึง่จะจ่ำยใหก้บักรรมกำรเป็นรำยเดอืน  

2) ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย (Attendance Fee) เป็นค่ำตอบแทนทีจ่่ำยใหก้บักรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชมุใน

แต่ละครัง้ โดยจ่ำยใหเ้ฉพำะกรรมกำรทีเ่ขำ้รว่มประชุมเท่ำนัน้ 

3) โบนัสกรรมกำรเป็นค่ำตอบแทนพเิศษทีจ่่ำยใหก้บักรรมกำรปีละครัง้  โดยพจิำรณำจำกผลประกอบกำรของบรษิทัใน

แต่ละปี 

บรษิทัไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่ 22 กุมภำพนัธ ์ 2562 โดย

ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ซึง่ประกอบดว้ย 

 ปีละไม่เกนิ  

1.ค่ำตอบแทน – ประธำนกรรมกำร  540,000 บำท  

2.ค่ำตอบแทน – ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 540,000 บำท 

3.ค่ำตอบแทน – กรรมกำร 19 คน 

รำยเดอืนๆละ 25,000 บำท+โบนสั  

8,550,000 บำท   

4.ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบ แทน 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร ทีเ่ขำ้ประชุม  

 ค่ำเบีย้ประชมุประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยทีเ่ขำ้ประชมุ           ครัง้ละไม่เกนิ 7,200 บำทต่อคน 

     ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยทีเ่ขำ้ประชมุ                      ครัง้ละไม่เกนิ 6,000 บำทต่อคน 

5.ค่ำเบีย้ประชุมประธำนกรรมกำรบรหิำร 1,200 บำทต่อครัง้ กรรมกำรบรหิำร 1,000 บำทต่อครัง้ 

6.สทิธผิลประโยชน์อื่นใด : ไมม่ ี

นอกจำกนี้แลว้ ไม่มคีำ่ตอบแทนกรรมกำรในลกัษณะอื่นอกี 
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8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บรษิัทก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมแก่กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่โดยพจิำรณำจำกคุณสมบตัิ หน้ำที่ควำมรบัผดิชอบ 

และเปรยีบเทียบกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบรษิัทอื่นในกลุ่มอุตสำหกรรมเดยีวกนัและในตลำดหลกัทรพัย์ ตลอดจนผลกำร

ด ำเนินงำนและขนำดของธุรกจิ เพื่อท ำใหเ้กดิแรงจงูใจในกำรพฒันำบรษิทัไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

8.4.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

ค่ำตอบแทนผู้บรหิำรจะเป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยทีบ่รษิทัก ำหนด   โดยจะเชื่อมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของ

บรษิทัและผลปฏบิตังิำนของแต่ละคนทัง้นี้ระดบัของค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรอยู่ในระดบัทีจู่งใจและรกัษำผูบ้รหิำรทีม่คีุณภำพตำมที่

บรษิทัตอ้งกำร  
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ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน   
1.ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรในปีทีผ่่ำนมำ  

ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร

บริษัท บริหำร ตรวจสอบ และพิจำรณำค่ำตอบแทน ก ำกบัดแูลกิจกำร บริหำรควำมเส่ียง (บำท)

1 นายมนู เลยีวไพโรจน์ 360,000.00 - - - - - 120,000.00 480,000.00

2 นายจ ารญู ชนิธรรมมติร์ 300,000.00 14,400.00 - - - - 100,000.00 414,400.00

3 นายพรศลิป์ แตม้ศริชิยั 300,000.00 12,000.00 - - - - 100,000.00 412,000.00

4 นายสุขุม โตการณัยเศรษฐ์ 300,000.00 11,000.00 - - - - 100,000.00 411,000.00

5 นายธวทัชยั โรจนะโชตกิุล 300,000.00 9,000.00 - - - - 100,000.00 409,000.00

6 นางอินทริา  สุขะนนิทร์ 300,000.00 12,000.00 - - - - 100,000.00 412,000.00

7 นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร ์ 300,000.00 10,000.00 - 24,000.00 - - 100,000.00 434,000.00

8 นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ 300,000.00 8,000.00 - - - 6,000.00 100,000.00 414,000.00

9 นายสมชาย ชนิธรรมมติร ์ 300,000.00 12,000.00 - - - - 100,000.00 412,000.00

10 นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร์ 300,000.00 11,000.00 - - - - 100,000.00 411,000.00

ล ำดบั รำยช่ือ

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 

โบนัส

เบีย้ประชมุ
รวมสทุธิ
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ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร

บริษัท บริหำร ตรวจสอบ และพิจำรณำค่ำตอบแทน ก ำกบัดแูลกิจกำร บริหำรควำมเส่ียง (บำท)

11 นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 300,000.00 11,000.00 - - - - 100,000.00 411,000.00

12 นายชาตรี ชนิธรรมมติร์ 300,000.00 - - - - - 100,000.00 400,000.00

13 นายสมชาต ิ ชนิธรรมมติร์ 300,000.00 - - - 12,000.00 - 100,000.00 412,000.00

14 นายธชัพงษ์ ภากรศริวิงศ์ 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.บุญเพญ็ บ าเพญ็บุญ 300,000.00 - - 25,200.00 18,000.00 - 100,000.00 443,200.00

17 นายสทิธ ิ ลลีะเกษมฤกษ์ 360,000.00 - 36,000.00 - - 24,000.00 120,000.00 540,000.00

18 นายการณุ กติตสิถาพร 200,000.00 - - 21,600.00 - 18,000.00 0.00 239,600.00

19 นายวรภทัร โตธนะเกษม 300,000.00 - 30,000.00 - 21,600.00 - 100,000.00 451,600.00

20 นางสาวนงลกัษณ์ พนิยันติศิาสตร์ 300,000.00 - 30,000.00 24,000.00 - 28,800.00 100,000.00 482,800.00

21 นางอญัชล ี พพิฒันเสรญิ 300,000.00 - 30,000.00 - 18,000.00 - 100,000.00 448,000.00

รวม 6,320,000.00 133,400.00 126,000.00 94,800.00 69,600.00 76,800.00 2,040,000.00 8,860,600.00

ล ำดบั รำยช่ือ

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 

โบนัส

เบีย้ประชมุ
รวมสทุธิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ       
1.ค่ำตอบแทนดงักล่ำวไมร่วมค่ำตอบแทนกรรมกำรในบรษิทัย่อย       
2.นำยกำรุณ กติตสิถำพร (กรรมกำรอสิระ/ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน/กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง) ล ำดบัที ่18 ลำออกมผีลวนัที ่1 กรกฎำคม 2562      
3.คณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้ พล.ต.อ.บุญเพญ็  บ ำเพญ็บุญ (กรรมกำรอสิระ) เป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน เมือ่วนัที ่2 สงิหำคม 2562       
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2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหารในปีท่ีผา่นมา 

ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร   รวมจ ำนวน 14 คน (ตำมรำยชื่อคณะผูบ้รหิำรระดบัสงู)  มคี่ำตอบแทน  อนัไดแ้ก่  เงนิเดอืนและ

โบนสั  รวมเป็นเงนิ  52,481,905.10 ลำ้นบำท  

 

3. ค่าตอบแทนอ่ืน 

บรษิทัฯมรีะเบยีบก ำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผูบ้รหิำรระดบัสงูในลกัษณะอื่น เช่น รถยนตป์ระจ ำต ำแหน่ง  

ค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิ ค่ำใชจ้่ำยบ ำรุงรกัษำ และสวสัดกิำรอื่นๆ ในสถำนะพนกังำนบรษิทัฯ 

         

8.5 บุคลากร   

 ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562  ขอ้มลูเกีย่วกบับุคลำกรของบรษิทัมดีงันี้  

  งบรวม งบเฉพำะกจิกำร 

  2562 2561 2562 2561 

จ ำนวนพนกังำนถวัเฉลีย่ (คน)     

ช่วงฤดกูำรผลติ 6,118 6,480 2,169 2,534 

ช่วงปกต ิ 4,639 4,774 1,689 1,894 

ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำน (ลำ้นบำท)  1,461.84 1,568.17 624.27 642.43 

       

              ณ วนัที ่31 ตุลำคม  2562 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำทดำ้นแรงงำนทีม่นียัส ำคญัอนัมผีลกระทบทำงดำ้นลบต่อบรษิทั 

 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบัพนกังำนขององคก์รมำโดยตลอด  และมกีำรก ำหนดนโยบำยเรื่องกำรฝึกอบรมและกำรพฒันำ

ทรพัยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ   เพื่อให้พนักงำนมีศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและมีควำม

เจรญิกำ้วหน้ำในหน้ำทีก่ำรงำนในสำยงำนของตนโดยก ำหนดเป้ำหมำยใหบุ้คลำกรทกุคนเขำ้รบักำรอบรมใหส้อดคลอ้งกบัทศิทำง

และกลยุทธข์องบรษิทั  มกีำรจดัอบรมทัง้ในบรษิทัโดยเชญิวทิยำกรมำบรรยำยและฝึกอบรมพนกังำนในเรื่องต่ำงๆทีเ่กีย่วกบักำร

ท ำงำนรวมทัง้เรื่องจรยิธรรม และให้พนักงำนเขำ้ร่วมอบรมและสมัมนำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้กบับรษิัทอื่นๆภำยนอกบรษิัทด้วย 

นอกจำกนี้ บรษิัทมกีำรวำงแผนกำรอบรม  และสนับสนุนในเรื่องงบประมำณอย่ำงสม ่ำเสมอ พรอ้มทัง้สนับสนุนให้มกีำรสื่อสำร

เพื่อถ่ำยทอดและบรหิำรควำมรู ้(Knowledge Management) ร่วมกนัระหว่ำงพนักงำนในองคก์ร  โดยรวบรวมองคค์วำมรูท้ีม่อียู่

ในองค์กรมำพฒันำเป็นระบบเพื่อให้พนักงำนทุกคนสำมำรถเขำ้ถึงองค์ควำมรู้ต่ำงๆผ่ำนระบบเวบ็ไซต์ภำยใน(Intranet) และ

สำมำรถน ำมำเป็นแบบอย่ำงทีด่ต่ีอกำรพฒันำตนเอง  
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 
 

9.1)        นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในฐำนะผูน้ ำองคก์ร ไดด้ ำเนินธุรกจิดว้ยควำมรบัผดิชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และมคีวำมมุ่งมัน่ใน

กำรด ำเนินธุรกจิและพฒันำองคก์รใหเ้ตบิโตอย่ำงยัง่ยนื โดยยดึมัน่ในหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่แีละจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน

ธุรกจิที ่ 

  ทัง้นี้ ในปี 2562 บรษิทัฯ  ไดด้ ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ ดงันี้  

               1.คณะกรรมกำรบรษิทัไดป้ฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์(CG Code) และสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย(IOD) นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและจรรยำบรรณในกำร

ด ำเนินธุรกจิ ตลอดจนหลกัเกณฑใ์นระดบัสำกลเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ เช่น ASEAN CG Scorecard  เป็นต้น   ทัง้นี้

บรษิทัฯ ไดร้บักำรประเมนิผลกำร จำกโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัจดทะเบยีน Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies (CGR) ประจ ำปี 2562 โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) ในเกณฑด์เีลศิ (Excellent) 

       2.จดัอบรมสมัมนำเชงิปฏบิตักิำรใหก้บัพนกังำนใหม่ทุกระดบั โดยผ่ำนหลกัสตูร “ KSL Basic 2019 ” เรื่องจรยิธรรมธุรกจิ

และมำตรำกำรเพื่อป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และเพื่อสง่เสรมิควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ แก่พนกังำนในวนัที ่7 มนีำคม พ.ศ.2562 

              3.เผยแพร่นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ คู่มอืมำตรำกำรต่อต้ำนทุจรติคอร์รปัชัน่ ใน

เวบ็ไซตข์องบรษิทัและเวบ็ไซต์ภำยใน (Intranet)  เพื่อใหก้รรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯทุกกลุ่มรบัทรำบ และ

ยดึถอืเป็นเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำน                         

                นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรประกอบดว้ย 7 หมวด คอื หมวดที ่1.สทิธขิองผูถ้อืหุน้, หมวดที ่2.กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้

อย่ำงเท่ำเทยีมกนั, หมวดที ่3. บทบำทของผูม้สี่วนไดเ้สยี, หมวดที ่4. กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส, หมวดที ่5.บทบำทและ

ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร, หมวดที ่6. กำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ และหมวดที ่7.กำรใหข้อ้มลูกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติ   

             ทัง้นี้บรษิทัฯไดด้ ำเนินกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯ ภำยใตน้โยบำยในระหว่ำงปีทีผ่่ำนมำ  

หมวดท่ี 1 : สิทธิของผูถื้อหุ้น 

1. เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวำระกำรประชุมและส่งค ำถำมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีเป็น

กำรล่วงหน้ำ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม ถงึ  30 พฤศจกิำยน เพื่อกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ในเดอืนกุมภำพนัธข์องปีถดัไป โดยแจง้ใหผู้้

ถอืหุน้ทรำบผ่ำนระบบขำ่วของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้ประกำศหลกัเกณฑ ์และระบุขัน้ตอนทีช่ดัเจนไวใ้นเวบ็

ไซดข์องบรษิทัฯ ที ่www.kslgroup.com สว่นของ “ ขอ้มลูส ำหรบันกัลงทุน ” ภำยใตห้วัขอ้ “หอ้งขำ่ว” 

2. แจง้วธิกีำรลงคะแนนและนบัคะแนนก่อนกำรประชุมผูถ้อืหุน้และใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง 

3. น ำเสนอค่ำตอบแทน รวมทัง้หลักเกณฑ์กำรให้ค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรแต่ละต ำแหน่งที่ชัดเจน ได้แก่ 

ค่ำตอบแทนประจ ำ เบีย้ประชุม ค่ำตอบแทนประจ ำปี ใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัเิป็นประจ ำทุกปี  

4. บรษิัทฯเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรแบบรำยบุคคล   โดยเสนอชื่อกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้น

ลงคะแนนทลีะคน  
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5. ผูถ้อืหุน้สำมำรถดำวน์โหลดขอ้มลูต่ำงๆของบรษิทัไดท้ี่ www.kslgroup.com ซึง่จะมขีอ้มลูทำงกำรเงนิ ขอ้มลูทัว่ไปของ

บรษิทัรวมถงึขอ้มลูกำรประชุม ซึ่งจะอ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้และผูท้ีส่นใจศกึษำสำรสนเทศของบรษิทัได ้ อกีทัง้ยงัสำมำรถ

สอบถำมขอ้มลูเพิม่เตมิไดผ้่ำนทำง Email: ir@kslgroup.com และ secretary@kslgroup.com 

6. บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะอ ำนวยควำมสะดวก และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธแิละออกเสยีงอย่ำงเตม็ที ่เช่น มวีนัก ำหนด

รำยชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธเิขำ้ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำและมมีตอินุมตักิำรจ่ำยเงนิปนัผลประจ ำปี และก่อนทีจ่ะมวีนั

ก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุ้นเพื่อสทิธริบัเงนิปนัผล เพื่อเป็นกำรรกัษำสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในกำรเลอืกที่จะถอืหุ้นเพื่อรบัเงนิปนัผลหรอืไม่  

และบรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรประชุมผูถ้อืหุน้ โดยอ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้รวมถงึนักลงทุนสถำบนัเขำ้

ร่วมประชุม  ทัง้นี้ บรษิัทไดจ้ดักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุ้นประจ ำปี 2561 ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัศุกรท์ี ่22 กุมภำพนัธ ์2561 เวลำ 

09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชัน้ 2  โรงแรมเดอะสุโกศล  เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท  เขตรำชเทวี  

กรุงเทพมหำนคร  จงึเป็นสถำนทีท่ีส่ะดวกต่อกำรเดนิทำง นอกจำกน้ี บรษิทัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้จดัสง่เอกสำรลงทะเบยีนเขำ้ร่วม

กำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม เพื่อลดระยะเวลำในกำรตรวจสอบเอกสำรในวนัประชุมและบรษิทัจดัช่องทำงกำรลงทะเบยีน ณ 

สถำนทีจ่ดักำรประชุมส ำหรบัผูถ้อืหุน้บุคคลธรรมดำและนักลงทุนสถำบนั โดยบรษิทัฯ ไดน้ ำเทคโนโลยรีะบบบำรโ์คด้ (Barcode) 

มำใชก้บักำรประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้กำรลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ กำรนบัคะแนนและแสดงผลเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำได้

รวดเรว็ถูกตอ้งแม่นย ำ  

7. ขอ้มลูในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2561 ครัง้ที ่1/2562  บรษิทัฯไดก้ ำหนดวำระกำรประชุมผู้ถอืหุน้ไวเ้ป็น

เรื่องๆ อย่ำงชดัเจน เช่น  วำระงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุน   วำระจดัสรรเงนิก ำไรเพื่อจ่ำยปนัผลและส ำรองตำม

กฎหมำย  วำระกำรเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกตำมวำระ  วำระกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร  วำระ

กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก ำหนดค่ำสอบบญัช ี 

8. ในที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ครัง้ที่1/2562 ประธำนกรรมกำรได้แจง้กฎเกณฑ์ส ำหรบักำรประชุมและ

วธิกีำรออกเสยีงลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทรำบ ในกำรประชุมเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน

ของบรษิทัฯ  แสดงควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ  บรษิทัมกีำรบนัทกึกำรถ่ำยวดิทีศัน์ บนัทกึภำพและเสยีงกำรประชุม ทัง้นี้ 

บรษิัทไม่มนีโยบำยลดิรอนสทิธขิองผู้ถอืหุน้ในกำรรบัรู้สำรสนเทศของบรษิัท เช่น ไม่มกีำรแจกเอกสำรทีม่ขีอ้มูลส ำคญัเพิม่เติม

อย่ำงกะทนัหนั ไม่มกีำรเพิม่วำระอื่นๆทีไ่ม่ไดร้ะบุไว้ในหนงัสอืเชญิประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูลส ำคญัใดๆโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อื

หุน้ทรำบล่วงหน้ำ ไม่จ ำกดัสทิธใินกำรเขำ้ประชุมของผูถ้อืหุน้ทีม่ำสำย เป็นตน้  

 9. รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 2561 ครัง้ที1่/2562 มกีำรบนัทกึกำรประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อใหผู้้ถือ

หุ้นสำมำรถตรวจสอบได้  มกีำรบนัทกึเกี่ยวกบักำรแจ้งวธิกีำรลงคะแนนและนับคะแนน  และบนัทกึรำยชื่อพร้อมต ำแหน่งของ

กรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึบนัทกึประเดน็ค ำถำมค ำตอบทีผู่ถ้อืหุน้ซกัถำมหรอืเสนอควำมคดิเหน็ พรอ้มทัง้บนัทกึ

จ ำนวนคะแนนเสยีงทีไ่ดร้บัในแต่ละวำระ  ซึง่ทำงบรษิทัไดเ้ผยแพร่รำยงำนกำรประชุม ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัภำยใน 14 วนั

นบัจำกวนัประชุมผูถ้อืหุน้  

10. คณะกรรมกำรบรษิทั ไม่มกีำรถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ำ รอ้ยละ 25 ของหุน้ทีอ่อกแลว้ของบรษิทั  

http://www.kslgroup.com/
mailto:ir@kslgroup.com
mailto:secretary@kslgroup.com
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หมวดท่ี 2 : การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

1. บรษิทัใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง ทัง้นี้ บรษิทัมหีุน้ประเภทเดยีว คอื  

หุน้สำมญั  

          2. เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ  ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2562 ถงึ  30 

พฤศจกิำยน  2562 โดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้ประกำศหลกัเกณฑ ์

และระบุขัน้ตอนทีช่ดัเจนไวใ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ ที ่www.kslgroup.com สว่นของ “ขอ้มลูส ำหรบันกัลงทุน” ภำยใตห้วัขอ้ “ หอ้ง

ขำ่ว” ซึง่ ภำยหลงัทีร่บัเรื่อง ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั จะพจิำรณำกลัน่กรองตำมกระบวนกำรต่อไปอย่ำงไรกต็ำมทีผ่่ำนมำไม่

มกีำรเสนอชื่อแต่อย่ำงใด  

3. บรษิทัฯ ไดแ้นบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้สำมำรถก ำหนดทศิทำงกำรลงคะแนนเสยีงไดเ้องในแต่

ละวำระ ไปพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุม  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สำมำรถมอบ

อ ำนำจใหก้รรมกำรอสิระหรอืบุคคลอื่น เขำ้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน พรอ้มทัง้เผยแพร่ หนงัสอืเชญิประชุมฉบบัสมบรูณ์

ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้ำ 30 วนัก่อนวนัประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษำขอ้มลูก่อนวนัประชมุ 

สว่นหนงัสอืเชญิประชุมทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ บรษิทัฯไดม้อบให ้บรษิทัศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  ซึง่

เป็นนำยทะเบยีนหุน้ของบรษิทัฯ ด ำเนินกำรจดัส่งให้ผูถ้ือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำ 21 วนั กรณีวำระปกต ิและจะ

จดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วนั กรณีวำระพเิศษ   

4. บรษิัทฯได้ก ำหนดนโยบำยป้องกนักำรใช้ขอ้มูลภำยในของบรษิัท  โดยให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนที่รบัทรำบ

ขอ้มลูภำยในทีม่นีัยส ำคญัทีอ่ำจสง่ผลต่อกำรเปลีย่นแปลงของรำคำซือ้ขำยหลกัทรพัย ์งดกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นระยะเวลำหนึ่ง

เดอืน ก่อนจะมกีำรประกำศผลกำรด ำเนินงำน หรอื ขอ้มลูภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน (หมวดที ่2 – กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้

อย่ำงเท่ำเทียมกนั) นอกจำกนัน้ บรษิัทฯใช้มำตรกำรแจ้งเตือนกรรมกำรและผู้บริหำรล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก่อนกำร

เปิดเผยงบกำรเงนิทุกไตรมำส ว่ำให้งดซื้อขำยหลกัทรพัย์บรษิัทฯ ตัง้แต่วนัใดถงึวนัใดอย่ำงแจง้ชดั ผ่ำนเลขำนุกำรฯบรษิัทและ

รำยงำนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรและกรรมกำรบรษิัททรำบทุกครัง้ ถึงกำรเปลี่ยนแปลงหลกัทรพัย์ของกรรมกำรและ

ผู้บรหิำร(หำกม)ีเพื่อควำมโปร่งใส กบัแจ้งข่ำวจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์  กรณีมกีำร

กระท ำผดิเกีย่วกบักำรใชข้อ้มลูภำยใน  เพื่อใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรใชค้วำมระมดัระวงัเกีย่วกบักำรใชห้รอือำจถูกมองว่ำใชข้อ้มลู

ภำยในของบรษิทัฯทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ 

 5. บรษิทัมมีำตรกำรป้องกนักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนใชข้อ้มลูภำยในเพื่อหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทำง

มชิอบ (แสดงรำยละเอยีดในหวัขอ้ เรื่องกำรดแูลเรื่องกำรใชข้อ้มลูภำยใน) 

 6. บรษิทัไดก้ ำหนดขอ้บงัคบัของบรษิทัว่ำ กรรมกำรบรษิทัจะประกอบกจิกำร หรอืเข้ำเป็นหุน้สว่นในหำ้งหุน้สว่นสำมญัหรอื

หุน้สว่นไม่จ ำกดัควำมรบัผดิในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั หรอืเป็นกรรมกำรของบรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดัอื่นทีป่ระกอบกจิกำร

อนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจง้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่ อนที่จะมมีติ

แต่งตัง้  และกรรมกำรต้องแจง้ใหบ้รษิทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้หำกมสี่วนไดเ้สยีไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญำใดๆ ทีบ่รษิทัท ำ

ขึ้นในระหว่ำงรอบปีบัญชี  หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่ำงรอบปีบัญชีในบริษัทหรือบริษัทในเครือ  



บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

 
…….….รับรองความถกูต้อง 

            หน้ำ 50   
 

 

โดยบรษิทัส่งเสรมิใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สยีของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูเ้กีย่วขอ้งต่อคณะกรรมกำร ผ่ำนวำระกำร

ประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทั    นอกจำกนี้ กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรทีม่สี่วนไดเ้สยีหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงใน

วำระดงักล่ำว 

7.  ในปีทีผ่่ำนมำ ไม่เคยเกดิกรณีทีก่รรมกำร/ผูบ้รหิำรของบรษิทัมกีำรซือ้ขำยหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภำยใน  และบรษิทัไม่

มกีำรฝำ่ฝืนหรอืไม่ปฎบิตัติำมหลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 

8.บรษิทัไมม่รีำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั(Related Parties Transaction) ทีต่อ้งขออนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้  

 

หมวดท่ี 3 : บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

   คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ผูม้สีว่นได้ 

เสยีภำยใน ไดแ้ก่  ผูถ้อืหุน้ พนกังำน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอก ไดแ้ก่ ลกูคำ้ คู่คำ้ คู่แขง่ทำงกำรคำ้ เจำ้หนี้ และชุมชนที่บรษิทั 

ตัง้อยู่  ในอดตีทีผ่่ำนมำ บรษิทัด ำเนินนโยบำยต่ำง ๆ  ในกำรสรำ้งจรยิธรรมกำรด ำเนินธุรกจิมำโดยตลอด เช่น   

ผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้และกำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุ้นอย่ำงเท่ำ
เทยีมกนัและก ำหนดจรรยำบรรณทำงธุรกจิใหส้อดคลอ้งกนั   

พนกังำน 
 
 
 
 

บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อพนกังำนของบรษิทัทุกระดบัชัน้ ไม่มกีำรแบ่งแยกเชือ้ชำต ิศำสนำ เพศ โดยพนกังำนทุกคน
ต่ำงมสีทิธเิท่ำเทยีมกนัและไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงเสมอภำค นอกจำกน้ีบรษิทัไดก้ ำหนดเงือ่นไขกำรจำ้งงำนทีเ่ป็นธรรม
ส ำหรบัพนกังำน และมนีโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคำ่ตอบแทนและสวสัดกิำรของพนกังำนอยำ่งเหมำะสม  โดยให้
พนกังำนไดร้บัคำ่ตอบแทนทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว เช่น เงนิเดอืน โบนสัทีเ่หมำะสมตำมผลปฏบิตังิำนของพนกังำน 
และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ  อกีทัง้บรษิัทยงัมกีำรจดัตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี เพื่อสร้ำงหลกัประกนัให้แก่
พนักงำนภำยในบรษิทั รวมถงึกำรสนับสนุนกำรพฒันำควำมรูแ้ละศกัยภำพของพนักงำนใหพ้รอ้มส ำหรบัปฏบิตังิำน
และพฒันำองคก์ร  และเปิดเผยตวัเลขจ ำนวนชัว่โมงเฉลีย่ของกำรฝึกอบรมของพนกังำนต่อปี รวมเปิดเผยสถติกิำรเกดิ
อุบตัเิหตุ อตัรำกำรหยดุงำน และอตัรำกำรเจบ็ปว่ยจำกกำรท ำงำน  (รำยละเอยีดในรำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื)   

ลกูคำ้ บริษัทใช้ระบบกำรจัดกำรคุณภำพในระดับสำกล เช่น ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL, 
KOSHER เป็นตน้ เพือ่สรำ้งควำมพงึพอใจสงูสดุแก่ลูกคำ้บรษิทัมุ่งเน้นและใหค้วำมส ำคญัดำ้นคุณภำพและมำตรฐำน
ของผลติภณัฑ์สนิคำ้ กำรส่งมอบทีต่รงเวลำ และบรกิำรในระดบัโลก ตลอดจนรกัษำควำมลบัของลูกคำ้โดยเคร่งครดั 
โดยไม่น ำมำเปิดเผย หรอืใชป้ระโยชน์ในทำงมชิอบ ตลอดจนกำรจดัช่องทำงกำรตดิต่อส ำหรบัลกูคำ้ เพือ่แนะน ำตชิม 
หรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีน  โดยเฉลีย่แลว้ บรษิทัฯจะได้รบัขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะประมำณ 40 -50 ครัง้ต่อปีส ำหรบั
กำรด ำเนินกำรของโรงงำนน ้ำตำลทรำย 5 แห่ง เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรท ำธุรกิจกบับรษิัทฯ จะไม่มีข้อขดัแย้งใดๆกบั
มำตรฐำนทีล่กูคำ้ยดึถอือยู ่บรษิทัไดว้ำ่จำ้งหน่วยงำนภำยนอกมำประเมนิกำรด ำเนินกำรและใหก้ำรรบัรองในส่วนของ
มำตรฐำนแรงงำนตำมมำตรฐำนของลกูคำ้ดว้ย 
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คูค่ำ้ คู่คำ้ของบรษิทันัน้ นอกจำกหมำยถงึคู่สญัญำในกำรซื้อขำยและกำรจ้ำงระหว่ำงกนัแล้ว ยงัรวมไปถงึผูร้่วมลงทุนกบั
บรษิัทในบำงกจิกำรด้วย   บรษิทัค ำนึงถงึสทิธติำมกฎหมำยและสทิธติำมสญัญำร่วมทุนมำโดยตลอด โดยยดึหลกั
สจุรติ ควำมเท่ำเทยีมกนั และสทิธทิีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์จำกเงนิทีล่งทุน  บรษิทัมนีโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและ
แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคูค่ำ้ในหมวดที ่3 วำ่ดว้ยบทบำทของผูม้สีว่นไดเ้สยีวำ่สนบัสนุนกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสรแีละ
เป็นธรรม ควำมเสมอภำคในกำรด ำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนั กำรจดัซื้อจดัจ้ำงอย่ำงโปร่งใสและยุติธรรม 
บรษิทัก ำหนดคณุสมบตัขิองคูค่ำ้ทีม่สีทิธเิขำ้เสนอรำคำและประกำศใหท้รำบโดยทัว่กนัซึง่ขอ้มลูและเงือ่นไขกำรจดัซื้อ
จดัจำ้งทีถ่กูตอ้งครบถว้นแก่คูค่ำ้ทีม่สีทิธเิสนอรำคำโดยวธิทีีเ่ปิดเผยและเท่ำเทยีมกนั รกัษำขอ้มลูกำรเสนอรำคำทีไ่ดร้บั
จำกคูค่ำ้ไวเ้ป็นควำมลบัไม่เปิดเผยแก่คู่คำ้ทีเ่สนอรำคำรำยอืน่ ไม่เรยีกไม่รบัผลประโยชน์ใดๆ จำกคูค่ำ้เพือ่แลกเปลีย่น
กบักำรไดท้ ำสญัญำจดัซือ้จดัจำ้งกบับรษิทั และไดก้ ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกนัส ำหรบั
กำรท ำงำนของผูร้บัจำ้งในสถำนประกอบกำรต่ำงๆนัน้ บรษิทัจะจดัเตรยีมสภำพกำรท ำงำนทีป่ลอดภยัแก่ผูร้บัจำ้งและ
ก ำชบัใหผู้ร้บัจำ้งปฏบิตัติำมกฎควำมปลอดภยัของบรษิทัอย่ำงเคร่งครดัดว้ย เมื่องำนแลว้เสรจ็  บรษิทัมขี ัน้ตอนกำร
ตรวจรบังำนที่โปร่งใสและเป็นธรรมและช ำระค่ำสนิคำ้หรอืค่ำจ้ำงภำยในเวลำที่เหมำะสม   บรษิทัโดยฝ่ำยจดัซื้อได้
สือ่สำรกบัคูค่ำ้ (supplier) ดว้ยช่องทำงต่ำงๆ ในเรือ่งทีส่ ำคญั และจดัช่องทำงรอ้งเรยีนและแจง้ขอ้มลูแก่บรษิทัโดยแจง้
ให้คู่คำ้ทรำบ นอกจำกนัน้ ในปี 2562 บรษิทัไดส้่งหนังสอืแจง้คู่คำ้ถงึนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและนโยบำยกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ของบรษิทัให้รบัทรำบ ทัง้น้ี หน่วยจดัซื้อส่วนกลำงขอให้หวัหน้ำแผนกพสัดุทุกโรงงำนทีม่กีำร
จดัซือ้ทอ้งถิน่สง่หนงัสอืรบัทรำบนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอรปัชัน่ใหผู้ข้ำยทอ้งถิน่รบัทรำบดว้ย  

เจำ้หน้ี บริษัทมีนโยบำยปฏิบัติตำมเงื่อนไข สญัญำ และข้อผูกพันที่ตกลงที่มีกับเจ้ำหน้ีทัง้ในแก่กำรช ำระหน้ีตรงตำม
ก ำหนดเวลำ กำรใชบ้รกิำรทำงกำรเงนิทีเ่หมำะสมแก่ธุรกจิของบรษิทั กำรใหแ้ละรกัษำหลกัประกนั และเงือ่นไขอืน่ๆ ที่
ก ำหนด เช่น รำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงนิของบรษิทัทีถู่กตอ้งแก่เจำ้หน้ีเพือ่ประโยชน์ในกำรวเิครำะห์สินเชื่อ กำรรกัษำ
อตัรำสว่นหนี้สนิและทุน เป็นตน้ ในกำรด ำเนินงำน บรษิทัไดส้รำ้งควำมไวว้ำงใจใหก้บัเจำ้หน้ีผำ่นกำรบรหิำรงำนอยำ่ง
มจีรรยำบรรณ และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบับรษิัทผ่ำนทำงรำยงำน
ประจ ำปีและรำยงำน 56-1 กบัสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัอย่ำงเปิดเผยผ่ำนทำงงบกำรเงนิที่ได้จดัท ำและรบัรอง
อยำ่งถูกตอ้งตำมมำตรฐำนทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป และไดก้ ำหนดวธิปีฎบิตัไิวใ้นจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ
ใหส้อดคลอ้งกนั 

คูแ่ขง่ บรษิทัมนีโยบำยสนบัสนุนกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสรแีละเป็นธรรม และได้ก ำหนดจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ
วำ่บุคลำกรตอ้งไม่ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัโดยท ำลำยหรอืกดีกนัคูแ่ข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวธิทีีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืใช้
วธิกีำรใดๆใหไ้ดม้ำซึง่ขอ้มลูของคู่แขง่อย่ำงผดิกฎหมำย ในทำงปฏบิตั ิคู่แข่งในอุตสำหกรรมจะเป็นสมำชกิในสมำคม
เดยีวกนัซึง่ไดป้ระชุมปรกึษำหำรอืและแบ่งปนัขอ้มลูกนัอยูเ่ป็นประจ ำ จงึไม่ปรำกฏวำ่มกีำรปฏบิตัต่ิอคูแ่ขง่อยำ่งไม่เป็น
ธรรม 

