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1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิ จ
1.1)

เป้ ำหมำยกำรดำเนิ นธุรกิ จ
บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) มีนโยบายดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยยึด
หลักการดาเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ภายใต้
นโยบายคุณภาพ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้
วิ สยั ทัศน์
เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้องการ
พันธกิ จ
1.
2.
3.
4.

สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพืน้ ฐานของการพัฒนาระบบการเกษตรทีย่ งยื
ั่ น
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ มี ลู ค่าสูง
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันและเติบโต
พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทัง้ ความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
และชุมชน
5. ส่งเสริมงานด้านนวัตกรรม สนับสนุนการทาวิจยั และพัฒนา เพื่อขยายตัวและเติบโตไปสูธ่ ุรกิจใหม่ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ
นโยบำยคุณภำพ
ผลิตน้าตาลทรายคุณภาพสูง ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ามันใจ
่ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค
เป้าหมายระยะยาวในการดาเนินธุรกิจของบริษทั คือ การเป็ นหนึ่งในผูน้ าในการผลิตน้ าตาล ผลผลิตพลอยได้อ่นื จาก
การผลิตน้าตาล รวมถึงการผลิตทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ซึง่ เห็นได้จากนโยบายในส่วนธุรกิจน้าตาลของบริษทั ได้แก่ “ผลิตน้าตาลทราย
คุณภาพสูง ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ามันใจ
่ ปลอดภัย ต่อผู้บริโภค” ทาให้โรงงานน้ าตาลทัง้ 5 โรงงาน
ภายในกลุ่ม จัดได้ว่าเป็ นกลุ่มโรงงานน้ าตาลลาดับต้นของกลุ่มผู้ผลิตน้ าตาลทัง้ ประเทศที่มปี ระสิทธิภาพการผลิตสูงและผลิต
น้าตาลได้อย่างมีคุณภาพ อีกทัง้ ด้วยเป้าหมายการเป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตผลพลอยได้อ่นื จากการผลิตน้ าตาล และการเห็นศักยภาพ
ของธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจน้ าตาล เช่น ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ทาให้บริษทั มีการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องมาโดย
ตลอด
ในระยะสัน้ บริษัทมีเป้าหมายทีจ่ ะเป็ นหนึ่งในผู้นาทางด้านการบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพทางด้านการผลิต โดย
นาเอาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเข้ามาประยุกต์ใช้กบั ระบบการผลิตและการจัดการ นอกจากนี้ บริษัทเข้าใจว่าความเสีย่ งหลักของ
บริษทั คือ ปริมาณอ้อย โรงงานน้าตาลและธุรกิจต่อยอด ไม่สามารถอยู่รอดได้ถา้ ขาดอ้อยเข้าหีบ บริษทั จึงมีเป้าหมายทีจ่ ะช่วย
ลดต้นทุนการผลิตอ้อย เพิม่ ผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตอ้อยของเกษตรกรชาวไร่ออ้ ย เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่สามารถอยู่
รอด รวมถึงการสร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมให้แก่เกษตรกรชาวไร่
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กำรเปลี่ยนแปลง และพัฒนำกำรที่สำคัญในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
ธุรกิ จน้ำตำล

ตัง้ แต่ ปี 2561 บริษัทได้ลงทุนในเครื่องจักรและขยายกาลังการผลิตน้ าตาลประเภทน้ าเชื่อม (Liquid Sugar) โดยมี
กลุ่มเป้าหมายปจั จุบนั คือลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และวางแผนต่อยอดใน
อนาคตเพื่อจาหน่ ายน้ าเชื่อมในช่องทางการจาหน่ ายอื่น นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2563 บริษทั ได้เริม่ ขยายช่องทางการจาหน่าย
น้ าตาลทรายขาวและน้ าตาลทรายขาวบริสุทธ์ (white sugar and refined sugar) เพื่อจาหน่ ายแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยผ่านทาง
ช่องทางโมเดิรน์ เทรด โดยเริม่ จากการจาหน่ ายผ่านทางห้างสรรพสินค้าแม็คโคร และจะขยายสู่หา้ งสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาร์
เก็ตอื่น ทัง้ นี้ เพื่อรองรับแผนการตลาดในการจาหน่ ายน้ าตาลในกลุ่มน้ าตาลคุณภาพพิเศษอื่นๆ ในอนาคต อาทิเช่น น้ าตาลทราย
ธรรมชาติ น้าตาลออร์แกนิค น้าตาลประเภท low GI (low glycaemic index sugar) และน้าตาลในบรรจุภณ
ั ฑ์พเิ ศษอื่นๆ เป็ นต้น
ธุรกิ จที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2560 ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษ ัท ฯ ครัง้ ที่ 6/2559-2560 ได้ม ีม ติใ ห้ค วบบริษ ัท ( Amalgamation )
ระหว่า ง ( 1 ) บริษ ัท เคเอสแอลจีไอ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษัทฯ กับ (2) บริษทั บีบพี ี โฮลดิง้ จากัด (“BBH”) ซึง่ เป็ น
บริษัทย่อยของบริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และจัดตัง้ บริษัทใหม่ในชื่อ บริษัท บีบจี ไี อ จากัด (“BBGI”) เพื่อ
ประกอบธุรกิจเป็ นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ชวี ภาพ ซึ่งต่อมา ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท บีบจี ไี อ
จากัด แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนเริม่ แรกและทุนเรียกชาระจานวน 2,532 ล้านบาท ทัง้ นี้บริษทั ฯ และ
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในบริษทั บีบจี ไี อ จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลาดับ
ในปี 2561 บริษทั บีบจี ไี อ จากัด ได้จดทะเบียนเป็ นบริษทั มหาชน ในชื่อ บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน) และมีแผนทีจ่ ะ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ในปี 2562 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน) (BBGI)
ครัง้ ที่ 1/2562 ได้มมี ติให้ชะลอการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก รวมถึงการนาหุน้ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ออกไปก่อน ซึ่งปจั จุบนั อยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์ ตลาดทุ นเพื่อ การจดทะเบียนใหม่ เนื่อ งจาก
สถานการณ์ทางด้านตลาดหุน้ ทุนยังไม่เอือ้ อานวยในขณะนี้ ตลอดจนรอความชัดเจนในการทาตลาดของธุรกิจใหม่ อย่างไรก็ดี
ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 BBGI ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษทั ทริส เรทติง้ จากัด ทีร่ ะดับ BBB+ (Stable) ทาให้
BBGI มีทางเลือกในการระดมทุนเพิม่ เติม
จากการขยายธุรกิจและกาลังการผลิตของกิจการในกลุ่มบริษทั BBGI ทาให้ BBGI เป็ นกลุ่มบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจและ
จาหน่ ายเชือ้ เพลิงชีวภาพที่ใหญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย โดยโครงการหลักทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จในระหว่างปี 2561 จนถึงปจั จุบนั (20
ธันวาคม 2563) สรุปได้ดงั นี้
- ดาเนินการขยายกาลังการผลิตไบโอดีเซลจาก 930,000 ลิตรต่อวัน เป็ น 1,000,000 ลิตรต่อวัน
- โครงการก่อสร้างโรงกลันกลี
่ เซอรีนบริสทุ ธิก์ าลังการผลิต 80 ตันกลีเซอรีนบริสทุ ธิต่์ อวัน ซึง่ แล้วเสร็จเมื่อเดือน
ธันวาคม 2563
- ดาเนินการขยายกาลังการผลิต เอทานอลจากกากน้ าตาล และผลผลิตทางการเกษตรอื่น โดยปจั จุบนั มีกาลัง
การผลิตประมาณ 1,000,000 ลิตรต่อวัน (นับรวมกาลังการผลิตของบริษทั ร่วมทุน)
- ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ Manus Bio Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์
ชีวภาพในอนาคต
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ปจั จุบนั โครงการทีอ่ ยู่ระหว่างการพัฒนา โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในปี 2564 รวม 875 ล้านบาทได้แก่
- โครงการโรงงานเอทานอล แห่งที่ 2 ทาให้มกี าลังการผลิตเพิม่ อีก 200,000 ลิตรต่อวัน ทีอ่ าเภอน้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2564
- โครงการโรงงานผลิตไบโอแก๊สและระบบสาธารณูปโภคต่อเนื่อง 2 แห่ง ประกอบด้วย อาเภอน้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น และอาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี คาดว่าจะแล้วเสร็จมกราคม 2565
ภำพรวมกำรประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริษทั
บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ภายใต้กลุม่ เคเอสแอล เป็ นกลุ่มบริษทั ผูผ้ ลิตและจาหน่าย
น้าตาลทรายใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษทั มีโรงงานน้าตาลทีอ่ ยูภ่ ายใต้กลุม่ ธุรกิจทัง้ หมด 5 โรงงาน โดยแบ่ง
สายการผลิตออกเป็ น 3 ภาค ดังนี้
1.3)

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงาน ได้แก่ บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) สาขา อาเภอน้าพอง จังหวัด
ขอนแก่น และ สาขา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
2. ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี มี 2 โรงงาน ได้แก่ บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด และ บริษทั น้าตาลท่า
มะกา จากัด
3. ภาคตะวันออกมี 1 โรงงาน คือ บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด จังหวัดชลบุรี
นอกจากนี้ บริษทั มีโรงงานน้าตาลทีด่ าเนินงานอยู่ทป่ี ระเทศลาว 1 แห่ง ตัง้ อยูใ่ นเมืองสะหวันนะเขด
ผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยผลิต ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักทีเ่ ป็ นน้าตาลทราย
ซึง่ สามารถจาแนกประเภทได้ 5 ประเภท คือ น้าตาลทรายดิบ (Raw Sugar), น้าตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar),
น้าตาลทรายขาว (White Sugar) น้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ (Refined Sugar) และน้าเชื่อม (Liquid Sugar) และผลิตภัณฑ์เสริมที่
เกีย่ วเนื่องทีไ่ ด้จากกระบวนการผลิตน้าตาลทรายอีก เช่น กากน้าตาล (Molasses) กากอ้อย (Bagasses) และกากหม้อกรอง
(Filter Cake) โดยบริษทั ได้ขยายการลงทุนต่อยอดจากกระบวนการผลิตน้าตาล เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ (ดังแสดงในแผนภาพที่ 1.1)
คือ
(1) โรงงานผลิตเอทานอล ซึง่ ใช้ผสมกับน้ามัน เป็ นเชือ้ เพลิงสาหรับรถยนต์ ใช้วตั ถุดบิ คือ กากน้าตาล และน้าอ้อย (ปจั จุบนั
อยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน))
(2) โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ใช้วตั ถุดบิ ที่เป็ นน้ าเสียที่มาจากกระบวนการผลิตเอทานอล มาหมักให้ได้ก๊าซชีวภาพเป็ น
เชือ้ เพลิงเสริมสาหรับโรงไฟฟ้า (ปจั จุบนั อยู่ภายใต้การบริหารของบริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน))
(3) โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้วตั ถุดบิ ที่เป็ นของเสียจากกระบวนการผลิตน้ าตาล (กากหม้อกรอง) และน้ าเสียที่มาจาก
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ และการผลิตเอทานอล
(4) โรงไฟฟ้า ใช้วตั ถุดบิ ทีเ่ ป็ นของเสียจากกระบวนการผลิตน้าตาล (กากอ้อย) และก๊าซชีวภาพทีไ่ ด้จากโรงงานผลิตก๊าซ
ชีวภาพเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และพลังไอน้าขายให้กบั โรงงานในเครือและการไฟฟ้า

............................รับรองควำมถูกต้อง
หน้า 3

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

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

............................รับรองควำมถูกต้อง
หน้า 4

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย มีกำรลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ทุนชำระแล้ว สัดส่วน
กลุ่มธุรกิ จ/ชื่อบริษทั
(ล้ำนบำท) กำรลงทุน ประเภทของธุรกิ จ
ธุรกิ จน้ าตาล
บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
600.00
90.21% ผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายและกากน้าตาล
บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
1,000.00
95.78% ผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายและกากน้าตาล
บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
500.00
98.61% ผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายและกากน้าตาล
บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขต จากัด
687.73
98.00% เพาะปลูกอ้อย ผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายและกากน้าตาล ประเทศลาว
Koh Kong Plantation Co., Ltd.*
468.49
80.00% เพาะปลูกอ้อยทีเ่ กาะกง ประเทศกัมพูชา
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
1,946.69
88.02% ผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายและกากน้าตาล ประเทศกัมพูชา
ธุรกิ จสนับสนุน
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)**
191.66
23.82% รับฝากและขนถ่ายสินค้า ให้เช่าคลังสินค้าและอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจาหน่ายแป้งข้าวสาลี
และบริษทั ย่อย 5 แห่ง
น้ามันปาล์ม และบรรจุภณ
ั ฑ์จากพลาสติก
บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จากัด
20.00
79.55% บริษทั รับอนุญาตส่งออกน้าตาล โดยเป็ นตัวแทนในการส่งออก
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
300.00 100.00% ซือ้ มาขายไปน้าตาลทรายในประเทศ และดาเนินกิจการทางการเกษตร
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
480.00 100.00% จัดหาวัตถุดบิ สาหรับการเพาะปลูกอ้อย
บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
0.25 100.00% ให้บริการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า
Wynn In Trading Co., Ltd.
487.50 100.00% ธุรกิจซือ้ มาขายไปและบริการให้คาปรึกษา
ธุรกิ จพลังงานและเชื้อเพลิ งชีวภาพ
บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)*** และบริษทั ย่อย 5
2,532.00
40.00% บริษทั โฮลดิง้ ทีล่ งทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอฟูเอลและผลิตภัณฑ์เกีย่ วเนื่อง
แห่ง บริษทั ร่วม 1 แห่ง
บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
800.00 100.00% ผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้า

............................รับรองควำมถูกต้อง
หน้า 5

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
กลุ่มธุรกิ จ/ชื่อบริษทั
ธุรกิ จอืน่ ๆ
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด

แบบ 56 - 1

ทุนชำระแล้ว สัดส่วน
(ล้ำนบำท) กำรลงทุน ประเภทของธุรกิ จ
840.00

91.02%

พัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่า และเป็ นศูนย์ฝึกอบรมของกลุม่ บริษทั

หมำยเหตุ
สัดส่วนการลงทุนหมายรวมถึง อัตราการถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมรวมกัน
* ถือทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.
** บริษทั ร่วม : บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย 5 แห่ง ได้แก่ (1) บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด (2) บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด (3) บริษทั
ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด (4) บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด (5) บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
*** บริษทั ร่วม : บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย 5 แห่ง บริษทั ร่วม 1 แห่ง ได้แก่ (1) บริษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จากัด (2) บริษทั บางจากไบโอฟูเอล
จากัด (3) บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) (4) บริษทั บีบจี ไี อ ยูทลิ ติ ้ี แอนด์ เพาเวอร์ จากัด (5) บริษทั วิน อินกรีเดียนส์ จากัด (6) บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล
จากัด (มหาชน) (บริษทั ร่วม) ซึง่ รวมบริษทั ย่อยอีก 3 แห่ง

............................รับรองควำมถูกต้อง
หน้า 6

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

โครงสร้ำงธุรกิ จและกำรถือหุ้นของบริ ษทั ในกลุ่ม ณ 31 ตุลำคม 2563 ดังนี้

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
(บริษทั จดทะเบียน : KSL) ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 2,205 ล้านบาท

ธุรกิ จน้ำตำล

ธุรกิ จพลังงำนและเชื้อเพลิ งชีวภำพ

ธุรกิ จสนับสนุน

บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
600 ล้านบาท (90.21%)

บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
2,532 ล้านบาท (40.00%)

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
191.66 ล้านบาท (23.82%)

บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
1,000 ล้านบาท (95.78%)

บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
800 ล้านบาท (100.00%)

ธุรกิ จอื่นๆ
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
840 ล้านบาท (91.02%)

บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต จากัด
20 ล้านบาท (79.55%)

บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
500 ล้านบาท (98.61%)

บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
300 ล้านบาท (100.00%)

บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขต จากัด
687.73 ล้านบาท (98.00%)

บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
480 ล้านบาท (100.00%)

Koh Kong Plantation Co., Ltd.
468.49 ล้านบาท (80.00%)

บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
0.25 ล้านบาท (100.00%)

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
1,946.69 ล้านบาท (88.02%)

Wynn In Trading Co., Ltd.
487.50 ล้านบาท (100.00%)
............................รับรองควำมถูกต้อง
หน้า 7

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

บริษทั ฯ มีบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมโดยมีรายละเอียดสามารถจาแนกตามประเภทของธุรกิจได้ดงั นี้
ธุรกิ จน้ำตำล
บริษทั น้ ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
เป็ นบริษัทผลิตและจาหน่ ายน้ าตาลและผลพลอยได้อ่นื ๆ สาขาที่ 1 โรงงานตัง้ อยู่ท่อี าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น สามารถหีบอ้อยได้
สูงสุดที่ 40,000 ตันอ้อย/วัน และสาขาที่ 2 โรงงานตัง้ อยู่ทอ่ี าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สามารถหีบอ้อยได้ท่ี 36,000 ตันอ้อย/วัน โดยทัง้ สอง
โรงงานสามารถผลิตได้ทงั ้ น้าตาลทรายดิบ น้าตาลทรายดิบคุณภาพสูง น้าตาลทรายขาว น้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ และน้าเชื่อม
บริษทั น้ ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
เป็ นบริษทั ผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายและผลพลอยได้อ่นื ๆ โรงงานตัง้ อยู่ท่ี อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สามารถหีบอ้อยได้สงู สุด
ที่ 20,000 ตันอ้อย/วัน โรงงานสามารถผลิตได้ทงั ้ น้าตาลทรายดิบ น้าตาลทรายขาว และน้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์
บริษทั โรงงำนน้ ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด
เป็ นบริษทั ผลิตและจาหน่ายน้ าตาลทรายและผลพลอยได้อ่นื ๆ โรงงานตัง้ อยู่ท่ี อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (เดิมเมื่อเริม่ ต้นกิจการ
โรงงานตัง้ อยู่ท่ี อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุร)ี สามารถหีบอ้อยได้สงู สุดที่ 32,000 ตันอ้อย/วัน โรงงานสามารถผลิตได้ทงั ้ น้าตาลทราย
ดิบ น้าตาลทรายขาว และน้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์
บริษทั น้ ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี จำกัด
เป็ นบริษทั ผลิตและจาหน่ ายน้ าตาลทรายและผลพลอยได้อ่นื ๆ โรงงานตัง้ อยู่ท่ี อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สามารถหีบอ้อยได้สงู สุดที่
3,500 ตันอ้อย/วัน โรงงานสามารถผลิตได้ทงั ้ น้าตาลทรายดิบ และน้าตาลทรายดิบคุณภาพสูง
บริษทั น้ ำตำลสะหวันนะเขต จำกัด
เป็ นบริษทั ทีไ่ ด้รบั สัมปทานพืน้ ทีส่ าหรับเพาะปลูกอ้อยประมาณ 10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จากรัฐบาลลาวโดยบริษทั จะเพาะปลูกอ้อย
เอง และมีโรงงานน้าตาลทีส่ ะหวันนะเขต สามารถหีบอ้อยได้สงู สุดที่ 3,000 ตันอ้อยต่อวัน โรงงานสามารถผลิตน้าตาลทรายดิบ
Koh Kong Plantation Co., Ltd and Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd
เป็ นบริษัทที่ได้รบั สัมปทานพื้นที่สาหรับเพาะปลูกอ้อย ณ วันที่ 31 ตุ ลาคม 2563 มีสมั ปทานพื้นที่ รวมประมาณ 18,097 เฮกเตอร์
(112,856 ไร่) จากรัฐบาลกัมพูชาโดยบริษทั จะเพาะปลูกอ้อยเอง และมีโรงงานน้าตาลทีเ่ กาะกง สามารถหีบอ้อยได้สงู สุดที่ 6,000 ตันอ้อย
ต่อวัน โรงงานสามารถผลิตได้ทงั ้ น้าตาลทรายดิบ และน้าตาลทรายขาว
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ธุรกิ จพลังงำนและเชื้อเพลิ งชีวภำพ
บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
บริษัท บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อ เดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเกิดจากการควบรวมบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิต และจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ชวี ภาพของ บริษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิต และจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ชวี ภาพของ
บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดยบริษทั แห่งใหม่น้ี ดาเนินธุรกิจในลักษณะโฮลดิง้ คอมปานี ทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั ต่างๆ ดังนี้
- บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเอทานอลจาก กากน้ าตาล กาลังการผลิต
เอทานอล 450,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนการถือหุน้ 99.99%
- บริษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอลจาก มันสาปะหลัง กาลังการผลิต
เอทานอล 150,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนการถือหุน้ 85%
- บริษทั บางจากไบโอฟูเอล จากัด ประกอบธุรกิจผลิต และจาหน่ายไบโอดีเซล กาลังการผลิต 1,000,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนการ
ถือหุน้ 70%
- บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเอทานอลจาก มันสาปะหลัง ธุรกิจแป้งมัน และ
พลังงาน กาลังการผลิตเอทานอล 400,000 ลิตรต่อวัน สัดส่วนการถือหุน้ 21.28%
- บริษทั บีบจี ไี อ ยูทลิ ติ ี แอนด์ เพาเวอร์ จากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายก๊าซชีวภาพ ไอน้ า และไฟฟ้า สัดส่วนการถือหุน้
100%
- บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จากัด ประกอบธุรกิจผลิต จาหน่ าย นาเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและเคมีภัณฑ์ทุกประเภท
สัดส่วนการถือหุน้ 51%
ทาให้บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน) เป็ นกลุ่มบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายเชื้อเพลิงชีวภาพทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศ
โดยมีกาลังการผลิตของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมรวมกัน 2,000,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็ นกาลังการผลิตเอทานอลรวม 1,000,000 ลิตรต่อ
วัน และกาลังการผลิตไบโอดีเซล 1,000,000 ลิตรต่อวัน นอกจากนี้ มีการเข้าทาสัญญาซือ้ หุน้ บุรมิ สิทธิของ
์ Manus Bio Inc. ซึง่ จดทะเบียน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชวี ภาพ เป็ นจานวนทัง้ สิน้ 25 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึง่ บริษทั นี้จะเป็ น
บริษทั หลัก (flagship company) ในการขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ชวี ภาพต่อไปในอนาคต
บริษทั โรงไฟฟ้ำน้ ำตำลขอนแก่น จำกัด
ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปลายปี 2546 เป็ นบริษัทที่จดั ตัง้ เพื่อดาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าและผลิตไอน้ าโดยใช้กากอ้อยเป็ นเชื้อเพลิงหลัก โดย
จาหน่ายไฟฟ้าพร้อมกับไอน้าให้โรงงานน้าตาล โรงงานอื่นๆ ในกลุ่ม รวมถึงการไฟฟ้าฝา่ ยผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
ธุรกิ จสนับสนุน
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) (TSTE ) และบริษทั ย่อย
บริษทั เป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่าคลังเก็บสินค้า บริการขนถ่ายสินค้าขึน้ เรือเดินสมุทร
บริการท่าเทียบเรือและบริการสินค้าผ่านท่า โดยท่าเรือและคลังสินค้า ตัง้ อยู่ท่อี าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ริมแม่น้าเจ้าพระยา
ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็ นบริษทั น้าตาลในกลุ่ม KSL โรงงานน้าตาลอื่นทีถ่ อื หุน้ โดยพันธมิตรทางการค้าอื่นๆ และลูกค้าทัวไป
่
นอกจากนี้ทาง
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั แม่ของบริษทั ย่อยอีก 5 บริษทั ซึง่ ดาเนินธุรกิจหลัก ๆ คือ ธุรกิจซือ้ ขาย ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้งสาลี ธุรกิจผลิตถุงกระสอบพลาสติก โรงงานผลิตน้ามันปาล์ม และธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์ (รายละเอียดดู
ได้จากข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) (TSTE) และ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
(TMILL))
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บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
บริษทั จัดตัง้ ขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็ นบริษทั ส่งออกน้าตาลรับอนุญาตตามข้อกาหนดของ พรบ. อ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ดาเนิน
ธุรกิจเป็ นตัวแทนของบริษทั น้าตาลในกลุ่มและบริษทั น้าตาลอื่นๆ ในการส่งออกน้าตาลไปต่างประเทศ
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัทจัดตัง้ ขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ปจั จุบนั ดาเนินธุรกิจซื้อมาขายไปน้ าตาลทรายและผลิตภัณฑ์ท่เี กีย่ วข้องสาหรับลูกค้าภายในประเทศ
นอกจากนี้บริษทั ได้มกี ารเพาะปลูกอ้อยในทีด่ นิ ของบริษทั เอง
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จำกัด
บริษทั จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดหาและจัดจาหน่ายวัตถุดบิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร เช่น จาหน่ ายปุ๋ยอินทรีย์ และรวมถึงการ
ให้บริการทางการค้าต่างๆ
บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
บริษทั จัดตัง้ ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจขนส่งน้าตาลและสินค้าอื่นๆ ปจั จุบนั บริษทั ยังไม่ได้เริม่ ดาเนินการ
Wynn In Trading Co., Ltd.
บริษทั ดาเนินธุรกิจซือ้ มาขายไประหว่างประเทศ ให้คาปรึกษา และการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริษทั เข้าไปถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100
ธุรกิ จอื่นๆ
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
บริษทั ดาเนินธุรกิจทาสวนเกษตรและบ้านพักตากอากาศทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรใี นชื่อ “ริเวอร์แควปาร์คแอนด์รสี อร์ท ” โดยให้บริการบ้านพัก
และใช้เป็ นทีจ่ ดั อบรมสัมมนาให้แก่บุคลากรภายในกลุ่ม และลูกค้าทัวไป
่ นอกจากนี้ยงั ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารสานักงาน ย่านใจกลาง
เขตธุรกิจในกรุงเทพมหานครโดยเป็ นเจ้าของอาคารลิเบอร์ต้สี แควร์ สีลม ซึง่ เป็ นอาคารสูง 22 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 6 ชัน้ มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่ารวม
ประมาณ 19,151 ตารางเมตร ทัง้ ยังมีการลงทุนในทีด่ นิ อื่นเพื่อการให้เช่าและจาหน่ายในอนาคต
สมำชิ กองค์กร
บริษทั ฯ เป็ นสมาชิกของสมาคมจานวนหนึ่งและมีผแู้ ทนของบริษทั ฯ เป็ นกรรมการในองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
โดยตรงบางแห่ง ดังต่อไปนี้ คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – กลุม่ อาหาร/น้าตาล สมาคมผูผ้ ลิตน้าตาลและชีวพลังงานไทย และ
บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จากัด
สาหรับนโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริษั ทย่อยและบริษัทร่วมในกลุ่มนัน้ จะจัดบริษัทที่มลี กั ษณะธุรกิจคล้ายกันอยู่
ภายใต้บริหารงานคณะผูบ้ ริหารเดียวกัน เช่น บริษทั ในธุรกิจน้าตาลทัง้ 4 บริษทั จะอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารชุด
เดียวกัน ส่วนบริษทั ในธุรกิจสนับสนุ น ได้แก่ ธุรกิจพลังงานและสารเคมี และธุรกิจอื่นๆ บริษทั จะจัดส่งบุคลากรของบริษทั เข้าไปร่วมเป็ น
กรรมการบริษทั เพื่อร่วมในการกาหนดนโยบายและในบางบริษทั ย่อย บริษทั ได้ส่งบุคลากรของบริษทั เองเข้าไปดารงตาแหน่ งผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษทั ย่อย เพื่อให้บริษทั ย่อยดังกล่าวดาเนินนโยบายบริหารสอดคล้องกับบริษทั ใหญ่
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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิ จ
2.1) โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษทั
ปี 2563