ชุมชน  
สงัคม  

บริษัทฯให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำที่ย ัง่ยนืตำมกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมทัง้ปฏิบตัติำม
กฎหมำย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี บรษิทัไดส้ง่เสรมิใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัมสีว่นร่วมในกำรจดั
กิจกรรม หรือ เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและสงัคม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต และ
เสรมิสรำ้งประโยชน์ของชุมชนและสงัคมทีบ่รษิทัไดเ้ขำ้ไปด ำเนินธุรกจิทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทัง้ปลูกฝงั
จติส ำนึก และสง่เสรมิใหพ้นกังำนและผูเ้กีย่วขอ้งมหีน้ำทีร่บัผดิชอบและท ำประโยชน์ใหก้บัชุมชนและสงัคม เปิดโอกำส
ใหชุ้มชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มมสีว่นร่วมในกจิกรรมหรอืโครงกำรต่ำงๆของบรษิทั  รวมทัง้เสนอควำมเหน็และให้
ขอ้เสนอแนะหรอืรอ้งเรยีนทีเ่ป็นผลมำจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทั  
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ดำ้นสทิธิ
มนุษยชน 

บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะไม่เกีย่วขอ้งกบักำรละเมดิสทิธมิุษยชน โดยบรษิทัก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร ว่ำ
บรษิทัสนับสนุนและเคำรพสทิธมินุษยชน และด ำเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรและเจตนำรมณ์ของปฎญิญำและ
อนุสญัญำของสหประชำชำต ิและขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศอื่นๆที่ประเทศไทยเป็นภำค ีและจะไม่มสี่วนร่วมกบักำร
กระท ำใดๆทีข่ดัต่อหลกัสทิธมินุษยชน  สถำนประกอบกำรแต่ละแห่งของบรษิทัในกลุ่มไดแ้สดงเจตนำรมณ์ใหป้รำกฏ
เด่นชดัวำ่บรษิทัฯไม่ใชแ้รงงำนเดก็และแรงงำนบงัคบั โดยประกำศใหชุ้มชนทรำบโดยทัว่กนัผำ่นช่องทำงต่ำงๆ 

ดำ้น
สิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัมนีโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มวำ่ บรษิทัไดส้ง่เสรมิใหผู้บ้รหิำรและพนกังำน
ใชท้รพัยำกรธรรมชำตแิละพลงังำนอยำ่งประหยดั บรษิทัสนบัสนุนกำรน ำวสัดุกลบัมำใชใ้หม่บรษิทัใหค้วำมส ำคญัอยำ่ง
ยิง่กบักำรใชว้ตัถุดบิและของเหลอืใชใ้หคุ้ม้คำ่ทีส่ดุโดยหมุนเวยีนไปใชใ้นกระบวนกำรผลติต่ำงๆ   
สว่นทีโ่รงงำนจะเน้นกำรรกัษำคณุภำพของสิง่แวดลอ้ม ไม่ปล่อยของเสยีหรอืมลภำวะสูชุ่มชน บรษิทัไดม้กีำรน ำเครือ่ง
ดกัจบัฝุ่นละอองที่ทนัสมยัมำใช้ เพื่อรกัษำสภำพแวดล้อมโดยรอบบรษิทัพฒันำระบบบ ำบดัน ้ำเสยีจำกกระบวนกำร
ผลติใหส้ะอำดพอทีจ่ะน ำกลบัมำใชห้รอืปล่อยกลบัสู่แหล่งน ้ำธรรมชำตไิดแ้ละไดส้รำ้งระบบบ ำบดัน ้ำคอนเดนเสทจำก
กระบวนกำรผลติแอลกอฮอล ์(โครงกำรตน้แบบ Submerged Aerated Fixed Film – SAF) ขึน้ทีโ่รงงำนในอ ำเภอบ่อ
พลอย จงัหวดักำญจนบุร ีนอกจำกน้ี บรษิทัไดป้ฎบิตัติำมกฎหมำยสิง่แวดลอ้มอยำ่งเคร่งครดั และไดก้ ำหนดนโยบำย
และแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำน รวมถงึก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินธุรกจิภำยใต้
มำตรฐำนสิง่แวดลอ้ม มกีำรสง่เสรมิใหม้กีำรใชท้รพัยำกรอยำ่งมปีระสทิธภิำพและคุม้คำ่ ก ำหนดใหพ้นกังำนตอ้งเอำใจ
ใส่และปฏบิตังิำนดว้ยจติส ำนึกถงึควำมปลอดภยัและค ำนึงถงึสิง่แวดลอ้ม และฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องสิง่แวดลอ้ม
(รำยละเอยีดในรำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื)   
 

ดำ้นทรพัยส์นิ
ทำงปญัญำ 

บรษิทัฯเคำรพสทิธใินทรพัย์สนิทำงปญัญำของบุคคลอื่นและใชค้วำมระมดัระวงัมใิห้เกดิขอ้กล่ำวหำหรอืเสีย่งต่อขอ้
กล่ำวหำวำ่ละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทำงปญัญำของผูอ้ ื่น อน่ึง เน่ืองจำกควำมเสีย่งทำงกฎหมำยในเรือ่งน้ีเป็นเรือ่งทีต่อ้ง
ระมดัระวงัเพรำะควำมไม่คุ้นเคยกับประเด็นกฎหมำยของบุคลำกร บรษิัทฯจึงได้ก ำหนดรำยละเอียดเพิ่มเติมใน
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯว่ำ บุคลำกรตอ้งเคำรพสทิธทิี่ชอบดว้ยกฎหมำยในทรพัยส์นิทำงปญัญำ
ของบุคคลอืน่ โดยไม่ใชง้ำนสรำ้งสรรคห์รอืทรพัยส์นิทำงปญัญำของบุคคลอืน่โดยไม่ไดร้บัอนุญำต ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยั
วำ่กำรกระท ำใดของหน่วยงำนใดจะเป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปญัญำของบุคคลอืน่หรอืไม่ ควรปรกึษำฝำ่ยกฎหมำย
ของบรษิทัฯก่อน ทัง้น้ี จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิไดใ้หค้วำมหมำยของทรพัยส์นิทำงปญัญำไวค้รอบคลุมเพยีงพอ
วำ่ รวมถงึลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครือ่งหมำยกำรคำ้ ขอ้มลูคูค่ำ้ ขอ้มลูลกูคำ้ สตูรกำรผลติ ตลอดจนขอ้มลูหรอืสิง่อืน่ๆ ทีถ่อื
เป็นควำมลบัทำงกำรคำ้ ในทำงปฏบิตั ิปรำกฏว่ำมกีำรปรกึษำหำรอืเรื่องน้ีบ่อยครัง้ และสำมำรถป้องกนักำรละเมดิ
ทรพัยส์นิทำงปญัญำของผูอ้ ืน่โดยรูเ้ท่ำไม่ถงึกำรณ์ไดห้ลำยกรณี 

องคก์ร

ปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ / 

หน่วยงำน 

ของรฐั 

 

บรษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยทีใ่ชค้วบคมุกจิกำรของบรษิทัและกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทีก่ ำกบัดแูลโดยองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่และรำชกำรส่วนกลำง ใหค้วำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนของรฐัในกำรพฒันำทอ้งถิน่ตำมควำมเหมำะสม กลุ่ม
บรษิทัประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำงๆในพืน้ทีเ่พือ่ใหแ้น่ใจว่ำกลุ่มบรษิทัไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนด
ของทำงรำชกำรโดยไม่บกพร่อง เช่น กำรตดิต่อประสำนกบัเทศบำลต ำบล ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจงัหวดั ส ำนักงำน
ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนทรพัยำกรน ้ำบำดำล ส ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำ ส ำนักชลประทำน 
ส ำนกังำนสรรพำกรพืน้ที ่ส ำนกังำนสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน ส ำนกังำนประกนัสงัคม สถำบนัพฒันำฝีมอืแรงงำน 
เป็นต้น  กลุ่มบรษิทัใหค้วำมส ำคญักบักำรร่วมมอืกบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่/หน่วยงำนของรฐัทีข่อควำมร่วมมอื
หรอืขอรบักำรสนบัสนุนเพือ่กำรพฒันำชุมชนในพืน้ทีท่ีบ่รษิทัไดป้ระกอบกจิกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ เช่น เทศบำล องคก์ำร
บรหิำรสว่นต ำบล โรงพยำบำล สำธำรณสขุอ ำเภอ/จงัหวดั โรงเรยีน สถำนีต ำรวจภูธร เป็นตน้ โดยไดแ้สดงขอ้มลูไวใ้น
หวัขอ้ “ควำมรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม”  
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นอกจำกที่บรษิัทให้ควำมส ำคญักบัผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มดงัทีไ่ด้กล่ำวมำแลว้นัน้  บรษิัทยงัตระหนักถงึขอ้เสนอแนะ  

ขอ้คดิเหน็  หรอืกำรแจง้เบำะแสต่ำง ๆ ทีท่ ำใหบ้รษิทัสำมำรถพฒันำ หรอืปรบัปรุง แกไ้ข กำรด ำเนินงำนของบรษิทั   โดยบรษิทั

จดัช่องทำงใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสำมำรถตดิต่อกบับรษิทัได ้ ในกรณีทีม่เีหตุกำรณ์ทีไ่ม่เหมำะสมหรอืไม่ถูกตอ้งเกดิขึน้ และผูม้สีว่นได้

เสยีตอ้งกำรทีจ่ะใหแ้กไ้ขหรอืขอควำมชดัเจน  หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีต้องกำรทีจ่ะใหข้อ้เสนอแนะต่ำง ๆ   ผูม้สีว่นไดเ้สยีสำมำรถท ำ

ไดโ้ดยแจง้ต่อผูบ้รหิำรของบรษิัท หรอืหวัหน้ำส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหวัหน้ำส่วนงำนทรพัยำกรบุคคล หรอืประธำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำงโทรศพัทห์รอืทำง e-mail  ในปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัไม่ไดร้บัแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผดิแต่อย่ำงใด 

ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ ำหนดรำยละเอยีดเหล่ำนี้ไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรว่ำดว้ยกำรใหข้อ้มลูกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติและ

จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ 

 
หมวดท่ี 4 : การเปิดเผยข้อมลูและความโปรง่ใส 

บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำรทีส่ ำคญั ทีต่อ้งแจง้ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ 

 ตลำดหลกัทรพัย ์/ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ผูถ้อืหุน้ และหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น ภำยในระยะ 

 เวลำทีเ่หมำะสมดว้ยควำมโปร่งใส  โดยบรษิทัไดด้ ำเนินกำร 

1. เปิดเผยข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงนิและขอ้มูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน ภำยในระยะเวลำที่

ก ำหนด โดยงบกำรเงนิจะต้องผ่ำนกำรสอบทำนหรอืตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชวี่ำถูกต้องตรงตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีซึ่งเป็น

ยอมรบัโดยทัว่ไป   

       1.1 งบกำรเงนิของบรษิทั ไดร้บักำรรบัรองโดยไม่มเีงื่อนไขจำกผูส้อบบญัช ี  

       1.2 ไม่มรีำยกำรระหว่ำงกนักบับรษิทัร่วมทีอ่ำจะท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงมนียัส ำคญั  

2. เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56 -1) ภำยใน 3 เดือนและรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

ภำยใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบญัชี ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ เว็บไซด์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซต ์ของบรษิทั www.kslgroup.com เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทรำบข้อมูลขอย่ำงทัว่ถึง นอกจำกนี้ในเวบ็ไซต์ของบรษิัท ยงัมีกำรน ำเสนอข่ำวต่ำง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบับรษิทั และอุตสำหกรรม เพื่อเป็นขอ้มลูในกำรตดัสนิใจ    

  3. ในรอบปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัมไิดถู้กส ำนกังำน ก.ล.ต. หรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์ ด ำเนินกำรเนื่องมำจำกกำรเปิดเผยขอ้มูล

ไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด ทัง้นี้ บรษิทัไดม้กีำรประเมนิประสทิธภิำพของกระบวนกำรเปิดเผยขอ้มลูผ่ำนกำรสอบถำมควำมคดิเหน็

จำกบุคคลภำยนอก 

  4. บรษิัทเปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทัง้ขอ้มูลจ ำนวนครัง้ที่

กรรมกำรบรษิทัแต่ละคนเขำ้ร่วมกำรประชุม นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร นโยบำยกำรก ำกบัดแูลโดยสรุป 

นโยบำยเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม และกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยที่ก ำหนด จรรยำบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวตัิกำรอบรม

กรรมกำร ไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) แลว้  

5. จดัใหม้รีำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิแสดงควบคู่ไปกบัรำยงำนของผูส้อบบญัชี

ในรำยงำนประจ ำปี ซึง่มเีน้ือหำรบัรองกำรปฏบิตัติำมหลกักำรบญัช ีและมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่ขีอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้นตำม

มำตรฐำนกำรบญัช ี โดยรำยงำนดงักล่ำวลงนำมโดยประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

http://www.kslgroup.com/
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 6. เปิดเผยขอ้มูลในเวบ็ไซต์ของบรษิัทเกี่ยวกรรมกำรและผูบ้รหิำร ประกอบไปด้วย ชื่อ อำยุ  เพศ ต ำแหน่ง ประวตัิ

กำรศึกษำ สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบกำรณ์ท ำงำน และภำพถ่ำย รวมถึงข้อมูลองค์กร  โครงสร้ำงกำรถือหุ้น  

โครงสรำ้งคณะกรรมกำร วสิยัทศัน์ / ภำรกจิ ธุรกจิและผลติภณัฑ ์นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรและผลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยที่

ก ำหนด จรรยำบรรณธุรกจิ ขอ้มลู นกัลงทุน  นโยบำยเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและสงัคม รำยงำนประจ ำปี งบกำรเงนิ และขำ่วสำรที่ 

บรษิทัเผยแพร่โดยมทีัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

7. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดหลกัเกณฑใ์หก้รรมกำรของบรษิทัฯ และผูบ้รหิำรระดบัสงู ต้องรำยงำนกำรมสี่วนได้

เสยีของตนเองและบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง ตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

และก ำหนดให้มีกำรทบทวนรำยงำน ฯ ภำยในเดอืนตุลำคมของทุกปี และ/หรอืทุกครัง้ที่มกีำรเปลี่ยนแปลงขอ้มูล โดยให้ส่ง

รำยงำนถงึฝำ่ยเลขำนุกำรบรษิทั ภำยใน 7 วนัท ำกำร    

8. บรษิทัไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศแก่ผูล้งทุนเพื่อใหผู้ล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูที่ถูกตอ้ง 

ครบถ้วน ชดัเจน และโปร่งใส บรษิทัไดจ้ดัตัง้หน่วยงำนเฉพำะขึน้เพื่อท ำหน้ำทีใ่นกำรตดิต่อสื่อสำรและใหข้อ้มูลกบัผูถ้อืหุน้ นัก

ลงทุนสถำบนั และนกัวเิครำะห ์โดยสำมำรถตดิต่อไดท้ี ่email: ir@kslgroup.com หรอืตดิต่อที ่

1. นำยมชียั ปิยะวเิศษพฒัน์ หมำยเลขโทรศพัท ์02-642-6230  

  (ลำออกระหว่ำงปี)  Email: meechai@kslgroup.com 

 2. นำยชลชั ชนิธรรมมติร ์ หมำยเลขโทรศพัท ์02-642-6230 

     Email: chalush@kslgroup.com 

 เพื่อให้เกดิควำมเขำ้ใจในธุรกจิของบรษิัทไดด้ขีึน้และสำมำรถน ำไปถ่ำยทอดต่อนักลงทุนที่สนใจได ้  บรษิัทจงึจดัท ำ

แผนงำนนกัลงทุนสมัพนัธป์ระจ ำปี โดยมกีำรประชุมนกัวเิครำะห ์(Analyst Meeting) ทุกไตรมำส ณ หอ้งประชุมของบรษิทัฯ   

     ทัง้นี้ ในปี 2562 ทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ มกีจิกรรมในกำรน ำเสนอขอ้มลูทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม ดงันี้ 

กิจกรรมปี 2562 จ านวนครัง้ต่อปี 

1.กำรประชมุนกัวเิครำะห ์(Analyst Meeting) จ ำนวน 4 ครัง้  

2.กำรเขำ้เยีย่มชมกจิกำรของบรษิทั  จ ำนวน 1 ครัง้ 

3.กำรออกเอกสำรขำ่วผลประกอบกำร  จ ำนวน 4 ครัง้  

4.กำรใหข้อ้มลู และตอบซกัถำมของนกัลงทุนสมัพนัธ ์ จ ำนวน 11 ครัง้ 

 

mailto:ir@kslgroup.com
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หมวดท่ี 5 : บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญัในเรื่องควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร เพื่อดูแลรกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้น 

และผูม้สีว่นไดเ้สยี   

1. โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบรษิัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 21 คน โดยเป็นกรรมกำรอิสระจ ำนวน 7 คนที่

ปรำศจำกควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิหรอืควำมสมัพนัธ์อื่นใด อนัอำจมอีทิธพิลต่อกำรใช้ดุลพินิจอย่ำงเป็นอสิระ  (กรรมกำรอสิระ

ลำออกระหว่ำงปี 2562 จ ำนวนหนึ่งคน บรษิทัฯอยู่ระหว่ำงกำรสรรหำเพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้)  

2. ประธำนกรรมกำรบรษิทัเป็นกรรมกำรอสิระ ซึง่ไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมกำรผูจ้ดักำร ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯได้

ก ำหนดนโยบำยควำมหลำกหลำยของกรรมกำรที่ต้องสรรหำ ส ำหรบัผู้ที่จะมำท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรโดยพจิำรณำจำกทกัษะ 

ควำมรู ้ประสบกำรณ์ ทีจ่ ำเป็นอย่ำงยิง่ต่อธุรกจิ ทีย่งัขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบรษิทัฯ รวมทัง้วชิำชพี ควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้น 

โดยไม่ได้จ ำกดัเพศ อำยุ ประวตัิกำรศกึษำ ที่จะมำท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรแต่อย่ำงใด เพื่อให้คณะกรรมกำรบรษิัทฯ มคีวำม

เข้มแข็งยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ รำยละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ ประสบกำรณ์  กำรถือหุ้น  

(รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิัท) และมกีรรมกำรที่ไม่ได้เป็นกรรมกำรที่เป็น

ผูบ้รหิำรอย่ำงน้อยหนึ่งคน ทีม่ปีระสบกำรณ์ในธุรกจิหรอือุตสำหกรรมหลกัของบรษิทัฯ 

กรรมกำรมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปี และสำมำรถไดร้บัเลอืกเขำ้มำเป็นกรรมกำรใหม่ได้ บรษิัทฯไม่มขีอ้

หำ้มกำรแต่งตัง้กรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรใหม่  
 

กรรมกำรอสิระมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดและมจี ำนวนอย่ำงน้อยสำมคน มวีำระกำร

ด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัไดไ้ม่เกนิสำมวำระหรอืไม่เกนิเกำ้ปีแลว้แต่ระยะเวลำใดจะนำนกว่ำ  แต่หำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯเหน็ควร

ใหก้รรมกำรอสิระรำยใดที่ด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัมำครบสำมวำระหรอืเกำ้ปีด ำรงต ำแหน่งต่อไป กใ็หค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯขยำย

ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอสิระออกไปไดต้ำมทีเ่หน็สมควร  

กฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดว่ำเพื่อใหก้รรมกำรมเีวลำอย่ำงเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรบรษิทัฯไดด้ ี

และกำรเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรของบริษัทฯ กรรมกำรไม่ควรด ำรง

ต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัทจดทะเบยีนเกนิ 5 บริษัทในเวลำเดียวกนั ปจัจุบนัน้ี ไม่มีกรรมกำรที่รำยงำนว่ำเป็นกรรมกำรใน

บริษัทจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 บริษัทในเวลำเดียวกนั 

หน้ำทีข่องคณะกรรมกำร ตำมทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรเป็นไปตำมหลกักำรที่ก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบั

ดแูลกจิกำร หมวดที ่5 กล่ำวคอืภำรกจิกำรก ำกบัดูแลใหบ้รษิัทฯมกีำรบรหิำรจดักำรทีด่แีละสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่กจิกำรอย่ำงยัง่ยนื 

อ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัฯจงึไม่ไดก้ำ้วล่วงกำรด ำเนินกจิกำรตำมปกตขิองฝ่ำยจดักำร แมก้ฎบตัรคณะกรรมกำรจะ

ระบุอ ำนำจหน้ำทีเ่กีย่วกบักำรเหน็ชอบหรอือนุมตัเิรื่องต่ำงๆไว ้แต่อ ำนำจดงักล่ำวกม็ขีอบเขตตำมทีคู่่มอือ ำนำจด ำเนินกำรของ

บรษิทัฯระบุไวใ้นแต่ละกรณี ทัง้นี้ คณะกรรมกำรเป็นผูอ้นุมตัคิู่มอือ ำนำจด ำเนินกำรนี้  

นอกจำกนัน้ นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรยงัได้ก ำหนดสถำนะและอ ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรบริษัทกับ

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ไวแ้ตกต่ำงกนัชดัเจน อกีทัง้ประธำนกรรมกำรบรษิทัฯตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่

ดว้ย   
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ทัง้นี้กำรเป็นกรรมกำรในบริษัทหรอืองค์กรอื่นๆที่บรษิัทฯร่วมลงทุนหรือในฐำนะตัวแทนของบรษิัทของกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่หรอืผู้บรหิำร ต้องได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิัทฯอำจมอบหมำยให้กรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่เป็นผูอ้นุมตัใิหผู้บ้รหิำรไปเป็นกรรมกำรในบรษิทัหรอืองคก์รดงักล่ำวไดต้ำมควำมเหมำะสม 

  3. ตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรจ ำนวนหนึ่งในสำมออกจำกต ำแหน่ง ถ้ำ

จ ำนวนกรรมกำรแบ่งเป็นสำมสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ีส่ดุกบัหนึ่งในสำม ดงันัน้ กรรมกำรมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 

ปี ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรทัง้ชุดครบวำระ หำกยงัไม่มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดใหม่ ใหค้ณะกรรมกำรชุดเดมิยงัคงท ำหน้ำที่

ต่อจนกว่ำจะมกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดใหม่เขำ้มำแทน  

  4. คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  และคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร โดย

ก ำหนดคุณสมบตั ิหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบและระยะเวลำด ำรงต ำแหน่งไวใ้นกฎบตัรหรอืประกำศแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่

ละชุด 

   5. เพื่อควำมโปร่งใสและเป็นอสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ กรรมกำรสว่นใหญ่ในคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นกรรมกำรอสิระ 

และประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นกรรมกำรอสิระ  นอกจำกนี้ เพื่อให้กำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุ ดย่อยมคีวำมเป็น

อสิระอย่ำงแทจ้รงิ ประธำนคณะกรรมกำร จะไม่เป็นประธำนหรอืสมำชกิในคณะกรรมกำรชุดย่อย  ทัง้นี้ คณะกรรมกำรชุดย่อยมี

วำระ3ปี ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรครบวำระ หำกยงัไม่มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดใหม่ ใหค้ณะกรรมกำรชุดเดมิยงัคงท ำหน้ำที่

ต่อจนกว่ำจะมกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดใหมเ่ขำ้มำแทน และในกรณีทีก่รรมกำรหมดวำระในคณะกรรมกำรบรษิทั และไม่ไดร้บั

กำรคดัเลอืกใหเ้ขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัอกี  จะท ำให้วำระของกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยหมดวำระลงตำม  

ทัง้นี้  หำกมีกรรมกำรเพิ่มใหม่ระหว่ำงปีในกรรมกำรชุดย่อย ให้กรรมกำรนัน้ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกับวำระของ

คณะกรรมกำรชุดย่อยเดมิ 

6. คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรทีบ่รษิทัอื่นของกรรมกำร ตำมระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั

ทีว่่ำ กรรมกำรบรษิทัจะประกอบกจิกำร หรอืเขำ้เป็นหุน้สว่นในหำ้งหุน้สว่นสำมญัหรอืหุน้สว่นไม่จ ำกดัควำมรบัผิดในหำ้งหุน้สว่น

จ ำกดั หรอืเป็นกรรมกำรของบรษิัทจ ำกดัหรอืบรษิัทมหำชนจ ำกดัอื่นที่ประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำร

แข่งขนักบักิจกำรของบรษิัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้  โดยนโยบำยดงักล่ำว ทำง

คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดใหใ้ชก้บัผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัดว้ย   

7. กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรมจี ำนวน 10 คน ด ำรงต ำแหน่งพนักงำนบรหิำรระดบัสงูในบรษิทัฯตัง้แต่ต ำแหน่งกรรมกำร

ผู้จดักำรใหญ่จนถึงผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ปจัจุบนั ไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำรรำยงำนว่ำเป็นกรรมกำรในบรษิัทจด

ทะเบียนที่อยู่นอกกลุ่มบรษิัทมำกกว่ำสองบรษิัทขึ้นไป บริษัทฯมีกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ (ปจัจุบนัคอืนำยสมชำต ิชนิธรรมมติร)์  

  8. บรษิทัไดก้ ำหนด วสิยัทศัน์ ภำรกจิ กลยุทธ ์เป้ำหมำย แผนธุรกจิและงบประมำณของบรษิทั  โดยทบทวนวสิยัทศัน์

และพนัธกจิทุกปีก่อนทีจ่ะเริม่จดัท ำกลยุทธแ์ละแผนด ำเนินงำน ตลอดจนก ำกบัดูแลใหฝ้่ำยจดักำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมแผน

ธุรกจิและงบประมำณทีก่ ำหนดไว้ รวมทัง้จดัให้มรีะบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบรหิำรควำมเสีย่งที่มี

ประสทิธภิำพและประสทิธผิล  โดยบรษิัทไดม้กีำรก ำหนดแผนกลยุทธ์ระยะสัน้ และระยะยำวในกำรพฒันำโครงกำรและมกีำร
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ลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับกำรส่งเสริมและพัฒนำสงัคมโดยเป็นผู้ประกอบกำรที่มีจรรยำบรรณ  ตำมวิสยัทัศน์ที่วำงไว้

คณะกรรมกำรจะไดร้บัทรำบและตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธใ์นแต่ละไตรมำสเมื่อฝำ่ยจดักำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน

รำยไตรมำสและรำยงำนกำรเงนิ 

9. คณะกรรมกำรบรษิทัมกีำรจดัท ำคู่มอืนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร และคู่มอืจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ  โดย

ตระหนักถงึควำมรบัผดิชอบทีพ่งึมต่ีอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย ภำยใต้กรอบของจรรยำบรรณทำงธุรกจิ เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำร

บรหิำรองคก์ร ด ำเนินกำรใดๆดว้ยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ และยดึมัน่ในหลกักำรด ำเนินธุรกจิ

ดว้ยควำมจรงิใจและซื่อสตัย์สุจรติ มกีำรก ำหนดนโยบำย แผนงำน กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน และกำรประเมนิผล ตลอดจนกำร

ด ำเนินงำนและกำรก ำกบัดแูลเรื่องกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

10. คณะกรรมกำรบรษิทัมกีำรจดัท ำคู่มอืนโยบำยกำรใหข้อ้มลูกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติ เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงปฏบิตัิ

เกี่ยวกบักำรสอบสวนกำรกระท ำผดิและทุจรติ กำรใหข้อ้มูลกำรกระท ำผดิและทุจรติ กำรลงโทษผู้กระท ำผดิ  กำรคุ้มครองผูใ้ห้

ขอ้มลู 

11. คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจดัท ำนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดย

คณะกรรมกำรเป็นผูอ้นุมตั ินโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งฉบบัปจัจุบนัไดป้ระกำศใชเ้มื่อวนัที ่1 กนัยำยน พ.ศ. 2560 และจดัใหม้ี

ระบบควบคุมภำยในและระบบบริหำรควำมเสีย่งทัง้ควำมเสีย่งหลกั (Key Risk) และควำมเสีย่งอื่นๆ ซึ่งบรษิัทฯได้เปิดเผยใน

รำยงำนประจ ำปี โดยจะมกีำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละ1 ครัง้   

 12. หน้ำทีป่ระกำรหนึ่งของคณะกรรมกำรตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทัฯ คอืดแูลและปฏบิตัไิม่ใหเ้กดิควำมขดัแยง้

ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงกรรมกำร ผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ  คณะกรรมกำรไดด้แูลอย่ำงรอบคอบเมื่อเกดิรำยกำรทีอ่ำจ

มคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยผ่ำนกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในหวัขอ้ที่เป็นรำยกำรระหว่ำงกนั ตำม

ขอ้ก ำหนด และวธิกีำรของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรบรษิทั 

จะเป็นไปตำมขนำดของรำยกำรตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีในรำยกำรทีจ่ะท ำ จะไม่มสี่วนร่วมใน

กำรตัดสนิใจ  นอกจำกนี้ มีกำรเปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในรำยงำนประจ ำปีและแบบ 56-1 ทัง้นี้ หน้ำที่และกำรปฏิบตัิ

ดงักล่ำวเป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร หมวดที ่4 กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส และแนวปฏบิตัติำมนโยบำยฯ

ทีก่ ำหนดไว ้

13. กำรบริหำรงำนและระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีมีประสทิธิผล เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ พรอ้มทัง้มขี้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มกีำรปฏบิตัิงำนตำมกฎระเบยีบขอ้บงัคบัอย่ำงถูกต้อง รวมทัง้กำรใช้

ทรพัยำกรของบรษิัทเป็นไปอย่ำงประหยดัและมปีระสทิธภิำพ ตลอดจนมกีำรดูแลป้องกนัระวงัรกัษำทรพัย์สนิของบรษิัท โดย

บรษิัทมหีน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพื่อท ำหน้ำทีว่เิครำะห ์ตรวจสอบ ประเมนิผลให้ค ำปรกึษำและขอ้เสนอแนะ เพื่อสนับสนุน

กำรด ำเนินกจิกำรต่ำงๆ ของบรษิทั และมคีณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท ำหน้ำที่สอบทำนให้บรษิัท มรีะบบกำรควบคุมภำยใน 

(Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล หน่วยงำนดงักล่ำวมคีวำมเป็นอสิระ

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่ ึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มกีำรทบทวนควำมเหมำะสมและควำมเพยีงพอของระบบปีละ1 ครัง้ และ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรใหค้วำมเหน็เรื่องควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

14. กำรบรหิำรควำมเสีย่ง อยู่ในควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งในกำรจดัใหม้รีะบบกำรบรหิำร

ควำมเสีย่งครอบคลุมทัง้องคก์ร โดยปจัจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรวำงระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยจะมกีำรทบทวนควำมเพยีงพอ

ของระบบและประสทิธผิลของกำรจดักำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถงึกำรจดัใหม้สีญัญำณเตอืนภยัล่วงหน้ำและรำยกำรผดิปกติ
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15. องค์ประชุมของคณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดไว้ในข้อบังคับของบรษิัทว่ำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ต้องมี

กรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุม

คณะกรรมกำรใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก นอกจำกนัน้ กฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิัทไดก้ ำหนดเพิม่เตมิไวด้ว้ยว่ำในกำรลงมตใินวำระที่

ส ำคญั ควรมกีรรมกำรอยู่ในทีป่ระชุมไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

การประเมินผลการปฎิบติังานของกรรมการ   

คณะกรรมกำรบริษัทฯก ำหนดให้มกีำรจดัท ำแบบประเมนิตนเองซึ่งน ำแบบของตลำดหลกัทรพัย์มำปรบัใชก้บับรษิัท 

ไดแ้ก่ (1) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรทัง้คณะ Self-assessment Form of the Board of Directors (2) แบบประเมนิ

ตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย Self-evaluation Form of sub-committees ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรร

หำและพจิำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร (3) แบบประเมนิตนเองของ

กรรมกำรเป็นรำยบุคคลSelf-evaluation Form of individual directors เพื่อให้กรรมกำรได้ร่วมกนัทบทวนกำรท ำงำน แก้ไข

ปญัหำและอุปสรรค รวมถึงพิจำรณำผลงำนเพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในปีที่ผ่ำนมำ และหำแนวทำงในกำรปรบัปรุง

ประสทิธภิำพ ในกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัในปีต่อๆไป น ำไปสูก่ำรพฒันำตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ี       

กระบวนการประเมินผล 

        ส ำนักเลขำนุกำรบรษิทัและกฎหมำยไดจ้ดัส่งแบบประเมนิผลใหก้รรมกำรบรษิทัทุกคนเพื่อประเมนิผลกำรปฎบิตังิำนของ

คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยทีต่นด ำรงต ำแหน่งเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งเดอืนก่อนวนัสิน้ปีกำรเงนิ จำกนัน้จะ

สรุปผลและน ำเสนอผลประเมนินัน้ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำ   

หลกัเกณฑใ์นการประเมินผล  

จะคดิเป็นรอ้ยละจำกคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ โดยมเีกณฑก์ำรวดัผลดงันี้ 

มำกกว่ำ 85% = ดเียีย่ม 

มำกกว่ำ 75% = ดมีำก 

มำกกว่ำ 65% = ด ี

มำกกว่ำ 50% = พอใช ้

ต ่ำกว่ำ   50% = ควรปรบัปรุง 

เน้ือหาการประเมิน  

หวัข้อการประเมิน 
คณะ 

กรรมการ 
ทัง้คณะ 

คณะ 
กรรมการ 
ชุดย่อย 

 
รายบุคคล 

1.โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร / / / 
2.บทบำท/หน้ำที/่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร / / / 
3.กำรประชุมคณะกรรมกำร / / / 
4.กำรท ำหน้ำทีข่องกรรมกำร /   
5.ควำมสมัพนัธก์บัฝำ่ยจดักำร /   
6.กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้รหิำร /   
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       ผลกำรประเมนิส ำหรบัปี 2562 แสดงผลคะแนนกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้คณะ Self-assessment Form of 

the Board of Directors และผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรชุดย่อย Self-evaluation Form of sub -committees รวมถงึผล

กำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรเป็นรำยบุคคล Self-evaluation Form of individual directorsอยู่ในระดบัดเียีย่ม ทัง้นี้คณะกรรมกำร

บรษิัทในกำรประชุมครัง้ที่1/2562-2563 เมื่อวนัที่ 20 ธนัวำคม 2562  ได้พจิำรณำและอภิปรำยตัง้ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ

เกีย่วกบัผลกำรประเมนิครัง้นี้เพื่อใหม้กีำรปรบัปรุงต่อไป  

 

 การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO)   

        คณะกรรมกำรบรษิทัร่วมกบัคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ไดก้ ำหนดวธิกีำรเป้ำหมำยและกำรประเมนิผล

งำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่(CEO) โดยมเีกณฑ์กำรประเมนิตำมหลกั Balance Score Card 

(BSC)  ทีค่วรพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำน 4 มุมมอง/ดำ้น   

1. ดำ้นกำรเงนิ   

2. ดำ้นกำรเรยีนรูแ้ละกำรพฒันำ  

3. ดำ้นกำรตลำดและลกูคำ้  

4. ดำ้นกระบวนกำรภำยใน  

และน ำเสนอให ้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำเป็นประจ ำทุกปี  

 

การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร  
ในส่วนของกรรมกำรนัน้ นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรก ำหนดว่ำบรษิทัฯสนบัสนุนใหก้รรมกำรบรษิทัฯและผูบ้รหิำรไดร้บั

กำรอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรอบรมในหลกัสตูรต่ำงๆ ทีจ่ดัโดยองคก์รภำยนอก เช่น ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย เพื่อช่วยใหก้รรมกำรบรษิทัฯสำมำรถท ำหน้ำทีแ่ละ
ก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัฯอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
       บรษิัทส่งกรรมกำรเข้ำร่วมอบรมหลกัสูตรต่ำง ๆ กบัหลำยสถำบัน   อำทิเช่น หลกัสูตร Chairman, หลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP), หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัท
ไทย (IOD), หลกัสูตรพื้นฐำนที่จ ำเป็นส ำหรบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ หลกัสูตรต่ำง ๆ ที่เป็นควำมรู้ใหม่ที่จดัขึ้นโดยตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสถำบนัวชิำชพีต่ำงๆ  ใน ปี2562 มกีรรมกำรเขำ้รบักำรอบรมสมัมนำหลำยหลกัสตูร เช่น นำง
อญัชล ี  พพิฒันเสรญิ  กรรมกำรบรษิัท เขำ้ร่วมอบรม “Board Matters and Trends” ระหว่ำงวนัที่ 23-24 เมษำยน 2562 จดั
โดยสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั และนำงสำวดวงดำว ชนิธรรมมติร ์กรรมกำรบรษิทั เขำ้ร่วมอบรม “อพัเดทกฎหมำย
แรงงำน” เมื่อวนัที ่8 มกรำคม 2562 จดัโดย สมำคมกำรจดักำรงำนบุคคล รวมถงึเขำ้ร่วมอบรม “How to implement OKR and 
Gamification” เมื่อวนัที ่25 มกรำคม 2562  จดัโดยบรษิทั อรยิชน จ ำกดั   
       ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่19 สงิหำคม 2562 ผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูอ้ ำนวยกำรโรงงำนผลติและผูจ้ดักำรโรงงำน ของบรษิัทฯ ยงัได้เขำ้
ร่วมอบรมสมัมนำเชงิปฏบิตักิำรทีบ่รษิทัจดัขึน้โดยไดเ้ชิญผูเ้ชีย่วชำญภำยนอกมำเป็นวทิยำกร  เรื่อง  “ทกัษะกำรสือ่สำรในภำวะ
วกิฤตกบัสือ่มวลชน“ (Crisis Communication Skills) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นกำรเสรมิสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรประเมนิ
สถำนกำรณ์ทีเ่ป็นภำวะวกิฤต  กำรฝึกปฏบิตัิกำรตอบค ำถำมและกำรสื่อสำรสู่สำธำรณะผ่ำนสื่อสำรมวลชนประเภทต่ำงๆ และ
กำรจดัเตรยีมแผนงำนส ำหรบักำรด ำเนินกำรในอนำคต  
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การปฐมนิเทศกรรมการบริษทัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ใหม่  

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ ก ำหนดให้มกีำรปฐมนิเทศกรรมกำรบรษิัทใหม่ทุกคนที่เขำ้รบัต ำแหน่งในบรษิัท เพื่อสรำ้งควำมรู้

ควำมเขำ้ใจในธุรกจิ และกำรด ำเนินกำรดำ้นต่ำงๆของบรษิทัฯ โดยมเีลขำนุกำรบรษิทั เป็นผูป้ระสำนงำนต่ำงๆ เช่น ขอ้มลูส ำคญั

เกีย่วกบับรษิทั ขอ้บงัคบัที่ระบุขอบเขตอ ำนำจและหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท  รวมถงึขอ้มูลเกีย่วกบัด้ำน

กฎหมำย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่ำงๆ   นอกจำกนี้ หำกกรรมกำรบริษัทที่ได้รบักำรแต่งตัง้ใหม่ ยงัไม่ได้อบรมหลกัสูตร

เกี่ยวกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรบรษิัท  จะจดัให้กรรมกำรบรษิัทที่ได้รบักำรแต่งตัง้ใหม่ดงักล่ำวเข้ำอบรมหลกัสูตรที่

จ ำเป็นในกำรปฏบิตัิหน้ำที่กรรมกำรบรษิัท  ทัง้นี้ ในปี 2562 บรษิัทยงัไม่มกีรรมกำรบรษิัทที่ได้รบักำรแต่งตัง้ใหม่  และอยู่ใน

ระหว่ำงด ำเนินกำรพจิำรณำแต่งตัง้ผูม้คีุณสมบตัเิหมำะสม เพื่อด ำรงต ำแหน่งแทนกรรมกำรอสิระทีว่่ำงลงหนึ่งคน 

ในส่วนของผู้บรหิำรและพนักงำน บรษิัทฯ ได้มกีำรจดัหลกัสูตรฝึกอบรมให้กบัผู้บรหิำรและพนักงำนทัง้ภำยในและ

ภำยนอก เพื่อเพิม่ทกัษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนใหป้ระสบควำมส ำเรจ็  และสรำ้งบรรยำกำศในกำรเรยีนรู ้ กระตุ้น

ให้เกดิกำรรเิริม่สิง่ใหม่ๆและกำรพฒันำกำรท ำงำนร่วมกนัแบบเป็นทีม รวมถึงกำรจดัองค์ควำมรู้เพื่อถ่ำยทอดสู่ผู้บรหิำรและ

พนกังำนรุ่นใหม่  

ในปี 2562 ทีผ่่ำนมำ  บรษิทัฯมเีป้ำหมำยทีจ่ะใชร้ะบบดจิติลัในงำนมำกขึน้ แนวโน้มกำรพฒันำผูบ้รหิำรและพนกังำน จงึ

โยงไปสูท่กัษะกำรท ำงำนออนไลน์ และระบบงำนใหม่ๆ  

 

หมวดท่ี 6: การต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทมีนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ ซึ่งได้ผ่ำนกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัท โดยบรษิัทมีนโยบำยห้ำม

กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนกระท ำกำรคอร์รปัชัน่ และใหม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรคอรร์ปัชัน่กบักำรสอบทำนกำร

ปฏบิตัติำมนโยบำยอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถงึทบทวนแนวทำงกำรปฏบิตัแิละขอ้ก ำหนดในกำรด ำเนินกำรแต่ละสว่นใหส้อดคลอ้งกบั

กำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำย กฎระเบยีบ มำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิและเป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป  

แนวปฎิบตัิ คอื บรษิทัน ำนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่เผยแพร่และท ำควำมเขำ้ใจแก่พนักงำนเพื่อให้มกีำรปฏบิตั ิ

โดยจดัท ำจรรยำบรรณเกีย่วกบักำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ คู่มอืมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุกจรติและคอรร์ปัชัน่ และคู่มอืปฏบิตังิำน

ของหน่วยงำนต่ำงๆ ในสว่นทีเ่กีย่วกบันโยบำยนี้ เพื่อใชอ้บรม ปฏบิตั ิและใหพ้นกังำนเรยีนรูต่้อไป นอกจำกนี้ บรษิทัยงัใหค้วำม

คุม้ครองพนักงำนทีแ่จง้เหตุหรอืเบำะแสกำรคอรร์ปัชัน่ภำยใต้หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไว ้ผูก้ระท ำกำรคอรร์ปัชัน่ถอืเป็นผูก้ระท ำผิด

วนิยั อนัจะถูกลงโทษทำงวนิยัตำมขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบรษิทั และอำจถูกด ำเนินกำรตำมกฎหมำยทำงแพ่ง/อำญำ  

บรษิัทได้ร่วมลงนำมในประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Collective 

Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวนัที่ 26 กนัยำยน 2557 และได้รบักำรรบัรองเป็นสมำชิก CAC เมื่อวนัที่ 9 

มนีำคม 2560 โดยมรีะยะเวลำกำรรบัรอง 3 ปี ซึง่บรษิทัไดม้อบหมำยใหส้ ำนกับรหิำรควำมเสีย่งและพฒันำระบบ ท ำหน้ำทีป่ระเมนิ

และตดิตำมควำมเสีย่งจำกกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ตำมเกณฑก์ำรประเมนิตนเองทีเ่คยรบักำรประเมนิ โดยประสำนงำนกบัผูป้ฏบิตัขิอง

ทุกหน่วยงำนและส ำนักตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ เพื่อสื่อสำรและสรำ้งควำมเขำ้ใจในกำรปฏบิตัติำมนโยบำย

และแนวปฏบิตัทิีด่ใีนกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่ำงต่อเน่ือง และบรษิทัมแีนวทำงขยำยผลไปยงัผูม้สี่วนไดเ้สยีใหเ้ขำ้มำอยู่

ในแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติใหม้ำกขึน้เป็นล ำดบั 
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ในดำ้นกำรด ำเนินกำรตำมระบบงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ บรษิทัมกีำรจดัท ำประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่

โดยใชห้ลกัเกณฑข์อง COSO-ERM และจดัท ำคู่มอืกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นทุจรติ เพื่อใหเ้ป็นแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนเกีย่วกบักำร

ก ำกบัดูแล ควบคุม ป้องกนัและติดตำมควำมเสีย่งจำกกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ และเพื่อให้บรษิัทมัน่ใจว่ำพนักงำนได้ปฏบิตัิตำม

นโยบำยและแนวทำงกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่ำงมปีระสทิธผิล บรษิัทจงึก ำหนดให้ส ำนักบรหิำรควำมเสี่ ยงฯ ตดิตำม

และสรุปผลกำรตดิตำมงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ และส ำนกัตรวจสอบภำยในท ำหน้ำทีส่อบทำนประสทิธภิำพประสทิธผิลของระบบกำร

ควบคุมภำยในและมำตรกำรควบคุมเพิม่เตมิ ซึง่ก ำหนดไวใ้นแผนกำรสอบทำนประจ ำปีของส ำนกัตรวจสอบภำยใน 

ในปี 2562 บรษิทัไดด้ ำเนินกจิกรรมต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีส่ ำคญั ดงันี้ 

1.ทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ คู่มอืมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคู่มอืกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำร

ทุจรติคอรร์ปัชัน่  

2.จดักจิกรรมประชำสมัพนัธก์ำรต่อตำ้นทุจรติและคอรร์ปัชัน่ เพื่อสือ่สำรใหพ้นกังำนและผูม้สี่วนไดเ้สยีเขำ้ใจต่อนโยบำยฯ 

โดยมผีูบ้รหิำรและพนกังำนสนใจเขำ้ร่วมกจิกรรมจ ำนวนทัง้สิน้ 709 คน 

3.จดัอบรม เรื่องกำรระบุควำมเสีย่งทุจรติคอรร์ปัชัน่และแนวปฏบิตัทิีด่ใีนกำรต่อใบรบัรอง CAC แก่ผูบ้รหิำรและพนกังำน

ทัง้ 6 สถำนประกอบกำรพรอ้มส ำนักงำนใหญ่ มผีูบ้รหิำรและพนักงำนสนใจเขำ้ร่วมอบรมทัง้สิน้จ ำนวน 245 คน และผ่ำนเกณฑ์

กำรทดสอบรอ้ยละ 100 

4.จดัประชุมเชงิปฏิบตัิกำรให้ทุกหน่วยงำนประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชัน่ประจ ำปี 2562 ตำมแบบ

เครื่องมอืกำรประเมนิควำมเสีย่งเรื่องทุจรติ (FRA Tool : Fraud Risk Assessment Tool) โดยหำกปจัจยัเสีย่งใดมโีอกำสหรอื

ควำมเสีย่งทีม่นียัส ำคญั ผูร้บัผดิชอบควำมเสีย่งดงักล่ำว ตอ้งจดัท ำแผนกำรควบคุมป้องกนัหรอืแกไ้ข  

5.พฒันำช่องทำงกำรสื่อสำรนโยบำยและแนวปฏบิตัทิีด่แีก่คู่คำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ www.kbidding.com  และพจิำรณำ

น ำหลกัเกณฑ์กำรจดัซื้อจดัจ้ำงสขีำว (White Procurement) มำประยุกต์ใช้ในขัน้ตอนกำรจดัซื้อจดัจำ้ง เพื่อใหเ้กดิกำรแข่งขนั

อย่ำงยุตธิรรมและรกัษำไวซ้ึง่ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้

6.ตดิตำมและรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ต่อคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

พรอ้มทัง้ระบุสำเหตุอย่ำงละเอยีดเพื่อใหฝ้ำ่ยจดักำรสำมำรถน ำไปด ำเนินกำรแกไ้ขป้องกนัใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้ 

7.ยื่นเอกสำรต่ออำยุกำรรบัรองสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจรติ (Recertification) ในเดอืน

กนัยำยน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kbidding.com/
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 หมวดท่ี 7 : การให้ข้อมูลการกระท าผิดและการทุจริต 

ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร บรษิทัจดัให้มชี่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรอืขอ้มูลกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติหรอื

กำรร้องเรยีนที่หลำกหลำย เพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสยีสำมำรถให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรตรวจสอบ กำรระงบัยบัยัง้ และกำร

ป้องกนักำรกระท ำผดิหรอืทุจรติ หรอืกำรรอ้งเรยีนเพื่อไดร้บักำรเยยีวยำแกไ้ข 

ช่องทางการให้ข้อมูลและกระบวนการ 

1.เมื่อพนกังำนพบเหน็หรอืมเีหตุอนัควรเชื่อโดยสุจรติว่ำมกีำรกระท ำผดิหรอืกำรทุจรติเกดิขึน้เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯหรอื

บรษิทัในกลุ่ม ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชำตน้สงักดั ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดักำรทรำบโดยทนัท ีไม่ว่ำดว้ยวำจำหรอืลำยลกัษณ์อกัษร หำก

ไม่ไดร้บักำรพจิำรณำให้แจ้งต่อ ผู้บงัคบับญัชำระดบัสงูขึน้ไป ตำมแบบกำรให้ขอ้มูลพบเหน็กำรกระท ำผดิและกำรทุจรติ ทัง้นี้ 

พนกังำนไม่ควรทีจ่ะด ำเนินกำรสอบสวน หรอืซกัถำมใดๆ เกีย่วกบักำรกระท ำทีส่งสยัดว้ยตนเอง 

2. หำกอยู่ในสถำนกำรณ์ทีไ่ม่เหมำะสมหรอืไม่สะดวกใจทีจ่ะแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชำดงักล่ำว หรอืสงสยัว่ำผูบ้งัคบับญัชำ 

หรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัฯเกีย่วขอ้งกบักำรกระท ำผดิ พนกังำนสำมำรถเลอืกทีจ่ะแจง้ผ่ำนช่องทำง ดงันี้ 

2.1 หวัหน้ำส ำนกัตรวจสอบภำยใน โทร 02-642-6092ต่อ 127 

หรอื e-mail: ia@kslgroup.com  หรอื chartchai@kslgroup.com  

2.2 ผูจ้ดักำรฝำ่ยทรพัยำกรบุคคล โทร 02-642-6092ต่อ 969  

          หรอื e-mail: ampaporn@kslgroup.com  

2.3 สง่ e-mail มำที ่ia@kslgroup.com  ใน Intranet ของบรษิทัฯ  

2.4 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอื คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ตำมทีอ่ยู่ดงันี้ 

                      บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่นจ ำกดั (มหำชน) 

503 อำคำรเค.เอส.แอล.ทำวเวอร ์ชัน้ 22 ถนนศรอียุธยำแขวงถนนพญำไท เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 หรอื e-mail: sitti@kslgroup.com 

3. เมื่อบุคคลหรอืหน่วยงำนต่ำงๆ ขำ้งตน้ไดร้บัแจง้ว่ำมกีำรกระท ำผดิหรอืกำรทุจรติตอ้งรำยงำนต่อส ำนกัตรวจสอบภำย

ในทนัท ี

4. ส ำนกัตรวจสอบภำยใน มหีน้ำทีจ่ดัท ำทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีน และตอ้งจดัท ำรำยงำนสรุปกำรรบัเรื่องกำรแจง้ขอ้มูล

กำรกระท ำผดิ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบในกำรประชุมครัง้ต่อไป  

            5. ส ำนักตรวจสอบภำยในพจิำรณำในเบื้องต้นว่ำกำรกระท ำผดิเกดิขึน้ในหน่วยงำนใด และให้ส่งเรื่องรอ้งเรยีนไปยงั

หน่วยงำนนัน้เพื่อด ำเนินกำรสอบขอ้เทจ็จรงิต่อไปและตดิตำมผลกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนทีร่บัเรื่องไปนัน้เป็นระยะ 

         6. กำรสอบขอ้เทจ็จรงิ กำรสอบสวน กำรลงโทษทำงวนิยั และกำรด ำเนินคดทีำงกฎหมำย ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ 

ว่ำดว้ยกำรนัน้ๆ  

 7. เมื่อกำรพจิำรณำเรื่องรอ้งเรยีนเสรจ็สิน้ ให้หน่วยงำนที่เป็นผู้ด ำเนินกำรแจง้ผลกำรด ำเนินกำรต่อส ำนักตรวจสอบ

ภำยในเพื่อรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรประชุมครัง้ต่อไป 

mailto:ia@kslgroup.com
mailto:chartchai@kslgroup.com
mailto:ampaporn@kslgroup.com
mailto:ia@kslgroup.com
mailto:sitti@kslgroup.com
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การคุ้มครองผูใ้ห้ข้อมูล 

1. บรษิทัฯ จะไม่เลกิจำ้ง พกังำน ลงโทษทำงวนิัย หรอืขู่ว่ำจะด ำเนินกำรต่ำงๆ จำกกำรทีพ่นักงำนใหข้อ้มูลกำรกระท ำ

ผดิ หำกผูใ้ดกระท ำกำรฝำ่ฝืนดงักล่ำว จะถูกลงโทษทำงวนิยั 

2. บรษิทัฯ จะป้องกนัไม่ใหม้กีำรข่มขู่ คุกคำม พนักงำนผูใ้หข้อ้มูลกำรกระท ำผดิ รวมถงึผูท้ีใ่หค้วำมร่วมมอืหรอืควำม

ช่วยเหลอืในกำรสอบสวนดว้ยเจตนำสจุรติ 

3. บรษิัทฯ จะให้ควำมคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตำมควำมเหมำะสม โดยจะพิจำรณำจำกระดบัควำมร้ำยแรงและ

ควำมส ำคญัของเรื่องรอ้งเรยีน ในกรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนถูกข่มขู ่คุกคำม ใหร้ำยงำนต่อกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เพื่อสัง่กำรใหส้ำยงำน

ทรพัยำกรบุคคลจดัหำมำตรกำรกำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูทีเ่หมำะสมแก่กรณี 

4. กรณีพนักงำนแจง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืให้ขอ้มูลกำรกระท ำผดิดว้ยเจตนำสุจรติ แม้ว่ำบรษิทัฯจะไม่พบกำรกระท ำผดิ

ตำมทีไ่ด้รอ้งเรยีน   บรษิทัฯจะไม่ด ำเนินกำรลงโทษใด ๆ กบัพนักงำนที่ใหข้อ้มูล    อย่ำงไรกต็ำม หำกผลกำรสอบสวนพบว่ำ

เรื่องร้องเรยีนไม่มมีูลควำมจรงิ และได้ท ำด้วยเจตนำหรอืจงใจให้เกดิผลเสยีหำยแก่บุคคลอื่น หรอืให้ขอ้มูลเทจ็   บรษิัทฯจะ

พจิำรณำด ำเนินกำรลงโทษพนกังำนทีใ่หข้อ้มลูตำมขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำน รวมทัง้พจิำรณำด ำเนินคดตีำมกฎหมำย 
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9.2 โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทั 

9.2.1   คณะกรรมการบริษทั  

     ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562 คณะกรรมกำรบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 20 คน ดงันี้ 

1) นำยมนู   เลยีวไพโรจน์ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ 

2) นำยจ ำรญู  ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร 

3) นำยพรศลิป์  แตม้ศริชิยั กรรมกำร 

4) นำยสขุมุ   โตกำรณัยเศรษฐ ์ กรรมกำร 

5) นำยธวทัชยั  โรจนะโชตกิุล กรรมกำร 

6) นำงอนิทริำ  สขุะนินทร ์ กรรมกำร  

7) นำงสำวดวงดำว  ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร 

8) นำยชลชั   ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร 

9) นำยสมชำย  ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร 

10) นำงสำวดวงแข  ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร 

11) นำยชนะชยั       ชุตมิำวรพนัธ ์   กรรมกำร  

12) นำยชำตร ี  ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร 

13) นำยสมชำต ิ  ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร 

14) นำยธชัพงษ ์  ภำกรศริวิงศ ์ กรรมกำร 

15) นำยตระกำร  ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ กรรมกำร  

16) พล.ต.อ.บุญเพญ็       บ ำเพญ็บุญ กรรมกำรอสิระ 

17) นำยสทิธ ิ  ลลีะเกษมฤกษ ์ กรรมกำรอสิระ 

18) นำยกำรุณ  กติตสิถำพร กรรมกำรอสิระ (ลำออกเมือ่วนัที ่1 กรกฎำคม 2562) 

19) นำยวรภทัร  โตธนะเกษม กรรมกำรอสิระ  

20) นำงสำวนงลกัษณ์  พนิยันิตศิำสตร ์ กรรมกำรอสิระ  

21) นำงอญัชล ี    พพิฒันเสรญิ   กรรมกำรอสิระ 
หมายเหต ุ บรษิทัอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรพจิำรณำแต่งตัง้ผูม้คีุณสมบตัเิหมำะสม เพือ่ด ำรงต ำแหน่งแทนกรรมกำรอสิระทีว่่ำงลงหนึ่งคน 

กรรมกำรของบรษิัทจ ำนวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บรหิำรจ ำนวน 10 คน (ร้อยละ 47.62) ใน

จ ำนวนนี้มกีรรมกำรอสิระจ ำนวน  6 คน (รอ้ยละ 28.60) โดยมกีรรมกำรอสิระทีเ่ป็นผูห้ญิง 2 คน คณะกรรมกำรบรษิทัมหีน้ำที่

ด ำเนินกำรจดักำรและก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัฯตำมกฎหมำย หลกัเกณฑ์ และขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ตลอดจนวตัถุประสงคแ์ละ

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และปฎบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบ ซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงั 
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คณะกรรมกำรบรษิทัมำจำกกำรแต่งตัง้ของผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทั เพื่อท ำหน้ำทีใ่ห้

ค ำแนะน ำและช่วยเหลอืคณะกรรมกำรบรษิทัใหป้ฏบิตัติำมกฎหมำย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   และเพื่อท ำหน้ำที่

เกี่ยวกบั กำรประชุมของคณะกรรมกำรบรษิัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้สนับสนุนให้กำรก ำกบัดูแลกจิกำรเป็นไปตำม

บรรษทัภบิำลทีด่ ี

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการ 

เดมิอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร หมวดที ่5 ต่อมำ คณะกรรมกำรในกำร

ประชุมครัง้ที่ 7/2559-2560 วนัที่ 29 กนัยำยน พ.ศ. 2560 ได้อนุมตัิให้มแีละเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมกำร โดยให้ใช้บงัคบั

ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 กฎบตัรนี้ได้ก ำหนดหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรทีไ่ดท้บทวนใหส้อดคลอ้งกบัหลกักำรก ำกบัดูแล

กจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 ดงันี้  

(1) บรหิำรกจิกำรโดยสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่บรษิทัอย่ำงยัง่ยนื กล่ำวคอื ใหบ้รษิทัมผีลประกอบกำรทีด่ ีประกอบธุรกจิอย่ำงมี

จรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี ขจดัหรอืลดกำรสรำ้งผลกระทบทำงลบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ปรบัตวัไดต้ำมปจัจยั

กำรเปลีย่นแปลงต่ำงๆ  

(2) ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทำงธุรกจิของกจิกำรบนพืน้ฐำนกำรสรำ้งกจิกำรอย่ำงยัง่ยนื โดยค ำนึงผลกระทบ

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และก ำกบัให้กำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ และแผนงำนประจ ำปีตอบสนอง

ควำมส ำเรจ็ตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของกจิกำร 

(3) ดแูลใหก้จิกำรมคีณะกรรมกำรมอีงคป์ระกอบและคุณสมบตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกักำรบรหิำรกจิกำรทีด่ทีี่มกีำรสรรหำ

ทีโ่ปร่งใสและมปีระสทิธภิำพ มกีำรพฒันำทกัษะและควำมรูเ้พื่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงรบัผดิชอบ ก ำหนดใหม้กีรอบและกลไกใน

กำรก ำกบัดแูลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและกจิกำรทีบ่รษิทัไปลงทุน แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยทีจ่ ำเป็นและ

สมควร 

(4) ดูแลใหบ้รษิทัฯมกีรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้รหิำรระดบัสงูทีเ่หมำะสมต่อกำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย

ของบรษิทั และมกีำรพฒันำผูบ้รหิำรระดบัสงูตลอดจนกำรสบืทอดงำนทีเ่ป็นระบบ 

(5) สง่เสรมินวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่ำแก่ธุรกจิและกำรประกอบธุรกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(6) ดูแลให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่มีมำตรฐำนและตอบสนองต่อกำรท ำให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของบรษิทัในระยะยำว รวมถงึกำรป้องกนักำรรัว่ไหลของขอ้มูลส ำคญัซึง่อำจกระท ำไดด้ว้ยเทคโนโลยี

สำรสนเทศ จดัใหม้นีโยบำยและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบักำรจดักำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และกำรท ำธุรกรรมทีเ่กีย่วโยงกนั 

กำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ ช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีนเบำะแสกำรกระท ำทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

(7) ดูแลให้มีกำรรกัษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงนิและกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยสำรสนเทศให้

โปร่งใสและเป็นไปตำมกฎหมำย 

(8) สนบัสนุนกำรมสีว่นร่วมของผูถ้อืหุน้ในเรื่องส ำคญัและรกัษำสทิธใินกำรรบัรูข้อ้มลูขำ่วสำรของ  ผูถ้อืหุน้ผ่ำนช่องทำง

ทีเ่หมำะสมและทนัเวลำ 

บทบำทหน้ำทีท่ ัง้ 8 ประกำรขำ้งตน้สำมำรถแยกแยะเป็นหลกัปฏบิตัแิละแนวทำงปฏบิตัอิกีหลำยประกำร โดยอำ้งองิถงึ 

“หลกักำรบรหิำรกจิกำรทีด่:ี หลกัปฏบิตัสิ ำหรบัคณะกรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีน” ทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลกัทรพัยจ์ดัท ำขึน้ 

 



บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

…….….รบัรองควำมถูกตอ้ง 
              หน้ำ 66 

อ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิัทมอี ำนำจอนุมตัิเรื่องต่ำงๆ ของบรษิัทตำมขอบเขตหน้ำที่ที่ก ำหนดโดยกฎหมำย ขอ้บงัคบัของ

บรษิัท กฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิัท คู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกำรก ำหนด นโยบำย ทบทวน

วสิยัทศัน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนด ำเนินงำนของบรษิัทตลอดจนเรื่องที่ส ำคญั เช่น กำรอนุมตัิงบกำรเงิน กำรท ำรำยกำร

ธุรกรรมที่กฎหมำยก ำหนดต้องไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั นโยบำยทำงกำรเงนิ กำรลงทุน งบประมำรประจ ำปี กำร

แต่งตัง้กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เป็นตน้  

 

บทบาท หน้าท่ีของประธานกรรมการ  

ประธำนกรรมกำรบรษิทัฯมบีทบำทเป็นผูน้ ำของคณะกรรมกำรและมหีน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 

(1) ก ำกบัตดิตำมและดูแลใหม้ัน่ใจไดว้่ำกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและบรรลุตำม

วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 

(2) ดูแลให้มัน่ใจว่ำกรรมกำรทุกคนมสี่วนร่วมในกำรส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รที่มจีรยิธรรมและกำรก ำกบัดูแล

กจิกำรทีด่ ี

(3) ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรอืร่วมกบักรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และมมีำตรกำรทีดู่แลใหเ้รื่องส ำคญั

ไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 

(4) จดัสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจดักำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยปญัหำส ำคญักนัอย่ำง

รอบคอบโดยทัว่กนักำรส่งเสรมิให้กรรมกำรมกีำรใช้ดุลยพนิิจที่รอบคอบกำรให้ควำมสนใจกบัประเดน็ทุกเรื่องที่น ำสู่ที่ประชุม

รวมทัง้ประเดน็กำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

(5) เสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงคณะกรรมกำรและฝำ่ยจดักำร 
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9.2.2    คณะกรรมการบริหาร 

   ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562 คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบดว้ย 

1) นำยจ ำรญู  ชนิธรรมมติร ์    ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

2) นำยพรศลิป์  แตม้ศริชิยั    กรรมกำรบรหิำร 

3) นำยสขุมุ  โตกำรณัยเศรษฐ ์    กรรมกำรบรหิำร 

4) นำยธวทัชยั  โรจนะโชตกิุล    กรรมกำรบรหิำร 

5) นำงอนิทริำ  สขุะนินทร ์    กรรมกำรบรหิำร 

6) นำงสำวดวงดำว ชนิธรรมมติร ์    กรรมกำรบรหิำร 

7) นำยชลชั  ชนิธรรมมติร ์    กรรมกำรบรหิำร 

8) นำยสมชำย  ชนิธรรมมติร ์    กรรมกำรบรหิำร 

9) นำงสำวดวงแข ชนิธรรมมติร ์    กรรมกำรบรหิำร 

10) นำยชนะชยั               ชุตมิำวรพนัธ ์         กรรมกำรบรหิำร 

11) นำยธชัพงษ ์  ภำกรศริวิงศ ์    กรรมกำรบรหิำร 

12) นำยตระกำร  ชุณหโรจน์ฤทธิ ์    กรรมกำรบรหิำร 

โดยประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรเป็นผูเ้ลอืกเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร 

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหลักในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสน อ

คณะกรรมกำรบรษิทัฯใหค้วำมเหน็ชอบ 

2. ก ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และอ ำนำจกำรบรหิำรต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทให้ควำม

เหน็ชอบ 

3. ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์รและก ำหนดนโยบำยดำ้นบุคคล 

4. ตดิตำมและก ำกบักำรปฏบิตัติำมนโยบำย และแผนงำนต่ำงๆ ของบรษิทั 

5. พจิำรณำและอนุมตักิจิกำรต่ำงๆ ทีอ่ยู่ในขอบเขตอ ำนำจตำมคู่มอือ ำนำจด ำเนินกำร 

6. ด ำเนินกำรอื่นๆตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 

ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวข้ำงต้นให้แก่คณะกรรมกำรบรหิำรนัน้ อยู่ภำยใต้กฎหมำยและหลกัเกณฑ์กฎระเบยีบ

ขอ้บงัคบัของบรษิัทและในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดที่มีหรอือำจมผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีของกรรมกำรบรหิำรคนใด หรอื

บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.) ใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรน ำเสนอเรื่องดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำร

บรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำต่อไป โดยกรรมกำรบรหิำรผูน้ัน้และบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนในกำรประชุมในเรื่องดงักล่ำว 

 

ปี2562 คณะกรรมกำรบรหิำรมกีำรประชุม 12 ครัง้ มกีำรรำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงสม ่ำเสมอต่อคณะกรมกำร
บรษิทั  ส ำหรบัสถติกิำรเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรแต่ละคนเปิดเผยตำม(ตำรำงเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทัปี2562) 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ี ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

1. เป็นผู้ตดัสนิใจในเรื่องที่ส ำคญัของบรษิัท ก ำหนดภำรกิจ วตัถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบรษิัท รวมถึงกำร

ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนโดยรวม และรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

2. มอี ำนำจจำ้ง แต่งตัง้ โยกยำ้ย บุคคลตำมจ ำนวนทีจ่ ำเป็นและเหน็สมควร ใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนของบรษิทัเพื่อ

ปฏบิตัหิน้ำทีทุ่กต ำแหน่ง รวมถงึกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่หมำะสม และมอี ำนำจในกำรปลด

ออก ใหอ้อก ไล่ออก พนกังำนตำมควำมเหมำะสม 

3. มอี ำนำจในกำรก ำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำ เช่น วงเงนิเครดติ ระยะเวลำกำรช ำระเงนิ กำรท ำสญัญำซื้อขำย กำร

เปลีย่นแปลงเงื่อนไขกำรคำ้ เป็นตน้ 

4. มอี ำนำจกระท ำกำรและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิัทต่อบุคคลภำยนอกในกจิกำรที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ

บรษิทั 

5. อนุมตักิำรแต่งตัง้ทีป่รกึษำดำ้นต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน 

6. ด ำเนินกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรงำนทัว่ไปของบรษิทั  

ทัง้นี้ อ ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ ต้องอยู่ภำยใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมำย 

คู่มอือ ำนำจด ำเนินกำร ตลอดจนกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัท  ดงันัน้ กำรอนุมตัิรำยกำรของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและ

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ดงักล่ำว จะไม่รวมถงึ กำรอนุมตัริำยกำรทีท่ ำใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ 

มสีว่นไดเ้สยีหรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

 

9.2.3    คณะกรรมการตรวจสอบ 

   ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ย  

1) นำยสทิธ ิ     ลลีะเกษมฤกษ์   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 