% การถือหุน้
ของบริษทั
ปี 2563

รายได้

1. บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

บริษทั แม่

(ล้านบาท)
6,267

2. บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด

90.21%

3. บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด

ชือ่ บริษทั

ปี 2562
%

รายได้

ปี 2561
%

35%

(ล้านบาท)
11,224

1,664

9%

95.78%

3,029

4. บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด

98.61%

5. บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จากัด

รายได้

%

43%

(ล้านบาท)
9,819

38%

2,395

9%

2,888

11%

17%

3,298

13%

4,274

17%

492

3%

571

2%

562

2%

79.55%

16

0%

19

0%

17

0%

6. บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด

100.00%

2,579

15%

3,588

14%

3,643

14%

7. บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด

100.00%

149

1%

360

1%

382

1%

8. บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด

91.02%

164

1%

190

1%

193

1%

9. บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด

100.00%

2,901

16%

3,822

15%

3,420

13%

10. Koh Kong Plantation Co., Ltd. *

80.00%

0

0%

12

0%

45

0%

11. Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

88.02%

1

0%

45

0%

366

1%

12. บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขต จากัด

98.00%

498

3%

309

1%

199

1%

13. Wynn In Trading Co., Ltd.

100.00%

0

0%

0

0%

0

0%

14. บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด

100.00%

0

0%

0

0%

0

0%

รวม

17,759

100%

25,833

100%

25,808

100%

หักรำยกำรระหว่ำงกัน

-5,907

-7,978

-7,996

รวมรำยได้

11,853

17,855

17,812

* ถือทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd
(คาอธิบายการเปลีย่ นแปลงของรายได้ และผลการดาเนินงานรายกลุ่มธุรกิจ โปรดดู ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน)
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2.2) กำรประกอบธุรกิ จของแต่ละสำยผลิ ตภัณฑ์
ผลิ ตภัณฑ์หลัก : น้ำตำล
น้ำตำล : ลักษณะผลิ ตภัณฑ์
บริษทั เป็ นกลุ่มบริษทั น้ าตาลในประเทศไทยทีไ่ ด้ผ่านการตรวจรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตาม “มาตรฐาน SQF 2000”,
“มาตราฐาน ISO 9001 Version 2000” รวมทัง้ “มาตราฐานระบบวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ ้องควบคุม ” หรือ HACCP น้ าตาล
ทรายที่ กลุ่มบริษทั ผลิตสามารถจาแนกได้ตามประเภทและเกรดของความบริสทุ ธิของน
์ ้าตาลเป็ น 5 ชนิด ได้แก่
น้าตาลทรายดิบ (Raw Sugar) - เป็ นน้าตาลทรายมีค่าสีสงู กว่า 1,500 ICUMSA สีจะมีลกั ษณะเป็ นสีน้าตาลเข้ม มีสงิ่ สกปรกเจือ
ปนสูง ความบริสุทธิต์ ่า การขนถ่ายจะขนถ่ายในลักษณะเป็ น BULK ไม่ได้ใส่ในกระสอบ น้ าตาลชนิดนี้ไม่สามารถนาไปบริโภคโดยตรงได้
ผูซ้ อ้ื จะต้องนาน้าตาลไปผ่านกระบวนการรีไฟน์ หรือทาให้บริสทุ ธิก่์ อนเพื่อผลิตเป็ นน้าตาลทรายขาวหรือน้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์
น้ าตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar) - เป็ นน้ าตาลทรายมีค่าสีอยู่ระหว่าง 1,000 - 1,500 ICUMSA ไม่สามารถนาไป
บริโภคได้โดยตรง การขนส่งลักษณะเป็ น BULK ราคาจะถูกกว่าน้าตาลทรายขาว และน้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์
น้ าตาลทรายขาว (White Sugar) - เป็ นน้ าตาลทรายมีค่าสีประมาณ 46 - 200 ICUMSA มีค่าโพลาไรเซชันไม่
่ น้อยกว่า 99.50
ดีกรี น้ าตาลประเภทนี้โดยทัวไปเป็
่
นน้ าตาลทรายทีป่ ระชาชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้เป็ นวัตถุดบิ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทีต่ ้องการ
ความบริสทุ ธิปานกลาง
์
น้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ (Refined Sugar) - เป็ นน้าตาลทรายมีค่าสีไม่เกิน 45 ICUMSA มีลกั ษณะเด่นคือมีความบริสทุ ธิสู์ ง เป็น
น้าตาลทีน่ ิยมใช้ในอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งใช้น้าตาลทีม่ คี วามบริสทุ ธิมาก
์ เช่น อุตสาหกรรมยา เครื่องดื่มประเภทน้าอัดลมและเครื่องดื่มบารุง
กาลัง
น้ าเชื่อม (Liquid Sugar) - เป็ นน้ าตาลทีไ่ ด้จากการแปรสภาพของผลึกน้ าตาล เป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ่าสีไม่เกิน 35 ICUMSA และมี
ความเข้มข้นประมาณ 66.5 - 67.50% มีลกั ษณะเด่นคือมีความบริสุทธิสู์ ง เป็ นผลิตภัณฑ์ทน่ี ิยมนามาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อความสะดวก
ในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องดื่มประเภทน้าอัดลมและเครื่องดื่มบารุงกาลัง
ภายหลังจากทีม่ กี ารผ่านกระบวนการผลิตน้าตาลแล้ว ของเหลวทีเ่ หลือทีไ่ ม่สามารถทาให้เป็ นเม็ดน้ าตาลได้ หรือต่ากว่าจุดคุม้ ทุน
ทีจ่ ะไปทาเป็ นน้ าตาลเรียกว่ากากน้ าตาล กากน้ าตาลจัดเป็ นผลพลอยได้จากการผลิตน้ าตาลทรายทีย่ งั มีมลู ค่าโดยทัวไปจะมี
่
สว่ นประกอบ
ของสารต่างๆ คือ น้า 20% น้าตาลซูโครส 30% น้าตาลอินเวอร์ท 32% อินทรียส์ ารซึง่ ไม่ใช่น้าตาล 12% และ เถ้า 6% และในปริมาณอ้อย
1 ตัน โรงงานน้ าตาลจะได้ผลผลิตกากน้ าตาลประมาณ 45 - 50 กิโลกรัม ดังนัน้ ผลผลิตกากน้ าตาลในแต่ละปี จะมีมากน้อยเพียงใดขึน้ อยู่
กับปริมาณอ้อยเข้าหีบของโรงงานน้ าตาลในแต่ละปี กากน้ าตาลสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมชีวะเคมี
(Biochemistry Industry) ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้มกลันสุ
่ รา อุตสาหกรรมผลิตยีสต์ อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (โดยผสมกับมันสาปะหลังและชานอ้อย) อุตสาหกรรมผลิตน้ าส้มสายชู อุตสาหกรรมผลิตซีอ๊วิ และซอสปรุงรส
ต่างๆ ซึง่ ถือเป็ นอุตสาหกรรมปลายน้าของการผลิตน้าตาล
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สาหรับของเสียจากกระบวนการผลิตน้ าตาลทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ไ ด้จะมีกากอ้อยและกากหม้อกรอง กากอ้อย เป็ นส่วน
ของอ้อยทีไ่ ด้จากกระบวนการหีบอ้อยจากชุดลูกหีบชุดสุดท้าย โดยปจั จุบนั บริษทั ใช้กากอ้อยเป็ นเชือ้ เพลิงสาหรับผลิตไฟฟ้าและไอน้ าเพื่อ
ใช้ในกระบวนการผลิตน้ าตาล และจาหน่ ายให้กบั การไฟฟ้า ส่วนกากหม้อกรอง เป็ นกากที่ได้จากกระบวนการกรองตะกอนในระบบ
สูญญากาศ กากหม้อกรองทีไ่ ด้สามารถนาไปเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตปุ๋ยเพื่อการเกษตรทัวไป
่ ในอดีตบริษทั ให้กากหม้อกรองดังกล่าวแก่
ชาวไร่อ้อยที่นาอ้อยมาส่งโรงงานเพื่อเป็ นการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่ใกล้เคียง และปจั จุบนั ภายหลังจากที่บริษัทย่อยเริม่ ดาเนิน
กิจการผลิตแอลกอฮอล์และสารเคมีต่อเนื่อง น้ าเสียทีไ่ ด้จากโรงงานจะสามารถนาไปผสมกับกากหม้อกรอง ผ่านกระบวนการย่อยสลาย
(BIODECOMPOSE) ซึง่ จะได้ผลิตภัณฑ์ป๋ ยอิ
ุ นทรียท์ ม่ี คี ุณภาพเหมาะสมแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย ซึง่ จะทาให้เกิดการทาธุรกิจทีค่ รบวงจร
น้ำตำล : กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขัน
ภาพรวมการตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศ
ภาพรวมของตลาดน้ าตาลโลกนัน้ ผลผลิตน้ าตาลโลก ฤดูการผลิต 2562/63 มีประมาณ 181.11 ล้านตัน (ปริมาณน้าตาลทราย
ดิบ) ลดลง 4.22 ล้านตัน หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 2.27 เมื่อเทียบกับฤดูการผลิต 2561/62 ในขณะเดียวกันความต้องการบริโภคโลกรวม
เท่ากับ 181.22 ล้านตัน ลดลง 0.56 ล้านตัน หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.30 เมื่อเทียบกับฤดูการผลิต 2561/62 โดยปริมาณน้าตาลคงเหลือ
ปลายปี ลดลงเล็กน้อยจากระดับ 77.83 ล้านตัน ในฤดูการผลิต 2560/2561 เป็ น 76.78 ล้านตัน ในฤดูการผลิต 2562/63 ซึง่ คิดเป็ นอัตรา
ร้อยละ 41 ของปริมาณความต้องการบริโภค ระดับน้าตาลคงเหลือดังกล่าวเพียงพอสาหรับการบริโภคประมาณ 4.9 เดือน โดยผลผลิตทัว่
โลกยังถูกคาดการณ์ว่าจะผลิตขาดดุลเล็กน้อย ทัง้ นี้ความต้องการบริโภคน้ าตาลในปี 2563 ชะลอตัวอันเนื่องมาจากมาตรการล็อคดาวน์
เหตุมาจากโรคระบาด Covid-19 มีผลให้ในบางประเทศยังมีสต๊อกน้ าตาลอยู่ค่อนข้างสูง ประกอบกับผูผ้ ลิตรายใหญ่ข องโลก บราซิล ปรับ
เพิม่ สัดส่วนการผลิตน้าตาลมากขึน้ จึงส่งผลให้ปี 2563 ในช่วงไตรมาสที่ 2 ราคาน้าตาลตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง
แผนภาพที ่ 2.1: ดุลน้ าตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP)

หมำยเหตุ ปี 2562/63 และ 2563/64 เป็นตัวเลขประมาณการ
แหล่งทีม่ า : Platts ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
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ในช่วงกลางปี 2563 ซึง่ เป็ นทีค่ าดการณ์ว่าผลผลิตอ้อยในปี 2562/63 จากประเทศไทยและประเทศอินเดียจะลดลง เนื่องจาก
สภาพอากาศแห้งแล้ง แต่ประเทศบราซิลตัดสินใจปรับเพิม่ สัดส่วนการผลิต น้าตาล ซึง่ ได้ส่งผลกระทบให้ราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็วจาก
ระดับราคาที่ 15 เซนต์ต่อปอนด์ ช่วงต้นปี ลงมาทีร่ ะดับ 9-10 เซนต์ต่อปอนด์ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2563 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี
2563 ราคาได้ปรับตัวกลับมานอยู่ในช่วงราคาระดับ 14 -15 เซนต์ต่อปอนด์
จากการประมาณการของ Platts Analysis ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 คาดว่าผลผลิตในปี 2562/63 และปี 2563/64 จะขาดดุล
เล็กน้อย จะเห็นได้ว่า ราคาน้าตาลในช่วง 2 - 3 ปีทผ่ี ่านมามีความผันผวนค่อนข้างมาก เนื่องจากสภาพภูมอิ ากาศทีแ่ ปรปรวน การเกิด
อุทกภัย ภัยแล้งหรืออากาศหนาวจัด ล้วนส่งผลกระทบต่อปริมาณน้าตาลในตลาดและราคาน้าตาล นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงปริมาณสต็อก
น้าตาลโลกว่าอยู่ทร่ี ะดับเหมาะสมหรือไม่ ปริมาณการผลิต และการใช้เอทานอล ปริมาณการเข้าเก็งกาไรของกองทุน และนโยบายภาครัฐ
ในประเทศของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคทีส่ าคัญ ทีจ่ ะส่งผลต่อราคาน้าตาลตลาดโลกเช่นกัน
แผนภำพที่ 2.2: แสดงรำคำน้ำตำลตลำดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ปี

สำหรับช่องทำงกำรจำหน่ ำยในกำรส่งออกของโรงงำนน้ำตำลไทย สำมำรถแบ่งเป็ นดังนี้
(1) การขายผ่านเทรดเดอร์ (Traders) เช่น บริษัทเทรดเดอร์ต่างชาติ อาทิ เช่น Wilmar, Cofco, Alvean, Sucden เป็ นต้น เทรด
เดอร์จะเสนอขายน้าตาลไทยไปให้ผซู้ อ้ื ทีป่ ระเทศปลายทางในต่างประเทศ ในการขายให้กบั เทรดเดอร์ ถือเป็ นการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในส่วนของคู่สญ
ั ญาในเรื่องของการเก็บเงินไม่ได้ และลดความยุ่งยากในการจัดการเรื่องการขนส่งทางเรือไปยัง
ประเทศปลายทาง โดยเงื่อนไขการขายส่งออกจะเป็ น Free on Board ณ ท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือแหลมฉบัง ซึง่ โรงงานน้าตาล
ในประเทศไทยจะรับผิดชอบการขนส่ง ถึงท่าเรือทีส่ ง่ ออกในประเทศไทยเท่านัน้
(2) การส่งออกผ่านชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศกัมพูชา, ประเทศลาว ประเทศเมียนม่า และประเทศเวียดนาม
โดยขายให้กบั ผูค้ า้ น้าตาลชายแดน เพื่อการส่งมอบไปยังประเทศเพื่อนบ้านทีม่ ชี ายแดนติดกัน
(3) การขายให้กบั ผูผ้ ลิตสินค้าเพื่อการส่งออกในประเทศทีใ่ ช้น้ าตาลเป็ นวัตถุดบิ เนื่องจากราคาน้ าตาลภายในประเทศสูงกว่าราคา
น้ าตาลต่างประเทศ ทาให้ผผู้ ลิตทีใ่ ช้น้ าตาลเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตสินค้าของตน เพื่อนาไปส่งออกไม่สามารถแข่งขันกับผูผ้ ลิต
รายอื่นในตลาดโลกได้ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน ทาง
ภาครัฐจึงเปิ ดโอกาสให้ผู้ผลิต สินค้าเพื่อการส่งออกสามารถขออนุ ญาตซื้อน้ าตาลได้ท่รี าคาน้ าตาลตลาดโลก โดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขทีท่ างภาครัฐกาหนด
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ภำพรวมกำรตลำด และภำวะอุตสำหกรรมในตลำดในประเทศ
ตัง้ แต่ปี 2561 ประเทศไทยได้มกี ารปรับเปลีย่ นระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล ซึง่ ทาให้ไม่มรี ะบบโควตา และไม่มกี ารกาหนด
ราคาจาหน่ ายน้ าตาลภายในประเทศ ส่งผลให้ตลาดในประเทศเสรี และราคาน้ าตาลในประเทศจะลอยตัวแปรผันตามราคาน้ า ตาล
ตลาดโลก บวกด้วย พรีเมีย่ มของน้าตาลทีจ่ าหน่ายภายในประเทศ ส่งผลให้ในภาพรวมการขายน้าตาลในประเทศและขายส่งออกจึงเป็ นไป
ตามกลไกของตลาด และขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการผลิตของผู้ขายแต่ละรายซึง่ แตกต่างกันไป ทัง้ นี้สดั ส่วนการขายน้ าตาลของกลุ่ม
บริษทั สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี ตารางที่ 2.3 อย่างไรก็ดี สาระสาคัญของพระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน้าตาลไทย ในเรื่องการแบ่งปนั
ผลประโยชน์กบั ชาวไร่ยงั คงเดิม
สภำวะกำรแข่งขัน และคู่แข่งขัน
ในปี 2563 ประเทศไทยมีโรงงานน้ าตาลทีเ่ ดินเครื่องผลิตจานวน 58 โรง โดยแบ่งเป็ นกลุ่มโรงงานน้ าตาลซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่
ของประเทศไทยได้เป็ น 6 กลุ่มใหญ่ และที่เหลือเป็ นผู้ผลิตรายย่อย จานวนของโรงงานน้ าตาลปจั จุบนั ถูกควบคุมจากทางภาครัฐโดย
ผูป้ ระกอบการโรงงานน้าตาลต้องได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย และกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมก่อน จึงจะ
สามารถขยายกาลังการผลิต หรือย้ายฐานการผลิต หรือสร้างโรงงานน้าตาลแห่งใหม่ได้
ฤดูการหีบอ้อยจะเริม่ ประมาณเดือนธันวาคมของแต่ละปี จนถึงประมาณต้นเดือนเมษายน สาหรับการปี การผลิต 2562/2563
ปริมาณอ้อยเข้าหีบในประเทศไทยจานวน 74 ล้านตัน สามารถผลิตน้าตาลได้จานวนรวม 8.4 ล้านตัน โดยกลุ่มโรงงานน้าตาลขอนแก่น ถือ
ได้ว่าเป็ นกลุ่มผูผ้ ลิตทีม่ ปี ริมาณอ้อยเข้าหีบเป็ นอันดับ 4 มีสว่ นแบ่งตลาดประมาณร้อยละ7.02
ตารางที ่ 2.3: ยอดขายน้ าตาล และสัดส่วนการขายในประเทศ 3 ปี ย้อนหลัง
2563
ยอดขายและราคาขาย

2562

ปริ มาณ ราคาเฉลีย่
จานวนเงิ น
(ตัน) (บาทต่ อตัน) (ล้านบาท)

ยอดรวมการขายน้าตาล
ขายในประเทศ
ขายต่ างประเทศ

693,830
164,067
529,762

% ปริ มาณการขายในประเทศ / ปริ มาณการขายรวม

24%

12,717
17,535
11,225

8,823
2,877
5,946

ปริ มาณ
(ตัน)
1,255,593
230,145
1,025,448
18%

2561

ราคาเฉลีย่
จานวนเงิ น
(บาทต่ อตัน) (ล้านบาท)
11,084
16,431
9,884

13,917
3,781
10,135

ปริ มาณ
(ตัน)
1,091,228
187,656
903,572

ราคาเฉลีย่
จานวนเงิ น
(บาทต่ อตัน) (ล้านบาท)
12,585
17,880
11,485

13,733
3,355
10,378

17%

น้ำตำล : กำรจัดหำผลิ ตภัณฑ์และบริกำร
นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงานจัดเป็ นหัวใจสาคัญอันดับต้น ๆ ของโรงงานน้ าตาล เนื่องจากสภาวะในปจั จุบนั ที่
อุตสาหกรรมน้ าตาลมีกาลังการผลิตรวมมากกว่าปริมาณอ้อยทีม่ ใี นประเทศทาให้ทุกโรงงานน้ าตาลต้องหาอ้อยมาป้อนโรงงานให้ได้มาก
ที่สุดเพื่อลดต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ต่ อหน่ วยลง ปจั จุบนั วิธีหลักที่กลุ่มโรงงานน้ าตาลใช้เพื่อการจัดหาวัตถุ ดิบคือระบบการให้การ
สนับสนุ นทางการเงินแก่ชาวไร่ หรือเป็ นทีร่ จู้ กั กัน ในอุตสาหกรรมในระบบ “เกี๊ยว” ระบบการให้การสนับสนุ นทางการเงินของโรงงานจะ
เป็ นการทาสัญญาซือ้ อ้อยล่วงหน้าจากเกษตรกรโดยทีเ่ กษตรกรจะสามารถขอเงินกูจ้ ากโรงงานน้ าตาลเพื่อนาไปใช้ในการลงทุนปลู กอ้อย
เมื่อถึงฤดูเก็บเกีย่ วชาวไร่จะนาอ้อยมาส่งให้แก่โรงงานและโรงงานจะหักค่าอ้อยดังกล่าวจากเงินกูท้ ไ่ี ด้ให้แก่เกษตรกรแต่ละรายไป
กลยุทธ์ทผ่ี ่านมาทีบ่ ริษทั ใช้ในการจัดหาวัตถุดบิ คือการทาให้ชาวไร่ออ้ ยทีส่ ่งอ้อยให้กบั โรงงานได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะยาว
ซึง่ จะทาให้ชาวไร่ออ้ ยมีแรงจูงใจทีจ่ ะปลูกอ้อยเพื่อป้อนโรงงานต่อไปและเป็ นการเติบโตไปพร้อมกับโรงงาน นโยบายหลักของบริษทั ทีใ่ ช้
โดยเฉพาะทีภ่ าคอีสานคือ “ชาวไร่ร่ารวย โรงงานรุ่งโรจน์ ชุมชนชื่นชอบ” ซึง่ เป็ นนโยบายทีม่ ุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมอาชีพระยะยาว
ให้แก่ชาวไร่ออ้ ยและเป็ นระบบทีต่ ดั ตัวกลางหรือ “หัวหน้าโควตา” ออกไปทาให้บริษทั สามารถรูถ้ งึ ปญั หาของชาวไร่ได้โดยตรงและสามารถ
ให้การช่วยเหลือชาวไร่ได้ อีกทัง้ บริษทั ยังให้การสนับสนุนทางด้านเครื่องมือ วิชาการและปจั จัยการผลิตเช่นให้เงินกูเ้ พื่อซือ้ รถขนอ้อยแก่
ชาวไร่รายย่อยการให้กากหม้อกรองแก่ชาวไร่เพื่อนาไปใช้เป็ นปุ๋ยสาหรับการปลูกอ้อยโดยไม่คดิ มูลค่า การส่งผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านเกษตร
............................รับรองควำมถูกต้อง
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มาให้ความรูใ้ นเรื่องการปลูกอ้อย การป้องกันและการกาจัดศัตรูพชื การกระทาดังกล่าวจัดเป็ นกลยุทธ์ทท่ี าให้บริษทั มีความสัมพันธ์ท่ดี กี บั
ชาวไร่และก่อให้เกิดการเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างเป็ นระบบ
นโยบำยกำรผลิ ต
บริษทั มุง่ เน้นการผลิตน้าตาลทรายขาวและขาวบริสทุ ธิให้
์ ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถหาตลาดได้ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวเป็ นสินค้า
ทีม่ รี าคาขายสูงและให้ผลตอบแทนกาไรมากกว่า นอกจากนี้ บริษทั ยังคงนโยบายการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการที่
บริษทั มีประสิทธิภาพการผลิตทีด่ ี สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม จะช่วยให้บริษทั มีตน้ ทุนต่อหน่วยลดลง เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
นโยบำยกำรตลำด
บริษัทมุ่งเน้นการขายตรงให้กบั ภาคอุตสาหกรรมโดยบริษทั ให้ ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้าและการส่งมอบทีต่ รงเวลา โดย
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและขนมหวานเป็ นหลัก
นอกเหนื อ จากกลยุท ธ์ก ารมุ่งเน้ นการขายให้ก ับภาคอุ ตสาหกรรมแล้ว บริษัท เองยังให้ความสาคัญกับการขายน้ า ตาลให้กบั
ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก (re-exporter) เนื่องจากการขายน้ าตาลให้กลุ่มผูผ้ ลิตดังกล่าวบริษทั จะได้รบั
ผลตอบแทนทีด่ กี ว่าการขายส่งออกทัวๆ
่ ไปเนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งทีถ่ ูกกว่า
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีส่ าคัญของกระบวนการผลิตน้ าตาลทรายจะเกิดจากน้ าเสียทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต และฝุ่นขีเ้ ถ้าทีเ่ กิด
จากการเผาไหม้ของหม้อไอน้า ซึง่ บริษัทได้คานึงถึงและหามาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และให้เป็ นไป
ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
น้ำตำล : งำนที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี –

ผลิ ตภัณฑ์หลัก : ไฟฟ้ ำและไอน้ำ
ไฟฟ้ ำและไอน้ำ : ลักษณะผลิ ตภัณฑ์
โครงการนี้อยู่ภายใต้ บริษทั โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จากัด โดยจาหน่ ายไฟฟ้าพร้อมกับไอน้ าให้โรงงานน้ าตาล และโรงงาน
อื่นๆ ในกลุ่ม รวมถึงสามารถจาหน่ ายให้กบั การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ เมื่อมีไฟฟ้าทีเ่ กินความต้องการของกลุ่ม
ปจั จุบนั บริษทั มีสาขารวม 3 สาขา โดยสาขาทีห่ นึ่งตัง้ อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน้ าตาลขอนแก่น อ.น้าพอง จ.ขอนแก่น มีกาลังการผลิตไฟฟ้า
30 เมกะวัตต์ โดยจาหน่ายให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จานวน 20 เมกะวัตต์ สาขาทีส่ องตัง้ อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย อ.บ่อพลอย
จ.กาญจนบุร ี (โครงการพลังงานทดแทนบ่อพลอย) มีกาลังการผลิตไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ โดยจาหน่ ายให้กบั การไฟฟ้าฝา่ ยผลิต จานวน
30 เมกะวัตต์ และสาขาที่สามตัง้ อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน้ าตาลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย มีกาลังการผลิตไฟฟ้า 70 เมกะวัตต์ โดย
จาหน่ายให้กบั การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จานวน 2.12 เมกะวัตต์
ไฟฟ้ ำและไอน้ำ : กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขัน
เนื่องจากธุรกิจนี้เป็ นการจ่ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ดังนัน้ จึงมีผรู้ บั
ซือ้ ทีแ่ น่นอน จึงไม่มกี ารแข่งขันกันทางการตลาด ทัง้ นี้ ไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งและไอน้า ทางบริษทั ได้ขายให้แก่บริษทั ในเครือ เพื่อใช้สาหรับ
ผลิตเอทานอลและน้าตาล โดย 100% จะเป็ นการจาหน่ายภายในประเทศ
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ตารางที ่ 2.7: ยอดขายและราคาขายเฉลีย่ ของไฟฟ้ า ใน 3 ปี ย้อนหลัง

2563
ยอดขำย (เมกะวัตต์-ชัวโมง)
่
รำคำขำยเฉลี่ย (บำท/เมกะวัตต์-ชัวโมง)
่

2562

2561

330,882

372,481

346,894

3,191

2,952

2,940

ไฟฟ้ ำและไอน้ำ : กำรจัดหำผลิ ตภัณฑ์และบริกำร
นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบ
การจัดหาวัตถุดบิ ถือได้ว่าเป็ นส่วนสาคัญในการประกอบธุรกิจไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงงานไฟฟ้าของบริษทั ทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงหลัก
คือกากอ้อย ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ าจะขึน้ กับปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษทั และต้นทุนทางเลือกอื่น (ในกรณีกากอ้อยไม่เพียงพอ)
ทัง้ นี้ ในแต่ละปี บริษทั ได้มกี ารเตรียมความพร้อมโดยการจัดซือ้ เชือ้ เพลิงชีวมวลจากภายนอกมารองรับ เช่น การซือ้ กากอ้อยจากโรงงาน
น้าตาลข้างเคียง รวมถึงการซือ้ ไม้สบั หรือ กะลามะพร้าว หรือพืชชีวมวลอื่น เป็ นต้น
นโยบำยกำรผลิ ต
(1) การมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิต
บริษทั มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตให้ต่าทีส่ ดุ โดยต้นทุน ของการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้า ส่วนใหญ่จะเป็ นต้นทุนเชือ้ เพลิง
และค่าเสื่อมราคา ดังนัน้ การใช้เชือ้ เพลิงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็ นสิง่ จาเป็ น นอกจากนี้ การผลิตให้มี Economy of Scale ก็จะเป็ นการ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายคงทีต่ ่อหน่วยลงมา
(2) การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ในการทีบ่ ริษทั มีเชือ้ เพลิง คือ กากอ้อยเป็ นของตนเอง ดังนัน้ การควบคุมคุณภาพของเชือ้ เพลิงให้เหมาะสม เพื่อเกิดประสิทธิภาพ
การใช้เชือ้ เพลิงให้ดที ส่ี ุด เช่น การควบคุมความชืน้ ของกากอ้อย ผ่านระบบ Bagasse Dryer หรือการสร้างหลังคาขึน้ ปกคลุมเพื่อบังฝน
รวมถึงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อรองรับพืชมีชวี มวลอื่นๆ เป็ นต้น
นโยบำยกำรตลำด
เนื่องจากการขายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็ นไปตามสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้าระยะยาว โดยมีสตู รการคานวณราคาทีต่ ายตัว
ดังนัน้ บริษทั จึงมีผซู้ อ้ื ทีแ่ น่นอน แต่อย่างไรก็ตามการจาหน่ายไฟฟ้าในช่วงเวลาทีก่ ารไฟฟ้ามีความต้องการสูง ก็จะทาให้บริษทั ได้รบั ราคา
ขายต่อหน่ วยทีส่ งู ขึน้ ส่วนราคาขายทีบ่ ริษทั ขายให้บริษทั ในเครือ บริษทั จะกาหนดราคาให้เท่ากับราคาขายทีบ่ ริษทั ขายให้กบั การไฟฟ้า
ฝา่ ยผลิต
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
โครงการดังกล่าวได้ผ่านการศึกษาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (EIA) เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว สาหรับโรงงานที่ขอนแก่นได้รบั การขีน้
ทะเบียนกับ CDM Executive Board เพื่อรับการสนับสนุ นให้เป็ นโครงการ CDM (Clean Development Mechanism ตามอนุ สญ
ั ญาเกียว
โตโปรโตคอล) ซึง่ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ไฟฟ้ ำ และไอน้ำ : งำนที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปัจจัยควำมเสี่ยง
1. ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำวัตถุดิบ – อ้อย
บริษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) เป็ นอุตสาหกรรมทีผ่ ลิตน้ าตาลทรายซึง่ ใช้ออ้ ยเป็ นวัตถุดบิ หลัก นอกจากนี้บริษทั ยังมี
การลงทุนในโครงการต่อยอดอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้และของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ าตาลมาเป็ นวัตถุ ดิบเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ ดังนัน้ ผลประกอบการของบริษทั จึงมีความเสีย่ งเกีย่ วเนื่องกับปริมาณอ้อยทีส่ ามารถจัดหาเข้าสูก่ ระบวนการผลิต โดยปจั จัยทีม่ ี
ผลต่อปริมาณอ้อยประกอบด้วย (1) ปริมาณพืน้ ที่ในการเพาะปลูกอ้อย (จานวนไร่) ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปซึง่ อาจเกิดจากเกษตรกรเปลีย่ นไป
เพาะปลูกพืชไร่อ่นื ทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงกว่า รวมถึงเกิดจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ (2) ผลผลิตอ้อยต่อพืน้ ทีเ่ พาะปลูก (ตันอ้อยต่อ
ไร่) ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอันเกิดจากสภาวะอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง เช่น ภัยแล้ง และน้าท่วม อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน เป็ นต้น
ดังนัน้ เพื่อลดผลกระทบจากความเสีย่ งข้างต้น บริษทั จึงได้ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย ไม่ว่าจะเป็ นเรื่อง
ของเงินกูใ้ นการลงทุนเพาะปลูก การสนับสนุนในส่วนของวัตถุดบิ ในการเพาะปลูก การทาระบบชลประทาน การนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
เพิม่ ผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต การลดบทบาทของพ่อค้าคนกลางซือ้ ขายอ้อย
2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน้ำตำลตลำดโลก
อุตสาหกรรมน้าตาล ถือเป็ นอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปทีส่ าคัญเป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยวัตถุดบิ จากอ้อยมาแปร
รูปเป็ นผลิตภัณฑ์น้ าตาล เพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และส่วนที่เหลือจากการบริโภคภายในประเทศ
สามารถส่งออกซึง่ มีสดั ส่วนมากถึง 70 - 75 เปอร์เซนต์ ของปริมาณการผลิตทัง้ หมด โดยมีตลาดหลักในภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ ถือเป็ นภูมภิ าค
ทีข่ าดดุลต่อเนื่อง และประเทศไทยมีขอ้ ได้เปรียบด้านต้นทุนขนส่งเพราะเป็ นผูผ้ ลิตทีอ่ ยู่ในภูมภิ าค ประเทศไทยจึงมีสถานะเป็ นผู้ ส่งออก
น้าตาลสุทธิ ซึง่ สามารถทารายได้หลักให้โรงงานน้าตาล และเกษตรกรชาวไร่ออ้ ย
ราคาน้ าตาลในตลาดโลก จึงเป็ นตัวแปรสาคัญทีส่ ่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ าตาลไทย นอกจากอุปสงค์ อุปทานของผูผ้ ลิต
ผู้บริโภค ผู้ส่งออก ผู้นาเข้า รวมทัง้ สภาพภูมอิ ากาศ นโยบายการส่งเสริม การแทรกแซงของภาครัฐทัง้ ในประเทศผู้ผลิต และผูบ้ ริโภค
รวมถึงราคาของพลังงาน ถือเป็ นปจั จัยหลักทีม่ ผี ลต่อทิศทางของราคาน้าตาลในตลาดโลก ทัง้ นี้ยงั ขึน้ อยู่กบั สถานะของนักเก็งกาไรในตลาด
สินค้าโภคภัณฑ์ทล่ี งทุนกันอย่างแพร่หลาย โดยทางบริษทั มีการจัดตัง้ คณะกรรมการกาหนดราคาน้ าตาลในตลาดโลก เพื่อป้องกันความ
เสีย่ งของราคาอ้อยทีจ่ ะประกาศใช้ ซึง่ มีการคานวณผลตามระดับราคาน้ าตาลของตลาดโลก และอัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินบาท กับเงินดอล
ล่าร์ สรอ. หากค่าเงินบาทแข็งตัวมากขึน้ ก็จะส่งผลให้การคานวณราคาอ้อยทีไ่ ด้ลดลง โดยจุดประสงค์ของคณะกรรมการเพื่อป้องกันความ
เสีย่ งของส่วนต่างราคาขายน้าตาลในตลาดโลก กับราคาอ้อยซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักของโรงงานน้าตาล
ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ผลผลิตน้ าตาลของประเทศไทย โดยสานักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ าตาลทราย รายงานว่า
ปริมาณอ้อยเข้าหีบทัง้ สิน้ 74.89 ล้านตันอ้อย ลดลงมากกว่า 40 เปอร์เซนต์ อันเนื่องมาจากภาวะภัยแล้งทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ ในรอบ 40 ปี ส่งผล
กระทบต่อการเจริญเติบโตของอ้อย แม้ว่าจะมีฝนตกในบางพืน้ ที่ แต่การกระจายตัวของปริมาณฝนไม่ทวถึ
ั ่ ง และล่าช้าด้วย
ส่วนของตลาดน้าตาลทรายดิบนิวยอร์ค ในปี 2563 ทีผ่ ่านมา ราคาน้าตาลทรายดิบได้เคลื่อนไหวผันผวนมากโดยในช่วงไตรมาส
ที่ 1 ราคาน้าตาลทรายดิบนิวยอร์ค ปรับตัวสูงสุดที่ 15.90 เซนต์ต่อปอนด์ และปรับตัวลดลงถึง 9.05 เซนต์ต่อปอนด์ในไตรมาสที่ 2 จะเห็น
ได้ว่าราคาน้าตาลปรับตัวสูงสุด ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และลดลงอย่างรวดเร็วในปลายเดือนเมษายน 2563 โดยปจั จัยหลักๆ มา
จากราคาน้ ามันดิบที่ลดลง และการอ่อนค่าของเงินเรียลของบราซิลเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ สู่ระดับต่ าสุดใหม่ท่รี ะดับ 5.97 เรียล/
เหรียญสหรัฐฯ กระตุ้นให้ผผู้ ลิตบราซิลเพิม่ สัดส่วนการผลิตน้ าตาลมากถึง 10 ล้านตันน้ าตาลจากปี ก่อนหน้า ถือเป็ นปจั จัยทีก่ ดดันราคา
น้าตาลตลาดโลกช่วงของไตรมาสที่ 2 อย่างมาก
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ในไตรมาส 3 และ 4 ระดับราคาน้ าตาลตลาดโลกมีการขยับตัวสูงขึน้ จากการปรับตัวสูงขึน้ ของราคาน้ ามันดิบที่เพิม่ ขึน้ ส่งผล
โดยตรงต่อราคาเอทานอลในบราซิลปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตาม ดังนัน้ นักเก็งกาไรจึงเข้าถือตั ๋วซื้อน้ าตาลเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้การแข็งค่าขึน้ ขอ ง
เงินเรียลบราซิลที่ปรับตัวขึน้ อย่างรวดเร็วกว่า 19% มาอยู่ท่ี ระดับ 4.81 เรียล/เหรียญสหรัฐฯ (วันที่ 8 มิถุนายน 2563) ส่งผลดีต่อราคา
น้าตาลโดยปรับตัวมาที่ 12 เซนต์ต่อปอนด์ จากระดับราคาต่าสุดที่ 9.05 เซนต์ต่อปอนด์ในปลายไตรมาสที่ 2
ช่วงท้ายปี 2563 ระดับราคาน้ าตาลในตลาดโลกกลับมามีทศิ ทางที่ดขี น้ึ โดยราคาเฉลี่ยทัง้ ปี ของปี 2563 อยู่ท่ี 12 เซนต์ต่อ
ปอนด์ ปรับตัวมาที่ระดับ 14.00 – 15.50 เซนต์ต่อปอนด์ โดยปรับตัวดีขน้ึ ต่อเนื่อง ตามการเริม่ กลับมาขยายตัวของเศรษฐกิจโลกหลัง
วิกฤติโรคระบาด โควิด - 19 นอกจากนี้ทางบริษทั ยังมีรายได้เพิม่ จากธุรกิจต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเอทานอลทีร่ ่วมกับพันธมิตรที่
มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน, โรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล กับโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยใช้ผลผลิตพลอยได้ และวัสดุเหลือใช้มาเป็ น
วัตถุดบิ
3. ควำมเสี่ยงจำกนโยบำยภำครัฐ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลในประเทศไทยอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลโดยคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายภายใต้
พระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน้าตาลทราย พ.ศ. 2527 และในปี 2563 นี้ ทางภาครัฐได้มอบนโยบายให้สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล
ทราย (สอน.) เร่งรัดการปรับแก้พ.ร.บ.อ้อยและน้ าตาล พ.ศ. 2527 ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถนาน้ าอ้อยไปผลิตสินค้าชนิดอื่นทีไ่ ม่ใช่
น้ า ตาลทรายเพีย งอย่ า งเดีย ว เพื่อ เพิ่ม แหล่ ง รายได้เ ข้า สู่ร ะบบ อุ ต สาหกรรมอ้อ ยและน้ า ตาลทราย เป็ น กลไกสาคัญ ในการพัฒ นา
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ในอนาคตทีม่ ศี กั ยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New S-Curve) ซึง่ จะสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั พืช
เศรษฐกิจของไทยอย่างอ้อย และเกิดผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีความหลากหลาย ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ ( Bioplastic) เคมีชีวภาพ
(Biochemical) และชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) รับกับมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี 2561 - 2570
ส่วนการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ของระบบระหว่างโรงงานน้ า ตาล และเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยภายใต้ระบบแบ่งปนั ผลประโยชน์ 70 :
30 ยังคงเดิม, การควบคุมการเข้ามาทาธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ และ นโยบายการปรับราคาขายน้ าตาลภายในประเทศ โดย
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (สอน.) ประกาศราคาจาหน่ ายน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักร ประจา ฤดูการผลิตปี
2562/2563 ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ไว้ ดังต่อไปนี้
1. น้าตาลทรายขาว ราคากิโลกรัมละ 17.25 บาท (สิบเจ็ดบาทยีส่ บิ ห้าสตางค์ถว้ น)
2. น้าตาลทรายขาวบริสทุ ธิ ์ ราคากิโลกรัมละ 18.25 บาท (สิบแปดบาทยีส่ บิ ห้าสตางค์ถว้ น) ทัง้ นี้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็ น
ต้นไป
เพื่อเป็ นการให้ความช่วยเหลือด้านปจั จัยการผลิตแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยในแนวทางทีเ่ หมาะสม และเป็ นไปตามพันธกรณีภายใต้
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization - WTO) เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลของเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ซึง่ สามารถนามาใช้
ในการวิเคราะห์ และกาหนดนโยบายของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายในอนาคตได้ จะเห็นได้ว่านโยบาย กฎระเบียบต่างๆ ทีอ่ อก
โดยคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ล้วนมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และผลประกอบการของบริษทั
ทัง้ นี้แนวการชาระหนี้เงินกูธ้ นาคารกรุงไทย (KTB) ของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย ทีก่ เู้ งินมาช่วยเหลือและแก้ไขปญั หาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2558/2559 ซึ่งในปจั จุบนั กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย ได้นาเงินรายได้จากการ
จาหน่ ายน้ าตาลทรายภายในราชอาณาจักร นาไปชาระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ แล้วบางส่วน และได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อขอรั บ
การสนับสนุ นงบประมาณแผ่นดิน เพื่อชาระหนี้เฉพาะในส่วนของเงินต้นประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 โดยจะพิจารณาจากงบ
กลางของรัฐบาลด้วย หากไม่สามารถขอรับการสนับสนุ นได้ จะขอขยายระยะเวลาการชาระหนี้จากธนาคารกรุงไทยออกไปก่อน ประกอบ
กับจากสถานการณ์ปจั จุบนั ราคาน้ าตาลตลาดโลกตกต่ าอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการแกว่งตัวสูง ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยได้รบั
ผลกระทบจากทัง้ ด้านราคาที่ตกต่ า และไม่คุ้มกับต้นทุนการปลูกอ้อยที่ตนั ละ 1,110 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กบั เกษตรกร
ชาวไร่ออ้ ย โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562 - 2564 สนับสนุ นให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ ย
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เข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบีย้ ต่ า ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลในการบริหารจัดการในไร่ออ้ ยให้มากขึน้ เพื่อให้ ชาวไร่ออ้ ยรายเล็กให้
สามารถเข้าถึงปจั จัยการผลิตทีจ่ าเป็ น และมีผลตอบแทนเพียงพอ สาหรับนาไปเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและการดารง
ชีพของตนเองและครอบครัว ซึง่ จะก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
โดยรวม
นอกจากนี้ยงั มีมาตรการแก้ไขปญั หาอ้อยไฟไหม้ เพื่อลดปญั หาฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในฤดูหบี อ้อยปี 2563/2564 ลด
ปริมาณอ้อยไฟไหม้เหลือ 20% ปริมาณอ้อยสด 80% กาลังเป็ นความท้าทายอีกครัง้ สาหรับชาวไร่ออ้ ยและโรงงานน้ าตาล เมื่อวิถกี ารตัด
อ้อยแบบเดิมๆ เปลีย่ นไป เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการลดปริมาณฝุน่ ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
ทัง้ นี้ทางบริษทั ได้ตดิ ตามความเสีย่ งจากนโยบายภาครัฐเหล่านี้อย่างใกล้ชดิ เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องให้สามารถปฏิบตั งิ านสอดรับกับนโยบายของทางภาครัฐได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อไป
4. ควำมเสี่ยงจำกกำรเกิ ดหนี้ เสียจำกระบบกำรให้สินเชื่อชำวไร่อ้อย (เงิ นเกี๊ยว)
ในการประกอบกิจการโรงงานน้าตาลจะมีการปล่อยเงินกู้ หรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ให้กบั ชาวไร่เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
เพาะปลูกอ้อย หรือทีเ่ รียกว่า “การเกีย๊ วอ้อย” ซึง่ เป็ นเสมือนกับการจองอ้อยสาหรับเข้าหีบในโรงงานภายหลังจากทีอ่ อ้ ยโตขึน้ พร้อมตัด จะ
เป็ นเวลาเดียวกับทีโ่ รงงานน้าตาลเริม่ เปิ ดหีบอ้อย เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยจะตัดอ้อยและส่งอ้อยให้กบั โรงงานและรับเงินค่าอ้อย โดยมีการหัก
เงินกูย้ มื หรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ออก ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเกีย๊ วอ้อยคือ ชาวไร่ไม่สามารถส่งอ้อยหรือจ่ายชาระเงินส่งเสริม (เงินเกี๊ยว)
คืนได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนดซึง่ อาจมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ สภาพภูมอิ ากาศ หรือความแห้งแล้งทีท่ าให้ผลผลิตอ้อยลดลง หรือเกิด
ความเสียหายจากโรคระบาด ส่งผลให้หนี้ทเ่ี กิดจากการเกีย๊ วอ้อยกลายเป็ นหนี้เสีย จึงทาให้บริษทั ต้องตัง้ สารองหนี้สงสัยจะสูญเพิม่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้คานึงถึงปจั จัยความเสีย่ งดังกล่าวจึงได้มกี ารพัฒนาระบบการเกีย๊ วอ้อยให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยนา
ระบบดาวเทียม (Geographic Information System : GIS) ในการตรวจสอบและสารวจพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยมาช่วยในการลดปญั หาการอ้างสิทธิ
ความเป็ นเจ้าของไร่ออ้ ยและยังใช้สาหรับการวางแผนการจัดหาอ้อย อีกทัง้ บริษทั ได้พฒ
ั นาโปรแกรมบนแท็บเล็ต เพื่อการติดตามอ้อยและ
หนี้สนิ ของเกษตรกรแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวไร่ทงั ้ ในด้านความสามารถในการเพาะ ปลูก
ลัก ษณะการก่อ หนี้ ข้อ มูลหลักประกัน ความสามารถในการจ่ายชาระหนี้ เพื่อ ช่ ว ย วิเคราะห์วงเงิน ในการให้สิน เชื่อ ที่เ หมาะสมกับ
ความสามารถในการชาระหนี้และมูลค่าทรัพย์สนิ ค้าประกัน
5. ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังคงส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ
เนื่องจากบริษทั มีการส่งออกน้าตาลประมาณร้อยละ 70 - 80 ของยอดขาย รวมถึงมีการนาเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และการดาเนินธุรกิจใน
ต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งโดยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและ
พิจารณาทาสัญญาตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสีย่ งอัตราแลกเปลีย่ น (Derivative contract for foreign currency hedging) อันได้แก่
การทาสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward contract) สัญญาสิทธิในการซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ (Options contract)
เป็ นต้น รวมถึงการบริหารอัตราแลกเปลีย่ นแบบ Natural Hedge โดยการนาเงินจากการขายผลิตภัณฑ์น้ าตาลทีเ่ ป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
มาจ่ายชาระค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นเงินสกุลต่างประเทศเดียวกัน
การกาหนดราคาอ้อยผ่านระบบแบ่งปนั ผลประโยชน์ 70 : 30 ทาให้ต้นทุนค่าอ้อยของบริษทั ซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่กบั รายได้
ของบริษทั มีอตั ราแลกเปลี่ยนในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยงั มีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้
บริษทั สามารถดาเนินการได้ทนั ต่อสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
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6. ควำมเสี่ยงจำกโครงกำรลงทุนในประเทศลำว และกัมพูชำ
โครงการทัง้ สองประเทศเป็ นโครงการทีร่ เิ ริม่ ธุรกิจน้ าตาลในต่างประเทศของบริษทั โดยบริษทั ได้รบั พืน้ ทีส่ มั ปทานจากภาครัฐใน
การเพาะปลูกอ้อยและได้รบั อนุ ญาตในการก่อสร้างโรงงานน้ าตาล ซึ่งบริษัทไม่เพียงแต่พจิ ารณาในเรื่องของผลตอบแทนเท่านัน้ แต่ยงั
คานึงถึงการบริหารความเสีย่ งทีส่ าคัญ ดังนี้
1) ปริมาณอ้อยไม่เพียงพอต่อการผลิต อัน สืบเนื่องจากสภาพภูมอิ ากาศที่แปรปรวน ภัยธรรมชาติ ศัตรูพชื ระบาด รวมถึง
สภาพดินทีไ่ ด้รบั สัมปทานมีความเสื่อมโทรม จึงทาให้มคี วามผันผวนของปริมาณอ้อยเข้าหีบในแต่ละปี และส่งผลให้ผลผลิตต่อพืน้ ทีม่ ไี ม่
มากพอทีจ่ ะถึงจุดคุม้ ทุนการผลิต
2) ปญั หาในการบริหารจัดการ เช่น การขาดเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยในพื้นที่ขนาดใหญ่ การขาดโครงสร้างพื้นฐาน
ได้แก่ ถนน ระบบขนส่ง รวมถึงการขาดแคลนแรงงานในการเพาะปลูกและบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ เป็ นต้น ซึง่ การปรับปรุงแก้ไขปญั หา
ดังกล่าวต้องใช้เวลาในการพัฒนามากกว่าแผนทีว่ างไว้
3) การควบคุมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการลงทุนในประเทศกัมพูชา ประสบปญั หาในเรื่องนโยบายพืน้ ทีส่ มั ปทาน
ความไม่ชดั เจนของพื้นที่สมั ปทานกับพื้นที่ท่ชี าวบ้านทากิน นโยบายที่เกี่ยวกับภาษีอากร รวมถึงความไม่ชดั เจนเรื่องกฎเกณฑ์ กฎ
ระเบียบทางราชการของประเทศนัน้ ๆ ที่มกี ารแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปญั หาข้อพิพาทกับชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม
ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็ นเรื่องทีบ่ ริษทั ให้ความสาคัญและพร้อมทีจ่ ะบริหารจัดการหรือแก้ไขให้ถูกต้อง
ในปี 2563 โครงการในต่ างประเทศยังประสบภาวะขาดทุน โดยทางบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการดาเนินงานที่
เหมาะสมในประเทศกัมพูชา ส่วนการดาเนินการทีป่ ระเทศลาวนัน้ บริษทั ได้บริหารความเสีย่ งด้วยการ 1) ควบคุมการใช้งบประมาณ 2) มี
การให้เงินกูแ้ ก่ชาวไร่ คู่คา้ เพื่อขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูก และ 3) พัฒนาสภาพดินทีเ่ สือ่ มโทรมอย่างต่อเนื่อง
7. ควำมเสี่ยงจำกกำรสรรหำและรักษำบุคลำกรในองค์กร เพือ่ กำรเติ บโตอย่ำงยังยื
่ น
การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั จาเป็ นต้องพึง่ พาบุคลากรเป็ นหลัก ตลอดจนจาเป็ นต้องมีทงั ้ ปริมาณบุคลากรทีเ่ พียงพอและมี
คุ ณ ภาพ เพื่ อ สนั บ สนุ น และผลัก ดัน ให้ ก ลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ประสบผลส าเร็ จ บริ ษั ท จึ ง เล็ ง เห็ น ความจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งยกระดับ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ
ปี 2563 หลายบริษัทเผชิญกับภาวะวิกฤตหลังโควิด – 19 นับเป็ นความท้าทายอย่างยิ่งที่บริษัทจะยังคงรักษามาตรฐานการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ ท่เี ปลี่ยนแปลงไป เพื่อช่วยพัฒนาการทางานและเอื้อ
ประโยชน์ต่อการใช้ชวี ติ ใน ภาวะปกติใหม่ (New Normal) โดยเพิม่ ช่องทางอบรมแบบ Online ทัง้ รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาช่องทางเอง และการใช้
บริการจาก outsources นอกเหนือจาก In class Training โดยแบ่งเนื้อหาให้พนักงานสามารถเลือกได้ ทัง้ ด้านวิชาชีพ (Hard Skill) และ
ด้านการบริหารจัดการ (Soft Skill) บริษทั เริม่ มีแนวโน้มในการนาเรื่อง ความแตกต่างของกลุ่มอายุ (Generation Gap) ในการออกแบบ
แผนพัฒนาและจัดสวัสดิการพนักงาน อีกทัง้ ส่งเสริมให้มรี ะบบการจัดการองค์ความรู้ ภายในองค์กร (Knowledge Management) การ
ถ่ายทอดแบ่งปนั ความรูภ้ ายในสายงานและภายในองค์กร (Knowledge Sharing & Cross Functional Training) เพื่อให้เกิดการนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงวิธกี ารปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทางานทีเ่ อือ้ ต่อการ
เสนอและรับฟงั ความคิด ซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานค่านิยมหลักขององค์กร ควบคู่กบั การพิจารณาทบทวน ระบบการบริหารผลงาน
(Performance Management System) ให้มคี วามสัมพันธ์กบั ระบบบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ทจ่ี ูงใจ ให้อยู่ในระดับทีส่ ามารถแข่งขัน
ได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวติ และสร้างหลักประกันความมังคงในระยะยาวให้
่
แก่พนักงาน อันจะเป็ นการ
ช่วยลดความเสีย่ งในการทีอ่ งค์กรจะสรรหาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพจากภายนอกองค์กร และสามารถรักษาบุคลากรทีม่ คี ุณภาพให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
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4. ทรัพย์สินที่ ใช้ในกำรประกอบธุรกิ จ
4.1) ทรัพย์สินถำวรหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิ จ
ณ 31 ตุลาคม 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยมีทรัพย์สนิ ถาวรหลักทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้
ประเภทและลักษณะทรัพย์สนิ
1. ทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงทีด่ นิ (ไร่)
ทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงงาน
- โรงงานน้าตาลขอนแก่น
- โรงงานน้าตาลท่ามะกา
- โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย
- โรงงานน้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี
- โรงงาน บจ.เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้
- โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น
- โรงงาน บจ.เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์
ทีด่ นิ ปลูกอ้อย
ที่ดนิ ส่วนสำนักงำน