2) นำยวรภทัร    โตธนะเกษม   กรรมกำรอสิระ 

3) นำงสำวนงลกัษณ์ พนิยันิตศิำสตร ์   กรรมกำรอสิระ 

4) นำงอญัชล ี                   พพิฒันเสรญิ          กรรมกำรอสิระ 

องคป์ระกอบและคุณสมบตัิของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร และกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ คอืประกอบด้วยกรรมกำร

อสิระจ ำนวนสีค่น คอื ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอื่นอกีสำมคนซึง่เป็นผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถในดำ้นกำรเงนิ ระบบควบคุม

และตรวจสอบภำยใน นำยสทิธ ิลลีะเกษมฤกษ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และนำงอญัชล ีพพิฒันเสรญิ จบกำรศกึษำดำ้นบญัช ี

เป็นผูท้ีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ รวมทัง้มคีวำมรูแ้ละเขำ้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่ำงด ี 

โดยมหีวัหน้ำส ำนกัตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยต ำแหน่งปจัจุบนั คอื  

นำยชำตชิำย ภูวงษ์ ผูจ้ดักำรฝำ่ยตรวจสอบ  
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ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพยีงพอ 

2. สอบทำนให้บรษิัทฯมรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Auditing) ที่

เหมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำ

แต่งตัง้ โยกยำ้ยควำมดคีวำมชอบ และกำรเลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบั

กำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อำจเกดิขึน้ใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้

รวมถงึป้องกนัมใิหเ้กดิกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

4. สอบทำนให้บรษิทัฯปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

5. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจำ้งบุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอสิระ เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และ

เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีำ่ยจดักำรเขำ้ร่วมประชุม อย่ำงน้อยปีละ1 ครัง้  

6. พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำ รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิัทฯซึง่รำยงำนดงักล่ำวต้องลง

นำมโดย ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบ ดว้ยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 

7.1 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

7.2 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ 

7.3 ควำมเหน็เกีย่วกบักำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์

หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

 7.4 ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี

 7.5  ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

7.6 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 

7.7  ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฏบตัร (Charter) 

7.8 รำยกำรอื่นทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบรษิทั 

8. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

9. ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำดงัต่อไปนี้ซึง่อำจมี

ผลกระทบอย่ำงมนียัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำร

ของบรษิทั เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุง แกไ้ขภำยในเวลำทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควร  

 9.1 รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

9.2  กำรทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำม บกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคุมภำยใน 

9.3 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอื

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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หำกคณะกรรมกำรของบรษิัทหรอืผู้บรหิำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรบัปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ง กรรมกำร

ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมรีำยกำรหรอืกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลกัทรพัยห์รอืตลำดหลกัทรพัย ์ 

กฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดใหป้ระชุมอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำร

ประชุม 5 ครัง้ มกีำรรำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงสม ่ำเสมอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึกำรรำยงำนกำรท ำหน้ำทีใ่นรอบ

ปีทีผ่่ำนมำ (โปรดดูหวัขอ้รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ) ส ำหรบัสถติกิำรเขำ้ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่ละคนเปิดเผย

ตำม(ตำรำงกำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทัปี 2562)  

 

9.2.4   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำคำ่ตอบแทน ประกอบดว้ย 

1)นำยกำรุณ กติตสิถำพร ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน/กรรมกำรอสิระ 
(ลำออกจำกต ำแหน่งประธำนชุดยอ่ยเมือ่วนัที ่1 กรกฎำคม 2562)  

2)พล.ต.อ.บุญเพญ็    บ ำเพญ็บญุ กรรมกำรอสิระ  
(ประธำนฯ แทนนำยกำรุณ กติตสิถำพร ณ วนัที ่2 สงิหำคม 2562)   

3)นำงสำวนงลกัษณ์ พนิยันิตศิำสตร ์ กรรมกำรอสิระ 
4) นำงสำวดวงดำว ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร 

   
โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  เป็นผู้เลือกเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน ปจัจุบนั คอื นำยอำนนท ์ศรชีำญกจิ ผูจ้ดักำรฝำ่ยพฒันำทรพัยำกรบุคคล 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1. ด้านการสรรหา 

(1) ก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ต้องกำรสรรหำให้เป็นไปตำมโครงสร้ำง ขนำด และองค์ประกอบของ

คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดไว ้ทัง้นี้เพื่อควำมโปร่งใสและเพื่อใหแ้น่ใจวำ่จะเป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำร

บรษิทัคำดหวงั โดยพจิำรณำจำกควำมรู ้ประสบกำรณ์ ควำมเชีย่วชำญ รวมถงึควำมเป็นอสิระและกำรมเีวลำมำปฏบิตัหิน้ำทีข่อง

ผูท้ีจ่ะท ำหน้ำทีก่รรมกำร 

(2) สรรหำและเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมำะสมทีจ่ะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ เพื่อเสนอชื่อ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ต่อไป ทัง้นี้ให้ก ำหนดวธิีกำรสรรหำเปิดรบักำรเสนอชื่อ รวมถ่งกำรตรวจสอบคุณสมบตัิทำง

กฎหมำยและขอ้ก ำหนดหน่วยงำนทำงกำร และควำมยนิดใีนกำรมำเป็นกรรมกำร 

(3) สรรหำและเสนอรำยชื่อบุคคลที่เหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรและกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ให้

คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำเพื่อทดแทนกรรมกำรทีค่รบวำระ 

2. ด้านค่าตอบแทน 

(1) พจิำรณำหรอืทบทวนรูปแบบ หลกัเกณฑ์ วธิกีำรพจิำรณำค่ำตอบแทน ทีเ่หมำะสมกบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบและ

เป็นธรรมของคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อใหค้วำมเหน็ชอบก่อนเสนอทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิโดยประธำนคณะกรรมกำรแต่ละคณะจะไดร้บัค่ำตอบแทนทีส่งูกว่ำกรรมกำรประมำณรอ้ยละ 20  

(2) พจิำรณำขอ้มลูกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของบรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสำหกรรมเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงทุกปี 
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(3) เปิดเผยรำยชื่อกรรมกำร จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้ประชุม และค่ำตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของ

บรษิทัฯ รวมถงึเนื้อหำสรุปของกฎบตัรและเกณฑก์ำรจ่ำยค่ำตอบแทน 

บริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรสรรหำ เป็นคณะกรรมกำรชุดเดียวกัน 

ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนสี ่คอืประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอกีสำมคน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอกีอย่ำงน้อย

สองคนเป็นกรรมกำรอสิระ(ร้อยละ75)   กรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน จะต้องมี

คุณสมบตัทิีก่ ำหนดในกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน และมวีำระด ำรงต ำแหน่งเป็นเวลำ 3 ปี 

กฎบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ก ำหนดใหม้กีำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้หรอืเมื่อต้อง

สรรหำกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย หรือเมื่อต้องพิจำรณำทบทวนค่ำตอบแทน โดยกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน    ในปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  มกีำรประชุม 4 ครัง้ มกีำรรำยงำนผลกำรปฏบิตัิ

หน้ำที่อย่ำงสม ่ำเสมอ  ส ำหรบัสถิติกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของแต่ละคนเปิดเผยตำม

(ตำรำงเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทัปี 2562)  

ทัง้นี้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนยงัไม่ไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นทีป่รกึษำของคณะกรรมกำรสรรหำ

และพจิำรณำค่ำตอบแทน เนื่องจำกคณะกรรมกำรประกอบไปดว้ยกรรมกำรอสิระทีส่ำมำรถให้ควำมเหน็ไดอ้ย่ำงเป็นอสิระและ

เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งอกีทัง้ไดน้ ำควำมรู ้ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ มำให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ใน

กำรด ำเนินธุรกจิ จงึยงัเหน็ว่ำเหมำะสมในกำรใหค้วำมเหน็ต่ำงๆ 

 

9.2.5   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

      ณ วนัที ่31  ตุลำคม 2562 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ย 

1)นำงสำวนงลกัษณ์  พนิยันิตศิำสตร ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง/ กรรมกำรอสิระ 

2)นำยสทิธ ิ  ลลีะเกษมฤกษ ์ กรรมกำรอสิระ 

3)นำยกำรุณ  กติตสิถำพร กรรมกำรอสิระ 
(ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรชุดย่อยเมือ่วนัที ่1 กรกฎำคม 2562)  

4)นำยชลชั   ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร  

  โดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เป็นผูเ้ลอืกเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งปจัจุบนั นำงสำวลลนำ ววิธิ

สรุกำร ผูจ้ดักำรสว่น-บรหิำรควำมเสีย่งและพฒันำระบบ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ก ำหนดนโยบำย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรของบรษิทั เพื่อพจิำรณำในเรื่องของกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยรวมซึง่

ตอ้งครอบคลุมถงึควำมเสีย่งทีส่ ำคญัของบรษิทั เช่น ควำมเสีย่งจำกตลำด ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง  ควำมเสีย่งดำ้นกำร

จดักำร ควำมเสีย่งดำ้นกำรลงทนุ  ควำมเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชือ่เสยีงของกจิกำร เป็นตน้ 

2. วำงกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยสำมำรถประเมนิตดิตำม และดูแลปรมิำณควำมเสีย่ง

ของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม 

3. ทบทวนควำมเพยีงพอของนโยบำยและระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยรวมถงึควำมมปีระสทิธผิลของระบบและกำร

ปฏบิตัติำมนโยบำยทีก่ ำหนด 
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4. ใหข้อ้เสนอแนะในสิง่ที่ต้องด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบำยและกล

ยุทธท์ีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด 

นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรก ำหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งว่ำประกอบดว้ยกรรมกำร

จ ำนวนสีค่น คอืประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอกีสำมคน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอกีอย่ำงน้อยสองคนเป็นกรรมกำร

อสิระ (รอ้ยละ75)   กรรมกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำร จะมคีุณสมบตัติำมทีก่ ำหนดในกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำรควำม

เสีย่ง และมวีำระด ำรงต ำแหน่งเป็นเวลำ 3 ปี 

กฎบตัรของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ก ำหนดใหม้กีำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 4 ครัง้ ในปี 2562 คณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุม 4 ครัง้ มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม ่ ำเสมอ ส ำหรับสถิติกำรเข้ำประชุม

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งของแต่ละคนเปิดเผยตำม(ตำรำงกำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทัปี 2562 )  

9.2.6 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2562 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร ประกอบดว้ย 

1)นำยวรภทัร     โตธนะเกษม ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร/ กรรมกำรอสิระ 
2)พล.ต.อ.บุญเพญ็       บ ำเพญ็บุญ กรรมกำรอสิระ 
3)นำงอญัชล ี                     พพิฒันเสรญิ    กรรมกำรอสิระ 
4)นำยสมชำต ิ  ชนิธรรมมติร ์ กรรมกำร 

 

โดยคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร  เป็นผูเ้ลอืกเลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำร  ปจัจุบนั  คอื  นำยธชัชยั 

ศุภผลศริ ิรองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทัและกฎหมำย 

ขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

1.พิจำรณำเสนอแนะนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจ และนโยบำยด้ำนอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำร ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  

2.พจิำรณำเสนอแนะแนวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ คณะกรรมกำร ฝำ่ยบรหิำร พนกังำน และผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ ใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกจิ และนโยบำยดำ้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำร ต่อ

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ  

3.ก ำกบัดูแลและให้ค ำแนะน ำตลอดจนสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจแก่คณะกรรมกำรและฝ่ำยบรหิำร ในกำรปฎิบตัิหน้ำที่

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกจิและแนวปฏบิตัขิองกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

4.ทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฎิบัติกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้ โดยเปรียบเทียบกับ

มำตรฐำนสำกลหรอืมำตรฐำนอื่นทีเ่หมำะสม  

5.แต่งตัง้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร คณะอนุกรรมกำรหรอืคณะท ำงำนก ำกบัดแูลกจิกำรใหม้อี ำนำจ 

หน้ำทีต่ำมทีเ่หน็สมควร 

6. ปฎิบัติหน้ำที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรก ำหนด

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรว่ำประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนสีค่น คอืประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอกี

สำมคน โดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอกีอย่ำงน้อยสองคนเป็นกรรมกำรอสิระ (รอ้ยละ75)   กรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งใน

คณะกรรมกำร จะมคีุณสมบตัติำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร และมวีำระด ำรงต ำแหน่งเป็นเวลำ 3 ปี 
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กฎบตัรของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรก ำหนดให้มกีำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 3 ครัง้ ในปี 2562 คณะกรรมกำร

ก ำกบัดแูลกจิกำรมกีำรประชุม 3 ครัง้ มกีำรรำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงสม ่ำเสมอ ส ำหรบัสถติกิำรเขำ้ประชุมคณะกรรมกำร

ก ำกบัดแูลกจิกำรของแต่ละคนเปิดเผยตำม(ตำรำงกำรเขำ้ประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทัปี 2562) 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง    

           คณะกรรมกำรของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระและกรรมกำรทีไ่ม่เป็นอสิระ ตำมสดัสว่นทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 9.2   

เพื่อเป็นกำรประกนัควำมเป็นอสิระจำกฝำ่ยจดักำร กรรมกำรอสิระจะตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพำะตวัทีม่ำกกว่ำกรรมกำรทีไ่ม่เป็นอสิระ 

   9.3.1 นิยามกรรมการอิสระ 

 กรรมกำรอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และต้อง สำมำรถดูแล

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยได้เท่ำเทียมกนั และไม่ให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์   นอกจำกนัน้ยงัต้องสำมำรถ

เขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัโดยใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระได้ 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษทัฯได้ก าหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระไว้ดงัน้ี  

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละศนูยจ์ุดหำ้ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้

ถอืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ หรอืผูม้ี

อ ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อย

กว่ำสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ 

(3)  ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิำมำรดำ 

คู่สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอให้

เป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย 

(4)  ไม่มีหรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรอืผู้มีอ ำนำจ

ควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้นที่มี

นัยส ำคญั หรอืผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มี

อ ำนำจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัที่ได้รบักำรแต่งตัง้เป็น

กรรมกำรอสิระ 

(5)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่หรอืผู้มอี ำนำจควบคุม
บรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส ำคญั ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้
ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ 

(6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บรกิำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำ
ทำงกำรเงนิ ซึ่งได้รบัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจ
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ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยส ำคญั ผูม้อี ำนำจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ 

(7)  ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขนึเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุ้น
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

(8)ไม่ประกอบกจิกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มีนัยกบักจิกำรของบรษิัทฯหรอืบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยส ำคญัในห้ำงหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบรหิำรงำน ลู กจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบั
เงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่ง ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพ
อย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

9.3.2 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

         คณะกรรมกำรสรรหำฯ มหีน้ำทีส่รรหำบุคคลผูม้คีุณสมบตัเิหมำะสม (ตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทัและคู่มอือ ำนำจ
อนุมตัิด ำเนินกำร) โดยจะพจิำรณำรำยชื่อในฐำนขอ้มูลรำยชื่อกรรมกำรอำชพีในท ำเนียบของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บรษิทัไทย(IOD) รวมถงึใชต้ำรำงควำมรูค้วำมช ำนำญเฉพำะดำ้นของคณะกรรมกำร (Board skill Matrix) เป็นขอ้มลูประกอบกำร
พจิำรณำสรรหำกรรมกำร และเชญิชวนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเสนอรำยชื่อ เมื่อไดร้ำยชื่อทัง้หมดแลว้ คณะกรรมกำรสรรหำฯจะ
ตรวจสอบคุณสมบตัิข ัน้ต ่ำตำมที่ก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรกฎบตัรคณะกรรมกำร และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
พจิำรณำควำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะทำง ตำมทีบ่รษิทัฯมคีวำมต้องกำรในเวลำนัน้ๆทีไ่ดก้ ำหนดไวก้่อนโดยน ำวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
และใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธข์องบรษิทัฯมำพจิำรณำประกอบ 

กฎบตัรคณะกรรมกำร ไดก้ ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรไวด้งันี้ 
(1)  มคีุณสมบตัทิีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
(2)  มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ  
(3)  ไม่มคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  
(4)  มเีวลำอย่ำงเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรบรษิทัฯไดด้ ี และกำรเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นต้องไม่เป็น

อุปสรรคต่อกำรปฏบิตัิหน้ำที่กรรมกำรของบริษัทฯ ทัง้นี้ กรรมกำรไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนเกิน 
5 บริษัทในเวลำเดียวกนั 

9.3.3 การเลือกตัง้และแต่งตัง้กรรมการ 

ในกรณีปกติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตัง้กรรมกำร โดยที่ข้อบังคบัของบริษัทฯก ำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมัญ
ประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรจ ำนวนหนึ่งในสำมออกจำกต ำแหน่ง ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได ้กใ็ห้
ออกโดยจ ำนวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสำม ดงันัน้ บรษิทัฯจะจดัวำระพจิำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีผู้
ถือหุ้นทุกปี และน ำเสนอรำยชื่อกรรมกำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
คณะกรรมกำรบรษิทัต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิำรณำ 

กำรเลอืกตัง้กรรมกำรโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ใช้คะแนนเสยีงข้ำงมำกและให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิีกำร
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง
(ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลือกบุคคลที่ได้รบักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ทัง้นี้ ในกำรออกเสยีง

ลงคะแนน บุคคลแต่ละคนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะไดร้บัคะแนนเสยีงจำกผูถ้อืหุน้ไม่เกนิจ ำนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้
นัน้มอียู่ตำม (ก) โดยผูถ้อืหุน้ดงักล่ำวจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมำกหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได ้โดย
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(ค) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ได้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะม ีใน
กรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ ำนวนทีจ่ะม ีใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผู้
ออกเสยีงชีข้ำด 

 อย่ำงไรกด็ ีในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ และยงัมวีำระเหลอืมำกกว่ำ
สองเดอืน กฎหมำยบรษิัทมหำชนและขอ้บงัคบัของบรษิัทก ำหนดว่ำกรณีเช่นนี้ให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรษิัทในกำร
แต่งตัง้กรรมกำรทดแทน   ฉะนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะใชก้ระบวนกำรสรรหำตำมทีก่ล่ำวมำขำ้งต้น 
และน ำเสนอผูท้ีไ่ดร้บักำรสรรหำต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำแต่งตัง้ และใหอ้ยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พยีงเท่ำวำระที่
ยงัเหลอือยู่ของกรรมกำรทีก่รรมกำรใหม่นัน้แทน 
 เมื่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำรหรอืคณะกรรมกำรบรษิัทฯแต่งตัง้กรรมกำรตำมแต่กรณีนี้แล้ว บรษิัทฯจะแจ้ง
รำยชื่อกรรมกำรต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัยภ์ำยใน
ก ำหนดเวลำ 

9.3.4 การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูงและแผนการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสูง 

 บรษิทัตระหนกัดผีูบ้รหิำรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ วสิยัทศัน์ และคุณธรรมจะสำมำรถน ำพำองคก์รใหเ้จรญิกำ้วหน้ำและ

พฒันำอย่ำงยัง่ยนือย่ำงมนีัยส ำคญั บรษิัทจึงมนีโยบำยด้ำนกำรบรหิำรและกำรพฒันำผู้บรหิำรระดบัสูง โดยมเีป้ำหมำยเพื่อ

ป้องกนัปญัหำกำรขำดพนกังำนในต ำแหน่งทีส่ ำคญัและเพื่อสรรหำผูบ้รหิำรระดบัสงูทีม่คุีณสมบตัติรงต่อควำมตอ้งกำรของบรษิทั  

ในกำรนี้ บรษิัทมขี ัน้ตอนงำนในกำรประเมนิสถำนกำรณ์และคำดกำรณ์ล่วงหน้ำเป็นระยะ  มกีำรสรรหำ พฒันำ และ

เตรยีมแผนสบืทอดงำนไว้ทดแทนกรณีที่มตี ำแหน่งงำนว่ำงลงตลอดเวลำ เพื่อมัน่ใจได้ว่ำบรษิัทฯ มีผู้บรหิำรที่มคีวำมเป็นมือ

อำชีพ และมีควำมรู้ ควำมสำมำรถเพียงพอต่อกำรปฏบิตัิหน้ำที่  โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  เป็น

ผูจ้ดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่งของกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูพ้จิำรณำ และสำยงำนทรพัยำกร

บุคคลจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่งของผูบ้รหิำรในระดบัรองลงมำใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรพจิำรณำ ในกำรสรรหำผูบ้รหิำรระดบัสงู

นัน้ อำจด ำเนินกำรเองทัง้กระบวนกำรจนกระทัง่ถึงกำรได้มำซึ่งผูด้ ำรงต ำแหน่งที่ต้องกำรจำกภำยในหรอืภำยนอกบรษิัท  หรอื

อำจตดิต่อกบับรษิทัและสถำบนัทีม่คีวำมเป็นมอือำชพีมำใหค้ ำปรกึษำในกำรด ำเนินตำมแผนกำรสบืทอดงำนแลว้แต่กรณี 

          บรษิทัฯมกีำรก ำหนดแผนสบืทอดงำน ดงันี้  

1. กำรก ำหนดต ำแหน่งงำนทีส่ ำคญัหรอืต ำแหน่งงำนหลกั 

2. กำรก ำหนดควำมสำมำรถหรอืสมรรถนะของต ำแหน่งงำนหลกั 

3. กระบวนกำรวเิครำะหห์ำผูส้บืทอดต ำแหน่ง 

4. จดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคล 

 

9.4   การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกลไกในกำรก ำกบัดูแลทีท่ ำให้สำมำรถควบคุมดูแลกำรจดักำรและรบัผดิชอบกำรด ำเนินงำนของบรษิทั

ย่อยและบรษิทัร่วม และดูแลรกัษำผลประโยชน์ของเงนิลงทุนบรษิทั   คณะกรรมกำรบรษิทัจงึไดส้่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนบรษิทั

ไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น โดยเป็นไปตำมระเบียบปฎิบัติข องบริษัทซึ่งได้รบัมติ

เหน็ชอบจำกทีป่ระชุมกรรมกำรบรษิทั  ตวัแทนของบรษิทัทีไ่ปเป็นกรรมกำรในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วมดงักล่ำว จะมสีว่นร่วมใน

กำรก ำหนดนโยบำยส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิ เช่น  กำรลงทุนในโครงกำรอื่นๆ 
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9.5  การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

          บรษิทัมนีโยบำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเกี่ยวกบักำรใช้ขอ้มูลภำยในเพื่อป้องกนัมใิหก้รรมกำรผู้บรหิำรและพนักงำน ใช้

ขอ้มูลภำยในทีม่สีำระส ำคญัของบรษิทั ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น กำรเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีและผูเ้กีย่วขอ้งในธุรกรรมทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมถงึกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัและ

วธิรีำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย ์โดยด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร ดงันี้  

      บรษิทัก ำหนดจรรยำบรรณ : แนวปฏบิตัทิีด่ใีนกำรด ำเนินธุรกจิ ในสว่นทีเ่กีย่วกบั กำรใชข้อ้มลูภำยในและกำรซือ้ขำย 

หลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั กำรใหข้อ้มลูขำ่วสำร หรอืใหส้มัภำษณ์ต่อสือ่มวลชน หรอืต่อสำธำรณชน 

1. ด ำเนินกำรแจง้ให้ผูบ้รหิำรฝ่ำยต่ำงๆ เขำ้ใจถงึภำระหน้ำทีใ่นกำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิัท ของตนเอง คู่

สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ  ตลอดจนรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยต์ำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำม

มำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

2. ด ำเนินกำรสง่หนงัสอืเวยีนแจง้ใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรทรำบว่ำ  หำกไดร้บัทรำบขอ้มูลภำยในทีเ่ป็นสำระส ำคญั  ซึง่

มผีลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัย ์ขอให้งดกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วงระยะเวลำ 1เดอืน ก่อนทีง่บ

กำรเงนิหรอืขอ้มลูภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชนและหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสำระส ำคญันัน้ต่อบุคคลอื่น  

3. ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย ์ กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูจะต้องจดัท ำและน ำสง่รำยงำนกำรถอื

ครองหลกัทรพัย์และกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิัทต่อส ำนักเลขำนุกำรบรษิัทและกฎหมำย เพื่อน ำส่งต่อไปยงัส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้แต่กรณี ภำยในระยะเวลำทีก่ฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง

ก ำหนดไวทุ้กครัง้เมื่อมกีำรเปลีย่นแปลง และส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทัและกฎหมำยจะรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย์

ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นรำยไตรมำสและต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำรเป็นรำยเดอืน 

4. ขอ้มลูภำยในหรอืเอกสำรทีม่สีำระส ำคญัของบรษิทั ทัง้ในรปูแบบเอกสำรและ Soft File  จะถูกเกบ็รกัษำไวใ้นทีร่ดักุม 

และจ ำกดัใหร้บัรูไ้ดเ้ฉพำะผูบ้รหิำรระดบัสงูตำมควำมจ ำเป็นเท่ำนัน้ โดยเฉพำะขอ้มลูภำยในทีเ่ป็นควำมลบั ในกรณีทีจ่ ำเป็นตอ้ง 

เปิดเผยต่อพนกังำน บรษิทัจะใหพ้นกังำนทรำบถงึขอ้จ ำกดัในกำรน ำขอ้มลูไปใชอ้ย่ำงถูกตอ้ง  ในกรณีทีพ่นกังำนน ำขอ้มลูทีเ่ป็น 

ควำมลบัของบรษิทัไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก จะถอืว่ำเป็นควำมผดิวนิยัอย่ำงรำ้ยแรง   

5. กำรตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำน  จะด ำเนินกำรสุม่ตรวจกรณีทีม่กีำรซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ีผ่ดิปกต ิ รวมถงึกำร 

 ตรวจสอบผ่ำนระบบสำรสนเทศของบรษิทัและขำ่วสำรจำกภำยนอก 

               

     ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทั ซึง่ประกำศใหท้รำบทัว่กนัว่ำ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนตอ้งไม่ใช้

ขอ้มูลภำยใน (Inside Information) ของกลุ่มบรษิทั ทีม่สีำระส ำคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง

หรอืผู้อื่น กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิัทฯ มสีทิธเิสรภีำพในกำรลงทุนซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของกลุ่มบรษิัท แต่เพื่อ

ป้องกนัมใิหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน จะงดกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในช่วง

ระยะเวลำ 1 เดอืน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิใหแ้ก่สำธำรณชนทรำบ 
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9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี  
ปี 2562 บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อยจ่ำยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัช ี(audit fee) เป็นจ ำนวน

เงนิ 6,635,000 บำท และค่ำบรกิำรอื่นนอกเหนือจำกค่ำสอบบญัช ี (non-audit fee) เป็นจ ำนวนเงนิ 327,000 บำท อนัไดแ้ก่ 
ค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมเงื่อนไขของบตัรสง่เสรมิกำรลงทุน จ ำนวนเงนิรวม 160,000 บำท และกำรใหบ้รกิำรอืน่ 
จ ำนวนเงนิ 167,000 บำท 

 

9.7 การน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ส าหรบับริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code )ไปปรบัใช้  

  บรษิทัไดท้บทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy ) โดยอำ้งองิจำกหลกักำรก ำกบัดูแล

กจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิัทจดทะเบยีน ปี 2560 (‘CG Code”) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์

ซึง่คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรไดพ้จิำรณำพบว่ำบรษิทัไดน้ ำหลกัปฏบิตัสิ่วนใหญ่มำปรบัใช้แลว้และน ำเสนอคณะกรรมกำร

รบัทรำบในหลกักำร ในกำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที ่8/2561-2562 เมื่อวนัที ่13 กนัยำยน 2562 อย่ำงไรกต็ำมส ำหรบัหลกั

ปฏบิตัทิีย่งัไม่เหมำะสม ส ำหรบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทันัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้กีำรพจิำรณำและไดม้กีำรออกมำตรำกำร

ทดแทนทีเ่หมำะสมและไดบ้นัทกึไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของมตคิณะกรรมกำร เพื่อใหม้กีำรพจิำรณำทบทวนเป็นประจ ำทุกปี         
 โดยปี 2562 มเีรื่องทีบ่รษิทัยงัไม่ไดป้ฏบิตัแิละมมีำตรกำรทดแทนทีเ่หมำะสม  ดงัต่อไปนี้  

1.คณะกรรมกำรควรพิจำรณำจ ำนวนกรรมกำรที่เหมำะสม สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำ งมีประสิทธิภำพโดยต้องมีจ ำนวน

กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่ควรเกนิ 12 คน ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัขนำดประเภทและควำมซบัซอ้นของธุรกจิ  

- ปจัจุบนับรษิทัมกีรรมกำรจ ำนวน 20 คน โดยบรษิทัเหน็ว่ำเป็นจ ำนวนทีเ่หมำะสมกบัขนำดของธุรกจิและควำมซบัซอ้น 

เพิม่มำกขึน้ อนัจ ำเป็นต้องมจี ำนวนกรรมกำรที่เพียงพอและมคีวำมหลำกหลำยทำงวชิำชพีเพื่อที่จะปฏบิตัิหน้ำที่ได้

อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเพื่อช่วยกนัก ำกบัดูแลกำรบรหิำรงำนของบรษิทัย่อยซึง่มคีวำมหลำกหลำยและมเีป็นจ ำนวน

มำก 

2.คณะกรรมกำรบรษิทัมกีำรก ำหนดนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอสิระไวไ้ม่เกนิ 9 ปี  

- บรษิทัไม่ไดก้ ำหนดนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอสิระ เน่ืองจำกกรรมกำรอสิระของบรษิทั 

มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสำมปี และสำมำรถไดร้บัเลอืกเขำ้มำเป็นกรรมกำรใหม่ได ้บรษิทัฯไม่มขีอ้หำ้มกำรแต่งตัง้ 

กรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรใหม่ กรรมกำรอสิระ มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัได ้

ไม่เกนิสำมวำระหรอืไม่เกนิเกำ้ปีแลว้แต่ระยะเวลำใดจะนำนกว่ำ แต่หำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เหน็ควรใหก้รรมกำรอสิระ 

รำยใดทีด่ ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัมำครบสำมวำระหรอืเกำ้ปีด ำรงต ำแหน่งต่อไป กใ็หค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯขยำยระยะเวลำ 

กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรอสิระออกไปไดต้ำมทีเ่หน็สมควร  ถงึแมว้่ำกรรมกำรอสิระของบรษิทัจะด ำรงต ำแหน่งเกนิ  

9 ปี แต่กย็งัวำงตนเป็นอสิระจำกฝำ่ยบรหิำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัไดอ้ย่ำงเหมำะสม สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้

เป็นอย่ำงด ี จำกกำรสัง่สมควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกจิกำรของบรษิทัและบรษิทัย่อยทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งกนัในห่วงโซ่อุปทำน  

และตดัสนิใจโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั  
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3.คณะกรรมกำรอำจพจิำรณำจดัใหม้ทีีป่รกึษำภำยนอกมำช่วยในกำรก ำหนดแนวทำงและเสนอแนะประเดน็ในกำรประเมนิผล

กำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผย กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวไวใ้นรำยงำนประจ ำปี  

- บรษิัทยงัไม่ได้จดัให้มทีี่ปรกึษำภำยนอกมำช่วยในกำรก ำหนดแนวทำง และเสนอแนะประเดน็ในกำรประเมนิผลกำร

ปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรที่ควรให้มีอย่ำงน้อยทุกๆ 3 ปี  แต่คณะกรรมกำรบริษัทฯก ำหนดให้มีกำรจดัท ำแบบ

ประเมนิตนเองซึง่น ำแบบของตลำดหลกัทรพัยม์ำปรบัใชก้บับรษิทั ไดแ้ก่ (1) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรทัง้

คณะ Self-assessment Form of the Board of Directors (2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย  Self-

evaluation Form of sub-committees ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกจิกำร (3) แบบประเมนิตนเองของกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

Self-evaluation Form of individual directors เพื่อใหก้รรมกำรไดร่้วมกนัทบทวนกำรท ำงำน แกไ้ขปญัหำและอุปสรรค 

รวมถงึพจิำรณำผลงำนเพื่อประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนในปีทีผ่่ำนมำ และหำแนวทำงในกำรปรบัปรุงประสทิธภิำพ ในกำร

ท ำงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัในปีต่อๆไป  
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
คณะกรรมกำรบรษิัท ในกำรประชุมครัง้ที่6/2562 วนัที่ 2 สงิหำคม พ.ศ. 2562 ได้พจิำรณำทบทวนและเห็นชอบให้ใช้

นโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบรษิัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 

(“บริษัทฯ”) ที่ครอบคลุมด้ำนต่ำงๆที่ส ำคญั และเกี่ยวข้องกบัผู้มีส่วนได้เสยีทัง้ภำยในและภำยนอกบรษิัทฯ ตลอดจนสงัคม

โดยรวม โดยกำรก ำหนดนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมนี้ไดค้รอบคลุมประเดน็หลกั (core subjects) 7 ประกำรในมำตรฐำน 

ISO 26000 กบัไดก้ ำหนดหวัขอ้เพิม่เตมิตำมทีบ่รษิทัฯเหน็สมควร รวมเป็นนโยบำย 9 ประกำร ดงัต่อไปนี้   

 1. การประกอบกิจการภายใต้จริยธรรมในการด าเนินธรุกิจและหลกัธรรมาภิบาล 

 1.1 บรษิทัฯ มุ่งเน้นทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ เป็นธรรม มจีรรยำบรรณ และตัง้มัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิ

ตำมกฎหมำย จรยิธรรมในกำรประกอบกำรคำ้ และหลกักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ที่เป็นธรรม ช ำระภำษีอำกรอย่ำงถูกต้องตรงต่อ

เวลำ ทัง้นี้ บรษิัทฯ ส่งเสรมิและปลูกจติส ำนึกให้บุคลำกรของบรษิัทฯ ในทุกระดบัชัน้เหน็ควำมส ำคญัของควำมรบัผดิชอบต่อ

สงัคมดว้ย 

 1.2 บรษิทัฯ ด ำเนินงำนภำยใต้หลกัธรรมำภบิำลหรอืกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี(Corporate Governance) ดว้ยควำม

รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ จะเคำรพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั ใหข้้อมลูอย่ำงเพยีงพอต่อกำร