ทีด่ นิ อื่นๆ
รวมทีด่ นิ และส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
2. อาคาร โรงงาน และสิง่ ปลูกสร้าง
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์
4. ยานพาหนะและเครื่องกลทุ่นแรง
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
6. ทรัพย์สนิ ระหว่างก่อสร้าง
รวมทัง้ หมด

เนื้อที่
ลักษณะ
โดยประมาณ กรรมสิทธิ ์

1,421.81
244.76
1,139.90
251.53
90.86
420.15
226.52
9,621.61
376.88
106,351.60

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

965.82
722.89
308.45
104.71
58.16
202.78
26.66
1,607.26
206.10
1,753.35
5,956.18

4,868.45
14,028.37
442.86
31.97
542.94
25,870.77
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4.2) ทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตนที่สำคัญ
เครือ่ งหมำยกำรค้ำ
เครื่องหมายการค้าของบริษทั และบริษทั ย่อยทีจ่ ดทะเบียนกับกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญา มีดงั ต่อไปนี้

สิ ทธิ ประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัท ย่ อยในประเทศหนึ่ งแห่งได้ร ับบัต รส่งเสริมการลงทุ นจานวน 3 ฉบับ จากคณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุน
โดยได้รบั สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ ทีไ่ ด้รบั รวมถึงการได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้สาหรับกาไรสาหรับปี ท่ไี ด้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม โดยมีกาหนด 8 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่เริม่ มีรายได้จาก
กิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม ตามรายละเอียด ดังนี้
บัตรส่งเสริ ม
เลขที่
1432(2)/2552

มำตรำที่ได้รบั สิ ทธิ ประโยชน์

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

ลงวันที่

วันที่เริ่ มมี
รำยได้

ประเภทกิ จกำรที่ส่งเสริ ม

วันหมดอำยุ

24 มิ.ย. 2552 - การผลิตไฟฟ้า ไอน้า และน้าเพื่ออุตสาหกรรม

30 พ.ย. 2553 29 พ.ย. 2561

15 มี.ค. 2556 - การผลิตไฟฟ้า ไอน้า และน้าเพื่ออุตสาหกรรม

21 ม.ค. 2557 20 ม.ค. 2565

12 ก.พ. 2561 - การผลิตไฟฟ้า ไอน้า และน้าเพื่ออุตสาหกรรม

ยังไม่มรี ายได้

นอกจากนี้ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษทั ย่อยได้สทิ ธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้
ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกาหนดเวลา 5 ปี นับจากวันทีก่ ารได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้หมดอายุ และตามบัตรส่งเสริมทุกฉบับ
บริษทั ย่อยได้รบั สิทธิยกเว้
์ นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ และผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินปนั ผล
จากกิจการทีไ่ ด้รบั ส่งเสริมตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
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4.3) นโยบำยกำรลงทุนและนโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริษทั มีการลงทุนในบริษทั ย่อยทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจานวน 13 บริษทั และบริษทั ร่วมจานวน 2
บริษทั ได้แก่
บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ โดยตรง
1) บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
2) บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
3) บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
4) บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
5) บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จากัด
6) บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
7) บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
8) บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
9) บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
10) Koh Kong Sugar Industry Co. Ltd.
11) Wynn In Trading Co. Ltd.
12) บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
บริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ โดยอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.
13) Koh Kong Plantation Co., Ltd.
บริษทั ร่วม
1) บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
2) บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
โดยในจานวนบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ถือหุน้ โดยตรงทัง้ หมด บริษทั มีอานาจควบคุมหรือถือหุน้ เกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
สาหรับนโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษทั ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั จะพิจารณาลงทุนในบริษทั ย่อยหรือ
บริษทั ร่วมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจน้ าตาลทราย ธุรกิจสารให้ความหวาน หรือกิจการอื่นทีส่ ามารถเอือ้ ประโยชน์รวมถึงให้ผลตอบแทนทีด่ กี บั
ธุรกิจของบริษัทได้ โดยคานึงถึงความสามารถในการแข่งขัน อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมตามแต่ละประเภทของธุ รกิจนัน้ ๆ รวมถึง
พิจารณาขนาดเงินลงทุนทีเ่ หมาะสม ส่วนการพิจารณาสัดส่วนในการร่วมลงทุนบริษทั จะพิจารณาในหลายปจั จัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริษทั
จะคานึงถึงความชานาญของบริษทั ในธุรกิจนัน้ ๆ เป็ นสาคัญ หากบริษทั ไม่มคี วามชานาญก็จะร่วมลงทุนในสัดส่วนน้อย และให้ผรู้ ่วมทุนทีม่ ี
ความชานาญลงทุนในอัตราทีส่ งู กว่า เป็ นต้น หากบริษทั ร่วมลงทุนในสัดส่วนทีม่ นี ัยสาคัญ บริษทั จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานใน
รูปแบบของกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทัง้ นี้การเข้าลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดๆ จะต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั และการลงทุนจะต้องไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั แม่ในอนาคต
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ตัวชี้วดั ผลกำรดำเนิ นงำนของบริษทั ที่ไม่ใช่กำรเงิ น เช่น ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (น้าตาล) ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 ซึง่ บริษทั ฯ จะต้อง
มีการทาแบบสารวจประเมินความพึงพอใจชองลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศ โดยในแต่ละปี จะมีการส่งแบบประเมินให้ลูกค้ากรอกคะแนน
ความพึงพอใจ ซึง่ หัวข้อหลักๆในการประเมินมี ด้านคุณภาพสินค้า การบริการก่อนและหลังการขาย และด้ านอื่นๆ เพื่อทีจ่ ะได้นาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะของลูกค้ามาปรับปรุงเพื่อให้เป็ นทีพ่ อใจกับลูกค้า ซึง่ เป้าหมายทีบ่ ริษทั ฯ ตัง้ ไว้ตอ้ งมีค่าเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า 94 คะแนน
จาก 100 คะแนนเต็มของผลการประเมิน โดยผลการประเมิน ย้อนหลัง 3 ปี เป็ นไปตามรายละเอียดด้านล่าง
ผลกำรประเมิ นเฉลี่ย
ในประเทศ
ต่างประเทศ

ปี 2563
97.77
96.55

ปี 2562
96.65
95.54

ปี 2561
96.46
95.78

ปริมาณการผลิตน้าตาลและส่วนแบ่งการตลาดของบริษทั และบริษทั ย่อย ย้อนหลัง 3 ปี มีรายละเอียดดังนี้
กำรผลิ ต/ส่วนแบ่งตลำด
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปริมาณน้าตาลทีผ่ ลิตได้
0.585ล้าน
1.151 ล้าน
1.182 ล้าน
(เมตริกตัน)
% ส่วนแบ่งตลาด
7.02%
7.85%
8.16%
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5. ข้อพิ พำททำงกฎหมำย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายใดๆ ทีม่ ผี ลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั และบริษทั
ย่อยทีม่ จี านวนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของงบการเงินรวม
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6. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสำคัญอื่น
6.1) ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
บริษทั
น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผูผ้ ลิต - จาหน่ายน้าตาลทรายและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
โดยมีทต่ี งั ้ สานักงานใหญ่ท่ี 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขทะเบียนบริษทั บมจ.0107547000214
โทรศัพท์
(662)-642-6230

Home Page www.kslgroup.com
โทรสาร
(662)-642-6228
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6.2) กระบวนกำรป้ องกันควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำน้ำตำลตลำดโลก
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีส่ ามารถผลิตน้าตาลเกินกว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศทาให้มปี ริมาณน้าตาลเหลือส่วนหนึ่ง
สาหรับส่งออกไปขายในต่างประเทศ โดยมีสดั ส่วนน้ าตาลสาหรับบริโภคภายในประเทศต่อน้ าตาลส่งออก ในแต่ละปี ไม่เท่ากัน ประมาณ
20:80 ถึง 30:70 ขึน้ อยู่กบั ปริมาณอ้อยเข้าหีบในแต่ละปี ดังนัน้ จึงทาให้ประเทศไทยเป็ นผู้ส่งออกน้ าตาลอันดับสองของโลก รองจาก
ประเทศบราซิล ส่งผลให้รายได้ของผู้ผลิตน้ าตาลในประเทศไทยส่วนหนึ่งอิงกับราคาน้ าตาลตลาดโลก อีกส่วนหนึ่งอิงกับราคาน้ าตาล
ภายในประเทศทีก่ าหนดโดยนโยบายของภาครัฐ
ในส่วนของราคาน้าตาลตลาดโลกนัน้ สืบเนื่องจากนโยบายปกป้องผลประโยชน์และคุม้ ครองเกษตรกรในต่างประเทศ นโยบายที่
เกีย่ วกับความมังคงทางด้
่
านอาหาร ทาให้ประเทศผูน้ าเข้า ต่าง ๆ ได้ออกมาตรการในการควบคุมโดยการจากัดการนาเข้าภายในประเทศ
ซึง่ มาตรการเหล่านี้เป็ นนโยบายของภาครัฐทีส่ ่งผลต่ออุปสงค์ ความต้องการน้ าตาลในตลาดโลก ประกอบกับปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพ
ภูมอิ ากาศทีไ่ ม่แน่ นอน เช่น การเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง หรือหนาวจัด ในประเทศผูผ้ ลิตและประเทศผูบ้ ริโภค และจานวนประเทศผูผ้ ลิตที่
สามารถส่งออกได้ทม่ี อี ยู่อย่างจากัด จึงทาให้เหตุการณ์ใดก็ตามทีส่ ่งผลต่อปริมาณน้าตาลทีผ่ ลิตได้ ซึง่ เป็ นอุปทานของตลาดโลก จะส่งผล
ต่อราคาน้าตาลตลาดโลก รวมถึงในช่วง 2 - 3 ปี ทผ่ี ่านมา การเข้ามาลงทุนเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญของกองทุนต่างประเทศ ส่งผลให้ราคา
น้ าตาลตลาดโลกมีความผันผวนสูง คืออยู่ในระดับทีส่ งู กว่ าหรือต่ากว่าปจั จัยพืน้ ฐานมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปี ทม่ี คี วามต้องการบริโภค
ใกล้เคียงหรือมากกว่าปริมาณน้าตาลทีผ่ ลิตได้ ความผันผวนของราคาน้าตาล จะเห็นได้จากแผนภาพที่ 6.1 แสดงราคาน้าตาลตลาดโลก
ย้อนหลัง 10 ปี ทผ่ี ่านมา
แผนภาพที ่ 6.1 ราคาน้ าตาลตลาดโลกในช่วง 10 ปี ทีผ่ า่ นมา New York (NYBOT#11 – Raw Sugar)
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London (LD#5 – Refined Sugar)

สาหรับผูผ้ ลิตน้าตาลในประเทศไทย เนื่องจากรายได้สว่ นหนึ่งอิงกับราคาน้าตาลส่งออกทีม่ คี วามผันผวนค่อนข้างสูง ซึง่ จะส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ได้ในกรณีทร่ี าคาน้ าตาลตลาดโลกตกต่าลงอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ เพื่อเป็ นการป้องกันความผันผวน
ของราคาน้าตาลตลาดโลก จึงได้เกิดกระบวนการป้องกันความเสีย่ งขึน้ โดยใช้กลไกและเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งทางด้านราคา
น้ า ตาล ในรูป ของสัญญาซื้อ ขายน้ าตาลล่ ว งหน้ า (Futures Contracts) โดยอิง ราคากับ ตลาดซื้อ ขายน้ า ตาลล่ วงหน้ า ที่ New York
(NYBOT#11 – Raw Sugar) และที่ London (LDN#5 – Refined Sugar) โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณี ที่ 1 ธุรกรรมปกติ ทวไปในกำรซื
ั่
้อขำยน้ำตำลส่งออก (ไม่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ยง)
ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายตกลงราคาน้ าตาลโดยอิงกับราคาตลาด เมื่อตกลงราคากันได้ แม้ราคาน้ าตาลตลาดโลกจะเปลีย่ นแปลงไปก็ไม่
ส่งผลกระทบต่อราคาทีต่ กลงกันและราคาทีบ่ นั ทึกบัญชี ผูข้ ายจะบันทึกบัญชีตามราคาขายทีเ่ ป็ นราคาทีต่ กลงกันกับผูซ้ อ้ื ตัวอย่าง เช่น
ในกรณีของตลำดน้ ำตำลล่วงหน้ำ ปรับขึ้น
วันที่ 1 ราคาตลาดน้าตาลล่วงหน้า อยูท่ ่ี 350 USD / ton :
ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายตกลงซือ้ ขายน้าตาล ทีร่ าคาตลาด 350 USD + premium 50 USD
วันที่ 2 ราคาตลาดน้าตาลล่วงหน้า ปรับเพิม่ ขึน้ เป็ น 450 USD / ton :
ผูข้ ายส่งมอบน้าตาล ผูซ้ อ้ื ชาระราคาที่ 350 USD + premium 50 USD = 400 USD
กำรบันทึกบัญชีของบริษทั : บริษทั จะมีรายได้จากการขายน้าตาลที่ 400 USD
หมำยเหตุ : Premium ของน้าตาลจะขึน้ อยู่กบั ประเภทของน้าตาลต่าง ๆ ระยะทางของสถานทีส่ ง่ มอบ ระยะเวลาการส่งมอบ รูปแบบของ
การส่งมอบ เป็ นต้น
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ในกรณีของตลำดน้ ำตำลล่วงหน้ำ ปรับลง
วันที่ 1 ราคาตลาดน้าตาลล่วงหน้า อยูท่ ่ี 350 USD / ton :
ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายตกลงซือ้ ขายน้าตาล ทีร่ าคาตลาด 350 USD + premium 50 USD
วันที่ 2 ราคาตลาดน้าตาลล่วงหน้า ปรับลงเป็ น 300 USD / ton :
ผูข้ ายส่งมอบน้าตาล ผูซ้ อ้ื ชาระราคาที่ 350 USD + premium 50 USD = 400 USD
กำรบันทึกบัญชีของบริษทั : บริษทั จะมีรายได้จากการขายน้าตาลที่ 400 USD
ทัง้ นี้แสดงให้เห็นว่า ราคาน้ าตาลทีผ่ ขู้ ายจะได้รบั ขึน้ อยู่กบั เวลาทีผ่ ซู้ อ้ื และผูข้ ายตกลงซือ้ ขายเป็ นสาคัญ จึงเกิดปญั หาว่าในกรณีทร่ี าคา
น้ าตาลตลาดโลกอยู่ในระดับ สูง ผู้ขายมีความสนใจที่จะขายแต่ ผู้ซ้อื ไม่ ต้องการซื้อเนื่องจากราคาแพงไป หรือในกรณีท่รี าคาน้ าตาล
ตลาดโลกอยู่ในระดับต่า ผูซ้ อ้ื มีความต้องการซือ้ แต่ผขู้ ายเห็นว่าราคาต่าเกินไปจึงไม่ตอ้ งการขาย เป็ นสาเหตุให้ผซู้ อ้ื และผูข้ ายตกลงราคา
กันไม่ได้ ดังนัน้ ด้วยวิธกี ารดังกล่าวจะได้ผลก็ต่อเมื่อ ราคาน้ าตาลตลาดโลกไม่ผนั ผวนมากเกินไป แต่ในกรณีทร่ี าคาเกิดความผันผวน
มาก การทาธุรกรรมดังกล่าวจะทาให้ทงั ้ ผูข้ ายและ/หรือ ผูซ้ อ้ื สูญเสียโอกาสในการซือ้ ขายในราคาทีแ่ ต่ละฝา่ ยพอใจได้
กรณี ที่ 2 กำรนำเครือ่ งมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนรำคำน้ำตำลมำใช้ ในรูปของสัญญำซื้อขำยน้ำตำลล่วงหน้ ำ
ในช่วงทีร่ าคาน้ าตาลตลาดโลกมีความผันผวนสูง เพื่อไม่ให้สญ
ู เสียโอกาสในการขายในระดับราคาทีผ่ ผู้ ลิตน้าตาลพอใจ ผูผ้ ลิต
จึงมีการนาเครื่องมือในการบริหารความเสีย่ งทางด้านราคาน้าตาลมาใช้ โดยเครื่องมือดังกล่าว เรียกว่าสัญญาซือ้ ขายน้ าตาลล่วงหน้า ซึ่ง
อ้างอิงกับราคาน้ าตาลตลาดโลก เป็ นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ การปิ ดสัญญาไม่ใช่การส่งมอบน้ าตาล แต่เป็ นการชาระราคาส่วนต่าง
ระหว่างราคาน้ าตาลทีไ่ ด้ทาไว้ในวันทาสัญญากับราคาน้ าตาลในวันที่ปิดสัญญา ซึง่ ช่องทางในการบริหารความเสีย่ งดังกล่าวอาจจะทา
โดยตรงไปทีต่ ลาดซือ้ ขายน้าตาลล่วงหน้า ผ่านโบรกเกอร์ หรือทาสัญญากับสถาบันการเงินทีเ่ ป็ นคู่สญ
ั ญาได้ ตัวอย่างเช่น
ในกรณีของตลำดน้ ำตำลล่วงหน้ำ ปรับลง
วันที่ 1 ราคาตลาดน้าตาลล่วงหน้า อยูท่ ่ี 400 USD/ton :
ผูข้ ายพอใจในระดับราคานี้แต่ยงั ไม่มผี ซู้ อ้ื สนใจราคาเนื่องจากผูซ้ อ้ื คาดว่าราคาน่ าจะต่ าลงผูข้ ายจึงได้ทาสัญญาขายล่วงหน้ากับ
ทางสถาบันการเงิน โดยกาหนดราคาขายน้าตาลล่วงหน้าทีร่ าคา 400 USD
วันที่ 2 ราคาตลาดน้าตาลล่วงหน้า ปรับลงเป็ น 300 USD/ton :
ผูซ้ อ้ื สนใจซือ้ ผูข้ ายจึงได้ขายน้าตาลโดยตกลงทีร่ าคาตลาด 300 USD + premium 50 USD = 350 USD ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
ผูข้ ายปิ ดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าโดยทาการซือ้ สัญญาคืนทีร่ าคาตลาดที่ 300 USD/ton (ขายที่ 400 ซือ้ คืนที่ 300) จึงทาให้เกิดส่วนต่างกาไร
100 USD
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า ผูข้ ายจะได้รายได้จากการขายน้าตาลจริงที่ 350 USD + กาไรส่วนต่างจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายน้าตาล
ล่วงหน้า USD = 100USD ซึง่ เท่ากับราคาทีป่ ระกันไว้ 400USD + premium 50 USD = 450 USD
กำรบันทึกบัญชีของบริษทั : บริษทั จะมีรายได้จากการขายน้าตาลที่ 350USD (ซึง่ จะต่ากว่าราคาทีป่ ระกันไว้ท่ี 400 USD) แต่จะไปบันทึก
เป็ นกาไรจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอีก 100 USD ในรูปของรายได้อ่นื ๆ
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ในกรณีของตลำดน้ ำตำลล่วงหน้ำ ปรับขึ้น
วันที่ 1 ราคาตลาดน้าตาลล่วงหน้า อยูท่ ่ี 400 USD/ton :
ผูซ้ อ้ื พอใจในระดับราคานี้แต่ผขู้ ายยังไม่ตอ้ งการขายเนื่องจากผูข้ ายคาดว่าราคาน่าจะปรับขึน้ ผูข้ ายจึงได้ทาสัญญาขายล่วงหน้า
กับทางสถาบันการเงิน โดยกาหนดราคาขายน้าตาลล่วงหน้าทีร่ าคา 400 USD
วันที่ 2 ราคาตลาดน้าตาลล่วงหน้า ปรับขึน้ เป็ น 450 USD/ton :
ผูซ้ อ้ื มีความจาเป็ นต้องใช้น้าตาลจึงจาเป็ นต้องซือ้ ทีร่ าคาสูงผูข้ ายจึงได้ขายน้ าตาลโดยตกลงทีร่ าคาตลาด 450 USD + premium
50 USD = 500 USD ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ขายปิ ดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ าโดยทาการซื้อสัญญาคืนที่ราคาตลาดที่ 450 USD/ton
จึงทาให้เกิดส่วนต่างขาดทุน 50 USD (ขายที่ 400 ซือ้ คืนที่ 450)
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า ผูข้ ายจะได้รายได้จากการขายน้าตาลจริงที่ 500 USD + ขาดทุนส่วนต่างจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายน้าตาล
ล่วงหน้า -50 USD = 450 USD ซึง่ เท่ากับราคาทีป่ ระกันไว้ 400 USD + premium 50 USD = 450USD
กำรบันทึกบัญชีของบริษทั : บริษทั จะมีรายได้จากการขายน้าตาลที่ 500 USD (ซึง่ จะสูงว่าราคาทีป่ ระกันไว้ท่ี 400 USD) แต่จะไปบันทึก
เป็ นขาดทุนจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอีก -50USD
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า ในทุกกรณี บริษทั จะได้รบั รายได้สุทธิท่ี 500 USD ทัง้ หมด (ถ้าไม่นับรวมกับค่า commission ทีช่ าระให้กบั
สถาบันการเงิน) โดยมีวธิ กี ารบันทึกหรือการแสดงรายการบัญชีต่างกัน คือ ถ้าเป็ นการทาธุรกรรมปกติซง่ึ ไม่มกี ารบริหารความเสีย่ งเข้ามา
เกีย่ วข้อง ทางบริษทั จะบันทึกบัญชีรายได้จากการขายที่ 500 USD แต่มปี ญั หาคือในช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะไม่มผี ซู้ อ้ื ต้องการซือ้ หรือ
ผูข้ ายไม่ตอ้ งการขายได้ ส่วนการนาเครื่องมือการป้องกันความเสีย่ งผ่านสัญญาซือ้ ขายน้ าตาลล่วงหน้าเข้ามาช่วย ถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้ม
ขาลง ทางบริษทั จะบันทึกบัญชีรายได้จากการขายที่ 500 USD แต่จะบันทึกกาไรจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าอีก 50 USD แต่
ถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึน้ ทางบริษทั จะบันทึกบัญชีรายได้จากการขายที่ 500 USD แต่จะบันทึกขาดทุนจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้าอีก 50 USD
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า การเข้าทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายน้าตาลล่วงหน้า จะทาให้ (1) ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายสามารถซือ้ ขายได้ในระดับราคา
ทีท่ งั ้ สองฝา่ ยพอใจ โดยไม่จาเป็นต้องรอให้ระดับราคาตรงกันระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย (2) รายได้สทุ ธิรบั จะเท่ากับราคาทีไ่ ด้ประกันราคาไว้
โดยถ้าตลาดอยูใ่ นแนวโน้มขาลง รายได้จากการขายน้าตาลจริงจะต่า แต่จะมีกาไรจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ามาชดเชย แต่ถา้
ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึน้ รายได้จากการขายน้าตาลจริงจะสูงแต่มขี าดทุนจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายมาหักออก
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ประเด็นที่สำคัญ
1) ปจั จุบนั การบันทึกบัญชีระหว่างรายได้จากการขายน้ าตาลจริงกับการบันทึกกาไรขาดทุนจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ยังคงมีโอกาสทีจ่ ะบันทึกในช่วงเวลาทีต่ ่างกัน กล่าวคือบริษทั จะทาการบันทึกรายได้จากการขายน้ าตาลจริง เมื่อมีการส่งมอบ
น้าตาลให้กบั ลูกค้า แต่กาไรขาดทุนจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า จะบันทึกเมื่อมีการปิ ดสัญญาดังนัน้ จึงมีความเป็ นไปได้
ทีบ่ ริษทั จะรับรูก้ าไรขาดทุนจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าก่อน จากนัน้ ต่อมาจึงค่อยบันทึกรายได้จากการขาย ส่งผลให้
บันทึกรายการในช่วงเวลาทีต่ ่างกัน ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดกับบริษทั ทีม่ รี ายงานผลการดาเนินงานในรูปของไตรมาส
2) การนาเอาเครื่องมือป้องกันความเสีย่ งความผันผวนจากราคาน้ าตาลมาใช้ผ่านสัญญาซื้อขายน้ าตาลล่วงหน้า สามารถใช้เพื่อ
ประกันความเสีย่ งสาหรับน้าตาลทีม่ อี ยู่รวมถึงน้าตาลทีค่ าดว่าจะผลิตได้ในอนาคต ดังนัน้ ปริมาณการทาสัญญาจะขึน้ อยู่กบั ความ
แม่นยาในการประมาณการว่าควรจะมียอดผลิตน้าตาลได้เท่าใดอย่างไรก็ตามปริมาณน้าตาลทีจ่ ะผลิตได้จะขึน้ อยู่กบั ผลผลิตอ้อย
เข้าหีบทีซ่ ง่ึ มีปจั จัยทางด้านสภาพอากาศเข้ามาเกีย่ วข้องรวมถึงเกีย่ วข้องกับพืน้ ทีเ่ พาะปลูก และชาวไร่จานวนมากทาให้ในแต่
ละปี มคี วามคลาดเคลื่อนเรื่องประมาณการผลผลิตอ้อยค่อนข้างสูง
ในกรณีทม่ี กี ารประมาณการผลผลิตน้าตาลมากเกินไปและได้มกี ารทาสัญญาซือ้ ขายน้าตาลล่วงหน้าไปตามผลผลิตทีป่ ระมาณการ
แต่ต่อมาในภายหลัง ผลผลิตไม่เป็ นไปตามที่ประมาณการไว้เกิดการทาสัญญาเกิน (Oversold) ผลกระทบคือ ถ้าตลาดราคาน้ าตาลอยู่
ในช่วงขาขึน้ จะทาให้เกิดผลขาดทุนจริงจากการเข้าทาสัญญาซื้อขายน้ าตาลล่วงหน้ า เนื่องจากไม่มกี ารขายน้ าตาลจริงที่อยู่ในราคา
ระดับสูงเข้ามาทดแทน แต่ในทางกลับกัน ในกรณีทต่ี ลาดราคาน้าตาลอยู่ในขาลง จะทาให้เกิดกาไรจริงจากการเข้าทาสัญญาซือ้ ขายน้าตาล
ล่วงหน้าเช่นกัน
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1) หลักทรัพย์ของบริษทั
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน 2,205,121,824 บาท เป็ นทุนชาระแล้ว 2,205,116,309.50 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 4,410,243,648 หุน้ เป็ นหุน้ ทีเ่ รียกชาระแล้ว 4,410,232,619 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
7.2) หุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 หุน้ กูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิทธิและไม่มหี ลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อย่ อ