ตดัสนิใจในกำรลงทุน หรอืทีเ่กีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ และจะไม่น ำขอ้มลูภำยในไปเปิดเผยกบับุคคลใดๆ อนั

จะก่อให้เกิดควำมเสยีหำยหรอืควำมเสยีเปรยีบต่อผู้ถือหุ้น มกีำรจดักำรและกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บรหิำรที่

โปร่งใส ตรวจสอบได ้มกีำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มลูรำยงำนทำงกำรเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มูลทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้อง ครบถว้น 

และทนัเวลำ ตำมรปูแบบทีเ่ป็นมำตรฐำนทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป  

 2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 บรษิทัฯ บรหิำรกจิกำรบนพืน้ฐำนควำมโปร่งใส มจีรยิธรรม และปฏบิตัิตำมนโยบำยและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร

ป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ กำรใหห้รอืรบัสนิบนหรอืผลประโยชน์อนัไม่สมควรกบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐัหรอืภำคเอกชน 

บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดโครงสรำ้งองคก์รใหม้กีำรแบ่งหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ กระบวนกำรท ำงำน และสำยกำรบงัคบับญัชำในแต่ละ

หน่วยงำนให้มคีวำมชดัเจน เพื่อให้มกีำรถ่วงดุลอ ำนำจและมคีวำมรดักุมในกำรตรวจสอบระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสม ในกำรนี้ 

บรษิทัฯไดจ้ดัท ำคู่มอืมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ทีป่ระมวลนโยบำย จรรยำบรรณ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขัน้ตอน

ปฏบิตัต่ิำงๆ ให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ ถอืปฏบิัติ บรษิทัฯได้แสดงเจตน์จ ำนงแน่วแน่ในกำรต่อต้ำนกำร

ทุจรติคอร์รปัชัน่โดยได้ประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติในปี พ.ศ. 2557  และ

ไดร้บักำรรบัรองเป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบิตัต่ิอตำ้นกำรทุจรติของภำคเอกชนไทย เมื่อวนัที ่9 มนีำคม พ.ศ. 2560 

 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บรษิัทฯ มนีโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสทิธมินุษยชน โดยกำรปฏบิตัต่ิอผูท้ี่มสี่วนเกีย่วขอ้งไม่ว่ำจะเป็น

พนักงำน ชุมชน และสงัคมรอบขำ้งดว้ยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย ์ค ำนึงถงึควำมเสมอภำคและเสรภีำพทีเ่ท่ำเทยีม

กนั ไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พื้นฐำน และไม่เลอืกปฏบิตัิไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของเชือ้ชำติ สญัชำต ิศำสนำ ภำษำ สผีวิ เพศ อำยุ กำรศกึษำ 

สภำวะทำงร่ำงกำย หรอืสถำนะทำงสงัคม รวมถงึกำรดูแลไม่ใหบ้รษิทัฯ เขำ้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น กำร

ใชแ้รงงำนเดก็ กำรใชแ้รงงำนบงัคบั และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็นตน้ นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิใหม้กีำรเฝ้ำระวงักำรปฏบิตัติำม 
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     ขอ้ก ำหนดดำ้นสทิธมินุษยชน โดยจดัใหม้กีำรมสี่วนร่วมในกำรแสดงควำมคดิเหน็ และช่องทำงในกำรรอ้งเรยีนส ำหรบัผูท้ี่

ไดร้บัควำมเสยีหำยจำกกำรถูกละเมดิสทิธอินัเกดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และด ำเนินกำรเยยีวยำแก่ผูไ้ดร้บัควำมเสยีหำย 

 บรษิัทฯ ได้อบรมหรอืเผยแพร่ควำมรูด้้ำนสทิธมินุษยชนและปลูกจติส ำนึกให้บุคลำกรของบริษัทฯ ปฏบิตัิตำมหลกั

สทิธมินุษยชน 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษยแ์ละปฏบิตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม อนัเป็นปจัจยัที่

จะช่วยเพิม่มูลค่ำของกจิกำรและเสรมิสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรเจรญิเติบโตอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในอนำคต 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

4.1  เคำรพสทิธขิองพนกังำนตำมกฎหมำยแรงงำนและหลกัสทิธมินุษยชน  

4.2  จดัใหม้กีระบวนกำรจำ้งงำน และเงื่อนไขกำรจำ้งงำนเป็นธรรม รวมถงึกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และกำรพจิำรณำ  

ผลงำนควำมดคีวำมชอบภำยใตก้ระบวนกำรประเมนิผลกำรท ำงำนทีเ่ป็นธรรม  

4.3  สง่เสรมิกำรพฒันำบุคลำกร โดยจดัใหม้กีำรจดัอบรม สมัมนำ ฝึกอบรม รวมถงึสง่บุคลำกรเขำ้ร่วมสมัมนำ และ 

ฝึกอบรมวชิำกำรดำ้นต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถศกัยภำพของบุคลำกร รวมถงึปลกูฝงั 

ทศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และกำรท ำงำนเป็นทมีแก่บุคลำกร 

4.4  จดัใหม้สีวสัดกิำรดำ้นต่ำงๆ ส ำหรบัพนกังำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสงัคม กองทุนส ำรองเลีย้งชพี  

เป็นตน้ และนอกเหนือจำกทีก่ฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสขุภำพ และประกนัอุบตัเิหตุ เป็นตน้ รวมถงึกำรใหเ้งนิ 

ช่วยเหลอืประเภทต่ำงๆ แก่พนกังำน เช่น ทุนกำรศกึษำแก่บุตร และเงนิช่วยฌำปนกจิ เป็นตน้  

4.5  จดัใหม้บีรกิำรตรวจสขุภำพประจ ำปีแก่บุคลำกรทุกระดบัชัน้ของบรษิทัฯ โดยพจิำรณำจำกปจัจยัควำมเสีย่งตำม 

ระดบั อำยุ เพศ และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของแต่ละบุคคล 

4.6  ด ำเนินกำรใหพ้นกังำนปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงปลอดภยั และมสีขุอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำนทีด่ ีโดยจดัใหม้มีำตรกำร 

ป้องกนักำรเกดิอุบตัเิหตุ และเสรมิสรำ้งใหพ้นกังำนมจีติส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั รวมถงึจดักำรฝึกอบรม และ 

สง่เสรมิใหพ้นกังำนมสีขุอนำมยัทีด่ ีและดแูลสถำนทีท่ ำงำนใหถู้กสขุลกัษณะ มคีวำมปลอดภยัอยู่เสมอ 

4.7  เปิดโอกำสใหพ้นกังำนสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรมหรอืกำรกระท ำ 

ทีไ่ม่ถูกตอ้งในบรษิทัฯ รวมถงึใหก้ำรคุม้ครองพนกังำนทีร่ำยงำนเรื่องดงักล่ำว 
 

 5.  ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 

 บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำสนิคำ้ของบรษิทัฯ เพื่อควำมพงึพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูคำ้และยดึมัน่ในกำรปฏบิตัิ

ต่อลกูคำ้ดว้ยควำมรบัผดิชอบ และควำมซื่อสตัย ์ภำยใตน้โยบำยดงันี้ 

 5.1  บรษิัทฯ ค ำนึงถึงคุณภำพและมำตรฐำนของสนิค้ำเป็นส ำคญั โดยบรษิัทฯ มุ่งเน้นทีก่ำรใชว้ตัถุดบิที่มคีุณภำพ 

กำรผลติทีม่มีำตรฐำน และกำรปรบัปรุงคุณภำพสนิคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหล้กูคำ้ไดร้บัสนิคำ้ทีม่คีุณภำพ ถูกสุขลกัษณะอนำมยั 

และไดร้บัควำมพงึพอใจสงูสดุ  

5.2  บรษิทัฯ ค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของลกูคำ้ และมุ่งมัน่ทีจ่ะใหล้กูคำ้ไดร้บัสนิคำ้ทีม่คีุณภำพและมคีวำมปลอดภยั 

ตำมมำตรฐำนและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดำ้นควำมปลอดภยัในระดบัสำกล  
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    5.3  บรษิัทฯ ยดึมัน่ในกำรตลำดที่เป็นธรรม โดยกำรด ำเนินกำรให้ลูกค้ำได้รบัขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้ำของบรษิัทฯที่

ถูกตอ้ง ไม่บดิเบอืน คลุมเครอื หรอืโฆษณำเกนิจรงิ เพื่อใหล้กูคำ้มขีอ้มลูทีถู่กตอ้งและเพยีงพอในกำรตดัสนิใจ 

  5.4  บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบลกูคำ้สมัพนัธเ์พื่อใชใ้นกำรสือ่สำรตดิต่อกบัลกูคำ้ รวมถงึกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบั 

คุณภำพของสนิคำ้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 

5.5  บรษิทัฯ จะรกัษำขอ้มลูของลกูคำ้ไวเ้ป็นควำมลบั และจะไม่ใชข้อ้มลูดงักล่ำวไปใชใ้นทำงทีม่ชิอบ 

 6. ความรบัผิดชอบต่อคู่ค้า เจ้าหน้ี คู่แข่ง 

 บรษิทัฯ จะยดึถอืขอ้ปฏบิตัทิำงสญัญำทีเ่ป็นธรรมกบัคู่คำ้ ปฏบิตัติำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีก่ ำหนด

ไว้ เคำรพต่อสทิธิในทรพัย์สนิหรือกรรมสทิธิข์องคู่ค้ำ ไม่เอำรดัเอำเปรยีบต่อคู่ค้ำ และส่งเสริมให้คู่ค้ำด ำเนินกิจกรรมควำม

รบัผดิชอบต่อสงัคมร่วมกนักบับรษิทัฯ 

 บรษิัทฯปฏบิตัติำมขอ้ตกลงทีม่กีบัเจำ้หนี้ในดำ้นต่ำงๆ ในกรณีทีบ่รษิทัฯไม่สำมำรถช ำระหนี้ตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ

จะแจง้เจำ้หนี้เพื่อร่วมกนัหำทำงแกไ้ข 

 บรษิัทฯด ำเนินกำรแข่งขนัทำงธุรกจิอย่ำงเป็นธรรม ไม่ใช้วธิกีลัน่แกล้ง กดีกนั หรอืด ำเนินกำรใดๆที่ต้องห้ำมตำม

กฎหมำยเพื่อมใิหเ้กดิกำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรม 

7.  การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

 บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในกำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้มและหลกีเลีย่งกำรท ำลำยสิง่แวดลอ้ม 

โดยบรษิัทฯ ด ำเนินกำรและควบคุมให้กำรผลิตสนิค้ำของบริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรดูแลรกัษำ

สิง่แวดล้อมอย่ำงเคร่งครดั บรษิัทฯ ยงัด ำเนินกจิกำรภำยใต้แนวคดิกำรใส่ใจและรกัษำสิง่แวดล้อมโดยมุ่งเน้นดูแลและพฒันำ

กระบวนกำรผลติและเลอืกใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรกบัธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม สรำ้งมำตรกำรป้องกนัไวก่้อนในกำรด ำเนินงำนทีอ่ำจ

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังให้ควำมส ำคัญต่อกำรใช้ทรพัยำกรและพลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรลด 

(reduce) กำรใช้เพียงเท่ำที่จ ำเป็น กำรน ำกลบัมำใช้ใหม่ (reuse) และกำรหมุนเวยีน (recycle)  ในส่วนของของเสยี (waste) 

บรษิทัฯลดหรอืขจดัหรอืน ำไปใชป้ระโยชน์ซึง่ของเสยีทีอ่อกจำกกระบวนกำรผลติอย่ำงรบัผดิชอบและมปีระสทิธภิำพ  

8. การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมเพื่อเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนและตอบแทนคนืสู่

สงัคมอย่ำงแทจ้รงิ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมนีโยบำยในกำรใหค้วำมช่วยเหลอืและพฒันำสงัคม โดยใหค้วำมร่วมมอืในกจิกรรมต่ำงๆ 

กบัชุมชนโดยรอบในพืน้ทีท่ีบ่รษิทัฯ เขำ้ด ำเนินธุรกจิตำมควรแก่กรณี สง่เสรมิแรงงำนทอ้งถิน่ใหม้โีอกำสในกำรท ำงำนในองคก์ร 

เปิดเผยขอ้มูลกำรด ำเนินงำนทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อชุมชนทีอ่งคก์รตัง้อยู่ รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ทีม่ผีลกระทบต่อชุมชน 

สงัคมและสิง่แวดลอ้มอนัเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ดว้ยควำมรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัได้

สง่เสรมิใหพ้นักงำนของบรษิทัฯ มจีติส ำนึกและควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม และบรษิทัฯจะร่วมมอืระหว่ำงกลุ่มหรอื

เครอืขำ่ยอื่นๆในกำรพฒันำชุมชนหรอืสงัคมทีเ่ป็นเป้ำหมำยในแต่ละปี 
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9. การส่งเสริมนวตักรรมท่ีตอบสนองความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 บรษิทัฯสง่เสรมิใหพ้นกังำนคน้คดินวตักรรมทีส่ำมำรถตอบสนองนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมดำ้นต่ำงๆ ขำ้งต้น 

เช่น กำรประหยัดทรพัยำกรธรรมชำติและพลงังำน กำรจดักำรของเสีย กำรควบคุมกำรปลดปล่อยของเสีย เป็นต้น ทัง้นี้ 

นวัตกรรมที่น ำมำใช้อำจมีได้หลำยระดับ ทัง้ที่เป็นกำรท ำขึ้นใหม่ (novelty) กำรปรบัปรุง (improvement) กำรปรับแต่ง 

(adjustment/modification) กำรเปลีย่น (alteration) เพื่อใหเ้กดิผลทีม่ปีระสทิธภิำพหรอืประสทิธผิลมำกกว่ำเดมิ และจะเปิดเผย

นวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มตำมควำมเหมำะสม เพื่อกระตุ้นใหผู้ป้ระกอบกำรรำยอื่ นพจิำรณำด ำเนินกำร

หรอืพฒันำต่อไป 

การติดตามและทบทวนนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่ำงต่อเนื่อง บรษิัทฯ จะ

ด ำเนินกำรตดิตำม ประเมนิ และทบทวนโครงกำรต่ำงๆ ทีไ่ดส้นับสนุนทัง้ในปจัจุบนั และจะพจิำรณำโครงกำรควำมรบัผดิชอบต่อ

สงัคมในอนำคต อย่ำงรอบคอบ ต่อเนื่อง และสม ่ำเสมอ 

 บรษิทัฯไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืตำมกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบบั Standard โดย

เปิดเผยขอ้มูลต่ำงๆในระดบั Core ซึ่งมมีติิทัง้ทำงด้ำนเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม สงัคม โดยได้จดัท ำเป็นส่วนหนึ่งในเล่มรำยงำน

ประจ ำปีมำตัง้แต่ปี 2559 รำยงำนดงักล่ำวจะแสดงถึงขอ้มูลกำรรำยงำนตำมหวัขอ้ต่ำงๆและหน่วยวดัตำม GRI และรำยงำน

กจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในรอบปีทีผ่่ำนมำ 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง  

การควบคมุภายใน  
บริษัทฯได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทัง้ด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติงำน กำร

ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จดัใหม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมเพยีงพอ มี
ประสทิธภิำพตลอดจนป้องกนัหรอืลดควำมเสีย่งจำกกำรกระท ำทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อทรพัยส์นิและชื่อเสยีงของบรษิทั
ฯ รวมทัง้ประเมนิกำรปฏบิตังิำนตำมแนวทำงกำรก ำกบักบัดแูลกจิกำรทีด่ี (Good Corporate Governance : GCG)  

ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯไดเ้ขำ้ร่วมมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ ตำมหลกัเกณฑข์องโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยคณะกรรมกำร
บรษิทั ไดก้ ำหนดบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ และฝ่ำยบรหิำรอย่ำงชดัเจน รวมทัง้ก ำกบัดูแลใหม้กีำรปฏบิตัิตำม
บทบำทหน้ำที ่โดยก ำหนดโครงสรำ้งองคก์รและสำยงำนกำรบงัคบับญัชำที่ชดัเจนในกำรถ่วงดุลอ ำนำจ และกำรควบคุมภำยใน
อย่ำงเหมำะสม รวมทัง้ก ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกจิ และดชันีชี้วดัผลส ำเรจ็ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในกำร
ประเมนิประสทิธภิำพของกำรปฏบิตังิำนและตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนเปรยีบเทยีบ กบัเป้ำหมำยขององคก์รอย่ำงสม ่ำเสมอ 
           นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในเป็นประจ ำทุกปี ตำม
แนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (กลต.) ตำมกรอบกำรควบคุมภำยในของตลำด
หลักทรัพย์แห่ งป ระเทศไทยที่ อ้ำงอิงจำก  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ และ 17 หลกักำรย่อย ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น
สอดคลอ้ง ว่ำบรษิทัฯ มรีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสมตำมลกัษณะธุรกจิ ดงันี้         
    

1. การควบคมุภายในองคก์ร  

บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิและกำรปฏบิตังิำนทีช่ดัเจน สำมำรถวดัผลได ้มกีำรทบทวนเป้ำหมำย

และเปรยีบเทียบผลกำรด ำเนินงำนจรงิกบัเป้ำหมำยทุกระยะ จดัให้มโีครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรจดัท ำผงัองค์กรแบ่งแยก

หน้ำทีต่ำมสำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสัง่กำรและควำมรบัผดิชอบทีเ่หมำะสมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ำยใต้กำรก ำกบั

ดแูลของคณะกรรมกำรบรษิทั และก ำหนดเกีย่วกบัเรื่องจรรยำบรรณ นโยบำยในเรื่องกำรก ำกบัดูแลกจิกำร กำรต่อตำ้นกำรทุจรติ

คอร์รปัชัน่ และกำรขดัแย้งเกี่ยวกบัผลประโยชน์ แสดงถึงควำมยดึมัน่ในคุณค่ำของควำมซื่อตรงและจรยิธรรม รวมทัง้จดัท ำ

อ ำนำจด ำเนินกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนหลักที่ส ำคัญ ซึ่งมีกำรทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ

มำตรฐำนใหม่อยู่เสมอ 

 คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเป็นอสิระจำกฝ่ำยบรหิำร ท ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแลและพฒันำกำรด ำเนินกำรดำ้นกำรควบคุม

ภำยใน แสดงถงึควำมมุ่งมัน่ในกำรจงูใจ พฒันำและรกัษำบุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ ก ำหนดใหบุ้คลำกรมหีน้ำทีแ่ละควำม

รบัผดิชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงคข์ององคก์ร  

ในดำ้นกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ บรษิทัฯไดจ้ดัท ำคู่มอืมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ พรอ้มทัง้ให้

มกีำรประเมนิควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรทุจรติภำยในบรษิทัฯ  
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2. การประเมินความเส่ียง  
บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีอ่ำจสง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ เพื่อใหส้ำมำรถระบุ

และประเมนิควำมเสีย่งต่ำงๆ ที่เกีย่วขอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งได้ร่วมกบั
ส ำนักบรหิำรควำมเสี่ยงของบรษิัทฯในกำรพิจำรณำกำรประเมินปจัจยัควำมเสี่ยงทัง้จำกภำยในและภำยนอกองค์กร ที่จะมี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ซึ่งส ำนักบรหิำรควำมเสีย่งไดร้ะบุและวเิครำะห์ควำมเสีย่งทุกประเภท รวมทัง้ควำม
เสีย่งดำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ทีอ่ำจสง่ผลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ย่ำงครอบคลุมทัว่ทัง้องคก์ร และจดัระดบัควำม
เสีย่งทีส่ ำคญัตำมผลกระทบและโอกำสทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละกระบวนกำรทำงธรุกจิ เพื่อก ำหนดแผนงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และ
มกีำรทบทวนปจัจยัเสีย่งทีม่กีำรเปลีย่นแปลงทัง้จำกภำยนอกและภำยในทีอ่ำจสง่ผลกระทบต่อองคก์รเป็นประจ ำทุกปี 

3. การควบคมุการปฏิบติังาน 
บรษิัทฯ มีมำตรกำรควบคุมภำยใน ที่สอดคล้องกบัควำมเสี่ยงและประเภทธุรกิจ ซึ่งได้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำม

รบัผิดชอบของแต่ละต ำแหน่งงำนอย่ำงชัดเจน โดยมีกำรจดัท ำและทบทวนคู่มืออ ำนำจด ำเนินกำร และคู่มือ/ขัน้ตอนกำร
ปฏบิตัิงำนให้เหมำะสมกบัโครงสรำ้งองค์กร และกำรปฏบิตัิงำนในปจัจุบนัอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน้ำที่สำมำรถถ่วงดุล
อ ำนำจหรอืสำมำรถตรวจสอบยอ้นกลบัไดอ้ย่ำงเหมำะสม โดยเฉพำะกำรปฏบิตังิำนในส่วนทีม่คีวำมเสีย่งส ำคญั เพื่อป้องกนัและ
ลดขอ้ผดิพลำด เช่น ธุรกรรมดำ้นกำรเงนิ กำรขำย กำรจดัซือ้จดัจำ้ง กำรดูแลทรพัยส์นิ และกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล เป็นต้น 
รวมทัง้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรสอบทำนผลกำรปฏบิตัิงำนให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ ข้อบงัคบั คู่มืออ ำนำจ
ด ำเนินกำรและคู่มอืกำรปฏิบตัิงำนต่ำงๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรปฏบิตัิงำนมรีะบบกำรควบคุ มภำยในที่เพียงพอ 
เหมำะสม และมกีำรปฏบิตังิำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมถงึกำรจดักำร และกำรน ำระบบสำรสนเทศมำใชใ้นกำรปฏบิตังิำนอย่ำง
เป็นระบบเพื่อช่วยใหก้ำรปฏบิตังิำนมคีวำมรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 

  4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
              บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มูล โดยส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีำรพฒันำระบบ
อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อใหข้อ้มูลต่ำงๆ มคีวำมถูกตอ้งและเป็นปจัจุบนั โดยไดน้ ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิำพ
และประสทิธผิล รวมทัง้มคีวำมปลอดภยัของขอ้มูล ตัง้แต่กำรรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จดัเกบ็ และติดตำมผลขอ้มูล 
เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนและกำรน ำขอ้มลูทีส่ ำคญั ไปใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรของกรรมกำรผูบ้รหิำร พนกังำน ผูถ้อืหุน้ ลกูคำ้ หรอืผู้
มสี่วนไดเ้สยีต่ำงๆ มคีวำมครบถ้วนถูกต้องอย่ำงเพยีงพอ และภำยในเวลำทีเ่หมำะสม เพื่อใช้ในกำรตดัสนิใจทำงธุรกจิ รวมทัง้มี
กำรก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภยัทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรใชข้อ้มลู 
  กำรสือ่สำรขอ้มลูของบรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงกำรสือ่สำรทีม่คีวำมเหมำะสม เพื่อสื่อสำรหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบรวมทัง้
เรื่องต่ำงๆให้พนักงำนรบัทรำบ และก ำหนดช่องทำงที่ปลอดภัยส ำหรบักำรแจ้งเบำะแสหรอืร้องเรยีนเกี่ยวกบักำรทุจรติและ
คอรร์ปัชัน่ มกีำรสือ่สำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในบรษิทัฯและกบับุคคลภำยนอกเกีย่วกบัประเดน็ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรควบคุม
ภำยใน  

5. ระบบการติดตาม  
คณะกรรมกำรตรวจสอบ สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในผ่ำนส ำนกัตรวจสอบภำยใน ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบตดิตำมและ

ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน เพื่อให้มัน่ใจว่ำ ขอ้ตรวจพบจำกกำรตรวจสอบหรอืสอบทำนไดร้บักำรปรบัปรุงแกไ้ขอย่ำงเหมำะสม
ทนัท่วงท ีนอกจำกนี้ ในสว่นของกำรประเมนิกำรควบคุมภำยในดำ้นบญัชกีำรเงนิมกีำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตและ
น ำเสนอผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำเป็นประจ ำทุกไตรมำส และทุกปี ซึ่งผลกำรสอบทำนจำกผู้สอบ
บญัชรีบัอนุญำตและส ำนกัตรวจสอบภำยในไม่พบประเดน็ ทีเ่ป็นขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญั 
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การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบรษิัทฯ เป็นผู้ก ำหนดนโยบำยกำรจดักำรควำมเสี่ยง ปจัจยัควำมเสี่ยง และ

กระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้ฝ่ำยจดักำรน ำไปปฏบิตัิ  เพื่อช่วยให้ฝ่ำยจดักำรสำมำรถวำงแผนกำรด ำเนินธุรกจิ ตลอดจน

วเิครำะห ์ก ำหนดแผนงำน และประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนหรอืออกแบบระบบงำนทีส่ำมำรถควบคุมควำมเสีย่งให้อยู่ในระดบัที่

องคก์รยอมรบัได ้โดยค ำนึงถงึปจัจยัเสีย่งทัง้ปจัจยัภำยในและปจัจยัภำยนอก  

ในระหว่ำงปี 2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและส ำนักบริหำรควำมเสี่ยงและพัฒนำระบบได้จัดให้มีกำร

ด ำเนินกำรตำมแผนพฒันำกจิกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ดงันี้ 

1. ทบทวนกฎบตัรกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง วตัถุประสงค ์ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ คู่มอืกำรบรหิำรควำม

เสีย่งและคู่มอืกำรปฏบิตังิำนของส ำนกับรหิำรควำมเสีย่งฯ ประจ ำปี 2562/2563 

2. ก ำหนดสำเหตุควำมเสี่ยงขององค์กร และผู้รบัผิดชอบควำมเสี่ยงตำมสำยงำน ส ำหรบัแต่ละปจัจยัเสี่ยง ประจ ำปี 

2562/2563 ทีผ่่ำนกำรพจิำรณำและอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

3. จดัท ำแผนสนับสนุนกำรวิเครำะห์และประเมินปจัจัยเสี่ยงใหม่ ประจ ำปี 2562/2563 พร้อมทัง้จัดหำแนวทำงและ

มำตรกำรในกำรตอบสนองต่อควำมเสีย่ง  

4. ประชุมเตรยีมกำรใหส้ ำนกับรหิำรควำมเสีย่งฯ ลงพืน้ทีป่ฏบิตังิำนตำมแผนสนบัสนุนขำ้งตน้ 

5. สนับสนุนกำรจดัท ำรำยงำนสรุปสถำนะควำมเสีย่งประจ ำปี 2562 ให้กบัผู้รบัผดิชอบควำมเสีย่งตำมสำยงำนของกลุ่ม

บรษิทัทัง้ 7 สถำนประกอบกำรพรอ้มส ำนกังำนใหญ่ 

6. สรุปรำยงำนสถำนะควำมเสีย่งประจ ำปี 2562 ของกลุ่มบรษิทัต่อคณะกรรมกำรของบรษิทั โดยแสดงขอ้มลูรำยกำรควำม

เสี่ยงที่คงที่ ควำมเสี่ยงที่ลดลง และควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น พร้อมทัง้สำเหตุอย่ำงละเอียดเพื่อให้ฝ่ำยจัดกำรน ำไป

ด ำเนินกำรและวำงแผนใหเ้หมำะสม เป็นประจ ำทุกไตรมำส 

 
ดว้ยควำมทุ่มเทและควำมร่วมมอืของบุคลำกรทุกส่วน ท ำใหร้ะบบกำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรควำมเสีย่งของกลุ่ม

บรษิทัอยู่ในเกณฑ์ที่องคก์รยอมรบัได ้และยงัสำมำรถพฒันำกำรใหส้อดคลอ้งกบักำรก ำหนดวตัถุประสงค์เป้ำหมำยขององคก์ร

และสว่นงำนต่ำงๆ อกีดว้ย 

 
 



บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1  

…….….รบัรองควำมถูกตอ้ง 
                               หน้ำ 86   

 

 

12. รายการระหว่างกนั 
 

รำยกำรระหว่ำงกนัส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ตุลำคม 2561 และ 2560 ไดเ้คยเปิดเผยไวใ้น แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบฟอรม์ 56-1) ของปีก่อน อำ้งองิตำมขอ้มลูเชื่อมโยง 
(Link) ดงันี้ : ปี 2561  http://www.kslgroup.com/files/pdf/form561/form561-2018TH.pdf      ปี 2560 http://www.kslgroup.com/files/pdf/form561/56-1TH.pdf 

รำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่ปิดเผยในสว่นนี้เป็นรำยกำรระหว่ำงกนัในระหว่ำงปี  2562  ปี 2561 และ ปี 2560 สิน้สดุวนัที ่31 ตุลำคม ของแต่ละปี ประกอบดว้ย รำยกำรระหว่ำงบรษิทัและ
บรษิทัย่อย กบับรษิทัร่วมและบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ดงัต่อไปนี้ 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562  
 

บริษทัยอ่ย 
 

บริษทัท่ีมีรายการระหว่างกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บรษิทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 
ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและ
กำกน ้ำตำล 

บริษัทถือหุ้นในบริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกัด ในอตัรำส่วนร้อยละ 90.21 ทัง้นี้ มีบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่  
ซึง่ไดแ้ก่ผูเ้กี่ยวขอ้งกบักรรมกำรบรษิทั ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 9.79  ซึ่งน้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงบรษิัท และบรษิัทย่อย 
ไม่ถอืว่ำเป็นรำยกำรทีต่อ้งเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกนั 

บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรงุไทย จ ำกดั 
ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและ
กำกน ้ำตำล 

บรษิัทถือหุ้นในบริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั ในอตัรำส่วนร้อยละ 95.78 ทัง้นี้ มีบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งของบริษัท 
ถอืหุน้อยู่ ซึง่ไดแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งกบักรรมกำรบรษิทั ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 4.22  ซึง่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงบรษิทั  
และบรษิทัย่อยไม่ถอืว่ำเป็นรำยกำรทีต่อ้งเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกนั 

บรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั 
ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและ
กำกน ้ำตำล  

บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 98.61 ทัง้นี้ มบีุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิทัถอืหุน้อยู่ 
ซึง่ไดแ้ก่ผูเ้กี่ยวขอ้งกบักรรมกำรบรษิทั ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.39  ซึ่งน้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงบรษิัท และบรษิัทย่อย 
ไม่ถอืว่ำเป็นรำยกำรทีต่อ้งเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกนั 

บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ำกดั 
ประกอบธุรกจิประเภทโรงแรม รสีอรท์ รวมทัง้
จดัสรรทีด่นิเพื่อกำรเกษตรและเป็นศนูยฝึ์กอบรม
สมัมนำและอำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ 
 

บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ำกดัในอตัรำสว่นรอ้ยละ 40.77 บรษิทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 50.25  
ทัง้นี้ มบีุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิทัถอืหุน้อยู่ ซึง่ไดแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งกบักรรมกำรบรษิทั ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 8.98  ซึง่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 
ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงบรษิทั และบรษิทัย่อย ไม่ถอืว่ำเป็นรำยกำรทีต่อ้งเปิดเผยในรำยกำรระหวำ่งกนั 
 

 
 

http://www.kslgroup.com/files/pdf/form561/form561-2018TH.pdf
http://www.kslgroup.com/files/pdf/form561/56-1TH.pdf
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บริษทัท่ีมีรายการระหว่างกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บรษิทั เค.เอส.แอล.เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้ จ ำกดั  
ประกอบธุรกจิตวัแทนในกำรสง่ออกน ้ำตำลทรำย 

เป็นบรษิัทย่อย โดยบรษิัทถอืหุน้รอ้ยละ 33.88 บรษิัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั ถอืหุ้นรอ้ยละ 20.85 บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย 
จ ำกดั ถือหุน้รอ้ยละ 15.36 และบรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 9.47 ทัง้นี้มกีรรมกำรร่วมกนั คอื นำยจ ำรูญ ชนิธรรมมติร ์
นำยธวทัชยั โรจนะโชตกิุล นำยสขุมุ โตกำรณัยเศรษฐ ์และนำยชลชั ชนิธรรมมติร ์

บรษิทั น ้ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั 
ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและ
กำกน ้ำตำล และด ำเนินกจิกำรทำงกำรเกษตร  

บรษิทัถอืหุน้ใน บรษิทัน ้ำตำลสะหวนันะเขด จ ำกดั ในอตัรำสว่นรอ้ยละ 98.49 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมกำรของบรษิทัถอืหุน้ 
ในบรษิทัย่อย ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงบรษิทั และบรษิทัย่อย ไมถ่อืว่ำเป็นรำยกำรทีต่อ้งเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกนั  

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและ
กำกน ้ำตำล  

บรษิทัถอืหุน้ใน  Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  ในอตัรำสว่นรอ้ยละ 80 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมกำรของบรษิทัถอืหุน้ 
ในบรษิทัย่อย ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงบรษิทั และบรษิทัย่อย ไมถ่อืว่ำเป็นรำยกำรทีต่อ้งเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกนั 

Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
ประกอบธุรกจิเพำะปลกูออ้ย  

บรษิทัถอืหุ้นโดยอ้อมผ่ำน  Wynn In Trading Co., Ltd.  ในอตัรำส่วนรอ้ยละ 80 ไม่มผีู้ถอืหุน้ใหญ่และกรรมกำรของบรษิทัถือหุน้ใน
บรษิทัย่อย ดงันัน้ รำยกำรระหว่ำงบรษิทั และบรษิทัย่อย ไม่ถอืว่ำเป็นรำยกำรทีต่อ้งเปิดเผยในรำยกำรระหว่ำงกนั 

 
บริษทัรว่ม 

บริษทัท่ีมีรายการระหว่างกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) 
ประกอบธุรกจิท่ำเทยีบเรอืและคลงัสนิคำ้ รวมทัง้
ธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์

เป็นบรษิทัร่วม โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 23.82  ผูถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมกำรซึง่ถอืเป็นบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 18.03 
และมกีรรมกำรร่วมกบับรษิทั คอื นำยสมชำย ชนิธรรมมติร ์ นำยชลชั ชนิธรรมมติร ์ และนำยชนะชยั ชุตมิำวรพนัธ ์ 

บรษิทั บบีจีไีอ จ ำกดั (มหำชน) 
ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอลหรอื
เชือ้เพลงิจำกผลติผลทำงกำรเกษตร 

เป็นบรษิทัร่วม โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 40 ทัง้นี้มกีรรมกำรร่วมกบับรษิทั คอื นำยจ ำรญู ชนิธรรมมติร ์ นำยชลชั ชนิธรรมมติร ์ และ 
นำยชนะชยั ชุตมิำวรพนัธ ์ 
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บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