อายุ

ครบกาหนด

มูลค่ ารวม (ล้ านบาท)

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

7,000
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7.3) ผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรกของบริษทั ทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนหุน้ มีดงั นี้

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563
ลำดับที่

ผู้ถอื หุ้น

1

บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จากัด

2

จำนวนหุ้น

สัดส่วน
(ร้อยละ)

1,468,242,728

33.29

บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด

132,503,549

3.00

3

นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

115,355,499

2.62

4

นายจารูญ ชินธรรมมิตร์

113,012,431

2.56

5

นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์

102,498,048

2.32

6

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

99,799,954

2.26

7

นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์

99,733,643

2.26

8

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

96,475,726

2.19

9

นายพิรยิ ์พล ชินธรรมมิตร์

94,586,024

2.14

10

CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

90,398,136

2.05

รวมหุ้นของผูถ้ อื หุ้น 10 อันดับแรก

2,412,605,738

54.70

ผูถ้ อื หุ้นรายอื่นๆ

1,997,626,881

45.30

รวมทัง้ สิ้น

4,410,232,619

100.00

11

หมำยเหตุ:
บริษทั เคเอสแอลชูการ์ โฮลดิง้ จากัด มีผถู้ อื หุน้ หลักคือกลุ่มครอบครัวชินธรรมมิตร์ ถือหุน้ ร้อยละ 33 อย่างไรก็ตาม สัดส่วน
การถือหุน้ ทีป่ รากฎนี้ มิได้แสดงว่าผูถ้ อื หุน้ ในกลุ่มตระกูลชินธรรมมิตร์จะมีการออกเสียงในเรื่องใดๆไปในทิศทางเดียวกัน
บริษทั เคเอสแอลชูการ์ โฮลดิง้ จากัด มีทุนจดทะเบียนจานวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 100 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หนุ้ ละ 10 บาท มีทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว 100 ล้านหุน้ คิดเป็ น 1,000 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรกของบริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิง้ จากัด ทีป่ รากฏในสมุด
ทะเบียนหุน้ มีดงั นี้

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563
ลำดับที่

ผู้ถอื หุ้น

1

นางนารีรตั น์ ชินธรรมมิตร์

2

จำนวนหุ้น

สัดส่วน
(ร้อยละ)

12,105,268

12.11

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

7,847,944

7.85

3

นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์

7,764,650

7.76

4

นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

6,971,788

6.97

5

นายจารูญ ชินธรรมมิตร์

5,370,580

5.37

6

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

5,169,890

5.17

7

นายศรัณย์ ชินธรรมมิตร์

4,246,828

4.25

8

นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์

2,906,000

2.91

9

นายพิรยิ ์พล ชินธรรมมิตร์

2,906,000

2.91

10

นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์

2,900,000

2.90

นางสาวเยาวลักษณ์ ชุตมิ าวรพันธ์

2,900,000

2.90

รวมหุ้นของผูถ้ อื หุ้น 10 อันดับแรก

61,088,948

61.09

ผูถ้ อื หุ้นรายอื่นๆ

38,911,052

38.91

100,000,000

100.00

11

รวมทัง้ สิ้น

หมำยเหตุ:
ผูถ้ อื หุน้ ลาดับที่ 10 คือนางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ และนางสาวเยาวลักษณ์ ชุตมิ าวรพันธ์ ถือหุน้ จานวนเท่ากัน
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7.4) นโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปันผล
บริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและสารองตาม
กฎหมายแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มเี หตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงาน
ปกติของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั ผลให้นาปจั จัยต่ าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดาเนินงาน
ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็ นต้น ซึง่ การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื
หุน้ และ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั สาหรับการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้แก่บริษทั น้าตาล
ขอนแก่น จากัด (มหาชน) บริษทั จะขึน้ อยู่กบั กระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงิน
ของแต่ละบริษทั ทัง้ นี้บริษทั ฯไม่มนี โยบายจ่ายเงินปนั ผลขัน้ ต่า
7.5) ประวัติกำรจ่ำยเงิ นปันผล
ประจำปี

2558

เงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้ )
0.10555555556
อัตราเงินปนั ผลจ่ายต่อกาไรสุทธิ
51.90
(ร้อยละ) ของงบการเงินรวม
อัตราเงินปนั ผลจ่ายต่อกาไรสุทธิ
51.60
(ร้อยละ) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2561

2562

0.10
30.92

0.05
11.19

0.05
26.00

0.05
26.84

188.24

16.81

(จ่ายเงินปนั ผลจาก (จ่ายเงินปนั ผลจาก
กาไรสะสม)
กาไรสะสม)
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร
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8.1 คณะกรรมกำรบริษทั
ณ วันที่ 31ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบริษทั จานวน 20 คน ประกอบด้วย
1. นายมนู
เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายจารูญ
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
3. นายพรศิลป์
แต้มศิรชิ ยั
กรรมการ
4. นายสุขมุ
โตการัณยเศรษฐ์
กรรมการ
5. นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
กรรมการ
6. นางอินทิรา
สุขะนินทร์
กรรมการ
7. นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
8. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
9. นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
10. นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
11. นายชนะชัย
ชุตมิ าวรพันธ์
กรรมการ
12. นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
13. นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
14. นายธัชพงษ์
ภากรศิรวิ งศ์
กรรมการ
15. นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ ์
กรรมการ
16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
บาเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ
17. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
กรรมการอิสระ
18. นายวรภัทร
โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ
19. นางสาวนงลักษณ์
พินยั นิตศิ าสตร์
กรรมการอิสระ
20. นางอัญชลี
พิพฒ
ั นเสริญ
กรรมการอิสระ
21. นายศุภชัย
รักพานิชมณี
กรรมการอิสระ (ลาออกเมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2563)
หมำยเหตุ บริษทั อยู่ในระหว่างดาเนินการพิจารณาแต่งตัง้ ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งแทนกรรมการอิสระทีว่ ่างหนึ่งคน

คณะกรรมการบริษทั ทัง้ 20 คน ไม่มคี ุณสมบัตติ อ้ งห้าม ดังนี้
1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลซึง่ มีความรู้ ความสามารถ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เป็ นผูม้ บี ทบาท
สาคัญในการกาหนดนโยบายและเป้าหมายของบริษทั โดยร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง วางแผนการดาเนินงานทัง้ ระยะ
สัน้ และระยะยาว ตลอดจนมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลตรวจสอบ ให้เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ และติดตามผลการ
ดาเนินงานในแต่ละไตรมาส
กรรมกำรที่มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษทั
คือ นายจารูญ ชินธรรมมิตร์ หรือ นายพรศิลป์ แต้มศิรชิ ยั หรือ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ หรือ นายชลัช ชินธรรม
มิตร์ หรือ นางอินทิรา สุขะนินทร์ หรือนายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์ หรือ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล หรือ นายชนะชัย
ชุตมิ าวรพันธ์ กรรมการสองในแปดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั
............................รับรองควำมถูกต้อง
หน้า 38

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

สัดส่วนและโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร
ลำดับ

รำยชื่อ – สกุล

ตัวแทน
ผูถ้ ือหุ้น

ประเภทของกรรมกำร
กรรมกำรที่
กรรมกำร
ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร
อิ สระ

กรรมกำรที่
เป็ นผูบ้ ริหำร

1

นายมนู

เลียวไพโรจน์

2

นายจารูญ

ชินธรรมมิตร์

/

/

3

นายพรศิลป์

แต้มศิรชิ ยั

/

/

4.

นายสุขมุ

โตการัณยเศรษฐ์

/

/

5.

นายธวัทชัย

โรจนะโชติกุล

/

/

6.

นางอินทิรา

สุขะนินทร์

/

/

7

นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

/

/

8

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

/

/

9

นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

/

/

10

นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

/

/

11

นายชนะชัย

ชุตมิ าวรพันธ์

/

/

12

นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

/

/

13

นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

/

/

14

นายธัชพงษ์

ภากรศิรวิ งศ์

/

15

นายตระการ

ชุณหโรจน์ฤทธิ ์

/

16

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ

/

/

17

นายสิทธิ

บาเพ็ญบุญ
ลีละเกษมฤกษ์

/

/

18

นายวรภัทร

โตธนะเกษม

/

/

19

นางสาวนงลักษณ์

พินยั นิตศิ าสตร์**

/

/

20

นางอัญชลี

พิพฒ
ั นเสริญ**

/

21

นายศุภชัย

รักพานิชมณี*

/

/
ลำออก
ระหว่ำงปี

/

/

/
/

รวม

14

10

6*

10

สัดส่วน

66.70%

47.62%

28.60%

47.62%

*ยอดรวมไม่นบั กรรมการทีล่ าออกระหว่างปี ได้แก่ นายศุภชัย รักพานิชมณี*
**กรรมการอิสระทีเ่ ป็นผูห้ ญิง 2 คน
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กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั
การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั มากกว่า 6 ครัง้ ต่อปี
โดยกาหนดวันประชุมไว้เป็ นการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละคนทราบโดยทาเป็ นตารางนัดประชุม
ประจาปี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จ ั ดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึง่ ทาหน้าทีต่ ดั สินใจตามอานาจหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยทุก
ครัง้ ทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั จะมีการนาเรื่องทีผ่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร กลับมาแจ้งให้
คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิงานของฝ่ายจัดการได้อย่าง
ต่อเนื่อง
โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด 7 ครัง้ และมีการประชุมของกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร (ไม่
มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม) เพิม่ อีก 1 ครัง้ เพื่อให้กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
การทางานและการบริหารงานได้อย่างอิสระ โดยในปี 2563 ได้มกี ารประชุมของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารรวม 1 ครัง้
เมื่อวัน ที่ 10 กัน ยายน 2563 ทัง้ นี้ มีก ารจัดส่ง วาระและเอกสารประกอบการประชุ มให้แก่ กรรมการบริษัท เป็ นการ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
เลขานุ การบริษทั ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ ใจว่าเรื่องทีส่ าคั ญได้นาเข้า
รวมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็ นอิสระทีจ่ ะเสนอเรื่องทีเ่ ป็ นประโยชน์เข้าสูว่ าระการประชุม
ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัด สรรเวลาไว้อย่างเพีย งพอที่ฝ่ายจัด การจะเสนอเรื่องและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายปญั หาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ น นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมให้มกี ารใช้ดุลพินิจ
ตัดสินใจ กรรมการให้ความสนใจกับทุกวาระที่นาเข้าสู่ท่ปี ระชุม รวมถึงเรื่องการกากับดูแลกิจการ นอกจากนี้ การ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั มีการเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อนาเสนอข้อมูล ปญั หาและชีแ้ จง
รายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึง่ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ทัง้ ยังเป็ นการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทีจ่ าเป็ นเพิม่ เติมผ่านการสอบถามผูบ้ ริหารระดับสูง อีกทัง้ ในบางประเด็นที่
มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ผ่านเลขานุ การของบริษทั และในกรณีทจ่ี าเป็ น
อาจจะจัดให้มคี วามเห็นอิสระจากทีป่ รึกษา หรือ ผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกเพิม่ เติม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะประกอบด้วย วันเวลาเริม่ เวลาสิน้ สุดประชุม รายชื่อกรรมการทีเ่ ข้า
ประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสาคัญของเรื่องทีเ่ สนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและ
ความเห็นของกรรมการทีไ่ ม่เห็นด้วย บริษทั ได้มกี ารจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษทั เป็ นรูปเล่มและ
ในรูป แบบไฟล์ PDF ซึ่ง สามารถสืบ ค้ น ง่ า ยแต่ แ ก้ ไ ขไม่ ไ ด้ มีก ารบัน ทึ ก และเปิ ด เผยจ านวนครัง้ การเข้า ประชุ ม
คณะกรรมการเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึน้ ทุกไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับผลการดาเนิน งานของบริษัทจะจัดขึ้นทุกเดือนจึงมีการรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
นาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบด้วย
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ตำรำงเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริ ษทั ประจำปี 2563
รำยชื่อกรรมกำร

1.นายมนู
2.นายจารูญ
3.นายพรศิลป์
4.นายสุขมุ
5.นายธวัทชัย
6.นางอินทิรา
7.นางสาวดวงดาว
8.นายชลัช
9.นายสมชาย
10.นางสาวดวงแข
11.นายชนะชัย
12.นายชาตรี
13.นายสมชาติ
14.นายธัชพงษ์
15.นายตระการ
16.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
17.นายสิทธิ
18.นายวรภัทร
19.นางสาวนงลักษณ์
20.นางอัญชลี
21.นายศุภชัย

คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ
คณะ ประชุม
กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร สำมัญ
บริษทั
บริหำร ตรวจสอบ สรรหำและ บริหำร
กำกับ
ผูถ้ ือ
พิ จำรณำ
ควำม
ดูแล
หุ้น
ค่ำตอบแทน เสี่ยง
กิ จกำร ปี 2562
( 7 ครัง)้
( 12 ครัง)้
( 5 ครัง)้
( 4 ครัง)้
( 4 ครัง)้
(3 ครัง)้
(1ครัง)้
เลียวไพโรจน์
6/7
1/1
ชินธรรมมิตร์
6/7
11/12
1/1
แต้มศิรชิ ยั
7/7
11/12
1/1
โตการัณยเศรษฐ์
6/7
12/12
1/1
โรจนะโชติกุล
7/7
12/12
1/1
สุขะนินทร์
7/7
12/12
1/1
ชินธรรมมิตร์
7/7
12/12
4/4
1/1
ชินธรรมมิตร์
6/7
12/12
3/4
1/1
ชินธรรมมิตร์
5/7
11/12
1/1
ชินธรรมมิตร์
7/7
12/12
1/1
ชุตมิ าวรพันธ์
4/7
10/12
1/1
ชินธรรมมิตร์
7/7
1/1
ชินธรรมมิตร์
7/7
3/3
1/1
ภากรศิรวิ งศ์
7/7
12/12
1/1
ชุณหโรจน์ฤทธิ ์
6/7
12/12
1/1
บาเพ็ญบุญ
7/7
4/4
3/3
1/1
ลีละเกษมฤกษ์
7/7
5/5
4/4
1/1
โตธนะเกษม
7/7
5/5
3/3
1/1
พินยั นิตศิ าสตร์
7/7
5/5
4/4
4/4
1/1
พิพฒ
ั นเสริญ
7/7
5/5
3/3
1/1
รักพานิชมณี
6/6
3/4
2/4
1/1

หมายเหตุ
1. กรรมการอิสระ จานวน 7 คน ได้แก่ ลาดับที่ 1,16-21
2. กรรมการตรวจสอบ 4 คน ได้แก่ ลาดับที่ 17-20
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 คน ได้แก่ ลาดับที่ 7,16,19,21
4. กรรมการบริหารความเสีย่ ง 4 คน ได้แก่ ลาดับที่ 8, 17, 19, 21
5. กรรมการกากับดูแลกิจการ 4 คน ได้แก่ ลาดับที่ 13, 16, 18, 20
6. ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
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8.2 ผูบ้ ริหำร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ประกอบด้วย
1. นายจารูญ
ชินธรรมมิตร์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2. นายพรศิลป์
แต้มศิรชิ ยั
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สานักนวัตกรรม
3. นายสุขมุ
โตการัณยเศรษฐ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายงานบริหารและสานักงาน
5. นางอินทิรา
สุขะนินทร์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ
6. นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
7. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
8. นายธีระ
สงวนดีกุล
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกลุ่มการผลิตธุรกิจน้าตาล
9. นายธัชชัย
ศุภผลศิริ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักเลขานุการบริษทั และกฎหมาย/
เลขานุการบริษทั
10. นายพิรยิ พ์ ล
ชินธรรมมิตร์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานจัดหาวัตถุดบิ
11. นายโสมนัส
โพธิสตั ย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
12. นายสินชัย
สิรริ ตั นพลกุล
รักษาการผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายงานบัญชี
และการเงิน (CFO)* /
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
13. นางสาวสุภาพ
ฉันทวิทย์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
(CFO) (แทนเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
หมำยเหตุ
ลาดับที่ 12 พ้นจากตาแหน่ง รักษาการผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2563
ทัง้ นี้ได้รบั ตาแหน่ง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส-สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

8.3 เลขำนุกำรบริษทั
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่ งตัง้ เลขานุ การบริษัททาหน้ าที่ให้คาแนะนาแก่กรรมการในการปฎิบตั ิตามกฎหมาย
เกีย่ วกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่างๆของกรรมการ การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการทา
รายงาน ตลอดจนหน้าทีต่ ่างๆตามทีก่ ฎหมายกาหนด รวมถึง ปฏิบตั งิ านด้าน Complianace unit นอกจากนี้บริษทั ได้สง่ เสริมให้
เลขานุการบริษทั ได้รบั การอบรมและพัฒนาความรูเ้ พิม่ เติมด้านกฎหมายหรือการปฎิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการบริษทั
ปจั จุบนั เลขานุ การบริษัท คือ นายธัชชัย ศุภผลศิริ ซึง่ จบการศึกษาและปฏิบตั งิ านทางด้านกฎหมายมาเป็ นเวลานาน
และผ่านการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเลขานุ การบริษทั และหลักสูตรอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว โดยเปิ ดเผย
ข้อมูลไว้ใน (รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั )
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8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย
บริษทั กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ หมาะสมแก่กรรมการบริษทั และมีการเสนอขอ
อนุ มตั ิจากผู้ถือหุ้นทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดาเนินการสารวจค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบ
กับบริษัทชัน้ นาในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ผล
สารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD) รวมถึงผลการดาเนินงานของบริษัทฯในภาพรวม
การจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้
8.4.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั
โดยค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
1) ค่าตอบแทนประจา (Fixed Fee) ซึง่ จะจ่ายให้กบั กรรมการเป็ นรายเดือน
2) ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (Attendance Fee) เป็ นค่าตอบแทนทีจ่ ่ายให้กบั กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมใน
แต่ละครัง้ โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมเท่านัน้
3) โบนัสกรรมการเป็ นค่าตอบแทนพิเศษทีจ่ ่ายให้กบั กรรมการปี ละครัง้ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั ใน
แต่ละปี
บริษทั ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดย
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ ประกอบด้วย
ปี ละไม่เกิน
1.ค่าตอบแทน – ประธานกรรมการ
540,000 บาท
2.ค่าตอบแทน – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
540,000 บาท
3.ค่าตอบแทน – กรรมการ 19 คน
8,550,000 บาท
รายเดือนๆละ 25,000 บาท + โบนัส
4.ค่ า เบี้ย ประชุ ม คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ทีเ่ ข้าประชุม
ค่าเบีย้ ประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ ข้าประชุม
ครัง้ ละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน
ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ ข้าประชุม
ครัง้ ละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน
5.ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการบริหาร 1,200 บาทต่อครัง้ กรรมการบริหาร 1,000 บาทต่อครัง้
6.สิทธิผลประโยชน์อ่นื ใด : ไม่มี
นอกจากนี้แล้ว ไม่มคี า่ ตอบแทนกรรมการในลักษณะอื่นอีก
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8.4.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
บริษัทกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการผู้จดั การใหญ่ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ
และเปรียบเทียบกับการจ่ายค่ าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผลการ
ดาเนินงานและขนาดของธุรกิจ เพื่อทาให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาบริษทั ได้อย่างต่อเนื่อง
8.4.3 ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
ค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีบ่ ริษทั กาหนด โดยจะเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของ
บริษทั และผลปฏิบตั งิ านของแต่ละคนทัง้ นี้ระดับของค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอยู่ในระดับทีจ่ ูงใจและรักษาผูบ้ ริหารทีม่ คี ุณภาพตามที่
บริษทั ต้องการ
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1.ค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยปี 2563
ปี 2563

ลำดับ

รำยชือ่

เบีย้ ประชุม
ค่ำตอบแทน

รำยเดือน

โบนัส
คณะกรรมกำร

คณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรสรรหำ

บริ หำร

ตรวจสอบ

และพิ จำรณำค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร

รวมสุทธิ

คณะกรรมกำร
(บำท)

กำกับดูแลกิ จกำร บริ หำรควำมเสี่ยง

1

นายมนู

เลียวไพโรจน์

30,000.00

-

-

-

-

-

-

360,000.00

2

นายจารูญ

ชินธรรมมิตร์

25,000.00

13,200.00

-

-

-

-

-

313,200.00

3

นายพรศิลป์

แต้มศิรชิ ยั

25,000.00

11,000.00

-

-

-

-

-

311,000.00

4

นายสุขุม

โตการัณยเศรษฐ์

25,000.00

12,000.00

-

-

-

-

-

312,000.00

5

นายธวัทชัย

โรจนะโชติกุล

25,000.00

12,000.00

-

-

-

-

-

312,000.00

6

นางอินทิรา

สุขะนินทร์

25,000.00

12,000.00

-

-

-

-

-

312,000.00

7

นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

25,000.00

12,000.00

-

24,000.00

-

-

-

336,000.00

8

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

25,000.00

12,000.00

-

-

-

18,000.00

-

330,000.00

9

นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

25,000.00

11,000.00

-

-

-

-

-

311,000.00

10

นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

25,000.00

12,000.00

-

-

-

-

-

312,000.00
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ลำดับ

รำยชือ่

เบีย้ ประชุม
ค่ำตอบแทน

รำยเดือน

โบนัส
คณะกรรมกำร

คณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรสรรหำ

บริ หำร

ตรวจสอบ

และพิ จำรณำค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร

รวมสุทธิ

คณะกรรมกำร
(บำท)