บริษทัท่ีมีรายการระหว่างกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บรษิทั เค.เอส.แอล. ไอท ีเซน็เตอร ์จ ำกดั 
เป็นผูส้นบัสนุนทำงดำ้นคอมพวิเตอรแ์ละสำรสนเทศ
ใหแ้ก่บรษิทัและบรษิทัในกลุ่ม 

เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยบรษิทั รำชำเซรำมคิ จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 50 และบรษิทั รำชำชรูส จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 50 ทัง้นี้  
มกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิทั คอื นำยชำตร ีชนิธรรมมติร ์ 

บรษิทั อ่อนนุชก่อสรำ้ง จ ำกดั 
ประกอบธุรกจิโรงแรมและนำยหน้ำอสงัหำรมิทรพัย ์

เป็นบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมกำรถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 70.38 และมกีรรมกำรร่วมกนักบับรษิทั คอื นำยจ ำรญู ชนิธรรมมติร ์ 
นำยชลชั ชนิธรรมมติร ์ นำงสำวดวงแข ชนิธรรมมติร ์ และนำงสำวดวงดำว ชนิธรรมมติร์ 

บรษิทั รำชำเซรำมคิ จ ำกดั 
ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑเ์ซรำมคิ 

เป็นบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมกำรถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 49.10 และมกีรรมกำรร่วมกบับรษิทั คอื นำยจ ำรญู ชนิธรรมมติร ์ 
นำยสขุมุ โตกำรณัยเศรษฐ ์ นำยธวทัชยั โรจนะโชตกิุล  และนำยชลชั ชนิธรรมมติร ์ 

บรษิทั รำชำชรูส จ ำกดั 
ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยผงชรูส 

เป็นบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมกำรถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 42.76 และมกีรรมกำรร่วมกบับรษิทั คอื นำยจ ำรญู ชนิธรรมมติร ์ 
นำยสขุมุ โตกำรณัยเศรษฐ ์ นำยธวทัชยั โรจนะโชตกิุล  และนำยสมชำย ชนิธรรมมติร์ 

บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยแอลกอฮอลห์รอื
เชือ้เพลงิจำกผลผลติกำรเกษตร 

มกีรรมกำรร่วมกบับรษิทั คอื นำยชลชั ชนิธรรมมติร์ 

บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั 
ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยเอทำนอล 
แอลกอฮอล ์และก๊ำซชวีภำพ 

มกีรรมกำรร่วมกบับรษิทัคอื นำยชลชั ชนิธรรมมติร์ 
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12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 
12.1.1. รายการซ้ือ-ขายสินค้าและบริการตามปกติของธรุกิจ รวมถึงจ านวนรายการคงค้าง ณ วนัส้ินปี (ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562  2561 และ 2560) 

 
ผูซ้ื้อ / ผูร้บับริการ ผูข้าย / ผู้ให้บริการ ลกัษณะรายการ / เง่ือนไขท่ีส าคญั มลูค่าของรายการ 

                      (พนับาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 

31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60 
บรษิทั รำชำชรูส จ ำกดั บรษิทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั   -  ขำยน ้ำตำล 28 28 29 บรษิทั และบรษิทัย่อยขำยน ้ำตำลใหบ้รษิทั รำชำชรูส จ ำกดั 

เพื่อเป็นสวสัดิกำรให้แก่พนักงำนของบริษัท ซึ่งกำรขำย
สนิคำ้ดงักล่ำวเป็นไปตำมธุรกจิปกตขิองกลุ่มบรษิทั รำคำที่
คิดระหว่ำงกันเป็นรำคำตลำดซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตำม
กำรคำ้ปกตทิัว่ไป 

 บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุง
ไทย จ ำกดั 

- ขำยน ้ำตำล 

 

28 30 29 

บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 
(มหำชน)  

บรษิทั รำชำชรูส จ ำกดั - ค่ำเคมภีณัฑ์ 

- เจำ้หนี้อื่น 

1,331 

228 

2,179 

199 

2,241 

115 

บรษิัทซื้อสินค้ำเคมภีณัฑ์ ได้แก่ โซดำไฟ และกรดเกลือ 
จำกบริษัทรำชำชูรส จ ำกดั เพื่อใช้ส ำหรบัล้ำงเครื่องจกัร
ภำยในโรงงำนน ้ ำตำล โดยรำคำที่คิดระหว่ำงกันเป็นรำคำ
ตลำดซึง่มเีงือ่นไขเป็นไปตำมกำรคำ้ปกตทิัว่ไป 

บรษิทั เคเอสแอล กรนี  
อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 
(มหำชน)  

- ขำยกำกน ้ำตำล 

- ลกูหนี้กำรคำ้ 

- เงนิรบัล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้ 

1,013,327 

1,821 

14,593 

824,633 

186,844 

119,129 

647,122 

5,697 

- 

บรษิทั และบรษิทัย่อยขำยกำกน ้ำตำลใหบ้รษิทั เคเอสแอล 
กรนี อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เพื่อน ำไปใชเ้ป็นวตัถุดบิ
ในกำรผลติ ซึง่กำรขำยสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นไปตำมธุรกจิปกติ
ของกลุ่มบรษิัท รำคำที่คดิระหว่ำงกนัเป็นรำคำตลำดซึ่งมี
เงือ่นไขเป็นไปตำมกำรคำ้ปกตทิัว่ไป  บรษิทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั  - ขำยกำกน ้ำตำล 

- ลกูหนี้กำรคำ้ 

- เงนิรบัล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้ 

224,589 

45,220 

15,344 

239,043 

74,637 

42,505 

310,878 

- 

- 

 บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย 
จ ำกดั 

- ขำยกำกน ้ำตำล 

- ลกูหนี้กำรคำ้ 

- เงนิรบัล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้ 

164,689 

1,760 

49,451 

453,011 

52,419 

13,403 

318,101 

813 

- 

 บรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ี
จ ำกดั 

- ขำยกำกน ้ำตำล - - 70,960 
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ผูซ้ื้อ / ผูร้บับริการ ผูข้าย / ผู้ให้บริการ ลกัษณะรายการ / เง่ือนไขท่ีส าคญั มลูค่าของรายการ 

(พนับาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 

31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60 
บรษิทั บำงจำกไบโอเอทำนอล 
(ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั 

บรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ี
จ ำกดั 

- ขำยน ้ำตำลทรำยดบิ 
- ลกูหนี้กำรคำ้ 
- เงนิรบัล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้ 

146,781 
13,951 

18 

46,690 
20,615 

- 

- 
- 
- 

บรษิัทย่อยขำยน ้ำตำลทรำยดบิให้บรษิัท บำงจำกไบโอเอ
ทำนอล (ฉะเชงิเทรำ) จ ำกดั เพือ่น ำไปใชเ้ป็นวตัถุดบิในกำร
ผลติ ซึ่งกำรขำยสนิค้ำดงักล่ำวเป็นไปตำมธุรกจิปกติของ
กลุ่มบริษัท รำคำที่คิดระหว่ำงกันเป็นรำคำตลำดซึ่งมี
เงือ่นไขเป็นไปตำมกำรคำ้ปกตทิัว่ไป 

บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 
(มหำชน) 

บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอรต์ 
เทรดดิง้ จ ำกดั 

- ค่ำบรกิำรเพือ่ส่งออก 5,006 9,650 5,120 ตำมพรบ.อ้อยและน ้ำตำล กำรส่งออกน ้ำตำลต้องท ำผ่ำน
บริษัทที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ ำตำลทรำย 
(กอน.) อนุญำตเท่ำนัน้ กลุ่มบริษัทและบริษัท ประจวบ
อุตสำหกรรม จ ำกัด จึงได้ตัง้บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์
ปอร์ต  เทรดดิ้ง  จ ำกัด ขึ้นมำ  เพื่อเป็นตัวแทนจัดกำร
สนิค้ำและด ำเนินกำรเรื่องเอกสำรกำรส่งออกเท่ำนั ้น โดย
บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต  เทรดดิ้ง จ ำกัด คิด
ค่ำบริกำรกบับริษัทในกลุ่มตำมปรมิำณสินค้ำ ซึ่งเป็นไป
ตำมรำคำทุน รวมค่ำบรหิำรจดักำร 
 
  

บรษิทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั - ค่ำบรกิำรเพือ่ส่งออก 1,742 1,836 1,221 

บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนวิกรุงไทย 
จ ำกดั 

- ค่ำบรกิำรเพือ่ส่งออก 2,125 3,664 2,243 

บรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ี
จ ำกดั 

- ค่ำบรกิำรเพือ่ส่งออก 385 665 683 

บรษิทั น ้ำตำลสะหวนันะเขด 
จ ำกดั 

- ค่ำบรกิำรเพือ่ส่งออก 400 330 360 
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ผูซ้ื้อ / ผูร้บับริการ ผูข้าย / ผู้ให้บริการ ลกัษณะรายการ / เง่ือนไขท่ีส าคญั มลูค่าของรายการ 

(พนับาท) 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 

31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60 
บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 
(มหำชน) 

บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เินิ้ล 
จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 

- ค่ำฝำกสนิคำ้และขนถ่ำยน ้ำตำลเพือ่
ส่งออก 

- รำยไดอ้ื่น ไดแ้ก่ ค่ำส่วนลด 
- เจำ้หนี้อื่น 

4,951 
 
- 

480 

3,049 
 
- 
- 

178 
 

320 
- 

บรษิทัมคีวำมจ ำเป็นทีต่อ้งใชท้่ำเทยีบเรอื และบรกิำรขนถ่ำย
น ้ำตำลเพื่อส่งออกใหก้ลุ่มโรงงำนน ้ำตำล บรษิัท ไทยชูกำร ์
เทอร์มเินิ้ล จ ำกดั (มหำชน) ก ำหนดค่ำบรกิำรฝำกสนิคำ้และ
ค่ำขนถ่ำยน ้ ำตำลเพื่ อส่งออก จำกปริมำณสินค้ำและ
ระยะเวลำกำรฝำก ซึ่งเป็นไปตำมรำคำตลำดและมเีงือ่นไข
เป็นไปตำมกำรคำ้ปกตทิัว่ไป 

บรษิทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั  -  ค่ำฝำกสนิคำ้และขนถ่ำยน ้ำตำลเพือ่
ส่งออก 

- รำยไดอ้ื่น ไดแ้ก่ ค่ำส่วนลด 
- เจำ้หนี้อื่น 

21,572 
 
- 

1,815 

20,908 
 

370 
932 

12,706 
 

704 
1,050 

บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนวิกรุงไทย 
จ ำกดั 

 -  ค่ำฝำกสนิคำ้และขนถ่ำยน ้ำตำลเพือ่
ส่งออก 

- เจำ้หนี้อื่น 

32,944 
 

7,780 

27,527 
 

4,650 

7,500 
 

3,586 

 

บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 
(มหำชน) 

บรษิทั เค.เอส.แอล. ไอท ี 
เซน็เตอร ์จ ำกดั 

- ค่ำจดักำรคอมพวิเตอร ์ 

- ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 

7,132 

437 

5,557 

159 

5,302 

175 

บรษิัท เค.เอส.แอล. ไอท ีเซ็นเตอร์ จ ำกดั ได้จดัตัง้ขึ้น
เพื่อเป็นศูนย์บรกิำรคอมพวิเตอร์ใหบ้รกิำรภำยในกลุ่ม
บรษิัท  บรษิัทมกีำรก ำหนดรำคำค่ำบรกิำรระหว่ำงกนั
โดยค ำนวณจำกต้นทุนเงนิลงทุนและกำรด ำเนินงำน
ของบรษิัท เค.เอส.แอล. ไอท ีเซ็นเตอร์ จ ำกดั และน ำ
ตวัเลขที่ไดม้ำจดัสรรเพื่อคดิค่ำบรกิำรตำมปรมิำณกำร
ใชง้ำนจรงิของแต่ละบรษิทั 

บรษิทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 
 

 - ค่ำจดักำรคอมพวิเตอร ์

- ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 

2,070 

102 

1,931 

49 

2,012 

56 

บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนวิกรุงไทย 
จ ำกดั 

 - ค่ำจดักำรคอมพวิเตอร ์

- ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 

3,308 

188 

2,872 

121 

2,815 

133 

บรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ี
จ ำกดั 

 - ค่ำจดักำรคอมพวิเตอร ์

- ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 

1,626 

73 

1,488 

45 

1,662 

49 
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ผูซ้ื้อ / ผูร้บับริการ ผูข้าย / ผู้ให้บริการ ลกัษณะรายการ / เง่ือนไขท่ีส าคญั มลูค่าของรายการ 
(พนับาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 

   31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60  

บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต 
จ ำกดั 

บรษิทั เค.เอส.แอล. ไอท ี 
เซน็เตอร ์จ ำกดั 

-  ค่ำจดักำรคอมพวิเตอร ์ 135 106 172 บรษิทั เค.เอส.แอล. ไอท ีเซน็เตอร์ จ ำกดั ไดจ้ดัตัง้ขึน้เพื่อ
เป็นศูนย์บรกิำรคอมพิวเตอร์ให้บรกิำรภำยในกลุ่มบรษิัท  
บรษิทัมกีำรก ำหนดรำคำค่ำบรกิำรระหว่ำงกนัโดยค ำนวณ
จำกตน้ทุนเงนิลงทุนและกำรด ำเนินงำนของบรษิทั เค.เอส.
แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ ำกดั และน ำตัวเลขที่ได้มำจดัสรร
เพื่อคิดค่ำบริกำรตำมปริมำณกำรใช้งำนจริงของแต่ละ
บรษิทั 

บรษิทั เค.เอส.แอล เอก็ซ์ปอรต์
เทรดดิง้ จ ำกดั 

 -  ค่ำจดักำรคอมพวิเตอร ์ 200 164 167 

บรษิทั น ้ำตำลสะหวนันะเขด 
จ ำกดั 

 -  ค่ำจดักำรคอมพวิเตอร ์ 602 517 635 

Koh Kong Sugar Industry 
Co., Ltd. 

 -  ค่ำจดักำรคอมพวิเตอร ์ 266 436 461 

Koh Kong Plantation Co., Ltd.  -  ค่ำจดักำรคอมพวิเตอร ์ 101 98 143  
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12.1.2. ค่าเช่าพืน้ท่ี (ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562  2561 และ 2560)  

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลกัษณะรายการท่ีส าคญั มูลค่าของรายการ (พนับาท) ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล 
31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60 

บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 
(มหำชน)  

บรษิทั ออ่นนุชก่อสรำ้ง จ ำกดั เชำ่พืน้ทีส่ ำนกังำน 202.84 ตำรำงเมตรและทีจ่อดรถ 
ตำรำงเมตรละ 300 บำท ต่อเดอืน โดยตอ่สญัญำทกุ 1 ปี 
(01/11/59 - 31/10/60)  
ต่อมำ เมื่อวนัที ่1 กนัยำยน 2560 มคีวำมประสงคข์อเชำ่
พืน้ทีล่ดลงเหลอื 196.69 ตำรำงเมตรและทีจ่อดรถ 
ตำรำงเมตรละ 300 บำท ต่อสญัญำทกุ 3 ปี (01/11/61 - 
31/10/64) 

708 708 727 บรษิทัใหพ้ื้นทีเ่ช่ำแก่บรษิทัในกลุ่มเป็นระยะเวลำนำน
แล้ว เนื่องจำกต้องกำรให้บรษิทัในกลุ่มตัง้ส ำนักงำน
ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั เพื่อสะดวกในกำรบรหิำรจดักำร โดย
คิดค่ำเช่ำตำมรำคำตลำดและมีเงื่อนไขเป็นไปตำม
กำรค้ำปกติทัว่ไป ณ วนัที่เริม่ท ำสญัญำเช่ำครัง้แรก 
โดยเงื่อนไขต่ำงๆที่ เกี่ ย วกับกำรเช่ำพื้ นที่ และ
ทรัพย์สินได้ก ำหนดให้เป็นไปตำมสัญญำที่ตกลง
รว่มกนัโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส ำคญั บรษิทั รำชำชรูส จ ำกดั เชำ่พืน้ทีโ่กดงั 200 ตำรำงเมตร ตำรำงเมตรละ 100 

บำท ต่อเดอืน โดยต่อสญัญำทกุ 1 ปี (01/08/62 - 
31/07/63) 

240 240 240 

บรษิทั รำชำเซรำมคิ จ ำกดั เชำ่พืน้ทีส่ ำนกังำน 495.54 ตำรำงเมตร และทีจ่อดรถ  
ตำรำงเมตรละ 300 บำท ต่อเดอืน โดยตอ่สญัญำทกุ 1 ปี 
(01/01/62 - 31/12/62) และในปี 2560 มกีำรเชำ่พืน้ที่
เพิม่ชัว่ครำวจ ำนวน 202.84 ตำรำงเมตร ตำรำงเมตรละ 
200 บำท ต่อเดอืน (1/11/60 – 31/12/60) 

1,784 1,865 1,784 

บรษิทั เค.เอส.แอล. ไอทเีซน็เตอร ์
จ ำกดั 

เชำ่พืน้ทีส่ ำนกังำน 432.62 และทีจ่อดรถ ตำรำงเมตรละ  
300 บำท ต่อเดอืน โดยต่อสญัญำทกุ 3 ปี (01/08/61 – 
31/07/64) 

1,557 1,557 1,557 

บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ 
จ ำกดั 

เชำ่พืน้ทีส่ ำนกังำน 33.48 ตำรำงเมตร  ตำรำงเมตรละ 
300 บำท ต่อเดอืน โดย ต่อสญัญำ ทกุ 3 ปี (01/10/60 - 
30/09/63) 

121 121 121 

บรษิทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ 
จ ำกดั 

บรษิทั น ้ำตำลทำ่มะกำ จ ำกดั ค่ำเชำ่ทีด่นิ  270 ไร ่รำคำไรล่ะ 740 บำท ต่อสญัญำทกุ 
3 ปี (04/08/59 - 31/07/60) และไดย้กเลกิกำรเชำ่เมื่อ
วนัที ่31 กรกฎำคม 2560 

- - 200 บรษิทั น ้ำตำลทำ่มะกำ จ ำกดั เชำ่ทีด่นิของบรษิทั  
แชมเป้ียนเฟอร์เมนเตชัน่ จ ำกัด เพื่อใช้เป็นแปลง
ทดลองปลูกและวิจยัพันธุ์อ้อยซึ่งค่ำเช่ำเป็นไปตำม
รำคำทีต่กลงรว่มกนั 
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12.1.3. เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหวา่งบริษทั บริษทัยอ่ย กบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2562  2561 และ 2560) 
หน่วย : พนับาท 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุาคม 2562  

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  

1 พ.ย. 61 

กู้เพ่ิม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 62 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตสุมผล 

บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น 
จ ำกดั (มหำชน) 

นิตบิุคคลอำคำรชดุ เค.เอส.แอล 
ทำวเวอร ์

3,800 - (400) 3,400 66 บรษิทัไดร้บักำรสนบัสนุนควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิ จำก นิตบิุคคลอำหำรชุด 
เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ผ่ำนทำงเงินกู้ยืมระยะสัน้ ในรูปตัว๋สัญญำใช้เงิน 
ประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม  เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภำยในบรษิทั โดยคดิอตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.80 - 1.95 ต่อปี และ
จำ่ยช ำระดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืน 
 

 
 

หน่วย : พนับาท 
ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561  

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 60 

กู้เพ่ิม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 61 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตสุมผล 

บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น 
จ ำกดั (มหำชน) 

นิตบิุคคลอำคำรชดุ เค.เอส.แอล 
ทำวเวอร ์

5,000 300 (1,500) 3,800 80 บรษิัทได้รบักำรสนับสนุนควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ จำก นิตบิุคคลอำหำรชุด 
เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ผ่ำนทำงเงินกู้ยืมระยะสัน้ ในรูปตัว๋สัญญำใช้เงิน 
ประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม  เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภำยในบรษิทั โดยคดิอตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.80 - 1.84 ต่อปี และ
จำ่ยช ำระดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืน 
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หน่วย : พนับาท 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560  

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  

1 พ.ย. 59 

กู้เพ่ิม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 60 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตสุมผล 

บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น 
จ ำกดั (มหำชน) 

นิตบิุคคลอำคำรชดุ เค.เอส.แอล 
ทำวเวอร ์

6,900 - (1,900) 5,000 112 บรษิัทได้รบักำรสนับสนุนควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ จำก นิตบิุคคลอำหำรชุด 
เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ผ่ำนทำงเงินกู้ยืมระยะสัน้ ในรูปตัว๋สัญญำใช้เงิน 
ประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม  เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภำยในบรษิทั โดยคดิอตัรำดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.97 - 2.05 ต่อปี และ
จำ่ยช ำระดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืน 
 

 
 

หน่วย : พนับาท 
ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุาคม 2561 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  

1 พ.ย. 60 

กู้เพ่ิม 
ระหว่าง
งวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 61 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตสุมผล 

บรษิทั ประจวบอตุสำหกรรม 
จ ำกดั           

บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์
เทรดดิง้ จ ำกดั 

- 278,100 (278,100) - 1,039 บรษิทั ประจวบอุตสำหกรรม จ ำกดัไดร้บักำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิผ่ำนบรษิทั 
เค เอส แอล เอก็ซป์อรต์ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมระเบยีบขอ้บงัคบั
ของรำชกำรในเรื่องกำรส่งออกน ้ำตำล โดยบรษิัท เค เอส แอล เอก็ซ์ปอร์ต 
จ ำกดั ท ำหน้ำทีเ่ป็นบรษิทัตวักลำง (ผูกู้้) ในกำรขอวงเงนิสนิเชื่อเพื่อธุรกรรม
กำรส่งออกกับทำงธนำคำร และปล่อยกู้ต่อให้แก่โรงงำนบริษัท ประจวบ
อตุสำหกรรม จ ำกดั โดยบรษิทัประจวบอตุสำหกรรม จ ำกดั จะวำงค ้ำประกนั
เงนิกู้กบัธนำคำรด้วยน ้ำตำลที่จะส่งออก และน ำตัว๋สญัญำใช้เงนิมำวำงเพื่อ
เป็นหลักประกันที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ ำกัด  ทัง้นี้
หลกัประกนัดงักล่ำวครอบคลุมวงเงนิสนิเชื่อ และไม่มกีำรคดิค่ำธรรมเนียมใน
กำรค ้ำประกนัวงสนิเชื่อระหว่ำงกนั 
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หน่วย : พนับาท 

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 59 

กู้เพ่ิม 
ระหว่าง
งวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 60 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตสุมผล 

บรษิทั ประจวบอตุสำหกรรม 
จ ำกดั 

บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์
เทรดดิง้ จ ำกดั 

- 552,339 (552,339) - 3,243 บรษิทั ประจวบอุตสำหกรรม จ ำกดัไดร้บักำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิผ่ำนบรษิทั 
เค เอส แอล เอก็ซป์อรต์ จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมระเบยีบขอ้บงัคบั
ของรำชกำรในเรื่องกำรส่งออกน ้ำตำล โดยบรษิัท เค เอส แอล เอก็ซ์ปอร์ต 
จ ำกดั ท ำหน้ำทีเ่ป็นบรษิทัตวักลำง (ผูกู้้) ในกำรขอวงเงนิสนิเชื่อเพื่อธุรกรรม
กำรส่งออกกับทำงธนำคำร และปล่อยกู้ต่อให้แก่โรงงำนบริษัท ประจวบ
อตุสำหกรรม จ ำกดั โดยบรษิทัประจวบอตุสำหกรรม จ ำกดั จะวำงค ้ำประกนั
เงนิกู้กบัธนำคำรด้วยน ้ำตำลที่จะส่งออก และน ำตัว๋สญัญำใช้เงนิมำวำงเพื่อ
เป็นหลักประกันที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ ำกัด  ทัง้นี้
หลกัประกนัดงักล่ำวครอบคลุมวงเงนิสนิเชื่อ และไม่มกีำรคดิค่ำธรรมเนียมใน
กำรค ้ำประกนัวงสนิเชื่อระหว่ำงกนั 
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นโยบายหรอืแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ มมีตเิกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงันี้ 

 
กรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัตำมตำรำงทีแ่สดงขำ้งตน้ และไดใ้หค้วำมเหน็ว่ำ เป็นรำยกำรทีม่ี

ควำมจ ำเป็นและสมเหตุสมผลในกำรท ำรำยกำร ซึง่รำยกำรทีเ่ป็นรำยกำรคำ้ตำมปกตขิองกำรด ำเนินธุรกจินัน้ บรษิทัไดก้ ำหนดรำคำตำม
รำคำตลำด  
 
นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 

 
1. รายการค้าตามปกติของการด าเนินธุรกิจ เช่น กำรใช้ท่ำเรือและคลงัสนิค้ำของบรษิัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ล จ ำกดั 

(มหำชน) และกำรซื้อขำยน ้ำตำลระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย รำยกำรดังกล่ำวจะยังคงมีอยู่ในอนำคต ซึ่งบริษัทจะ
ด ำเนินกำรโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส ำคญั และรำคำทีค่ดิตอ้งเป็นไปตำมรำคำตลำด 

 
2. รายการเช่าพืน้ท่ีและทรพัยสิ์น จะเป็นไปตำมรำคำตลำด และเป็นรำคำค่ำเช่ำทีเ่ท่ำกบักำรใหบุ้คคลอื่นเช่ำ 

 
3. รายการซ้ือขายทรพัยสิ์นและเงินลงทุน รำยกำรซือ้ขำยทรพัยส์นิและเงนิลงทุนของบรษิทั เป็นรำยกำรเพิม่ทุนเพื่อรกัษำ

สดัสว่นกำรถอืหุน้และกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกจิปจัจุบนัทีม่อียู่และธุรกจิในอนำคต ซึง่นโยบำยทีซ่ือ้ขำยทรพัยส์นิระหว่ำงกนั
และกำรซือ้ขำยเงนิลงทุนระหว่ำงกนั จะค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส ำคญัและจะกระท ำเท่ำทีจ่ ำเป็นและเหมำะสม  

 
4. รายการกู้ยืมเงินกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง กำรกูย้มืเงนิกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ บรษิทัจะกระท ำเท่ำทีจ่ ำเป็น

และเหมำะสม  โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส ำคญั 
 

5. รายการพิเศษอ่ืนๆ เป็นรำยกำรอื่นๆ นอกเหนือจำกขอ้ 1 - 4 ขำ้งตน้ 
 

รำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยเกดิขึน้กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ มสี่วนไดส้่วนเสยีหรอือำจ
มคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดในอนำคต บรษิัทจะได้ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมจ ำเป็นและ
ควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกดิขึน้ 
บรษิัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรอืผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกนัดังกล่ำว เพื่อน ำไปใช้
ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรหรอืผูถ้อืหุน้ตำมแต่กรณี 

 
ทัง้นี้ รำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตนัน้  คณะกรรมกำรบรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลกัทรพัย ์  และขอ้บงัคบั ประกำศ  ค ำสัง่  หรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  รวมตลอดถงึกำรปฏบิตัติำม
ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรเกีย่วโยงกนั  และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยทรพัยส์นิทีส่ ำคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย
นอกจำกนี้ บรษิทัจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัในหมำยเหตุงบกำรเงนิใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิของประเทศไทยทีอ่อกโดย
สภำวชิำชพีบญัชใีนพระบรมรำชปูถมัภซ์ึง่ไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต และเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวในแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูประจ ำปี(56-1)ในปีต่อๆไป
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โครงสรา้งการถือหุ้นท่ีมีบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นเกินกว่ารอ้ยละ 10 
 
จำกโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยในปจัจบุนัทีบ่รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมบำงบรษิทัยงัมกีำรถอืหุน้โดยบุคคลที่

อำจมคีวำมขดัแยง้เกนิกว่ำรอ้ยละ 10 นัน้มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

บรษิทั ไทยชูกำร์ เทอรม์เินิ้ล จ ำกดั (มหำชน) มบีุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ของบรษิัทถอืหุ้นอยู่จ ำนวนร้อยละ 18.03 
และบรษิัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) ถือหุ้นในบรษิัท ไทยชูกำร์ เทอรม์เินิ้ล จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวนร้อยละ 
23.82 และไม่มนีโยบำยทีจ่ะลงทุนเพิม่  นอกจำกนี้ ผูถ้อืหุน้และกรรมกำรไม่มแีรงจูงใจทีจ่ะกระท ำกำรใดๆ เพื่อถ่ำยเท
ผลประโยชน์ไปที่บรษิัทใดบรษิัทหนึ่ง นอกจำกนี้ในบรษิัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ้ลจ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบรษิัทจด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ยงัมกีรรมกำรอกีหลำยท่ำนทีม่ำจำกบรษิทัน ้ำตำลอื่นๆ ดงันัน้ จงึมกีำร
คำนอ ำนำจกนัภำยในอยู่แลว้ในทัง้ 2 บรษิทั ท ำใหก้ำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิทัและบรษิทัไทยชกูำร ์เทอรม์เินิ้ล จ ำกดั 
(มหำชน)เป็นไปตำมรำคำและกลไกทำงกำรตลำด ซึง่จะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์สงูสดุกบัทัง้สองบรษิทั 

 
จะเห็นได้ว่ำ โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบรษิัทและบรษิัทย่อยในปจัจุบนัที่บำงบรษิัทยงัมีกำรถือหุ้นโดยบุคคลที่อำจมคีวำม

ขดัแยง้เกนิกว่ำรอ้ยละ 10 นัน้ เป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตี ซึง่ในปจัจุบนับรษิทัพยำยำมทีจ่ะปรบัโครงสรำ้งใหม้คีวำมขดัแยง้กนัน้อย
ทีสุ่ด ทัง้นี้ บรษิัทมนีโยบำยเกีย่วกบักำรลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมในอนำคต โดยบรษิทัจะเขำ้ลงทุนโดยตรงด้วยตวัเอง และ
ไม่ใหบุ้คคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้เขำ้ถอืหุน้ในบรษิทัย่อยหรอืบริษทัร่วมเกนิกว่ำทีก่ ำหนดเวน้แต่จะกระท ำเท่ำทีจ่ ำเป็นและเหมำะสม และ
ค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส ำคญั  นอกจำกน้ี บุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้จะไม่เขำ้ถอืหุน้หรอืลงทุนในธุรกจิทีจ่ะท ำใหเ้กดิควำม
ขดัแยง้กบัทำงบรษิทั หรอืธุรกจิทีม่ลีกัษณะเป็นกำรแขง่ขนักบับรษิทั 
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13. ข้อมูลการเงินท่ีส าคญั 
   

รอบบญัชขีองบรษิทัเริม่วนัที ่1 พฤศจกิายน และสิน้สดุวนัที ่31 ตุลาคม ของทุกปี 
 

13.1) รายงานของผูส้อบบญัชี 
 

1) ผูส้อบบญัช ี
ปี 2560  นายนิต ิจงึนิจนิรนัดร ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3809 
  บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
ปี 2561  นางสาวจนัทริา จนัทราชยัโชต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6326 
  บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
ปี 2562  นางสาวจนัทริา จนัทราชยัโชต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6326 
  บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
 
 

 

2) สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชใีนระยะ 3 ปีทีผ่า่นมา 
ปี 2560  ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยใหค้วามเหน็โดยไม่มเีงื่อนไข 
ปี 2561  ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยใหค้วามเหน็โดยไม่มเีงื่อนไข 
ปี 2562  ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยใหค้วามเหน็โดยไม่มเีงื่อนไข 

 
13.2) สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย และหลกัเกณฑใ์นการท างบการเงินรวม 

งบการเงนิปีระหว่างปี 2560 - 2562 ประกอบดว้ยบรษิทัย่อยจ านวนทัง้สิน้ 13 แห่ง โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้ ณ 31 
ตุลาคม ดงันี้ 

ตารางที ่13.1: แสดงสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัทางตรงและทางอ้อม 
 

 อตัรารอ้ยละของการถอืหุน้ 
 2562 2561 2560 
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 90.21 90.21 90.21 
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั 95.78 95.78 95.78 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 98.61 98.61 98.61 
บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั* 91.02 91.02 91.02 
บรษิทั เค.เอส.แอล.เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั** 79.55 79.55 79.55 
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บรษิทั ดบับลวิเอสพ ี โลจสิตกิส ์จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 98.49 98.49 98.49 
Koh Kong Plantation Company Limited*** 80.00 80.00 80.00 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited 80.00 80.00 80.00 
Wynn In Trading Company Limited 100.00 100.00 100.00 
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หมายเหตุ 
*ถอืหุน้ทางออ้มผ่านบรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
**ถอืหุน้ทางออ้มผ่าน บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั และบรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ี
จ ากดั 
*** ถอืหุน้ทางออ้มผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. 
 