กำกับดูแลกิ จกำร บริ หำรควำมเสี่ยง

11

นายชนะชัย

ชุตมิ าวรพันธ์

25,000.00

10,000.00

-

-

-

-

-

310,000.00

12

นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

25,000.00

-

-

-

-

-

-

300,000.00

13

นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

25,000.00

-

-

-

18,000.00

-

-

318,000.00

14

นายธัชพงษ์

ภากรศิรวิ งศ์

25,000.00

12,000.00

-

-

-

-

-

312,000.00

15

นายตระการ

ชุณหโรจน์ฤทธิ ์

25,000.00

12,000.00

-

-

-

-

-

312,000.00

16

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ

บาเพ็ญบุญ

25,000.00

-

-

28,800.00

18,000.00

-

-

346,800.00

17

นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

30,000.00

-

36,000.00

-

-

18,000.00

-

414,000.00

18

นายวรภัทร

โตธนะเกษม

25,000.00

-

18,000.00

-

21,600.00

-

-

339,600.00

19

นางสาวนงลักษณ์ พินยั นิตศิ าสตร์

25,000.00

-

30,000.00

24,000.00

-

28,800.00

-

382,800.00

20

นางอัญชลี

พิพฒ
ั นเสริญ

25,000.00

-

30,000.00

-

18,000.00

-

-

348,000.00

21

นายศุภชัย

รักพานิชมณี

25,000.00

-

-

18,000.00

-

12,000.00

-

264,166.67

141,200.00

114,000.00

94,800.00

75,600.00

76,800.00

-

6,856,566.67

รวม

หมำยเหตุ 1.ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการในบริษทั ย่อย
2.นายศุภชัย รักพานิชมณี (กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสีย่ ง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ลาดับที่ 21 ลาออกมีผลวันที่ 30 กันยายน 2563
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2. ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรในปี ที่ผำ่ นมำ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร รวมจานวน 13 คน (ตามรายชื่อคณะผูบ้ ริหารระดับสูง) มีค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือนและ
โบนัส รวมเป็ นเงิน 49,648,839.60 ล้านบาท
3. ค่ำตอบแทนอื่น
บริษทั ฯมีระเบียบกาหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผบู้ ริหารระดับสูงในลักษณะอื่น เช่น รถยนต์ประจาตาแหน่ง
ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง ค่าใช้จ่ายบารุงรักษา กองทุนสารองเลีย้ งชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ในสถานะพนักงานบริษทั ฯ
8.5 บุคลำกร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเกีย่ วกับบุคลากรของบริษทั มีดงั นี้
งบรวม
2563
2562
จานวนพนักงานถัวเฉลีย่ (คน)
ช่วงฤดูการผลิต
5,791
6,118
ช่วงปกติ
4,269
4,639
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน (ล้านบาท)
1,266.15
1,461.84

งบเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,972
1,506
520.41

2,169
1,689
624.27

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงานทีม่ นี ยั สาคัญอันมีผลกระทบทางด้านลบต่อบริษทั
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นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน
บริษทั ให้ความสาคัญกับพนักงานขององค์กรมาโดยตลอด และมีการกาหนดนโยบายเรื่องการฝึ กอบรมและการพัฒนา
ทรัพ ยากรบุ ค คลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอ เพื่อ ให้พ นัก งานมีศ ัก ยภาพและประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติงานและมีค วาม
เจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานในสายงานของตนโดยกาหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับทิศทาง
และกลยุทธ์ของบริษทั มีการจัดอบรมทัง้ ในบริษทั โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่างๆทีเ่ กีย่ วกับการ
ทางานรวมทัง้ เรื่องจริยธรรม และให้พนักงานเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้กบั บริษัทอื่นๆภายนอกบริษัทด้วย
นอกจากนี้ บริษัทมีการวางแผนการอบรม และสนับสนุ นในเรื่องงบประมาณอย่างสม่าเสมอ พร้อมทัง้ สนับสนุ นให้มกี ารสื่อสาร
เพื่อถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร โดยรวบรวมองค์ความรูท้ ม่ี อี ยู่
ในองค์กรมาพัฒนาเป็ นระบบเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆผ่านระบบเว็บไซต์ภายใน(Intranet) และ
สามารถนามาเป็ นแบบอย่างทีด่ ตี ่อการพัฒนาตนเอง
กำรจัดสวัสดิ กำรที่เหมำะสมแก่พนักงำนและให้กำรสนับสนุนอื่นๆ
กลุ่มบริษทั ยังได้จดั สวัสดิการและสิง่ อานวยความสะดวกนอกเหนือจากที่กฎหมายฯ กาหนดให้แก่พนักงานทุกระดับ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ และเพิม่ ความมันคงในอนาคตของพนั
่
กงาน เช่น กองทุนเงินสารองเลี้ยงชีพ , การ
ประกันชีวติ กลุ่มและประกันอุบตั เิ หตุ, โครงการบ้านสร้างสุขจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึง่ เป็ นสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศัยในอัตราดอกเบีย้ พิเศษสาหรับพนักงาน KSL และโครงการ Corporate Synergy บ้านสร้างสุข (เฟส 2) โดยเพิม่ เติมใน
ส่วนของเรื่องสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยู่อาศัยแก่พนักงานประจารายวัน โครงการ UOB Workplace Banking ซึง่ เป็ นความร่วมมือของ KSL
และธนาคารยู โอบีในการจัด หาสวัสดิก ารในรูป แบบเงิน ฝากประจ าและสวัสดิก ารสิน เชื่อ เพื่อ ที่อ ยู่ อ าศัย แก่ พ นัก งาน KSL
สวัสดิการเงินกูย้ มื และเงินช่วยเหลือตามวาระต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างการทางานและการดารงชีวติ
ของพนักงาน โดยจัดสรรวันลาหยุดพักผ่อนให้แบบขัน้ บันไดตามอายุงาน
กำรให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
กลุ่มบริษทั ฯได้ให้ความสาคัญต่อพนักงานของบริษทั ทุกระดับชัน้ ไม่มกี ารแบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนาไม่ว่าเพศหญิงหรือ
ชาย โดยพนักงานทุกคนต่างมีสทิ ธิเท่าเทียมกันและได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค และมีสทิ ธิได้รบั สวัสดิการตามตาแหน่ ง
หน้าที่ท่พี งึ ได้โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และในการพิจารณาปรับตาแหน่ งหรือเงินเดือนของพนักงานบริษัท ได้ดาเนินการในรูปของ
คณะกรรมการซึง่ ประกอบด้วยผูบ้ ริหารจากฝา่ ยต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรม
ด้ำนสิ ทธิ และเสรีภำพ
กลุ่ม บริษัท ได้จดั ท าข่าวประชาสัม พัน ธ์ผ่ า นช่ อ งทาง Intranet เพื่อ ให้พ นัก งานได้ร ับ ทราบข้อ มูลข่า วสารและการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริษทั อย่างทัวถึ
่ งและทันท่วงที รวมไปถึงการเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงออกทางความคิดหรือรวมกลุ่มเพื่อ
เจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆ เพื่อรับฟงั ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็ นประโยชน์แก่พนักงานและการพัฒนาขององค์กร
ต่อไป
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9. กำรกำกับดูแลกิ จกำร
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรสู่ควำมยังยื
่ น
คณะกรรมการบริษทั ฯ ในฐานะผูน้ าองค์กร ได้ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็ นธรรม และมีความมุ่งมัน่
ในการดาเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยังยื
่ น โดยยึดมันในหลั
่
กการกากับดูแลกิจการที่ดแี ละจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจทีด่ ี
ทัง้ นี้ ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) นโยบายการกากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในระดับสากลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น
ASEAN CG Scorecard เป็ นต้น ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินผลจากโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจาปี 2563 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ในเกณฑ์ดเี ลิศ (Excellent) เป็ นปี ท่ี 3 ติดต่อกัน
2. ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (AGM
Checklist ) จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
3. ได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Recertification)
ซึง่ เป็ นการต่ออายุรบั รองเป็ นวาระทีส่ องของบริษทั
4. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารให้กบั พนักงานใหม่ทุกระดับ โดยผ่านหลักสูตร “ KSL Basic Knowledge 2020 ”
เรื่อง จริยธรรมธุรกิจและมาตราการเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ แก่พนักงาน
ในวันที่ 20-22กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
5. จัดกิจกรรม KSL CG & Anti-Corruption Day 2020 ภายใต้ธมี งาน “ เพราะ CG คือ รากฐานของ KSL” เพื่อสร้าง
ความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ การต่อต้าน
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ แก่ ผูบ้ ริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563
6. เผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ คู่มอื มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ ใน
เว็บไซต์ของบริษทั และเว็บไซต์ภายใน (Intranet) เพื่อให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯทุกกลุ่ม
รับทราบ และยึดถือเป็ นเป็ นแนวทางในการปฎิบตั งิ าน
7. ปรับปรุงจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ , ปรับปรุงคู่มอื การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
9.1)

นโยบายการกากับดูแลกิจการประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดที่ 1. สิทธิของผูถ้ อื หุน้ , หมวดที่ 2. การปฏิบตั ติ ่อผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน , หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มสี ่วนได้เสีย , หมวดที่ 4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส, หมวดที่ 5.
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, หมวดที่ 6. การต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และหมวดที่ 7. การให้ขอ้ มูลการกระทาผิด
และการทุจริต
ทัง้ นี้บริษทั ฯได้ดาเนินการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ภายใต้นโยบายในระหว่างปี ทผ่ี ่านมา
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หมวดที่ 1 : สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
1. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม และส่งคาถามทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เป็ น
การล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของปี
ถัดไป โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์ และระบุ
ขัน้ ตอนทีช่ ดั เจนไว้ในเว็บไซด์ของบริษทั ฯ ที่ www.kslgroup.com ส่วนของ “ การประชุมผูถ้ อื หุน้ ”
2. แจ้งวิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ และใช้บตั รลงคะแนนเสียง
3. น าเสนอค่ า ตอบแทน รวมทัง้ หลัก เกณฑ์ ก ารให้ค่ า ตอบแทนส าหรับ กรรมการแต่ ล ะต าแหน่ ง ที่ช ัด เจน ได้แ ก่
ค่าตอบแทนประจา เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนประจาปี ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นประจาทุกปี
4. บริษัทฯเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการแบบรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนทีละคน
5. ผู้ถอื หุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆของบริษัทได้ท่ี www.kslgroup.com ซึ่งจะมีขอ้ มูลทางการเงิน ข้อมูลทัวไป
่
ของบริษทั รวมถึงข้อมูลการประชุม ซึง่ จะอานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุ้นและผูท้ ่สี นใจศึกษาสารสนเทศของบริษทั ได้ อีกทัง้ ยัง
สามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ผ่านทาง Email: ir@kslgroup.com และ secretary@kslgroup.com
6. บริษัทมีน โยบายที่จะอานวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิ ธิและออกเสียงอย่ างเต็ม ที่ เช่น มีวนั
กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี และก่อนที่
จะมีวนั กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิรบั เงินปนั ผล เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเลือกทีจ่ ะถือหุน้ เพื่อรับเงินปนั ผล
หรือไม่ และบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผถู้ ือ หุ้นรวมถึงนักลงทุน
สถาบันเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์
2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชัน้ 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นสถานทีท่ ส่ี ะดวกต่อการเดินทาง นอกจากนี้ บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ จัดส่งเอกสารลงทะเบียน
เข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุมและบริษัทจัดช่องทางการ
ลงทะเบียน ณ สถานที่จดั การประชุมสาหรับ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัท ฯ ได้นาเทคโนโลยีระบบ
บาร์โค้ด (Barcode) มาใช้กบั การประชุมผู้ถือหุ้นทัง้ การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้การดาเนินการ
ประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็วถูกต้องแม่นยา
7. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 1/2563 บริษทั ฯได้กาหนดวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้เป็ น
เรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น วาระงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน วาระจัดสรรเงินกาไรเพื่อจ่ายปนั ผลและสารองตาม
กฎหมาย วาระการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ วาระ
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
8. ในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 1/2563 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์สาหรับการประชุมและ
วิธกี ารออกเสียงลงมติให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ในการประชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ บริษัทมีการบันทึกการถ่ายวิดที ศั น์ บันทึกภาพและเสียงการประชุม
ทัง้ นี้ บริษัทไม่มนี โยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มกี ารแจกเอกสารที่มขี ้อมู ลสาคัญ
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เพิม่ เติมอย่างกะทันหัน ไม่มกี ารเพิม่ วาระอื่นๆทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสาคัญใดๆโดยไม่ ได้
แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า ไม่จากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าสาย เป็ นต้น
9. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 1/2563 มีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผถู้ อื
หุน้ สามารถตรวจสอบได้ มีการบันทึกเกีย่ วกับการแจ้งวิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน และบันทึกรายชื่อพร้อมตาแหน่ งของ
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงบันทึกประเด็นคาถามคาตอบทีผ่ ถู้ อื หุน้ ซักถามหรือเสนอความคิดเห็น พร้อมทัง้ บันทึก
จานวนคะแนนเสียงทีไ่ ด้รบั ในแต่ละวาระ ซึง่ ทางบริษทั ได้เผยแพร่รายงานการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้
10. คณะกรรมการบริษทั ไม่มกี ารถือหุน้ รวมกันเกินกว่า ร้อยละ 25 ของหุน้ ทีอ่ อกแล้วของบริษทั
หมวดที่ 2 : กำรปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
1. บริษทั ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง ทัง้ นี้ บริษทั มีหนุ้ ประเภทเดียว คือ
หุน้ สามัญ
2. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30
พฤศจิกายน 2563 โดยแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์
และระบุขนั ้ ตอนทีช่ ดั เจนไว้ในเว็บไซด์ของบริษทั ฯ ที่ www.kslgroup.com ส่วนของ “ การประชุมผูถ้ อื หุน้ ” ซึง่ ภายหลังทีร่ บั เรื่อง
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณากลันกรองตามกระบวนการต่
่
อไปอย่างไรก็ตามทีผ่ ่านมาไม่มกี ารเสนอชื่อแต่อย่างใด
3. บริษทั ฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เ องในแต่
ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบ
อานาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทัง้ เผยแพร่ หนังสือเชิญ ประชุมฉบับ
สมบูรณ์ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลก่อน
วันประชุม
4. บริษัทฯได้กาหนดนโยบายป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัท โดยให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่รบั ทราบ
ข้อมูลภายในทีม่ นี ัยสาคัญทีอ่ าจส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ งดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาหนึ่ง
เดือน ก่อนจะมีการประกาศผลการดาเนินงาน หรือ ข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน (หมวดที่ 2 – การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื
หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน) นอกจากนัน้ บริษทั ฯใช้มาตรการแจ้งเตือนกรรมการและผูบ้ ริหารล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการ
เปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ว่าให้งดซือ้ ขายหลักทรัพย์บริษทั ฯ ตัง้ แต่ วนั ใดถึงวันใดอย่างชัดแจ้ง ผ่านเลขานุ การฯบริษัทและ
รายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท ทราบทุกครัง้ ถึงการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร(หากมี)เพื่อความโปร่งใส กับแจ้งข่าวจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีมกี าร
กระทาผิดเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้หรืออาจถูกมองว่าใช้
ข้อมูลภายในของบริษทั ฯทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
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5. บริษทั มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื ในทาง
มิชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อ เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน)
6. บริษทั ได้กาหนดข้อบังคับของบริษทั ว่า กรรมการบริษทั จะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษทั จากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอื่นที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนที่จะมี
มติแต่งตัง้ และกรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้าหากมีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั
ทาขึน้ ในระหว่างรอบปี บญ
ั ชี หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในระหว่างรอบปี บญ
ั ชีในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ
ทัง้ นี้ บริษัทส่งเสริมให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ ผ่าน
วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษทั นอกจากนี้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องจะไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงในวาระดังกล่าว
7. ในปีทผ่ี ่านมา ไม่เคยเกิดกรณีทก่ี รรมการ/ผูบ้ ริหารของบริษทั มีการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน และบริษทั ไม่
มีการฝา่ ฝืนหรือไม่ปฎิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การทารายการระหว่างกัน
8.บริษทั ไม่มรี ายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน (Related Parties Transaction) ทีต่ อ้ งขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้
หมวดที่ 3 : บทบำทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้
เสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ และชุม ชนทีบ่ ริษทั
ตัง้ อยู่ ในอดีตทีผ่ ่านมา บริษทั ดาเนินนโยบายต่าง ๆ ในการสร้างจริยธรรมการดาเนินธุรกิจมาโดยตลอด
ผูถ้ ือหุ้น
บริษัทฯ มีนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบตั ติ ่อผู้ ถอื หุ้นอย่างเท่า
เทียมกันและกาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน
พนักงำน
บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อพนักงานของบริษทั ทุกระดับชัน้ ไม่มกี ารแบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ โดยพนักงานทุกคน
ต่างมีสทิ ธิเท่าเทียมกันและได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาค นอกจากนี้บริษทั ได้กาหนดเงื่อนไขการจ้างงานทีเ่ ป็ นธรรมสาห รับ
พนักงาน และมีนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยให้พนักงานได้รบั
ค่าตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เช่น เงินเดือน โบนัสทีเ่ หมาะสมตามผลปฏิบตั งิ านของพนักงาน และผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ
บริษัทยังมีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายในบริษทั รวมถึงการสนับสนุ น
การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสาหรับปฏิบตั ิงานและพัฒนาองค์กร และเปิ ดเผยตัวเลขจานวนชัวโมง
่
่
เฉลีย่ ของการฝึ กอบรมของพนักงานต่อปี รวมเปิ ดเผยสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บปวยจากการ
ทางาน (รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น)
ลูกค้ำ
บริษัทใช้ระบบการจัดการคุ ณภาพในระดับ สากล เช่น ISO 9001:2015, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL,
KOSHER Bonsucro และธรรมาภิ บ าลสิ่ง แวดล้อ ม เป็ น ต้ น เพื่อ สร้า งความพึง พอใจสูง สุ ด แก่ ลูก ค้า บริษั ท มุ่ ง เน้ น และให้
ความสาคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สนิ ค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และบริการในระดับโลก ตลอดจนรักษา
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ความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัด โดยไม่นามาเปิ ดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ตลอดจนการจัดช่องทางการติดต่อสาหรับ
ลูกค้า เพื่อแนะนาติชม หรือแจ้งข้อร้องเรียนโดยเฉลีย่ แล้ว บริษทั ฯจะได้รบั ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะประมาณ 40-50 ครัง้ ต่อ
ปี สาหรับ การดาเนิน การของโรงงานน้ าตาลทราย 5 แห่ง เพื่อ ให้ม นั ่ ใจว่าการท าธุรกิจกับบริษัท ฯ จะไม่มีข้อขัดแย้งใดๆกับ
มาตรฐานทีล่ กู ค้ายึดถืออยู่ บริษทั ได้ว่าจ้าง หน่วยงานภายนอกมาประเมินการดาเนินการและให้การรับรองในส่วนของมาตรฐาน
แรงงานตามมาตรฐานของลูกค้าด้วย
คู่ค้ำ
คู่คา้ ของบริษทั นัน้ นอกจากหมายถึงคู่สญ
ั ญาในการซือ้ ขายและการจ้างระหว่างกันแล้ว ยังรวมไปถึงผูร้ ่วมลงทุนกับบริษทั
ในบางกิจการด้วย บริษัทคานึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญาร่วมทุนมาโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต ความเท่า
เทียมกันและสิทธิทจ่ี ะได้รบั ผลประโยชน์จากเงินทีล่ งทุน บริษทั มีนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคู่คา้ ใน
หมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของผูม้ สี ่วนได้เสียว่าสนับสนุ นการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม ความเสมอภาคในการ
ดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซือ้ จัดจ้างอย่างโปร่งใสและยุตธิ รรม บริษทั กาหนดคุณสมบัตขิ องคู่คา้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้า
เสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ นซึง่ ข้อมูลและเงื่อนไขการจัดซือ้ จัดจ้างทีถ่ ูกต้องครบถ้วนแก่ค่คู า้ ทีม่ สี ทิ ธิเสนอราคาโดย
วิธที เ่ี ปิ ดเผและเท่าเทียมกัน รักษาข้อมูลการเสนอราคาทีไ่ ด้รบั จากคู่คา้ ไว้เป็ นความลับไม่เปิ ดเผยแก่ค่คู า้ ทีเ่ สนอราคารายอื่น ไม่
เรีย กไม่ ร ับ ผลประโยชน์ ใดๆ จากคู่ ค้า เพื่อ แลกเปลี่ย นกับ การได้ท าสัญ ญาจัด ซื้อ จัด จ้า งกับ บริษัท และได้ก าหนดไว้ใน
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกันสาหรับการทางานของผูร้ บั จ้างในสถานประกอบการต่างๆนัน้ บริษทั จะจัดเตรียม
สภาพการทางานทีป่ ลอดภัยแก่ผรู้ บั จ้างและกาชับให้ผรู้ บั จ้างปฏิบตั ติ ามกฎความปลอดภัยของบริษทั อย่างเคร่งครัดด้วย เมื่องาน
แล้วเสร็จ บริษทั มีขนั ้ ตอนการตรวจรับงานทีโ่ ปร่งใสและเป็ นธรรมและชาระค่าสินค้าหรือค่าจ้างภายในเวลาทีเ่ หมาะสม บริษัท
โดยฝ่ายจัดซือ้ ได้สอ่ื สารกับคู่คา้ (supplier) ด้วยช่องทางต่างๆ ในเรื่องทีส่ าคัญ และจัดช่องทางร้องเรียนและแจ้งข้อมูลแก่ บริษทั
โดยแจ้งให้ค่คู า้ ทราบ
นอกจากนัน้ ในปี 2563 บริษัท ได้ส่ง หนังสือ แจ้งคู่ค้าถึงนโยบายการก ากับ ดูแลกิจการและนโยบายการต่ อ ต้านการ
คอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ให้รบั ทราบ ทัง้ นี้ หน่ วยจัดซือ้ ส่วนกลางขอให้หวั หน้าแผนกพัสดุทุกโรงงานทีม่ กี ารจัดซือ้ ท้องถิน่ ส่งหนังสือ
รับทราบนโยบายการต่อต้านการคอรัปชันให้
่ ผขู้ ายท้องถิน่ รับทราบด้วย
เจ้ำหนี้
บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันทีต่ กลงทีม่ กี บั เจ้าหนี้ทงั ้ ในการชาระหนี้ตรงตามกาหนดเวลา การ
ใช้บริการทางการเงินทีเ่ หมาะสมแก่ธุรกิจของบริษทั การให้และรักษาหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ทีก่ าหนด เช่น รายงานข้อมูล
ทางการเงินของบริษทั ทีถ่ ูกต้องแก่เจ้าหนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สนิ เชื่อ การรักษาอัตราส่วนหนี้สนิ และทุน เป็ นต้น ในการ
ดาเนินงาน บริษทั ได้สร้างความไว้วางใจให้กบั เจ้าหนี้ผ่านการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และอานวยความสะดวกด้านข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับบริษทั ผ่านทางรายงานประจาปี และรายงาน 56-1 กับสถานะทางการเงินของบริษทั อย่าง
เปิ ดเผยผ่านทางงบการเงินทีไ่ ด้จดั ทาและรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่ และได้กาหนดวิธปี ฎิบตั ิ
ไว้ในจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน
คู่แข่ง
บริษทั มีนโยบายสนับสนุ นการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม และได้กาหนดจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจว่า
บุคลากรต้องไม่ดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยทาลายหรือกีดกันคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธที ไ่ี ม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้วธิ กี ารใดๆให้
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ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย ในทางปฏิบตั ิ คู่แข่งในอุตสาหกรรมจะเป็ นสมาชิกในสมาคมเดียวกันซึ่งได้ประชุม
ปรึกษาหารือและแบ่งปนั ข้อมูลกันอยู่เป็ นประจา จึงไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งอย่างไม่เป็ นธรรม
ชุมชน/สังคม
บริษัท ฯให้ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาที่ย ัง่ ยืน ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมทัง้ ปฏิบ ัติต าม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ บริษทั ได้ส่งเสริมให้ผมู้ สี ่วนได้เสียของบริษทั มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
หรือ เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม สนับสนุ นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ และเสริมสร้างประโยชน์ ของ
ชุมชนและสังคมทีบ่ ริษทั ได้เข้าไปดาเนินธุรกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ ปลูกฝงั จิตสานึก และส่งเสริมให้พนักงานและ
ผูเ้ กีย่ วข้องมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและทาประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคม เปิ ดโอกาสให้ชุมชนและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆของบริษทั รวมทัง้ เสนอความเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะหรือร้องเรียนที่เป็ นผลมาจากการดาเนินงาน
ของบริษทั
ด้ำนสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะไม่เกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมุษยชน โดยบริษทั กาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการ ว่า
บริษัทสนับสนุ นและเคารพสิทธิมนุ ษยชน และดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของปฎิญญาและอนุ สญ
ั ญา
ของสหประชาชาติ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆทีป่ ระเทศไทยเป็ นภาคี และจะไม่มสี ่วนร่วมกับการกระทาใดๆทีข่ ดั ต่อหลัก
สิทธิมนุ ษยชน สถานประกอบการแต่ละแห่งของบริษทั ในกลุ่มได้แสดงเจตนารมณ์ให้ปรากฏเด่นชัดว่าบริษทั ฯไม่ใช้แรงงานเด็ก
และแรงงานบังคับ โดยประกาศให้ชุมชนทราบโดยทัวกั
่ นผ่านช่องทางต่างๆ
ด้ำนสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อมว่า บริษทั ได้ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด บริษทั สนับสนุนการนาวัสดุกลับมาใช้ใหม่บริษทั ให้ความสาคัญอย่างยิง่ กับการ
ใช้วตั ถุดบิ และของเหลือใช้ให้คุม้ ค่าทีส่ ุดโดยหมุนเวียนไปใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ ส่วนทีโ่ รงงานจะเน้นการรักษาคุณภาพ
ของสิง่ แวดล้อม ไม่ ปล่อยของเสียหรือมลภาวะสู่ชุ มชน บริษัท ได้มีการน าเครื่ องดักจับฝุ่นละอองที่ทนั สมัยมาใช้ เพื่อรัก ษา
สภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัทพัฒนาระบบบาบัดน้ าเสียจากกระบวนการผลิตให้สะอาดพอที่จะนากลับมาใช้หรือปล่อยกลับสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติได้และได้สร้างระบบบาบัดน้ าคอนเดนเสทจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ (โครงการต้นแบบ Submerged
Aerated Fixed Film – SAF) ขึ้นที่โรงงานในอาเภอบ่ อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ บริษัท ได้ปฎิบ ัติต ามกฎหมาย
สิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด และได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีท่ างาน รวมถึง
กาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิง่ แวดล้อ ม มีการส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า
กาหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบตั งิ านด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและคานึงถึงสิง่ แวดล้อม และฝึกอบรมพนักงานใน
เรื่องสิง่ แวดล้อม (รายละเอียดในรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น)
ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ
บริษัทฯเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของบุคคลอื่นและใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดข้อกล่าวหาหรือเสีย่ งต่อข้อ
กล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ ่นื อนึ่ง เนื่องจากความเสีย่ งทางกฎหมายในเรื่องนี้เป็ นเรื่องทีต่ อ้ งระมัดระวัง
เพราะความไม่คุน้ เคยกับประเด็นกฎหมายของบุคลากร บริษทั ฯจึงได้กาหนดรายละเอียดเพิม่ เติมในจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯว่า บุคลากรต้องเคารพสิทธิทช่ี อบด้วยกฎหมายในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของบุคคลอื่น โดยไม่ใช้งานสร้างสรรค์
หรือทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต ในกรณีท่มี ขี อ้ สงสัยว่าการกระทาใดของหน่ วยงานใดจะเป็ นการ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของบุคคลอื่นหรือไม่ ควรปรึกษาฝา่ ยกฎหมายของบริษทั ฯก่อน ทัง้ นี้ จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
ได้ให้ความหมายของทรัพย์สนิ ทางปญั ญาไว้ครอบคลุมเพียงพอว่า รวมถึงลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร เครื่องหมายการค้า ข้อมูลคู่ค้า
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ข้อมูลลูกค้า สูตรการผลิต ตลอดจนข้อมูลหรือสิง่ อื่นๆ ทีถ่ อื เป็ นความลับทางการค้า ในทางปฏิบตั ิ ปรากฏว่ามีการปรึกษาหารือ
เรื่องนี้บ่อยครัง้ และสามารถป้องกันการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ ่นื โดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ได้หลายกรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น/หน่ วยงำนของรัฐ
บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีใ่ ช้ควบคุมกิจการของบริษทั และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ทีก่ ากับดูแลโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและราชการส่วนกลาง ให้ความร่วมมือกับหน่ วยงานของรัฐในการพัฒนาท้องถิ่นตามความเหมาะสม กลุ่มบริษัท
ประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆในพืน้ ทีเ่ พื่อให้แน่ ใจว่ากลุ่มบริษทั ได้ปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฎหมายและข้อกาหนดของทางราชการ
โดยไม่บกพร่อง เช่น การติดต่อประสานกับเทศบาลตาบล สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม สานักงานทรัพยากรน้ าบาดาล สานักงานทรัพยากรน้ า สานักชลประทาน สานักงานสรรพ ากรพื้นที่ สานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สานักงานประกันสังคม สถาบันพัฒนาฝี มอื แรงงาน เป็ นต้น กลุ่มบริษัทให้ความสาคัญกับการ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /หน่วยงานของรัฐทีข่ อความร่วมมือหรือขอรับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีท่ ่ี
บริษัท ได้ป ระกอบกิจการอย่ างสม่ าเสมอ เช่น เทศบาล องค์การบริห ารส่วนตาบล โรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ/จังหวัด
โรงเรียน สถานีตารวจภูธร เป็ นต้น โดยได้แสดงข้อมูลไว้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม”
นอกจากที่บริษัทให้ความสาคัญกับผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนั ้น บริษัทยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น หรือการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ทีท่ าให้บริษทั สามารถพัฒนา หรือปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานของบริษทั โดยบริษทั
จัดช่องทางให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อกับบริษทั ได้ ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ทไ่ี ม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึ้น และผูม้ สี ว่ นได้
เสียต้องการทีจ่ ะให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียต้องการทีจ่ ะให้ขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถทา
ได้โดยแจ้งต่อผูบ้ ริหารของบริษัท หรือหัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าส่วนงานทรัพยากรบุคคล หรือประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ทางโทรศัพท์หรือทาง e-mail
ในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ไม่ได้รบั แจ้งเบาะแสการกระทาความผิดแต่อย่างใด ทัง้ นี้ บริษทั ได้กาหนดรายละเอียดเหล่านี้ไว้ใน
นโยบายการกากับดูแลกิจการว่าด้วยการให้ขอ้ มูลการกระทาผิดและการทุจริตและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
หมวดที่ 4 : กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
บริษทั ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญ ทีต่ อ้ งแจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูถ้ อื หุน้ และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะ
เวลาทีเ่ หมาะสมด้วยความโปร่งใส โดยบริษทั ได้ดาเนินการ
1. เปิ ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลการดาเนินงาน ภายในระยะเวลาที่
กาหนด โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตรงตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็ น
ยอมรับโดยทัวไป
่
1.1 งบการเงินของบริษทั ได้รบั การรับรองโดยไม่มเี งื่อนไขจากผูส้ อบบัญชี
1.2 ไม่มรี ายการระหว่างกันกับบริษทั ร่วมทีอ่ าจะทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนยั สาคัญ
2. เปิ ดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ภายใน 3 เดือนและรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ภายใน 4 เดือน นับแต่ วนั สิ้น สุดรอบปี บญ
ั ชี ผ่านช่องทางต่ างๆ ได้แก่ เว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริษทั www.kslgroup.com เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและผู้ท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ท ราบข้อมูลขอย่างทัว่ ถึง นอกจากนี้ในเว็บ ไซต์ของบริษัท ยังมีการนาเสนอข่าวต่ าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับบริษทั และอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสินใจ
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3. ในรอบปี ทผ่ี ่านมา บริษทั มิได้ถูกสานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการเนื่องมาจากการเปิ ดเผยข้อมูล
ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านการสอบถามความคิดเห็น
จากบุคคลภายนอก
4. บริษัทเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ ข้อมูลจานวนครัง้ ที่
กรรมการบริษทั แต่ละคนเข้าร่วมการประชุม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร นโยบายการกากับดูแลโดยสรุป
นโยบายเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมและสังคม และการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กาหนด จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวัติการอบรม
กรรมการ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) แล้ว
5. จัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผูส้ อบบัญชี
ในรายงานประจาปี ซึง่ มีเนื้อหารับรองการปฏิบตั ติ ามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มขี อ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วนตาม
มาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
6. เปิ ดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทเกี่ยวกรรมการและผูบ้ ริหาร ประกอบไปด้วย ชื่อ อายุ เพศ ตาแหน่ ง ประวัติ
การศึก ษา สัด ส่ว นการถือ หุ้ น ในบริษั ท ฯ ประสบการณ์ ท างาน และภาพถ่ าย รวมถึงข้อ มู ล องค์ก ร โครงสร้างการถือ หุ้ น
โครงสร้างคณะกรรมการ วิสยั ทัศน์ / ภารกิจ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ นโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายที่
กาหนด จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อมูล นักลงทุน นโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและสังคม รายงานประจาปี งบการเงิน และข่าวสารที่
บริษทั เผยแพร่โดยมีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง ต้องรายงานการมีส่วนได้
เสียของตนเองและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และกาหนดให้มีการทบทวนรายงาน ฯ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ/หรือทุกครัง้ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่ง
รายงานถึงฝา่ ยเลขานุการบริษทั ภายใน 7 วันทาการ
8. บริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผลู้ งทุนเพื่อให้ผลู้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน และโปร่งใส บริษทั ได้จดั ตัง้ หน่ วยงานเฉพาะขึน้ เพื่อทาหน้าทีใ่ นการติดต่อสื่อสารและให้ขอ้ มูลกับผูถ้ อื หุน้ นัก
ลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ โดยสามารถติดต่อได้ท่ี email: ir@kslgroup.com หรือติดต่อที่
1.นางกัลยรัตน์

สุมติ ร

หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230
Email: kanyarat@kslgroup.com

2.นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

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

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุ รกิจของบริษัทได้ดขี น้ึ และสามารถนาไปถ่ายทอดต่อนักลงทุนที่สนใจได้ บริษัทจึงจัดทา
แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจาปี โดยมีการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส ณ ห้องประชุมของบริษทั ฯ
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ทัง้ นี้ ในปี 2563 ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีกจิ กรรมในการนาเสนอข้อมูลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
กิ จกรรมปี 2563

จำนวนครังต่
้ อปี

1.การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

จานวน 4 ครัง้

2.การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ

จานวน 4 ครัง้

3.การให้ขอ้ มูล และตอบซักถามของนักลงทุนสัมพันธ์

จานวน 20 ครัง้

หมวดที่ 5 : บทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในเรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุ้น
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวน 21 คน โดยเป็ นกรรมการอิสระจานวน 7 คนที่
ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อ่นื ใด อันอาจมีอทิ ธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็ นอิสระ
2. ประธานกรรมการบริษทั เป็ นกรรมการอิสระ ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การ
2.1 นโยบายความหลากหลายของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯได้กาหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการทีต่ ้องสรรหา สาหรับผูท้ จ่ี ะมาทาหน้าทีเ่ ป็ น
กรรมการโดยพิจารณาจากทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ทีจ่ าเป็ นอย่างยิง่ ต่อธุรกิจ ทีย่ งั ขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้
วิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จากัดเพศ อายุ ประวัตกิ ารศึกษา ทีจ่ ะมาทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ รายละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ
ประสบการณ์ การถือหุน้ (รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจควบคุม และเลขานุ การบริษทั ) และมีกรรมการที่
ไม่ได้เป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อยหนึ่งคน ทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษทั ฯ
2.2 จานวนปี ทด่ี ารงตาแหน่งของกรรมการบริษทั
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รบั เลือกเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ บริษทั ฯไม่มขี อ้
ห้ามการแต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่
2.3 วาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมดและมีจานวนอย่างน้อยสามคน มีวาระ
การดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสามวาระหรือไม่เกินเก้าปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษทั ฯเห็น
ควรให้กรรมการอิสระรายใดที่ดารงตาแหน่ งติดต่อกันมาครบสามวาระหรือเก้าปี ดารงตาแหน่ งต่อไป ก็ให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ขยายระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
2.4 การกาหนดจานวนบริษทั จดทะเบียทีก่ รรมการบริษทั จะไปดารงตาแหน่งกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดว่าเพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ฯได้
ดี และการเป็ นกรรมการในบริษัท อื่นต้อ งไม่เป็ นอุป สรรคต่ อ การปฏิบ ตั ิห น้ าที่ก รรมการของบริษัท ฯ กรรมการไม่ ควรดารง
ตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน ปจั จุบนั นี้ ไม่มีกรรมการที่รายงานว่าเป็ นกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน
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2.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ ะหว่างคณะกรรมการบริษทั กับฝา่ ยจัดการ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการเป็ นไปตามหลักการทีก่ าหนดไว้ในนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ หมวดที่ 5 กล่าวคือภารกิจการกากับดูแลให้บริษัทฯมีการบริหารจัดการทีด่ แี ละสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น
อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯจึงไม่ได้กา้ วล่วงการดาเนินกิจการตามปกติ ของฝ่ายจัดการ แม้กฎบัตรคณะกรรมการจะ
ระบุอานาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเห็นชอบหรืออนุ มตั เิ รื่องต่างๆไว้ แต่อานาจดังกล่าวก็มขี อบเขตตามทีค่ ่มู อื อานาจดาเนินการของ
บริษทั ฯระบุไว้ในแต่ละกรณี ทัง้ นี้ คณะกรรมการเป็ นผูอ้ นุมตั คิ ่มู อื อานาจดาเนินการนี้
นอกจากนัน้ นโยบายการกากับดูแลกิจการยังได้กาหนดสถานะและอานาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการบริษัทกับ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ไว้แตกต่างกันชัดเจน อีกทัง้ ประธานกรรมการบริษทั ฯต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ดว้ ย
2.6 การกาหนดนโยบายการเป็ นกรรมการในบริษทั หรือองค์กรอื่นๆภายนอกของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหาร
การเป็ นกรรมการในบริษทั หรือองค์กรอื่นๆทีบ่ ริษทั ฯร่วมลงทุนหรือในฐานะตัวแทนของบริษทั ของกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่หรือผูบ้ ริหาร ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษัทฯ ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษัทฯอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จดั การ
ใหญ่เป็ นผูอ้ นุมตั ใิ ห้ผบู้ ริหารไปเป็ นกรรมการในบริษทั หรือองค์กรดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
3. ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่งในสามออกจากตาแหน่ ง ถ้า
จานวนกรรมการแบ่งเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับหนึ่งในสาม ดัง นัน้ กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ง 3
ปี ในกรณีทค่ี ณะกรรมการทัง้ ชุดครบวาระ หากยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทาหน้าที่
ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน
4. คณะกรรมการบริษทั จัดให้มคี ณะกรรมการชุดย่อยโดยกาหนดคุณสมบัติ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบและระยะเวลาดารง
ตาแหน่งไว้ในกฎบัตรหรือประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ซึง่ ได้แก่
4.1 คณะกรรมการบริหาร
4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
4.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
4.5 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
5. เพื่อความโปร่งใสและเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพื่อให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็ น
อิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็ นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้ นี้ คณะกรรมการชุดย่อยมี
วาระ3ปี ในกรณีทค่ี ณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทาหน้าที่
ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน และในกรณีทก่ี รรมการหมดวาระในคณะกรรมการบริษทั และไม่ได้รบั
การคัดเลือกให้เข้ามาดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั อีก จะทาให้วาระของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลงตาม
ทัง้ นี้ หากมีก รรมการเพิ่ม ใหม่ ร ะหว่ า งปี ในกรรมการชุ ด ย่ อ ย ให้ ก รรมการนั น้ มีว าระการด ารงต าแหน่ ง เท่ า กับ วาระของ
คณะกรรมการชุดย่อยเดิม
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6. คณะกรรมการกาหนดนโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อื่นของกรรมการ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั
ทีว่ ่า กรรมการบริษทั จะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วน
จากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่ งตัง้ โดยนโยบายดังกล่าว ทาง
คณะกรรมการได้กาหนดให้ใช้กบั ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ด้วย
7. กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารมีจานวน 10 คน ดารงตาแหน่งพนักงานบริหารระดับสูงในบริษทั ฯตัง้ แต่ตาแหน่ งกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ จนถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปจั จุบนั ไม่มีกรรมการที่เป็ นผู้บริหารรายงานว่าเป็ นกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนที่อยู่น อกกลุ่ มบริษัท มากกว่าสองบริษัท ขึ้น ไป บริษัทฯมีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ การท างานที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ (ปจั จุบนั คือนายสมชาติ ชินธรรมมิตร์)
8. บริษทั ได้กาหนด วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทั โดยทบทวนวิสยั ทัศน์
และพันธกิจทุกปี ก่อนทีจ่ ะเริม่ จัดทากลยุทธ์และแผนดาเนินงาน ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามแผน
ธุรกิจและงบประมาณทีก่ าหนดไว้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสีย่ งที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทได้มกี ารกาหนดแผนกลยุทธ์ระยะสั น้ และระยะยาวในการพัฒนาโครงการและมีการ
ลงทุ น อย่างต่ อเนื่ อง พร้อ มกับการส่งเสริมและพัฒ นาสังคมโดยเป็ นผู้ป ระกอบการที่มีจรรยาบรรณ ตามวิสยั ทัศน์ ท่ีวางไว้
คณะกรรมการจะได้รบั ทราบและติดตามผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ในแต่ละไตรมาสเมื่อฝา่ ยจัดการนาเสนอผลการดาเนินงาน
รายไตรมาสและรายงานการเงิน
9. คณะกรรมการบริษทั มีการจัดทาคู่มอื นโยบายการกากับดูแลกิจการ และคู่มอื จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ โดย
ตระหนักถึงความรับผิดชอบทีพ่ งึ มีต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
บริหารองค์กร ดาเนินการใดๆด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และยึดมันในหลั
่
กการดาเนินธุรกิจ
ด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีการกาหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดาเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการ
ดาเนินงานและการกากับดูแลเรื่องการบริหารความเสีย่ งอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
10. คณะกรรมการบริษทั มีการจัดทาคู่มอื นโยบายการให้ขอ้ มูลการกระทาผิดและการทุจริต เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการสอบสวนการกระทาผิดและทุจริต การให้ขอ้ มูลการกระทาผิดและทุจริต การลงโทษผู้กระทาผิด การคุ้มครองผูใ้ ห้
ข้อมูล
11. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทานโยบายการบริห ารความเสีย่ ง โดย
คณะกรรมการเป็ นผูอ้ นุมตั ิ นโยบายการบริหารความเสีย่ งฉบับปจั จุบนั ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 และจัดให้มี
ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสีย่ งทัง้ ความเสีย่ งหลัก (Key Risk) และความเสีย่ งอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯได้เปิ ดเผยใน
รายงานประจาปี โดยจะมีการทบทวนอย่างน้อยปี ละ1 ครัง้
12. หน้าทีป่ ระการหนึ่งของคณะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ฯ คือดูแลและปฏิบตั ไิ ม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ คณะกรรมการได้ดแู ลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
่
ในหัวข้อที่เป็ นรายการระหว่างกัน ตาม
ข้อกาหนด และวิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั
จะเป็ นไปตามขนาดของรายการตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียในรายการทีจ่ ะทา จะไม่มสี ่วนร่วมใน
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การตัดสินใจ นอกจากนี้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 ทัง้ นี้ หน้าที่และการปฏิบตั ิ
ดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และแนวปฏิบตั ติ ามนโยบายฯ
ทีก่ าหนดไว้
13. การบริหารงานและระบบการควบคุม ภายในที่ดีมีประสิทธิผ ล เพื่อให้การดาเนิน งานของบริษัทเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ มีขอ้ มูลที่สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ มีการปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง รวมทัง้ การใช้
ทรัพยากรของบริษัทเป็ นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สนิ ของบริษัท โดย
บริษัทมีหน่ วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทาหน้าทีว่ เิ คราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุ น
การดาเนินกิจการต่างๆ ของบริษทั และมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่ สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล หน่ วยงานดังกล่าวมีความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ น้ึ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบปี ละ1 ครัง้ และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจาปี
14. การบริหารความเสีย่ ง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งในการจัดให้มรี ะบบการบริหาร
ความเสีย่ งครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยจะมีการทบทวนความเพียงพอของระบบและประสิทธิผลของการจัดการอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
รวมถึงการจัดให้มสี ญ
ั ญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ
องค์ประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์
ประชุม ทัง้ นี้คณะกรรมมการบริษัท ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุม ขัน้ ต่ า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ งำนของคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมการบริษัทได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ขิ องตนเองทัง้ คณะ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยมีการแบ่งเป็ นดังนี้
1.แบบประเมิน ตนเองของคณะกรรมการทัง้ คณะ 2.แบบประเมิน ตนเองของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ได้แ ก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ 3.
แบบประเมินตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคล เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันทบทวนการทางาน แก้ไขปญั หาและอุปสรรค รวมถึง
พิจารณาผลงานเพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี ท่ผี ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการทางานของ
คณะกรรมการบริษทั ในปี ต่อๆไป นาไปสูก่ ารพัฒนาตามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
กระบวนกำรประเมิ นตนเอง – คณะกรรมกำรทัง้ คณะ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในการดาเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบทัง้ คณะ แบ่งการประเมินเป็ น 6 หัวข้อหลัก
ตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1.โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2.บทบาท/หน้าที/่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.การประชุมคณะกรรมการ
4.การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
5.ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ
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6.การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
โดยมีหลักเกณฑ์กำรประเมิ นตนเอง – คณะกรรมกำรทัง้ คณะ
1. คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
2. สานักเลขานุการบริษทั และกฎหมายจะสรุปผลและนาเสนอผลประเมินนัน้ ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา
กระบวนกำรประเมิ นตนเอง - คณะกรรมกำรรำยบุคคล
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านในการดาเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็ น 3 หัวข้อ
หลัก ตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1.โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2.บทบาท/หน้าที/่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.การประชุมคณะกรรมการ
โดยมีหลักเกณฑ์กำรประเมิ นตนเอง – คณะกรรมกำรรำยบุคคล
1. คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
2. สานักเลขานุการบริษทั และกฎหมายจะสรุปผลและนาเสนอผลประเมินนัน้ ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา
กระบวนกำรประเมิ นตนเอง - คณะกรรมกำรชุดย่อย
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านในการดาเนินงานคณะกรรมการชุดย่อยแบบทัง้ คณะ แบ่งการประเมินเป็ น 3 หัวข้อหลัก
ตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1.โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2.บทบาท/หน้าที/่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.การประชุมคณะกรรมการ
โดยมีหลักเกณฑ์กำรประเมิ นตนเอง – คณะกรรมกำรชุดย่อยแบบทัง้ คณะ
1. คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูอ้ นุมตั ิ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
2. สานักเลขานุการบริษทั และกฎหมายจะสรุปผลและนาเสนอผลประเมินนัน้ ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณา
ผลการประเมินสาหรับปี 2563 แสดงผลคะแนนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ และผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการเป็ นรายบุคคลอยู่ในระดับดี เลิศ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ใน
การประชุมครัง้ ที1่ /2563-2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้พจิ ารณาและอภิปรายตัง้ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับผล
การประเมินครัง้ นี้เพื่อให้มกี ารปรับปรุงต่อไป
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กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ งำนของประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ (CEO)
คณะกรรมการบริษทั ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กาหนดเป้าหมายและวิธกี ารประเมินผลงาน
ของประธานเจ้า หน้ าที่บ ริห ารและกรรมการผู้จ ัด การใหญ่ ( CEO) โดยมีเกณฑ์ก ารประเมิน ตามหลัก Balance Score Card
(BSC) ทีค่ วรพิจารณาผลการดาเนินงาน 4 มุมมอง/ด้าน
1.ด้านการเงิน
2.ด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา
3.ด้านการตลาดและลูกค้า
4.ด้านกระบวนการภายใน และนาเสนอให้ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาเป็ นประจาทุกปี
กำรพัฒนำกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
ในส่วนของกรรมการนัน้ นโยบายการกากับดูแลกิจการกาหนดว่าบริษทั ฯสนับสนุ นให้กรรมการบริษทั ฯและผู้ บริหารได้รบั
การอบรมและพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทีจ่ ดั โดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย เพื่อช่วยให้กรรมการบริษทั ฯสามารถทาหน้าทีแ่ ละ
กากับดูแลกิจการของบริษทั ฯอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ส่งกรรมการเข้าร่วมอบรมหลัก สูตรต่ าง ๆ กับหลายสถาบัน อาทิเช่ น หลักสูตร Chairman, หลัก สูตร Director
Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD), หลักสูตรพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับ คณะกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรต่ าง ๆ ที่เป็ นความรู้ใหม่ท่จี ดั ขึ้นโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่างๆ
ทัง้ นี้ในปี 2563 บริษทั มีกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุดเข้าอบรมในหลักสูตร ดังนี้
กรรมกำร
หลักสูตร
1.นายพรศิลป์ แต้มศิรชิ ยั
- พัฒนาและอบรมทีมงานขายและการตลาด
2.นางอินทิรา สุขะนินทร์
- แนวทางและมาตราการดาเนินการด้านวินยั และการลงโทษ
3.นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล
3.นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
4.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
5.นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
กำรปฐมนิ เทศกรรมกำรบริษทั ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคนที่เข้ารับตาแหน่ งในบริษัท เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจ และการดาเนินการด้านต่างๆของบริษทั ฯ โดยมีเลขานุการบริษทั เป็ นผูป้ ระสานงานต่างๆ เช่น ข้อมูลสาคัญ
เกีย่ วกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุขอบเขตอานาจและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่ างๆ นอกจากนี้ หากกรรมการบริษัทที่ได้รบั การแต่ งตัง้ ใหม่ ยังไม่ได้อบรมหลักสูต ร
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริษัท จะจัดให้กรรมการบริษัทที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ดงั กล่าวเข้าอบรมหลักสูตรที่
จาเป็ นในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั
ในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้มกี ารจัดหลักสูตรฝึ กอบรมให้กบั ผู้บริหารและพนักงานทัง้ ภายในและ
ภายนอก เพื่อเพิม่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทางานให้ประสบความสาเร็จ และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุ้น
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ให้เกิดการริเริม่ สิง่ ใหม่ๆและการพัฒนาการทางานร่วมกันแบบเป็ นทีม รวมถึงการจัดองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้บริหารและ
พนักงานรุ่นใหม่
ในปี 2563 ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯมีเป้าหมายทีจ่ ะใช้ระบบดิจติ ลั ในงานมากขึน้ แนวโน้มการพัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงาน จึง
โยงไปสูท่ กั ษะการทางานออนไลน์ และระบบงานใหม่ๆ
หมวดที่ 6: กำรต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่
บริษัทมีนโยบายการต่ อต้านการคอร์รปั ชัน่ ซึ่งได้ผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้าม
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานกระทาการคอร์รปั ชัน่ และให้มกี ารประเมินความเสีย่ งจากการคอร์รปั ชันกั
่ บการสอบทานการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างสม่าเสมอ รวมถึงทบทวนแนวทางการปฏิบตั แิ ละข้อกาหนดในการดาเนินการแต่ละส่วนให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจและเป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่
แนวปฎิบตั ิ คือ บริษทั นานโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชันเผยแพร่
่
และทาความเข้าใจแก่พนักงานเพื่อให้มกี ารปฏิบตั ิ
โดยจัดทาจรรยาบรรณเกีย่ วกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ คู่มอื มาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และคู่มอื ปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
ต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายนี้ เพื่อใช้อบรม ปฏิบตั ิ และให้พนักงานเรียนรู้ต่อไป นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความคุ้มครอง
พนักงานทีแ่ จ้งเหตุหรือเบาะแสการคอร์รปั ชันภายใต้
่
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ ผูก้ ระทาการคอร์รปั ชันถื
่ อเป็ นผูก้ ระทาผิดวินัย อัน
จะถูกลงโทษทางวินยั ตามข้อบังคับการทางานของบริษทั และอาจถูกดาเนินการตามกฎหมายทางแพ่ง/อาญา
บริษัท ได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านการทุจริต (Collective
Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 และได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 9
มีนาคม 2560 ทัง้ นี้บริษทั ได้มอบหมายให้สานักบริหารความเสีย่ ง ทาหน้าทีป่ ระเมินและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ตามเกณฑ์การประเมินตนเองที่เคยรับการประเมิน โดยประสานงานกับผู้ปฏิบตั ิของทุกหน่ วยงานและสานักตรวจสอบภายใน
รวมทัง้ ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในการปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันอย่
่ างต่อเนื่อง และบริษทั มีแนวทางขยายผลไปยังผูม้ สี ว่ นได้เสียให้เข้ามาอยู่ในแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตให้มากขึน้ เป็ นลาดับ
ในด้านการดาเนินการตามระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนัน้ บริษัทมอบหมายให้สานักบริหารความเสีย่ ง จัดทาประเมิน
ความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชันโดยใช้
่
หลักเกณฑ์ของ COSO-ERM และจัดทาคู่มอื การบริหารความเสีย่ งด้านทุจริต เพื่อให้
เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนเกีย่ วกับการกากับดูแล ควบคุม ป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และเพื่อให้บริษทั
มันใจว่
่ าพนักงานได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ างมีประสิทธิผล บริษทั จึงกาหนดให้สานัก
บริหารความเสีย่ ง ติดตามและสรุปผลการติดตามงานอย่างสม่าเสมอ และสานักตรวจสอบภายในทาหน้าทีส่ อบทานประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและมาตรการควบคุมเพิ่มเติม ซึ่ง กาหนดไว้ในแผนการสอบทานประจาปี ของสานัก
ตรวจสอบภายใน
ปี 2563 บริษทั ได้ดาเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ส่ าคัญ ดังนี้
1. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ คู่มอื มาตรการต่อต้านการทุจริตและคู่มอื การบริหารความเสีย่ งด้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่
2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การต่ อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน่ เพื่อสื่อสารให้พ นักงานเข้าใจต่อนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยเน้นย้าเรื่องช่องทางการแจ้งเบาะแสแก่พนักงานในระดับปฎิบตั กิ ารของโรงงานน้ าตาล
และบริษทั ในเครือ มีพนักงานสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจานวนทัง้ สิน้ 770 คน
3. พัฒนาช่องทางการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบตั ิท่ดี แี ก่ค่คู ้าผ่านช่องทางออนไลน์ (www.Kbidding.com) และอนุ มตั ิ
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสีขาว (White Procurement) มาประยุกต์ใช้ในขัน้ ตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดการ
แข่งขันอย่างยุตธิ รรมและรักษาไว้ซง่ึ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
............................รับรองควำมถูกต้อง
หน้า 63