13.3) งบก าไรขาดทุน 

 

ปี 2562 บรษิทั มรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมทัง้สิน้ 17,855  ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมาจ านวน 43 ลา้นบาท 
รายไดร้วมประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย 17,490 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 365 ลา้นบาท ในปี 2562 แม้ว่า
ราคาขายน ้าตาลโดยเฉลีย่จะลดลงประมาณ รอ้ยละ 13 ตามสภาวะราคาน ้าตาลตลาดโลกทีป่รบัตวัลดลง แต่เนื่องดว้ยบรษิทั
สามารถจ าหน่ายน ้าตาลในปรมิาณเพิ่มขึน้ ในอตัราร้อยละ 15  จากการจ าหน่ายทัง้ในประเทศและส่งออก ประกอบกบัมี
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้าทีเ่พิม่ขึน้  สง่ผลใหใ้นภาพรวมรายไดจ้ากการด าเนินงานโดยรวมเพิม่ขึน้เลก็น้อยเมื่อเทยีบ
กบัปีทีผ่่านมา 

 

บรษิทัมตี้นทุนขายรวมทัง้สิน้ 14,230 ลา้นบาท ลดลงจากปีทีผ่่านมารอ้ยละ 3 โดยมสีาเหตุหลกัจากต้นทุนวตัถุดบิที่
ลดลง สง่ผลใหบ้รษิทัมกี าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 จาก 3,131 ลา้นบาท เป็น 3,625 ลา้นบาท 

 

ในสว่นของรายไดอ้ื่นๆ และขาดทุนอื่นๆ ในปี 2562 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 มาจาก 
                                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทรายได้/ค่าใช้จา่ย ปี 2562 ปี 2561 
(1) รายไดอ้ื่น 770    475    
(2) รายไดค้่าตอบแทนการผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทราย 101    441    
(3) ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น  (16)    57    
(4) ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพ  (26)    (33)    
(5) ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการ

ลงทุน 
207    241    

(6) ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิ  27    (3)    
(7) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (62)    (4)    

รวมทัง้สิน้ 1,001    1,174    

   
สง่ผลใหบ้รษิทัมกี าไรก่อนหกัค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ จ านวน 4,626 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 

 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร ประกอบดว้ย    
(1) ค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 944 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 โดยมีสาเหตุหลกัจากต้นทุนการขนส่งและ

ค่าใชจ้่ายในการขายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเพิม่ขึน้ตามปรมิาณจ าหน่ายน ้าตาลสง่ออกทีเ่พิม่ขึน้ 
(2) ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร จ านวน 681 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5 โดยมสีาเหตุหลกัจากการลดลงของค่าใชจ้่ายที่

เกีย่วขอ้งกบัพนกังานและค่าใชจ้่ายอื่นๆ 
(3) ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร จ านวน 151 ลา้นบาท 
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(4) ค่าธรรมเนียมกองทุน จ านวน 1,262 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 13  จากปรมิาณจ าหน่ายน ้าตาลในประเทศที่
เพิม่ขึน้ 

 

ท าใหบ้รษิทัมกี าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้จ านวน 1,588 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2 
 

ในปี 2562 บรษิัทมตี้นทุนทางการเงนิจ านวน 710 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2 และภาระภาษีเงนิได้นิติบุคคลจ านวน 
149 ล้านบาท นอกจากนี้ บรษิัทมีส่วนแบ่งก าไรจากบรษิัทร่วมจ านวน 101 ล้านบาท และแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
จ านวน 8 ลา้นบาท สง่ผลใหก้ าไรสุทธใินส่วนของบรษิทัลดลงรอ้ยละ 3 จากปีทีผ่่านมา โดยลดลงจาก 848 ลา้นบาท ในปีก่อน 
เป็นจ านวน 822 ลา้นบาทในปี 2562 
 
ตารางที ่13.2 : แสดงงบก าไรขาดทุนรวมของบริษทั และบริษทัย่อย เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั 
 

 
 
 เมื่อพจิารณาในสว่นของโครงสรา้งรายไดจ้ากการด าเนินงาน ปี 2562 บรษิทัมรีายไดร้วมทัง้สิน้ 17,855 ลา้นบาท 
โดยประกอบดว้ยรายไดห้ลกั คอื (1) รายไดจ้ากการขายน ้าตาลและกากน ้าตาล 15,413 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 86 ของ
รายไดร้วมจากการด าเนินงาน (2) รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้าทีโ่รงไฟฟ้าของบรษิทัจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้า
ฝา่ยผลติและการไฟฟ้าสว่นภมูภิาคตามสญัญาและจ าหน่ายไอน ้าใหบ้รษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัแห่งหนึ่งจ านวน 1,326 ลา้นบาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 7 ของรายไดร้วมจากการด าเนินงาน และ (3) รายไดจ้ากงานบรกิารอื่น จ านวน 365 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการ
ซือ้มาขายไป จ านวน 665 ลา้นบาท  สว่นทีเ่หลอืเป็นรายไดอ้ื่นๆ อกีจ านวน 86 ลา้นบาท 

%

เปล่ียนแปลง

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 17,855     17,812     0% 15,623     

ตน้ทุนจากการด าเนนิงาน (14,230)    (14,681)    -3% (13,180)    

ก าไรขัน้ตน้ 3,625       3,131      16% 2,443       

รายไดอ้ืน ๆ - สุทธิ 1,001       1,174      -15% 3,119       

ก าไรก่อนหกัค่าใชจ่้าย 4,626       4,305      7% 5,562       

ค่าใชจ่้ายในการขาย (944)        (770)        23% (424)        

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (681)        (720)        -5% (833)        

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (151)        (142)        6% (151)        

ค่าธรรมเนยีมกองทุน (1,262)      (1,116)     13% (1,096)      

รวมค่าใชจ่้าย (3,038)      (2,748)     11% (2,504)      

ก าไรก่อนหกัตน้ทุนการเงนิและภาษี 1,588       1,557      2% 3,058       

ส่วนแบ่งก าไรบรษิทัรว่ม 101         145         -30% 121         

ตน้ทุนทางการเงนิ (710)        (728)        -2% (668)        

ภาษเีงนิได้ (149)        (144)        3% (560)        

ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยและอื่น ๆ (8)            18           -144% 19           

ก าไรสุทธิ 822         848         -3% 1,970       

ก าไรสุทธต่ิอหุ้น 0.19        0.19        -3% 0.45         

อตัราก าไรขัน้ตน้ 20.3% 17.6% 15.6%

อตัราก าไรสุทธิ 4.6% 4.8% 12.6%

งบก ำไรขำดทนุโดยสรปุ (ล้ำนบำท) 2562 2561 2560
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ตารางที ่13.3 : โครงสรา้งรายได้ของบริษทั 3 ปีย้อนหลงั 
 

 
  

%

เปล่ียนแปลง

รายไดจ้ากการด าเนนิงานปกติ

รายไดจ้ากการขายน ้าตาล 13,688   77% 13,669  77% 0% 11,929  76%

รายไดจ้ากการขายกากน ้าตาล 1,496     8% 1,620    9% -8% 15        0%

รายไดอ้ื่น ๆ จากขายน ้าตาล 229        1% 64        0% 258% 98        1%

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 1,326     7% 1,211    7% 9% 751      5%

รายไดจ้ากการขายเอทานอลและเบนซนิ -        0% -       0% 2,100    13%

รายไดจ้ากงานบรกิาร 365        2% 405      2% -10% 252      2%

รายไดอ้ื่น ๆ 86         0% 93        1% -8% 11        0%

รวม 17,190   96% 17,062  96% 1% 15,156  97%

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน ซือ้มาขายไป

รายไดจ้ากการขายน ้ามนั 362        2% 440      2% -18% 242      2%

รายไดจ้ากการขายปุ๋ ย 242        1% 273      2% -11% 197      1%

รายไดจ้ากการขายพสัดุ 61         0% 37        0% 65% 28        0%

รวม 665        4% 750      4% -11% 467      3%

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 17,855    100% 17,812  100% 0% 15,623   100%

2560
(ล้ำนบำท)

โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
2562 2561
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13.4) งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย 
 
ตารางที ่13.4 : สรปุงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อยของบริษทั เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั 
 

 

 
ในปี 2562 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม 44,121 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3 เมื่อเทยีบกบัสนิทรพัย ์ณ สิน้ปี 2561 ทีม่จี านวน 

45,542 ลา้นบาท หนี้สนิรวมลดลงรอ้ยละ 7 จาก 26,903 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 25,100 ลา้นบาท ในปี 2562 จงึสง่ผลให้
อตัราหนี้สนิต่อทุนลดลงจาก 1.44 เท่าในปี 2561 เหลอื 1.32 เท่าในปี 2562 และอตัราหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนลดลง
จาก 1.26 เท่าในปี 2561 เหลอื 1.16 เท่าในปี 2562 โดยรายการทีเ่ปลีย่นแปลงทีส่ าคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 

(1)  เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เพิม่ขึน้อย่างมาก เป็นจ านวน 2,301 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 1,784 โดยมี
สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของเงนิฝากระหว่างทางอนัเนื่องมาจากการขายสง่ออกน ้าตาลจ านวนมากและการรบัช าระหนี้
ดงักล่าวในชว่งใกลส้ิน้เดอืนตุลาคม 2562  

(2)  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ลดลงร้อยละ 48 เนื่องจากบริษัทได้รบัช าระหนี้จากลูกหนี้การค้า
ต่างประเทศในช่วงใกล้สิน้งวดบญัช ีประกอบกบั ปี 2562 มรีายการหกักลบกนัระหว่างบญัชีลูกหนี้กองทุนออ้ยและน ้าตาล
ทรายและบญัชเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย จ านวน 1,029 ลา้นบาท  

%

เปล่ียนแปลง

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,430 129 1784% 153

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น 1,287 2,476 -48% 1,198

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 926 1,533 -40% 1,569

สนิคา้คงเหลอื 2,774 4,089 -32% 3,100

สนิทรพัย์ชวีภาพ 52 61 -15% 112

สนิทรพัย์หมนุเวยีนอื่น ๆ 45 46 -2% 65

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 3,965 3,879 2% 3,747

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น ๆ 245 335 -27% 406

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 146 243 -40% 393

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน 5,637 5,167 9% 4,917

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 25,868 26,183 -1% 26,354

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื่น ๆ 746 1,401 -47% 977

รวมสนิทรพัย์ 44,121 45,542 -3% 42,991

หนี้สนิหมนุเวยีน 11,818 13,924 -15% 14,819

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

รวมหนี้สนิ 25,100 26,903 -7% 24,899

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 19,021 18,639 2% 18,092

ส่วนของผูถ้อืหุ้นบรษิทัใหญ่ 18,606 18,210 17,650

อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน 1.32       1.44       1.38       

อตัราส่วนหนี้สนิส่วนที่มดีอกเบี้ยต่อทุน 1.16       1.26       1.20       

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ (ล้ำนบำท) 2562 2561 2560
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(3)  เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และเงนิใหกู้ย้มืระยะยาว ลดลงรอ้ยละ 40 เน่ืองจากบรษิทัใหส้นิเชือ่แก่ชาวไร่ลดลงและ
ไดร้บัช าระหนี้ในระหว่างปี 

(4)  สนิคา้คงเหลอื ลดลงอย่างมากจ านวน 1,315 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 32 โดยมสีาเหตุหลกัจากการจ าหน่าย
น ้าตาลจ านวนมากทัง้ทีผ่ลติในปี 2562 และทีค่า้งสต๊อคมาจากปีก่อน โดยมปีรมิาณน ้าตาลทีจ่ าหน่ายในปีปจัจุบนัทีเ่พิม่ขึน้ 
ประมาณ 15% เมื่อเทยีบกบัปีกอ่น 
  (5) สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นๆ ลดลงรอ้ยละ 47 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก การจดัประเภททรพัยส์นิทีร่อใช้
ด าเนินงานมาอยู่เป็นสว่นหนึ่งของบญัชทีีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ โดยจะน ามาใชใ้นการด าเนินงานตามแผนงานของบรษิทั  
  
13.5) งบกระแสเงินสด 
 
ตารางที ่13.5 : แสดงงบกระแสเงินสดของบริษทั เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั 
 

 
 
 ในปี 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยไดร้บักระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน จ านวน 2,622 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 
2561 รอ้ยละ 477 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการระบายสนิคา้คา้งจากงวดก่อนในปี 2562 ประกอบกบัมรีะยะเวลาการใหส้นิเชื่อ
ยงัคงเดมิ ทัง้นี้ในช่วงสิน้ปี มกีารเร่งการรบัช าระหนี้จากการส่งออกช่วงปลายปี ท าให้มกีระแสเงนิสดรบัจากการช าระหนี้
เพิม่ขึน้และท าใหล้กูหนี้ลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน 
 

ในสว่นกระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน บรษิทัและบรษิทัย่อย มกีระแสเงนิสดเขา้สทุธ ิจ านวน 117 ลา้นบาท โดยมี
สาเหตุหลกัจากการไดร้บัเงนิจากการรบัช าระหนี้เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และระยะยาว จ านวน 688 ลา้นบาท และเงนิสดรบัจาก
เงนิปนัผลและดอกเบีย้รบัจ านวน 94 ลา้นบาท ในขณะทีม่เีงนิจ่ายสุทธ ิเพื่อการลงทุนในทีด่นิ อาคารและเครื่องจกัร จ านวน 
414 ลา้นบาท และอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนอกีจ านวน 263 ลา้นบาท 

 

ในกจิกรรมจดัหาเงนิ บรษิัทและบรษิัทย่อย มกีระแสเงนิสดออกสุทธ ิจ านวน 457 ล้านบาท ซึ่งมสีาเหตุหลกั คอื 
การจ่ายเงนิปนัผล และการจ่ายช าระเงนิกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ โดยใชก้ระแสเงนิสดรบัจากการด าเนินงานในปีปจัจุบนั
ทีด่ขี ึน้ 

%

เปล่ียนแปลง

ก าไร + ค่าเสื่อม + รายการที่ไมใ่ช่เงนิสด (Non Cash) 2,546      2,449      4% 2,185      

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

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 2,622      (696)       477% 237        

ลงทุนในที่ดนิ อาคาร เครือ่งจกัร (สุทธ)ิ (414)       (1,132)     63% (3,098)     

กระแสเงินสดจำกกำรลงทนุ 117        (863)       114% (3,320)     

กระแสเงินสดจำกกำรจดัหำเงิน (457)       1,512      -130% 3,149      

เงนิสดเปลีย่นแปลง 2,301      (24)         71          

เงนิสดปลายงวด 2,430      129        153        

ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 1,689      1,702      -1% 3,179      

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,205      1,264      -5% 1,182      

ก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษ ีค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 2,894      2,966      -2% 4,361      

งบกระแสเงินสดโดยสรปุ (ล้ำนบำท) 2562 2561 2560



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

หน้า 105 
 

13.6) อตัราส่วนทางการเงิน 
 
ตารางที ่13.6 : แสดงอตัราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลงั 
 

 
 

จากอัตราส่วนทางการเงินปี 2562 ข้างต้น อัตราส่วนสภาพคล่องโดยรวมดีขึ้น โดยพบว่าอัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวยีนและอตัราส่วนสนิทรพัยค์ล่องดขีึน้ เน่ืองจากสามารถขายสนิคา้ทีผ่ลติในปีและระบายสนิคา้คงคา้งมาจากปีก่อนได้
ในระหว่างปีปจัจุบนั ทัง้น้ี จากการทีป่รมิาณการขายในปีเพิม่ขึน้ โดยระยะเวลาการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ยงัคงเท่าเดมิ เป็นผลให้
มกีระแสเงนิสดเขา้ทีด่ขี ึน้และท าใหส้ามารถจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ไดใ้นระหว่างปี 2562  ประกอบกบัในระหว่างปี บรษิทัได้
เสรมิสภาพคล่องโดยการออกหุน้กูร้ะยะยาว โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนโครงการลงทุนระยะยาวของบรษิทัและแผนการ
จ่ายช าระหนี้สนิระยะยาวบางสว่น  

 
 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง

อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน 0.64           0.60           0.42           

อตัราส่วนสนิทรพัย์คลอ่งตวั 0.39           0.30           0.20           

ระยะเวลาการเกบ็หนี้ - ลกูหนี้การคา้ (วนั) 21             19             17             

อตัราส่วนการหมนุเวยีนของสนิคา้ (วนั) 88             89             78             

อตัราส่วนวเิคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น 1.32           1.44           1.38           

อตัราส่วนหนี้สนิที่มดีอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น 1.16           1.24           1.20           

อตัราส่วนหนี้สนิระยะยาวต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น 0.62           0.61           0.47           

อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน

อตัราผลตอบแทนจากการใชส้นิทรพัย์ 2% 2% 5%

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น 4.3% 4.5% 10.9%

อตัราส่วนวเิคราะห์ประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน

อตัราก าไรขัน้ตน้ 20% 18% 16%

ก าไรจากการด าเนนิงานต่อยอดขาย 9% 9% 20%

ก าไรสุทธกิ่อนภาษต่ีอยอดขาย 5% 5% 16%

ก าไรสุทธต่ิอยอดขาย 5% 5% 13%

การวดัราคาทางการตลาด

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุ้น 4.31           4.13           4.00           

ก าไรต่อหุ้น 0.19           0.19           0.45           

2562 2561 2560อตัรำส่วนทำงกำรเงิน
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อตัราสว่นทีเ่กีย่วกบัความสามารถในการช าระหนี้ อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) และอตัราสว่น
หนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD/E Ratio) ลดลงหรอืดขีึน้เลก็น้อย สบืเนื่องมาจากการช าระหนี้เงนิกูร้ะยะสัน้ โดย
ใชก้ระแสเงนิสดรบัในระหวา่งปีจากการขายสนิคา้เพิม่ขึน้และจากผลก าไรจากการด าเนินงานโดยรวม 

  

ในส่วนของความสามารถในผลกระทบของการท าก าไรจะเหน็ได้ว่า อตัราก าไรขัน้ต้นดขีึน้เลก็น้อยเมื่อเทยีบกบัปี
ก่อน โดยแม้ราคาขายถวัเฉลี่ยจะลดลงจากผลกระทบของราคาตลาดโลก แต่การลดลงของต้นทุนวตัถุดบิเพยีงพอต่อการ
ชดเชยการลดลงของราคาขายดงักล่าว อย่างไรกต็าม อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไรอื่น ไดแ้ก่ อตัราก าไรจากการ
ด าเนินงานต่อยอดขาย อตัราก าไรสุทธกิ่อนภาษีต่อยอดขายและอตัราก าไรสุทธต่ิอยอดขายนัน้ พบว่ามอีตัราใกลเ้คยีงกบัปี
ก่อน โดยไม่ไดเ้พิม่ตามอตัราก าไรขัน้ตน้ โดยมสีาเหตุหลกัมาจากค่าขนสง่และค่าใชจ้่ายในการขายทีเ่พิม่ขึน้ตามปรมิาณการ
ขายดงัทีก่ล่าวขา้งตน้  
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (KSL) ขอชี้แจงผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 (ตัง้แต่
วนัที ่1 พฤศจกิายน 2561 ถึงวนัที่ 31 ตุลาคม 2562) บรษิัทมกี าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิัทใหญ่ 822 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 3 
เมื่อเทยีบกบัปีบญัช ี2561 โดยสรุปผลการด าเนินงานไดด้งัต่อไปนี้ 

 
รายได้จากการขายและการให้บริการ 

 ในปี 2562 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารรวม 17,855 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปี 2561 ซึง่มรีายไดร้วม 
17,812 ล้านบาท  รายได้รวมที่เพิม่ขึน้ 43 ล้านบาท เป็นผลสุทธจิากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณการจ าหน่ายน ้าตาลและการ
ลดลงของราคาขายโดยเฉลีย่ 

บรษิัทจ าหน่ายน ้าตาลเพิ่มจากการจ าหน่ายในประเทศและการส่งออก โดยมปีรมิาณการจ าหน่ายน ้าตาลในปี 2562 
จ านวนรวม 1.26 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จากปี 2561 ในอตัรารอ้ยละ 15.06 อย่างไรกต็าม ราคาขายโดยเฉลีย่ลดลงจาก 12,526 บาทต่อตนั ใน
ปี 2561 เป็น 10,902  บาทต่อตนั ในปี 2562 หรอืลดลงประมาณรอ้ยละ 12.97  
 
ก าไรขัน้ต้น 

 ในปี 2562 บรษิทัมกี าไรขัน้ตน้ 3,625 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 20.30  ของรายไดร้วมจากการขายและใหบ้รกิาร ซึง่
เพิม่ขึน้จากปี 2561 ที่มกี าไรขัน้ต้น 3,131 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.58 ของรายไดจ้ากการขายและให้บรกิาร โดยก าไรขัน้ต้นที่
เพิม่ขึน้มปีจัจยัหลกัมาจากตน้ทุนวตัถุดบิทีล่ดลง 
 
รายได้อ่ืน 

รายไดอ้ื่นลดลง รวมเป็นจ านวน 44 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายละเอยีดดงันี้ 
- รายไดค้่าผลตอบแทนการผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายลดลง 340 ลา้นบาท โดยมรีายไดใ้นปี 2562 จ านวน 101 

ลา้นบาท และปี 2561 จ านวน 441 ลา้นบาท เป็นเงนิชดเชยทีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัจากกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย 
เน่ืองจากราคาอ้อยขัน้สุดท้ายและผลตอบแทนการผลติและจ าหน่ายขัน้สุดท้ายคาดว่าจะต ่ากว่าขัน้ต้น ท าให้
กองทุนฯ ต้องจ่ายชดเชยสว่นต่างของค่าออ้ยและผลตอบแทนฯ ดงักล่าวใหก้บับรษิทัในแต่ละปี โดยไม่ต้องขอ
คนืค่าออ้ยทีเ่คยจ่ายเกนิจากชาวไร่โดยตรง 

- รายไดจ้ากโครงการช่วยเหลอืและแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นของชาวไร่และโรงงานน ้าตาลจากส านักงานกองทุน
ออ้ยและน ้าตาลทราย เพิม่ขึน้ 154 ลา้นบาท 

- ก าไรจากการท าสญัญาซือ้ขายน ้าตาลล่วงหน้า เพิม่ขึน้ 98 ล้านบาท จากการป้องกนัความเสีย่งราคาน ้าตาล 
เน่ืองจากแนวโน้มการลดลงของราคาน ้าตาลในตลาดโลกในระหว่างปี 2562 
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ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย  

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน จาก 1,886 ล้านบาท เป็น 2,206 ล้านบาท ในปี 2562 
เน่ืองจากปรมิาณการจ าหน่ายน ้าตาลทีเ่พิม่ขึน้ตามทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารลดลง เมื่อเทยีบกบัปีก่อน จาก 720 ลา้นบาท เป็น 681 ลา้นบาท ในปี 2562 หรอืลดลงรอ้ยละ 5.47 
เน่ืองจากการลดลงของค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานและค่าใชจ้่ายอื่นๆ  
 
ต้นทุนทางการเงิน 

ในปี 2562 บรษิทัมตี้นทุนทางการเงนิลดลง 17 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.38 โดยมสีาเหตุหลกัจากการจ่ายคนืของ
เงนิกูท้ีใ่ชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนบางสว่น ซึง่เป็นผลมาจากกระแสเงนิสดรบัทีด่ขี ึน้จากการจ าหน่ายสนิคา้ในระหว่างปี 

 

 ในภาพรวมสถานะทางการเงนิปี 2562 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้  44,121 ลา้นบาท หนี้สนิรวม 25,100 ลา้นบาท 
และสว่นของผูถ้อืหุน้ 19,021 ลา้นบาท อตัราหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (IBD/Equity Ratio) ที ่1.16 
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1.นำยมนู  เลียวไพโรจน์       
  อายุ 76 ปี 
  เป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ  
ต ำแหน่ง  กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการบรษิทั 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 18 มนีาคม 2547     
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาบรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาโท M.Sc. (Econ.) University of     
    Kentucky, USA    
 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(เกยีรตนิิยมด)ี  
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 วุฒบิตัร การพฒันาอุตสาหกรรม  
   ศนูยอ์บรมนาโงยา ประเทศญีปุ่น่ 
 วุฒบิตัร วปอ.รุ่นที ่34 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการก าหนดกลยุทธแ์ละบรหิารความเสีย่ง 
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  
 ดา้นหน่วยงานภาครฐั 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Chairman 2000 รุ่นที ่3/2001  
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) 30/2003  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (4) 
ตัง้แต่ 2560 ประธานกรรมการ บรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน)  
ตัง้แต่ 2554 ประธานกรรมการ บมจ. ท.ีเอม็.ซ.ีอุตสาหกรรม               
ตัง้แต่ 2553 ประธานกรรมการ บมจ. ยบูลิลี ่เอน็เตอรไ์พรส ์ 
ตัง้แต่ 2547 ประธานกรรมการ บมจ. โพลเีพลก็ซ(์ประเทศไทย)                     
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน (3) 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั    
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง:(ไม่มกีารถอืหุน้) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 
 
 
 

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั ปี 2562   
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 ) 
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2. นำยจ ำรญู   ชินธรรมมิตร ์    
    อายุ 69 ปี 
ต ำแหน่ง  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่,ประธานกรรมการบรหิาร
(กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547     
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาศลิปศาสตร ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์     
   สาขาวชิาการจดัการภมูสิงัคม  
   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิม) บรหิารธุรกจิบณัฑติ  
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ 
 ดา้นการก าหนดกลยุทธแ์ละบรหิารความเสีย่ง 
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP)    
   รุ่นที1่7/2004   
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)     
 Chairman 2000 รุ่นที ่10/2004   
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืน (ไม่ม)ี 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ 
กิจกำรอ่ืน (14) 
 
 
   
 
 
 

ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                       บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                 บรษิทั น ้าตาลทา่มะกา จ ากดั  
                 บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
ตัง้แต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต่ 2549 ประธานกรรมการ บรษิทั เคเอสแอลอะโกรแอนดเ์ทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2549 ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ตัง้แต่ 2549 ประธานกรรมการ บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขต จ ากดั 
ตัง้แต่ 2546 ประธานกรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
ตัง้แต่ 2545  ประธานกรรมการ บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2543 ประธานกรรมการ บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 
ตัง้แต่ 2540 ประธานกรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั        
ตัง้แต่ 2540 กรรมการ บรษิทั ไทยชกูารม์ลิเลอร ์จ ากดั 
ตัง้แต่ 2539 ประธานกรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเตท จ ากดั 
ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิทั ออ่นนุช ก่อสรา้ง จ ากดั 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
2547-2561 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั(มหาชน)        
2546-2559 ประธานกรรมการ  
               บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัลายส ์จ ากดั      
2544-2559 ประธานกรรมการ บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จ ากดั 
จ ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง:108,818,031 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ2.47) 
 คู่สมรส:ม.ล.จารุวฒันา ชนิธรรมมติร ์52,775,901 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ1.20) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
- เป็นน้องเขยของบคุคลในล าดบัที ่3 
- เป็นน้องของบุคคลในล าดบัที ่6 
- เป็นพีข่องบุคคลในล าดบัที ่7,9 และ 10 
- เป็นอาของบุคคลในล าดบัที ่8,11 และ 12   
- เป็นบดิาของบุคคลในล าดบัที ่24 
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3. นำยพรศิลป์   แต้มศิริชยั 
    อายุ 74 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร  
(กรรมการผูม้อี านาจลงนาม)  , 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-ส านกันวตักรรม  
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
 26 กมุภาพนัธ ์2547  
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาการบรหิาร
จดัการ      
   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 Master of Science, Engineering North  
   Dakota State University, USA. 
 Master of Business Administration,  
   University of Southern Queensland, Australia 
 ปรญิญาตร ีสาขาโครงสรา้งโยธาวศิวกรรมศาสตร ์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ 

  ดา้นการก าหนดกลยุทธแ์ละบรหิารความเสีย่ง 

 ดา้นธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม  
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่18/2004  
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่50/2004   
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (1) 
ตัง้แต่ 2556 กรรมการ บรษิทั สหมติรเครื่องกล จ ากดั (มหาชน) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน (6) 
ตัง้แต่ 2526 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
ตัง้แต่ 2553 ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
ตัง้แต่ 2550 กรรมการ บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขต จ ากดั 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
ตัง้แต่ 2546 - ต.ค.2562 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
                  บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั  
2546-ม.ิย.2559 กรรมการ  
                    บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง: 29,390,196 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.67) 
 คู่สมรส: นางมนทนฐั แตม้ศริชิยั 30,688,231 หุน้  
   (คดิเป็นรอ้ยละ0.70) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
- พีเ่ขยของบุคคลในล าดบัที ่ 2 
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4. นำยสุขมุ  โตกำรณัยเศรษฐ ์
   อายุ 72 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร  
(กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) , 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-สายงานบญัชแีละการเงนิ 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547   
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ประกาศนียบตัรวชิาชพี สาขาอาชวีะ คณะพาณิชย ์- การบญัช ี      
  โรงเรยีนกติตพิาณิชย ์
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบญัช ี
 ดา้นการเงนิ 
 ดา้นธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่18/2004  
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
 (ไม่ม)ี 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน 
(14) 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
 

ตัง้แต่ 2558 ประธานกรรมการ บรษิทั ราชาทรานเฟอร ์จ ากดั 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ  
                บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั                        
ตัง้แต่ 2545 กรรมการ  
                บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2545 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
ตัง้แต่ 2545 กรรมการ บรษิทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2545 กรรมการ บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จ ากดั 
ตัง้แต่ 2543 รองประธานกรรมการ บรษิทั ราชาปอรซ์เลน จ ากดั 
ตัง้แต่ 2543 กรรมการ บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 
ตัง้แต่ 2541 กรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั    
ตัง้แต่ 2532 กรรมการบรหิาร บรษิทั ราชาโปรดกัส ์จ ากดั 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
2547-ม.ีค.2558 กรรมการ บรษิทั จนัทบุร ีสตารช์ จ ากดั 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562)      
 ของตนเอง: 2,640,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.06) 
 คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ: (ไม่มกีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 
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5. นำยธวทัชยั   โรจนะโชติกลุ 
    อายุ 66 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร  
(กรรมการผูม้อี านาจลงนาม)  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-สายงานบรหิารและส านกังาน 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547   
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ Auckland Technical Institute,  
  New Zealand 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ 
 ดา้นธุรกจิอาหารและเครื่องดืม่  

 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่ 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร     
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   
(ไม่ม)ี 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน (11) 
ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
 
 

ตัง้แต่ 2549 กรรมการ บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขต จ ากดั 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ  
               บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2545 กรรมการ บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จ ากดั 
ตัง้แต่ 2543 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ  
                บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 
ตัง้แต่ 2541 กรรมการ  
                บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2532 กรรมการ บรษิทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2532 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
ตัง้แต่ 2530 กรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั(ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง: 55,937,112 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ1.27) 
 คู่สมรส: นางกรกช โรจนะโชตกิุล 3,166,748 หุน้  
  (คดิเป็นรอ้ยละ0.07) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร   
 (ไม่ม)ี 
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6. นำงอินทิรำ  สขุะนินทร ์
    อายุ 72 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร   
(กรรมการผูม้อี านาจลงนาม)  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-สายงานพฒันาธุรกจิ   
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 25 มถุินายน 2553 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 อนุปรญิญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ  
 ดา้นธุรกจิอาหารและเครื่องดืม่ 
 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่  
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่50/2006  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืน (1) 
ตัง้แต่ 2548  กรรมการ บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน)   
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน (8) 
ตัง้แต่ 2553 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ 2553 กรรมการ  
                บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2553 กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
ตัง้แต่ 2548 ผูจ้ดัการทัว่ไป  
                บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 
ตัง้แต่ 2546 กรรมการ บรษิทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั(ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562)  
 ของตนเอง: 25,471,699 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.58) 
 คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไม่มกีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
- พีส่าวของบุคคลในล าดบัที ่2 
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7. นำงสำวดวงดำว   ชินธรรมมิตร ์
    อาย ุ 61  ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร  
(กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) / 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - สายงานทรพัยากรบุคคล 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 Master of Science, Agricultural Economics,  
  University of  Saskatchewan, Canada 
 Bachelor of Science, Computer Information System,   
  Western Michigan University, USA. 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ   
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy  Key Blueprint   
  for  Business Growth, ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ 
 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่ 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006     
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
(1) 
ตัง้แต่ 2548 กรรมการ บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน (7) 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ  
                บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลดิง้ จ ากดั  
ตัง้แต่ 2542 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิทั ออ่นนุชก่อสรา้ง จ ากดั 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
2549-ม.ิย.2559 กรรมการ  
                     บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562)    
 ของตนเอง :99,799,954 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ2.26)  
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
- น้องสาวของบุคคลในล าดบัที ่ 2 
 

 



บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)        แบบ 56 - 1    

…….….รับรองความถกูต้อง 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

 
 

 
 
8. นำยชลชั   ชินธรรมมิตร ์
    อายุ 50 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร  
(กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) /กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547    
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิดา้นการเงนิและการธนาคาร  
   Mercer University, USA 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิดา้นการเงนิและการธนาคาร        
   มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 หลกัสตูรวทิยาลยัตลาดทุน รุน่ที ่10 
 หลกัสตูรวทิยาลยัพลงังาน รุ่นที ่6 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรม 
  และการลงทุน รุ่นที ่3 
 หลกัสตูรการปฏริปูธุรกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม รุ่นที ่2       
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการขยายธุรกจิและควบกจิการ 
 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่ 
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่21/2004  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (3)  
ตัง้แต่ 2557 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
                บรษิทั มาสเตอรแ์อด จ ากดั  (มหาชน) 
ตัง้แต่ 2550 กรรมการ บรษิทั ทเีอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน)          
ตัง้แต่ 2550 กรรมการ บรษิทั ไทยชกูารเ์ทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน)  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน 
(20)  
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั 
ไดแ้ก่     

   บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
                 บรษิทั น ้าตาลทา่มะกา จ ากดั  
                 บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ 2562 กรรมการ บมจ.เคอรร์ี ่เอก็ซเ์พรส 
ตัง้แต่ 2561 กรรมการ บจก.บางจากไบโอเอทานอล(ฉะเชงิเทรา)                                 
ตัง้แต่ 2560 ประธานกรรมการ บรษิทั ดเีอด ีเอสพวี ีจ ากดั 
ตัง้แต่ ตุลาคม 2560 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     
                บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน)  
ตัง้แต่ 2559  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 
ตัง้แต่ 2558  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
                 บรษิทั ธนารกัษ์ พฒันสนิทรพัย ์จ ากดั 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ บจก.เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้               
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขต จ ากดั 
ตัง้แต่ 2546 กรรมการ บรษิทัโรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
ตัง้แต่ 2546 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่     

               ตัง้แต่ 2545 กรรมการ  
                              บรษิทัเคเอสแอล เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้  จ ากดั 

ตัง้แต่ 2544 กรรมการ บรษิทั ไทยชกูารม์ลิเลอร ์จ ากดั 
ตัง้แต่ 2540 กรรมการ บรษิทั ออ่นนุชก่อสรา้ง จ ากดั 
ตัง้แต่ 2540 ประธานกรรมการ  
                บจก.โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
ตัง้แต่ 2540 กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร  
                บรษิทั เอม็ เอม็ พ ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 

 



บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)        แบบ 56 - 1    

…….….รับรองความถกูต้อง 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 9 

 
 

 
 
 ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต ำแหน่งท่ีส ำคญั 

2557 - 1 สงิหาคม 2562 กรรมการและกรรมการบรหิาร  
                  บรษิทั มดัแมน จ ากดั (มหาชน) 
2539 - 1 กรกฎาคม 2562 กรรมการผูจ้ดัการ   
                  บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั(ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 

 ของตนเอง: 43,279,926 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.98) 
 คู่สมรส :(ไม่มกีารถอืหุน้) 
 บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:  
ด.ช.ชยพทัธ ์ชนิธรรมมติร ์ 11,088,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.25) 
ด.ช.ชชัพรี ์ชนิธรรมมติร ์ 11,088,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.25) 
ด.ญ.ชลพมิพ ์ชนิธรรมมติร ์     374,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.01) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร    
- หลานของบุคคลในล าดบัที ่2 
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9. นำยสมชำย   ชินธรรมมิตร ์
   อายุ 67 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร  
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547  
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 Mini MBA  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 อนุปรญิญา คอมพวิเตอร ์สถาบนั Computer College,      
  Germany 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ 

 ดา้นธุรกจิอาหารและเครื่องดืม่ 
 ดา้นการเงนิ 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004   
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (2)  
ตัง้แต่ 2551 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต่ 2551 กรรมการ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน 
(10)  
ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ 2551 กรรมการ บรษิทั ทเีอส คลงัสนิคา้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2551 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั  
ตัง้แต่ 2551 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั 
ตัง้แต่ 2551 กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จ ากดั 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2546 กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
ตัง้แต่ 2524 กรรมการ บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
2546-2558 กรรมการ  
               บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)    
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง: 96,475,726 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ2.19) 
 คู่สมรส:  
นางสมจติร สมสขุเจรญิ 279,206 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.01) 
 บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:  
ด.ญ.ณฐมณฐ ์ชนิธรรมมติร ์17,733,759 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.40) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร --   
- น้องชายของบุคคลในล าดบัที ่2 
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…….….รับรองความถกูต้อง 
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10.นำงสำวดวงแข  ชินธรรมมิตร ์
     อายุ 64 ปี 
ต ำแหน่ง  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547  
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 Diploma from KATINKA School, United Kingdom 
 หลกัสตูร MMP รุ่น 3 คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ  
 ดา้นการเงนิ 
 ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
(1) 
ตัง้แต่ 2548 กรรมการ บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน (6)  
ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลดิง้ จ ากดั  
ตัง้แต่ 2536 กรรมการ บรษิทั ชวนนัทากจิ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2519 กรรมการ บรษิทั ชนิกจิ จ ากดั  
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง: 99,683,643 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ2.26) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
 - น้องสาวของบุคคลในล าดบัที ่ 2 
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 เอกสารแนบ 1 หน้า 12 

 
 

      
11. นำยชนะชยั  ชุติมำวรพนัธ ์
      อายุ 47 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร  
            (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม)   
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 1 เมษายน 2560 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโท ศลิปศาสตร ์สาขากฎหมายธุรกจิ  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ และปรญิญาโทวศิวกรรมอตุสาหการ,         
   University of Tennessee, Knoxville, USA 
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 Orientation Course - CFO  Focus on Financial Reporting 
   สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
 CFA Charter holder, Association for Investment       
  Management and Research (AIMR) 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบญัช ี

 ดา้นการเงนิ  
 ดา้นกฎหมายและภาษ ี 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่37/2005    
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
(2) 
ตัง้แต่ 2543 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
                บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต่ 2543 กรรมการและกรรมการบรหิาร 
                บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน (9)    
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต่ 2559  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 
ตัง้แต่ ม.ีค.2557 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขต จ ากดั  
ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิทั ออ่นนุชก่อสรา้ง จ ากดั 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
2546 – ม.ิย.2559 กรรมการ บจก.เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์ 
2545 – เมษายน 2562 กรรมการ บมจ.เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่                     
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562)   
 ของตนเอง:115,355,499 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ2.62) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ : (ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร    
- หลานของบุคคลในล าดบัที ่ 2  



บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)        แบบ 56 - 1    

…….….รับรองความถกูต้อง 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 13 

 
 

 
12. นำยชำตรี   ชินธรรมมิตร ์
     อาย ุ  46 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทั (กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร) 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กุมภาพนัธ ์2547 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 Master of Science, Computer Science,  
   Bellevue University, USA. 
 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์รหิารธุรกจิ  
  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ  
 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่  
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่21/2004          
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที ่1/2008  
  สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA) 
 Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที ่9/2010  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียน
อ่ืน (ไม่ม)ี 
 
 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน (4) 
ตัง้แต่ 2546 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ 2543 รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาระบบงานธุรกจิ       
                บรษิทั เคเอสแอล ไอท ีเซน็เตอร ์จ ากดั 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง: 57,467,546 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ1.30) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
- หลานของบุคคลในล าดบัที ่ 2 
 
 

 
 
 
 



บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)        แบบ 56 - 1    

…….….รับรองความถกูต้อง 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 14 

 
 

 
13. นำยสมชำติ  ชินธรรมมิตร ์
     อายุ 61 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทั (กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร)  
กรรมการก ากบัดแูลกจิการ  
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
 26 กมุภาพนัธ ์2547  
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม  
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด        
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาเครื่องกล  
  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นธุรกจิการเกษตร  
 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่  
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ    
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร  
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)   
 Director Certification Program (DCP)  รุ่นที ่55/2005  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)   
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่8/2005  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
(1) 
ตัง้แต่ 2548 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 
 
 
 
  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน 
(9) 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ 2561 กรรมการ บรษิทั ชนิพงษ์สวสัดิ ์จ ากดั  
ตัง้แต่ 2548 กรรมการ บรษิทั โบ๊ทเฮา้สห์วัหนิ จ ากดั  
ตัง้แต่ 2548 กรรมการผูจ้ดัการ  
                บรษิทั ทอ็ป เบลนด ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
ตัง้แต่ 2532 กรรมการ บรษิทั พงษ์วไิล จ ากดั   
ตัง้แต่ 2531 รองกรรมการผูจ้ดัการ  
                บรษิทั บางกอกอนิเตอรฟู์ด จ ากดั 
ตัง้แต่ 2531 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อุตสาหกรรมแป้งไทย จ ากดั  
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง: 22,907,921 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.52) 
 คู่สมรส : นางดรุณี เลศิด ารงคล์กัษณ์ 2,194,852 หุน้  
(คดิเป็นรอ้ยละ 0.05) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 
 
 
 
 
 
 



บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)        แบบ 56 - 1    

…….….รับรองความถกูต้อง 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 15 

 
 

  
14. นำยธชัพงษ์  ภำกรศิริวงศ ์ 
     อายุ 69 ปี      
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร   
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ-ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547     
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 วุฒบิตัรการเงนิเพื่อการบรหิาร คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ   
   บญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ  
 ดา้นธุรกจิอาหารและเครื่องดืม่ 
 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่ 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่21/2004 
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียน
อ่ืน(ไม่ม)ี 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน (5) 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ 2550 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลดิง้ จ ากดั  
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.  
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง 158,162 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.004) 
 คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไม่มกีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
(ไม่ม)ี 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)        แบบ 56 - 1    

…….….รับรองความถกูต้อง 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 16 

 
 

 
15. นำยตระกำร  ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ 
       อายุ 79 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ประกาศนียบตัร พาณิชยการ สาขาบญัช ี
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นธุรกจิอาหารและเครื่องดืม่  

 ดา้นหน่วยงานภาครฐั 
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
(ไม่ม)ี 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน 
(7) 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้                
ตัง้แต่ 2546 กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
ตัง้แต่ 2540 กรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2535 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
2546 - มถุินายน 2559 กรรมการ  
          บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั  
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง: 13,621,766 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.31) 
 คู่สมรส:  
นางรตันา ชุณหโรจน์ฤทธิ ์4,944,720 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.11) 
 ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 
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16. พล.ต.อ.บญุเพญ็  บ ำเพญ็บุญ 
     อายุ 74 ปี 
     เป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ  
ต ำแหน่ง กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการ  
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์ 2547 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์ 
  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.รุ่น 37) 
 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
 ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตร ์โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นหน่วยงานภาครฐั 
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ 

 ดา้นการก าหนดกลยุทธแ์ละบรหิารความเสีย่ง 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่11/2004      
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียน
อ่ืน (1)   
ตัง้แต่ 18 ธนัวาคม 2556 กรรมการอสิระ  
            บรษิทั เดอะแพลทนิมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน (2)  
ตัง้แต่ 2549 กรรมการกฤษฎกีา ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
ตัง้แต่ 14 ตุลาคม 2548 กรรมการอสิระ  
               บรษิทั ก่อสรา้งสหพนัธุ ์จ ากดั (มหาชน)  
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง:(ไม่มกีารถอืหุน้) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
(ไม่ม)ี  
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17. นำยสิทธิ   ลีละเกษมฤกษ ์
     อายุ 66 ปี 
      เป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ  
ต ำแหน่ง กรรมการอสิระ 
            ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์ 2547 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี     
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นบญัช ี
 ดา้นการเงนิ  
 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่  
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่11/2004  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 Audit Committee Forum 2014  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
(2) 
ตัง้แต่ 2552 กรรมการสรรหาและกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  
                บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต่ 2537 รองประธานกรรมการ   
                บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน  
(ไม่ม)ี 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
2557-28 ก.ย.2561 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
            บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
2556-26 เม.ย.2562 กรรมการ  
            บรษิทั เอส แอนด ์พ ีพร๊อพเพอรต์ี ้แมนเนจเมนท ์จ ากดั 
2555-26 เม.ย.2562 กรรมการ   
            บรษิทั เอน็.เค.เอน็เนอรย์ี ่คอนเซอรเ์วชัน่ จ ากดั 
2548-26 เม.ย.2562 กรรมการ บรษิทั บา้นสขุสบาย จ ากดั 
2538-26 เม.ย.2562 กรรมการ บรษิทั คอนตเินนตลั ซติี ้จ ากดั 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562)  
 ของตนเอง:(ไม่มกีารถอืหุน้) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 
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18. นำยกำรณุ   กิตติสถำพร 
     อายุ 72  ปี (ลาออกเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2562)  
     เป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ  
ต ำแหน่ง กรรมการอสิระ    
  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน      
            กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   

 26 กุมภาพนัธ ์ 2553 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 

 ปรญิญาโท MA (การคา้ระหวา่ง ประเทศ), 
   Syracuse University, USA. (ทุน USAID) 
 ปรญิญาตร ีBCA, New Zealand. (ทุน Colombo  Plan)   
 ประกาศนียบตัร GATT Commercial Policy Course, 
Geneva 
   วปรอ.รุ่นที ่8 (วปรอ.388) 
 Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี
2554 
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556 
ควำมเช่ียวชำญ 

 ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 ดา้นหน่วยงานภาครฐั 
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 

 Director Certification Program (DCP) ปี 2549  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (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     
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (4) 
ตัง้แต่ เมษายน 2558 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน       
               บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต่ 2554 กรรมการตรวจสอบ  
               บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต่ 2551 กรรมการอสิระ 
               และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
                ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)  
ตัง้แต่ 2551 กรรมการตรวจสอบ   
                บรษิทั สหมติรเครือ่งกล จ ากดั (มหาชน)   
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน (1) 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎกีา 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
2552-ม.ีค.2558 กรรมการอสิระ 
                     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
                      บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
2551-ต.ค.2560 ประธานกรรมการบรหิาร  
                     ศนูยส์ง่เสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ  
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง:(ไม่มกีารถอืหุน้) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 
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19. นำยวรภทัร  โตธนะเกษม 
     อายุ 70 ปี 
     เป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ  
ต ำแหน่ง  
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
           กรรมการตรวจสอบ  
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์ 2553 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ  
  University of Illinois Urbana-Champaign สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์  
   University of Illinois Urbana- Champaign สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ Kellogg School of Management    
  Northwestern University Evanston Illinois,สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(เกยีรตนิิยมดมีาก)   
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 หลกัสตูรวทิยาการตลาดทุน รุน่ที ่5 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยุตธิรรมระดบัสงู รุ่นที ่15 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) 
รุ่นที ่9 
 หลกัสตูรมหานคร รุ่นที ่4  
 หลกัสตูร TEPCOT รุ่นที ่2  
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  
 ดา้นการเงนิ  
 ดา้นการก าหนดกลยุทธแ์ละบรหิารความเสีย่ง 
  
 
 
 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Directors Certification Program DCP 0/2000  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 The Executive Director Course EDC 1/2012  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 Certificate of International Corporate Governance,  
   Yale University, U.S.A. 
 Director Certificate Program, Australian Institute of   
  Corporate Directors (รุ่น Train the Trainers), Bangkok 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (3) 
ตัง้แต่ 28 ม.ิย.2556 กรรมการ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต่ ส.ค.2555 กรรมการ บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต่ 2552 ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ  
                บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน (1)   
ตัง้แต่ ม.ิย.2555 กรรมการผูจ้ดัการ   
                     มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครฐั (IRDP) 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562)  
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
(ไม่ม)ี 
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20. นำงสำวนงลกัษณ์ พินัยนิติศำสตร ์
      อายุ  60 ปี 
     เป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ  
ต ำแหน่ง กรรมการอสิระ 
             ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
             กรรมการตรวจสอบ 
             กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์ 2553 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาเอก วศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า   
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า   
  มหาวทิยาลยัมสิซรูี ่สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 หลกัสตูรส าหรบัผูบ้รหิาร Harvard University,สหรฐัอเมรกิา 
 หลกัสตูรส าหรบัผูบ้รหิาร Stanford Executive Program 2013 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการก าหนดกลยุทธแ์ละบรหิารความเสีย่ง 
 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่  
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ  
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่4  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program  (DCP) รุ่นที ่71  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
(1) 
ตัง้แต่ 1 กนัยายน 2562 กรรมการและกรรมการบรหิาร  
           บรษิทั มดัแมน จ ากดั (มหาชน)  
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน
(ไม่ม)ี  
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
(ไม่ม)ี 
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21. นำงอญัชลี  พิพฒันเสริญ  
      อายุ 67 ปี  
     เป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ  
ต ำแหน่ง กรรมการอสิระ  
  กรรมการตรวจสอบ 
             กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 29 กนัยายน 2560 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ศกึษาเพิม่เตมิ (Accounting Information System)  
   University of Texas at Austin, TX, USA 
 ปรญิญาโท MS. (Accounting) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2)  
   คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู ธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม รุ่นที ่2     
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบญัช ี
 ดา้นการเงนิ  
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที1่24/2552  
  สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 Audit Committee and Continuing Development Program  
   (ACP) รุ่นที ่30/2553 สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP)  
   รุ่นที ่2/2553 สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 Role of Chairman รุ่นที ่25/2554  
   สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที ่7/2019 
   สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (3)  
ตัง้แต่ 2553 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
               บรษิทั ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
ตัง้แต่ 2552 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
                บรษิทั หลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
ตัง้แต่ 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
                บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน)   
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน  (2) 
ตัง้แต่ 2555 คณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
                ดา้นการเงนิและทรพัยส์นิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ตัง้แต่ 2550 คณะกรรมการ โครงการธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 
                คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
                มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562)  
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 
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22. นำยธีระ สงวนดีกลุ 
      อายุ 68 ปี 
ต ำแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สายงานกลุ่มการผลติธุรกจิ
น ้าตาล 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาโท  วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเคม ี 
  University of Wisconsin, Madison, USA    
 ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ ส าหรบัผูบ้รหิาร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์สาขาเคม ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียน
อ่ืน (ไม่ม)ี 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำร
อ่ืน (5)  
ตัง้แต่ 2550 กรรมการบรษิทั  
        Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการบรษิทั Savannakhet Sugar Corporation  
ตัง้แต่ 2546 กรรมการ บรษิทั รอยลัเพลสเรยีลตี ้จ ากดั 
ตัง้แต่ 2535 กรรมการ บรษิทั เจรญิลาภพฒันา จ ากดั 
ตัง้แต่ 2553 กรรมการ  
        บรษิทั รอยลั เรสซเิดน้ท ์ดเีวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั 
 

ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
2546-ม.ิย. 2559 กรรมการบรษิทั   
                      บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง:1,650,000 หุน้(คดิเป็นรอ้ยละ0.04) 
 คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไม่มกีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 
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23.นำยธชัชยั ศภุผลศิริ 
    อายุ 62 ปี 
ต ำแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่- 
             ส านกัเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย 
  เลขานุการบรษิทั  
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาโท นิตศิาสตร,์ Harvard University, USA 
 เนตบิณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา  
 ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิม) นิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 Ethical Leadership Program (ELP6/2016) 
 ผูป้ฏบิตังิานเลขานุการ Fundamental Practice for Corporate  
  Secretary(FPCS) รุ่น29/2014 
 Corporate Governance for Executives (CGE)2014 
 Company Secretary Program (CSP59/2014) 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที1่33/2017  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
(1) 
 ตัง้แต่ 2559 ประธานกรรมการ  
          บรษิทั โรงพยาบาลวฒันแพทย ์ตรงั จ ากดั (มหาชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำร
อ่ืน (2)  
ตัง้แต่ ก.ย.2560  กรรมการอสิระ บรษิทั ตาช านิ จ ากดั  
ตัง้แต่ เม.ย.2562 กรรมการ  
                      สมาคมผูผ้ลติน ้าตาลและชวีพลงังานไทย 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 
2562)  
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 
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24.นำยพิริยพ์ล ชินธรรมมิตร ์
     อาย ุ39 ปี 
ต ำแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สายงานจดัหาวตัถุดบิ   
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
 Master Degree in Business Administration (Organization     
   Leadership), The University of Findlay, Ohio, U.S.A.    
 Bachelor Degree in Business Administration (Marketing),   
  Bangkok University.  
 การพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารระดบัสงู  
  (Competency For Executive Management) 2018 
 Key Successors Development Program Year 2017 
 Leadership Development Program Year 2016  
 วทิยาการพลงังานส าหรบันกับรหิารรุ่นใหม่ 2015 
 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่ม)ี 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน (6) 

 ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
 ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 
 ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
 ตัง้แต่ มกราคม 2562 กรรมการ บรษิทั ไทยชกูาร ์มลิเลอร ์ จ ากดั 
 ตัง้แต่ เมษายน 2562 กรรมการ  

                           สมาคมผูผ้ลติน ้าตาลและชวีพลงังานไทย 
 ตัง้แต่ เมษายน 2562 กรรมการ คณะกรรมการออ้ย (กอ.) 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562)  
 ของตนเอง:92,647,024 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ2.10)    
 คู่สมรส : นางวกิานดา ชนิธรรมมติร ์64,900 หุน้  
(คดิเป็นรอ้ยละ0.001) 
 บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร   
-บุตรของบุคคลในล าดบัที ่ 2 
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25.นำยธนภทัร ณ เชียงใหม่  
    อายุ 70ปี  (ด ารงต าแหน่งถงึวนัที ่31 พฤษภาคม 2562) 
ต ำแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สายงานบรหิารและ
ส านกังาน 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ, Wharton School,  
  University of Pennsylvania, USA 
 
 
 
 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
(ไม่ม)ี 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน(1) 
ตัง้แต่ 1 มถุินายน 2562 ผูจ้ดัการทัว่ไป  
                 บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเตท จ ากดั  
ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
2545-2558 ผูอ้ านวยการส านกัลอจสิตกิสแ์ละบรหิาร 
               บรษิทั ไทยคม (จ ากดั) มหาชน   
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง: (ไมม่กีารถอืหุน้) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ: (ไมม่กีารถอืหุน้)  
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงตวัผูบ้ริหำรและผูบ้ริหำรอ่ืน 
(ไม่ม)ี 
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26.นำยโสมนัส โพธิสตัย ์  
     อาย ุ57 ปี 
ต ำแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ปี2529  
 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปี2526 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร  
 DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที1่05/2008  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)          
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน
(ไม่ม)ี  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน 
(1)  
ตัง้แต่ 22 ม.ค.2562 กรรมการ  
                         บรษิทั ไทยชกูาร ์มลิเลอร ์จ ากดั   
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้)  
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี  
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…….….รับรองความถกูต้อง 

 เอกสารแนบ 1 หน้า 28 

 
 

 

28.นำยสินชยั สิริรตันพลกลุ   
 อายุ 56 ปี   (เขา้ด ารงต าแหน่งเมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2562 )    
ต ำแหน่ง รกัษาการผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-สายงานบญัชแีละ
การเงนิ(CFO) 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม  
 ปรญิญาตร ีการเงนิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
 Orientation Course - CFO  Focus on Financial Reporting รุ่นที ่8  
 สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่ม)ี  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน (ไม่ม)ี 
จ ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร (ไม่ม)ี  

 

 

 

27.นำยมีชยั ปิยะวิเศษพฒัน์     
    อายุ 38 ปี   (ลาออกเมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2562 ) 
ต ำแหน่ง (รกัษาการ)ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สายงานบญัชแีละการเงนิ 
(CFO)   
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม  
 ปรญิญาโท วทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ การเงนิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (คณิตศาสตร)์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที ่7 
 Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที ่2 
   สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
  Professional Controller รุ่นที ่6 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่ม)ี  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน (ไม่ม)ี 
จ ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร (ไม่ม)ี  
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29. นำงสำวศิริขวญั     เลิศทวีวฒิุ     
อายุ 43  ปี    
ต ำแหน่ง ผูจ้ดัการอาวุโส-งานบญัชกีลุ่ม (ผูค้วบคุมดแูลการท าบญัช)ี 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ  
 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การบญัช)ี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 บรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัช)ี เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
วทิยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) เลขทะเบยีน 7158 
ประวติักำรอบรม 
  เตรยีมพรอ้มกบักระบวนการท างานอตัโนมตัสิ าหรบันกับญัชยีุคดจิติอล 
 เจาะลกึมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16: สาระส าคญั ผลกระทบ 
แนวทางปฏบิตั ิและกรณีศกึษา 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่ม)ี  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน (ไม่ม)ี 
จ ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562) 
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร (ไม่ม)ี  
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…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 1 
 

รายชื่อการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 
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…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 2 
 

**หมายเหต ุ: 
       

1)  เครื่องหมาย ต าแหน่ง 
     

          X  ประธานกรรมการ 
     

 

      / กรรมการ 
     

 

     //   กรรมการบรหิาร 
     

2)  รายชื่อบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
     

 

บริษทัยอ่ย 
      

1 บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
     

2 บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั 
     

3 บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
     

4 บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้ จ ากดั 
     

5 บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
     

6 บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเตท จ ากดั 
     

7 บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนดเ์ทรดดิง้ จ ากดั 
     

8 บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขต จ ากดั 
     

9 Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
     

10 Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd. 
     

11 บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 
     

 

บริษทัรว่ม 
      

12 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
     

13 บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 
     

3)  นายชนะชยั   ชุตมิาวรพนัธ ์(กรรมการ) ลาออกจากการเป็นกรรมการ บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

 

เมื่อ เมษายน 2562 
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…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 1   
 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
นายชาติชาย  ภวูงษ ์
 
การศกึษา:  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ         

  

ประวตักิารท างาน: 2547 -  ปจัจุบนั ผูจ้ดัการฝา่ยส านกัตรวจสอบภายใน บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั(มหาชน) 
มปีระสบการณ์ดา้นตรวจสอบภายใน จาก  บรษิทั กรุงไทยพรอ็พเพอรต์ี ้ดเีวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั 
2546 - 2547  และ  บรษิทั ภทัรประกนัภยั จ ากดั(มหาชน)  2536 - 2544 

 
ประวตักิารฝึกอบรม: จากสมาคมผูต้รวจสอบภายใน 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 
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…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 1 
 

 
รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินทรพัยสิ์น 

 
ในปี 2562 บรษิัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย ได้มกีำรว่ำจ้ำงผู้ประเมนิรำคำอิสระให้ท ำกำร

ประเมนิรำคำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน เนื่องจำกบรษิทัใชน้โยบำยกำรบญัชกีำรวดัมูลค่ำดว้ยมลูค่ำยุตธิรรม เพื่อใหส้ะทอ้น
มลูค่ำทีแ่ทจ้รงิในปจัจุบนัของสนิทรพัย ์และประเมนิทรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดในอนำคตเพื่อประเมนิกำรดอ้ยค่ำของเงนิ
ลงทุนในบรษิัทย่อย โดยในกำรประเมนิรำคำทรพัยส์นิผู้ประเมนิใชว้ธิเีปรยีบเทยีบรำคำตลำด (Market Approach) วธิคีดิรำยได้
ดว้ยวธิคีดิลดกระแสเงนิสด (Income Approach) และวธิคีดิตน้ทุน (Cost Approach) ท ำใหอ้สงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุนมกี ำไร
จำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน จ ำนวน 206.67 ลำ้นบำท 
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…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 2 
 

 
 
หมายเหต ุ: บริษทัเปิดเผยราคาประเมินของทรพัยสิ์น ดงัน้ี 

 
ประเภทและลกัษณะทรพัยส์นิ รำคำประเมนิ 

(ลำ้นบำท) 
ชื่อผูท้ีท่ ำหน้ำทีป่ระเมนิรำคำ ชื่อผูค้วบคุมกำรปฏบิตังิำนหรอืผูป้ระเมนิ

หลกั 
วตัถุประสงค ์ วนัทีใ่นรำยงำน 

อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน      
- ทีด่นิ 3,414 บรษิทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์เอเจนซี ่

จ ำกดั 
นำงอุดมศร ี นำทกีำญจนลำภ วฒ.026 เพื่อสำธำรณะ 30 กนัยำยน 2562  

   นำยนท ีตัง้ตดิธรรม วฒ. 346   
- อำคำร 1,949 บรษิทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์เอเจนซี ่

จ ำกดั 
นำงอุดมศร ี นำทกีำญจนลำภ วฒ.026 เพื่อสำธำรณะ 30 กนัยำยน 2562  

   นำยนท ีตัง้ตดิธรรม วฒ. 346   
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…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 1 
 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                  คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ตามมตขิองคณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย

คณะกรรมการอสิระจ านวนสีท่่าน   ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุจ านวนหา้ครัง้ การเขา้รว่ม

ประชุมของกรรมการแต่ละท่านมดีงันี้ 

         ช่ือ-สกลุ                                                       ต าแหน่ง                              จ านวนครัง้ท่ีรว่มประชุม 

1. นายสทิธ ิลลีะเกษมฤกษ์                 ประธานกรรมการตรวจสอบ              5/5 

2. ศาสตราจารย ์ดร. วรภทัร โตธนะเกษม                   กรรมการ                   5/5 

3. ดร.นงลกัษณ์  พนิยันิตศิาสตร ์                           กรรมการ    5/5 

4. รองศาสตราจารยอ์ญัชล ีพพิฒันเสรญิ                   กรรมการ    5/5   

 

         กรรมการทัง้สีท่่านเป็นผูม้คีวามรูค้วามช านาญ และประสบการณ์ดา้นบญัช ีดา้นการเงนิ ดา้นกฎหมายและ

ดา้นธุรกจิเป็นอย่างด ีทัง้นี้ นายสทิธ ิลลีะเกษมฤกษ์ และรองศาสตราจารย ์อญัชล ีพพิฒันเสรญิ เป็นบุคคลทีม่คีวามรู้

และประสบการณ์ในดา้นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมคีุณสมบตัเิหมาะสม

ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย  ทีจ่ะสามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบสอบเป็นอย่างด ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยใหค้วามส าคญักบัการสอบทานรายงานทางการเงนิ รายการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และงานดา้น

ตรวจสอบภายใน รวมทัง้สง่เสรมิและผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน เพื่อใหบ้รษิทั

ฯ มกีารก ากบัดูแลกจิการที่ด ีมกีารบรหิารความเสีย่ง และระบบการควบคุมภายในที่มปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล     

เรื่องทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมา มสีาระส าคญัสรุปไดด้งันี้ 

 

1.  สอบทานรายงานทางการเงิน   

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 2562 ของบรษิทัน ้าตาล

ขอนแก่นจ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย โดยครอบคลุมประเดน็เกีย่วกบันโยบายการบญัชแีละรายงานทางการเงนิทีม่ี

นัยส าคญั คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมหารอืแลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกบัผู้สอบบญัช ีฝ่ายบรหิารและส านัก

ตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการจดัท างบการเงนิ รวมทัง้การเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงนิเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดตามกฎหมายและมาตรฐานรายงานทางการเงนิ และมคีวามเหน็ว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯทีผู่ส้อบ

บญัชไีด้รบัรองโดยไม่มเีงื่อนไขนัน้ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานสภาวชิาชพีบญัช ีมคีวามถูกต้อง มรีายการครบถ้วนใน

สาระส าคญั มีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ ไม่พบรายการใดที่อาจมผีลกระทบอนัเป็น

สาระส าคญัต่องบการเงนิ  นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝี่ายจดัการทุกไตร

มาส โดยหารอืเพื่อให้มัน่ใจว่าผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิงานอย่างเป็นอิสระในการแสดงความเห็น การได้รบัขอ้มูลและ

ตรวจสอบข้อมูลส าคญัในการจดัท างบการเงิน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงนิและเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนและผูใ้ชง้บการเงนิ  
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2.  สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิและกจิกรรมทางการเงนิที่ส าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

โดยใหค้วามส าคญัในการพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส พร้อมทัง้เปิดเผยให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทราบอย่าง

ถูกต้องตามเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ เป็นรายการเขา้

ขา่ยธุรกจิปกตติามเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไป ไม่มคีวามขดัแยง้กนัทางผลประโยชน์ มคีวามเป็นธรรม สมเหตุสมผล เป็น

ประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดอย่างครบถ้วน โดยไม่

พบรายการใดทีผ่ดิปกต ิและมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างครบถว้นเพยีงพอ 

 

3.  สอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

                คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการ 

จรรยาบรรณของบรษิัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการด า เนินธุรกิจของบรษิัทฯ  

พบว่ากรรมการบรษิทัฯ  ผูบ้รหิารและพนกังานไดป้ฏบิตัติามนโยบายอย่างเคร่งครดั มกีระบวนการก ากบัดูแลกจิการที่

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบรบัเรื่องรอ้งเรยีน เพื่อเป็นช่องทางใหพ้นกังาน ลกูคา้ และผูม้สีว่น

ไดเ้สยี สามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแส เกีย่วกบัการทุจรติ การประพฤตมิชิอบหรอืการกระท าผดิจรรยาบรรณธุรกจิ และ

มหีน่วยงานรบัผดิชอบในการจดัการขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส  

 ภายหลงัจากที่บรษิัทฯ ได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจรติและคอรร์ปัชัน่ในพ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ใหค้วามส าคญัดา้นการก ากบัดูแลการปฏบิตัติามแนว

ทางการต่อต้านทุจรติและคอร์รปัชัน่ โดยมอบหมายให้ส านักตรวจสอบภายในมหีน้าที่สอบทานการปฏบิตัิตามคู่มือ

นโยบายต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ เสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเหน็ว่าการปฏบิตังิานมคีวามเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพเพยีงพอกบัการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส และไม่พบ

ประเดน็ทีเ่ป็นสาระส าคญัในเรื่องการปฏบิตัทิีข่ดัต่อกฎหมายและขอ้ก าหนดใดๆ 

 

4.   สอบทานการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานนโยบายและการปฏบิตัติามหลกัการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ และ

บรษิัทย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มกีระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็นระบบทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยมกีาร

พจิารณาสอบทานเกณฑ์ประเมนิความเสีย่งระดบัองคก์ร ตามแนว COSO-ERM และตดิตามการด าเนินการประเมนิ

ความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้จากสถานการณ์หรอืสภาพแวดล้อมทางธุรกจิที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการประเมนิปจัจยั

เสีย่งทีอ่าจจะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว   

บรษิทัฯมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee) ท าหน้าทีก่ าหนดกรอบนโยบาย

การบรหิารความเสีย่งและติดตามการบรหิารความเสีย่งของบรษิัทเป็นประจ าทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเหน็ว่า บรษิัทมรีะบบการบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสมอย่างมปีระสทิธภิาพ เพยีงพอตามนโยบายและแผนกล
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ยุทธ์ของบรษิัทฯ รวมถึงสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทัง้จากภายในและ

ภายนอกบรษิทัฯ 

 

5.   สอบทานระบบการควบคมุภายใน  

      คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบัดูแลและสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจ

ว่าการด าเนินกจิกรรมตรวจสอบภายในมคีวามเหมาะสม และมปีระสทิธผิล เป็นไปอย่างมอีสิระ โดยใหค้วามเหน็ชอบ

ต่อแผนการตรวจสอบประจ าปีที่จดัท าขึ้นตามความเสี่ยงที่ส าคญัของบรษิัทฯ ซึ่งใช้หลกัเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง 

(Risk-based) รวมถงึพจิารณาผลการประเมนิระบบการควบคุมภายในโดยใช ้“แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบ

การควบคุมภายใน” ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ก าหนดขึน้ตามกรอบแนวทาง

ปฏิบตัิด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO 2013) เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทัก่อนเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและ ตดิตามผลการตรวจสอบของส านักตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุก

ไตรมาส เพื่อสอบทานการปฏบิตังิาน และคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามแผนการตรวจสอบ

ที่อนุมตัิและตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพเพียงพอกบัการด าเนินธุรกจิ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส าคญัอนั

อาจจะกระทบต่อการด าเนินกจิการของบรษิทั 

 

6. การพิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าบรกิารสอบบญัช ีโดยพจิารณา

ผลการปฏบิตัิงาน ขอบเขต ประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถ และคุณภาพงานของผู้สอบบญัชใีนรอบปีที่ผ่านมา 

สถานะของผู้สอบบญัช ีขอ้จ ากดัที่มสีาระส าคญั หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้ สอบบญัชีมี

ความเป็นอสิระและเป็นกลางในการปฏบิตังิานอย่างแทจ้รงิ ตลอดจนความเหมาะสมของค่าบรกิารสอบบญัชี 

ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช ีบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชย

ยศ จ ากดั  ในรอบระยะเวลาบญัชปีีที่ผ่านมา พรอ้มทัง้พจิารณาค่าตอบแทนผู้สอบบญัชสี าหรบัปีการเงนิพ.ศ. 2562-

2563 ทีเ่สนอมา โดยเหน็ว่าผลการปฏบิตังิานในรอบปีทีผ่่านมาเป็นทีน่่าพอใจ โดยทีผู่ส้อบบญัชมีคีวามรูค้วามสามารถ 

ประสบการณ์และมคีวามเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นอย่างด ีปฏบิตังิานตามมาตรฐานการประกอบวชิาชพีการสอบ

บญัช ีมคีวามเป็นอสิระ และสง่มอบงานตรงตามเวลาอย่างสม ่าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเสนอใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาและเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ จ ากดั  เป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และไดร้บัค่าบรกิารสอบบญัชตีามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ 

 

 

                                        (นายสทิธ ิลลีะเกษมฤกษ์) 

                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 