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

4. ติดตามและรายงานการบริหารความเสีย่ งด้านการทุจริตและคอร์รปั ชันต่
่ อคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ พร้อมทัง้ ระบุ
่
สาเหตุอย่างละเอียดเพื่อให้ฝายจัดการสามารถนาไปดาเนินการแก้ไขป้องกันให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
หมวดที่ 7 : กำรให้ข้อมูลกำรกระทำผิดและกำรทุจริต
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ บริษทั จัดให้มชี ่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการกระทาผิดและการทุจริ ตหรือ
การร้องเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้เสียสามารถให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ การระงับยับยัง้ และการ
ป้องกันการกระทาผิดหรือทุจริต หรือการร้องเรียนเพื่อได้รบั การเยียวยาแก้ไข
ช่องทำงกำรให้ข้อมูลและกระบวนกำร
1.เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทาผิดหรือการทุจริตเกิดขึน้ เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯหรือ
บริษทั ในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาต้นสังกัด ตัง้ แต่ระดับผูจ้ ดั การทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร หาก
ไม่ได้รบั การพิจารณาให้แจ้งต่อ ผู้บงั คับบัญชาระดับสูงขึน้ ไป ตามแบบการให้ขอ้ มูลพบเห็นการกระทาผิดและการทุจริต ทัง้ นี้
พนักงานไม่ควรทีจ่ ะดาเนินการสอบสวน หรือซักถามใดๆ เกีย่ วกับการกระทาทีส่ งสัยด้วยตนเอง
2. หากอยู่ในสถานการณ์ทไ่ี ม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจทีจ่ ะแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าว หรือสงสัยว่าผูบ้ งั คับบัญชา
หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯเกีย่ วข้องกับการกระทาผิด พนักงานสามารถเลือกทีจ่ ะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
2.1 ผูจ้ ดั การสานักตรวจสอบภายใน โทร 02-642-6092 ต่อ 127
หรือ e-mail: ia@kslgroup.com หรือ chartchai@kslgroup.com
2.2 ผูจ้ ดั การฝา่ ย-งานบริหารทรัพยากรบุคคล สนญ.โทร 02-642-6092 ต่อ 969
หรือ e-mail: ampaporn@kslgroup.com
2.3 ส่ง e-mail มาที่ ia@kslgroup.com ใน Intranet ของบริษทั ฯ
2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการของบริษทั ฯ ตามทีอ่ ยู่ดงั นี้
บริษทั น้าตาลขอนแก่นจากัด (มหาชน)
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนศรีอยุธยาแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรือ e-mail: sitti@kslgroup.com
3. เมื่อบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ข้างต้นได้รบั แจ้งว่ามีการกระทาผิดหรือการทุจริตต้องรายงานต่อสานักตรวจสอบภาย
ในทันที
4. สานักตรวจสอบภายใน มีหน้าทีจ่ ดั ทาทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และต้องจัดทารายงานสรุปการรับเรื่องการแจ้งข้อมูล
การกระทาผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
5. สานักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบื้องต้นว่าการกระทาผิดเกิดขึน้ ในหน่ วยงานใด และให้ส่งเรื่องร้องเรียน ไปยัง
หน่วยงานนัน้ เพื่อดาเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไปและติดตามผลการดาเนินการของหน่วยงานทีร่ บั เรื่องไปนัน้ เป็ นระยะ
6. การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษทางวินยั และการดาเนินคดีทางกฎหมาย ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการนัน้ ๆ
7. เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเสร็จสิน้ ให้หน่ วยงานที่เป็ นผู้ดาเนินการแจ้งผลการดาเนินการต่อสานักตรวจสอบ
ภายในเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครัง้ ต่อไป
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กำรคุ้มครองผูใ้ ห้ข้อมูล
1. บริษทั ฯ จะไม่เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดาเนินการต่างๆ จากการทีพ่ นักงานให้ขอ้ มูลการกระทา
ผิด หากผูใ้ ดกระทาการฝา่ ฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินยั
2. บริษทั ฯ จะป้องกันไม่ให้มกี ารข่มขู่ คุกคาม พนักงานผูใ้ ห้ขอ้ มูลการกระทาผิด รวมถึงผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือหรือความ
ช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต
3. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็ นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและ
ความสาคัญของเรื่องร้องเรียน ในกรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อสังการให้
่
สายงาน
ทรัพยากรบุคคลจัดหามาตรการการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสมแก่กรณี
4. กรณีพนักงานแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ขอ้ มูลการกระทาผิดด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าบริษทั ฯจะไม่พบการกระทาผิด
ตามทีไ่ ด้รอ้ งเรียน บริษทั ฯจะไม่ดาเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ให้ขอ้ มูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่า
เรื่องร้องเรียนไม่มมี ูลความจริง และได้ทาด้วยเจตนาหรือจงใจให้เกิ ดผลเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือให้ขอ้ มูลเท็จ บริษัทฯจะ
พิจารณาดาเนินการลงโทษพนักงานทีใ่ ห้ขอ้ มูลตามข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน รวมทัง้ พิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย
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9.2 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทั
9.2.1 คณะกรรมกำรบริษทั
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 20 คน ดังนี้
1) นายมนู
เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2) นายจารูญ
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
3) นายพรศิลป์
แต้มศิรชิ ยั
กรรมการ
4) นายสุขมุ
โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการ
5) นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล กรรมการ
6) นางอินทิรา
สุขะนินทร์
กรรมการ
7) นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
8) นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
9) นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
10) นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
11) นายชนะชัย
ชุตมิ าวรพันธ์
กรรมการ
12) นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
13) นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
14) นายธัชพงษ์
ภากรศิรวิ งศ์
กรรมการ
15) นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ กรรมการ
16) พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
บาเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ
17) นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ
18) นายวรภัทร
โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ
19) นางสาวนงลักษณ์
พินยั นิตศิ าสตร์ กรรมการอิสระ
20) นางอัญชลี
พิพฒ
ั นเสริญ
กรรมการอิสระ
21) นายศุภชัย
รักพานิชมณี
กรรมการอิสระ(ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563)
หมำยเหตุ บริษทั อยู่ในระหว่างดาเนินการพิจารณาแต่งตัง้ ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งแทนกรรมการอิสระทีว่ ่างหนึ่งคน

กรรมการของบริษัทจานวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารจานวน 10 คน (ร้อยละ 47.62) ใน
จานวนนี้มกี รรมการอิสระจานวน 6 คน (ร้อยละ 28.60) โดยมีกรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิง 2 คน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่
ดาเนินการจัดการและกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ และปฎิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวัง
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คณะกรรมการบริษทั มาจากการแต่งตัง้ ของผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพื่อทาหน้าทีใ่ ห้
คาแนะนาและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และเพื่อทาหน้าที่
เกี่ยวกับ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ สนับสนุ นให้การกากับดูแลกิจการเป็ นไปตาม
บรรษัทภิบาลทีด่ ี
ขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำร
เดิมอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการกาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ต่อมา คณะกรรมการในการ
ประชุมครัง้ ที่ 7/2559-2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้อนุ มตั ิให้มแี ละเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการ โดยให้ใช้บงั คับ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กฎบัตรนี้ได้กาหนดหน้าทีข่ องคณะกรรมการทีไ่ ด้ทบทวนให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ดังนี้
(1) บริหารกิจการโดยสร้างคุณค่าให้แก่บริษทั อย่างยังยื
่ น กล่าวคือ ให้บริษทั มีผลประกอบการทีด่ ี ประกอบธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมและรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ขจัดหรือลดการสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ปรับตัวได้ตามปจั จัย
การเปลีย่ นแปลงต่างๆ
(2) กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการบนพืน้ ฐานการสร้างกิจการอย่างยังยื
่ น โดยคานึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และกากับให้การดาเนิน การตามวัตถุ ประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจาปี ตอบสนอง
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการ
(3) ดูแลให้กจิ การมีคณะกรรมการมีองค์ประกอบและคุณสมบัตทิ ส่ี อดคล้อ งกับหลักการบริหารกิจการทีด่ ที ่มี กี ารสรรหา
ทีโ่ ปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะและความรูเ้ พื่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างรับผิดชอบ กาหนดให้มกี รอบและกลไกใน
การกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและกิจการทีบ่ ริษทั ไปลงทุน แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยทีจ่ าเป็ นและ
สมควร
(4) ดูแลให้บริษทั ฯมีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ หมาะสมต่อการดาเนินการให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
ของบริษทั และมีการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงตลอดจนการสืบทอดงานทีเ่ ป็ นระบบ
(5) ส่งเสริมนวัตกรรมทีก่ ่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(6) ดูแ ลให้มีร ะบบการบริห ารความเสี่ย งและการควบคุ ม ภายในที่มีม าตรฐานและตอบสนองต่ อ การท าให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั ในระยะยาว รวมถึงการป้องกันการรัวไหลของข้
่
อมูลสาคัญซึง่ อาจกระทาได้ดว้ ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดให้มนี โยบายและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแสการกระทาทุจริตและคอร์รปั ชัน่
(7) ดูแลให้มีการรักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยสารสนเทศให้
โปร่งใสและเป็ นไปตามกฎหมาย
(8) สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูถ้ อื หุน้ ในเรื่องสาคัญและรักษาสิทธิในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของ ผูถ้ อื หุน้ ผ่านช่องทาง
ทีเ่ หมาะสมและทันเวลา
บทบาทหน้าทีท่ งั ้ 8 ประการข้างต้นสามารถแยกแยะเป็ นหลักปฏิบตั แิ ละแนวทางปฏิบตั อิ กี หลายประการ โดยอ้างอิงถึง
“หลักการบริหารกิจการทีด่ :ี หลักปฏิบตั สิ าหรับคณะกรรมการบริษทั จดทะเบียน” ทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์จดั ทาขึน้
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อำนำจอนุมตั ิ ของคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุ มตั ิเรื่องต่ างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ท่กี าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คู่มืออานาจดาเนินการ และมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง การกาหนด นโยบาย ทบทวน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนดาเนิ นงานของบริษัท ตลอดจนเรื่องที่สาคัญ เช่น การอนุ มตั ิงบการเงิน การท ารายการ
ธุรกรรมทีก่ ฎหมายกาหนดต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั นโยบายทางการเงิน การลงทุน งบประมาณประจาปี การ
แต่งตัง้ กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นต้น
บทบำท หน้ ำที่ของประธำนกรรมกำร
ประธานกรรมการบริษทั ฯมีบทบาทเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการและมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) กากับติดตามและดูแลให้มนใจได้
ั่
ว่าการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(2) ดูแลให้มนใจว่
ั ่ ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มจี ริยธรรมและการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี
(3) กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และมีมาตรการทีด่ ูแลให้เรื่องสาคัญ
ได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปญั หาสาคัญ กันอย่าง
รอบคอบโดยทัวกั
่ นการส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบการให้ความสนใจกับประเด็นทุ กเรื่องที่นาสู่ท่ปี ระชุม
รวมทัง้ ประเด็นการกากับดูแลกิจการ
(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการและฝา่ ยจัดการ
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9.2.2 คณะกรรมกำรบริหำร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1) นายจารูญ
ชินธรรมมิตร์
ประธานกรรมการบริหาร
2) นายพรศิลป์
แต้มศิรชิ ยั
กรรมการบริหาร
3) นายสุขมุ
โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริหาร
4) นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
กรรมการบริหาร
5) นางอินทิรา
สุขะนินทร์
กรรมการบริหาร
6) นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
7) นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
8) นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
9) นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
10) นายชนะชัย
ชุตมิ าวรพันธ์
กรรมการบริหาร
11) นายธัชพงษ์
ภากรศิรวิ งศ์
กรรมการบริหาร
12) นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ ์
กรรมการบริหาร
โดยประธานคณะกรรมการบริหารเป็ นผูเ้ ลือกเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
1. ก าหนดนโยบาย ทิ ศ ทาง กลยุ ท ธ์ และโครงสร้า งการบริห ารงานหลัก ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการบริษทั ฯให้ความเห็นชอบ
2. ก าหนดแผนธุ รกิจ งบประมาณ และอานาจการบริห ารต่ างๆ ของบริษัท เพื่อ เสนอคณะกรรมการบริษัท ให้ค วาม
เห็นชอบ
3. กาหนดโครงสร้างองค์กรและกาหนดนโยบายด้านบุคคล
4. ติดตามและกากับการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบริษทั
5. พิจารณาและอนุมตั กิ จิ การต่างๆ ทีอ่ ยู่ในขอบเขตอานาจตามคู่มอื อานาจดาเนินการ
6. ดาเนินการอื่นๆตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ทัง้ นี้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ อยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์กฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทและในกรณีท่กี ารดาเนินการใดที่มหี รืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารคนใด หรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารนาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารผูน้ นั ้ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมในเรื่องดังกล่าว
ปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าที่อย่างสม่าเสมอต่อคณะกรมการ
บริษทั สาหรับสถิตกิ ารเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละคนเปิ ดเผยตาม (ตารางเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ประจา
ปี 2563)
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ขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ ของประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
1. เป็ นผู้ตดั สินใจในเรื่องที่สาคัญของบริษัท กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการ
กากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั
2. มีอานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย บุคคลตามจานวนทีจ่ าเป็ นและเห็นสมควร ให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั เพื่อ
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ุกตาแหน่ง รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่ หมาะสม และมีอานาจในการปลด
ออก ให้ออก ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม
3. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชาระเงิน การทาสัญญ าซื้อขาย การ
เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการค้า เป็ นต้น
4. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั
5. อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินงาน
6. ดาเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานทัวไปของบริ
่
ษทั
ทัง้ นี้ อานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย
คู่มอื อานาจดาเนินการ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังนัน้ การอนุ มตั ิรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดงั กล่าว จะไม่รวมถึง การอนุ มตั ริ ายการทีท่ าให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
มีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9.2.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1) นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2) นายวรภัทร
โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ
3) นางสาวนงลักษณ์
พินยั นิตศิ าสตร์ กรรมการอิสระ
4) นางอัญชลี
พิพฒ
ั นเสริญ
กรรมการอิสระ
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนนโยบายการกากับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คือประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจานวนสีค่ น คือ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกสามคนซึง่ เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถในด้านการเงิน ระบบควบคุม
และตรวจสอบภายใน นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางอัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ จบการศึกษาด้านบัญชี
เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน รวมทัง้ มีความรูแ้ ละเข้าใจในธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี
โดยมีหวั หน้าสานักตรวจสอบภายใน ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาแหน่งปจั จุบนั คือ
นายชาติชาย ภูวงษ์ ผูจ้ ดั การสานักตรวจสอบภายใน
ขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
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แต่งตัง้ โยกย้ายความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกี่ ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการบริหารความเสีย่ งการดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมถึงป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
4. สอบทานให้บริษทั ฯปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปี ละ1 ครัง้
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
7.1 ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
7.2 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
7.3 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
7.4 ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
7.5 ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฏบัตร (Charter)
7.8 รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั
8. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ซง่ึ อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
ของบริษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
9.1 รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.2 การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความ บกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
9.3 การฝ่าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริห ารไม่ ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามวรรคหนึ่งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
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กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้ประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประชุม 5 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสม่าเสมอต่อคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการรายงานการทาหน้าทีใ่ นรอบ
ปี ทผ่ี ่านมา (โปรดดูหวั ข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) สาหรับสถิตกิ ารเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคนเปิ ดเผย
ตาม (ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2563)
9.2.4 คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1)พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ
ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2)นางสาวนงลักษณ์ พินยั นิตศิ าสตร์ กรรมการอิสระ
3)นายศุภชัย
รักพานิชมณี
กรรมการอิสระ(ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563)
4)นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน เป็ น ผู้เลือ กเลขานุ ก ารคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน ปจั จุบนั คือ นายอานนท์ ศรีชาญกิจ ผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
1. ด้ำนกำรสรรหำ
(1) ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการที่ ต้ อ งการสรรหาให้ เป็ นไปตามโครงสร้า ง ขนาด และองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนดไว้ ทัง้ นี้เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั คาดหวัง โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ รวมถึงความเป็ นอิสระและการมีเวลามาปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ผูท้ จ่ี ะทาหน้าทีก่ รรมการ
(2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะมาดารงตาแหน่ งกรรมการให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา เพื่อเสนอชื่อ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง้ ต่อไป ทัง้ นี้ให้กาหนดวิธี การสรรหาเปิ ดรับการเสนอชื่อ รวมถึ งการตรวจสอบคุณสมบัติทาง
กฎหมายและข้อกาหนดหน่วยงานทางการ และความยินดีในการมาเป็ นกรรมการ
(3) สรรหาและเสนอรายชื่อ บุ ค คลที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่ ง กรรมการบริษั ท และกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพื่อทดแทนกรรมการทีค่ รบวาระ
2. ด้ำนค่ำตอบแทน
(1) พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธกี ารพิจารณาค่าตอบแทน ทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและ
เป็ นธรรมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(2) พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี
(3) เปิ ดเผยรายชื่อกรรมการ จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจาปี ของ
บริษทั ฯ รวมถึงเนื้อหาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
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บริษัท ก าหนดให้ค ณะกรรมการพิจ ารณาค่ า ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เป็ น คณะกรรมการชุ ด เดีย วกัน
ประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้ อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกัน เกินกว่ากึ่ งหนึ่งของทัง้ คณะเป็ น
กรรมการอิสระกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละสามปี และสามารถได้รบั การแต่งตัง้
เป็ นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท ฯ เห็นควรให้ดารง
ตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีขอบเขตและอานาจหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กาหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 3 ครัง้ หรือเมื่อต้อง
สรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุ ด ย่ อ ย หรื อ เมื่อ ต้ อ งพิจ ารณาทบทวนค่ า ตอบแทนโดยกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 4 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างสม่าเสมอ สาหรับสถิตกิ ารเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของแต่ละคนเปิ ดเผยตาม (ตารางการ
เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2563)
ทัง้ นี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยังไม่ได้แต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็ นทีป่ รึกษาของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการประกอบไปด้วยกรรมการอิสระทีส่ ามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องอีกทัง้ ได้นาความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ใน
การดาเนินธุรกิจ จึงยังเห็นว่าเหมาะสมในการให้ความเห็นต่างๆ
9.2.5 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย
1)นางสาวนงลักษณ์
พินยั นิตศิ าสตร์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง/ กรรมการอิสระ
2)นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ
3)นายศุภชัย
รักพานิชมณี
กรรมการอิสระ(ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563)
4)นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เป็ นผูเ้ ลือกเลขานุ การคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งปจั จุบนั นางสาวลลนา วิวธิ
สุรการ ผูจ้ ดั การส่วน-บริหารความเสีย่ งและพัฒนาระบบ
ขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. กาหนดนโยบาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสีย่ งโดยรวมซึ่ง
ต้องครอบคลุมถึงความเสีย่ งทีส่ าคัญของบริษทั เช่น ความเสีย่ งจากตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านการจัดการ
ความเสีย่ งด้านการลงทุน ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็ นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสีย่ ง
ของบริษทั ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนด
4. ให้ขอ้ เสนอแนะในสิง่ ที่ต้องดาเนิ นการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกล
ยุทธ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั กาหนด
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นโยบายการกากับดูแลกิจการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งว่าประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึง่ หนึ่งของทัง้ คณะเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
ความเสีย่ งมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละสามปี และสามารถได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหารความเสีย่ งอีกได้ แต่ไม่เกิน
สามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท ฯเห็นควรให้ดารงตาแหน่ งต่อไป คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีขอบเขตและ
อานาจหน้าทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง กาหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ ในปี 2563 คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งมีการประชุม 4 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสม่าเสมอ สาหรับสถิตกิ ารเข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของแต่ละคนเปิ ดเผยตาม (ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2563)
9.2.6 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย
1)นายวรภัทร
โตธนะเกษม
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ
2)พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
บาเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ
3)นางอัญชลี
พิพฒ
ั นเสริญ
กรรมการอิสระ
4)นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
โดยคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ เป็ นผู้เลือกเลขานุ การคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ปจั จุบนั คือ นายธัชชัย
ศุภผลศิริ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักเลขานุการบริษทั และกฎหมาย
ขอบเขต อำนำจ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิ จกำร
1.พิจารณาเสนอแนะนโยบายการก ากับ ดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการกากับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
2.พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ คณะกรรมการ ฝา่ ยบริหาร พนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกากับดูแลกิจการ ต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ
3.กากับดูแลและให้คาแนะนาตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการปฎิบตั ิหน้าที่
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบตั ขิ องการกากับดูแลกิจการ
4.ทบทวนนโยบายและแนวทางปฎิบ ัติ ก ารก ากับดูแลกิจการของบริษั ทอย่ างน้ อยปี ละหนึ่ งครัง้ โดยเปรียบเที ยบกับ
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นทีเ่ หมาะสม
5.แต่งตัง้ เลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานกากับดูแลกิจการให้มอี านาจ
หน้าทีต่ ามทีเ่ ห็นสมควร
6. ปฎิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
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นโยบายการกากับดูแลกิจการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการว่าประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกันเกินกว่ากึง่ หนึ่งของทัง้ คณะเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการกากับ
ดูแลกิจการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการอีกได้ แต่ไม่เกิน
สามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั ฯเห็นควรให้ดารงตาแหน่ งต่อไป คณะกรรมการกากับดูแลกิจการมีขอบเขตและ
อานาจหน้าทีต่ ามทีก่ าหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในกฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
กฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการกาหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 3 ครัง้ ในปี 2563 คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการมีการประชุม 3 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสม่าเสมอ สาหรับสถิตกิ ารเข้าประชุมคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการของแต่ละคนเปิ ดเผยตาม (ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2563)

9.3 กำรสรรหำและแต่งตัง้ กรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง
คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ ม่เป็ นอิสระ และเพื่อเป็ นการประกันความเป็ นอิสระ
จากฝา่ ยจัดการ กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวทีม่ ากกว่ากรรมการทีไ่ ม่เป็ นอิสระ
9.3.1 นิ ยำมกรรมกำรอิ สระ
กรรมการอิสระต้อ งมีคุ ณ สมบัติค รบถ้ว นตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และต้อ ง สามารถดูแ ล
ผลประโยชน์ ข องผู้ถือ หุ้นทุก รายได้เท่าเทีย มกัน และไม่ใ ห้เ กิดความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยังต้องสามารถ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จกำรของบริษทั ฯได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิ สระไว้ดงั นี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พีน่ ้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุ้นที่มี
นัยสาคัญ หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการอิสระ
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่หรือผู้มอี านาจควบคุม
บริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสาคัญ ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
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(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัยสาคัญ ผูม้ อี านาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่ อนวันที่ได้รบั การแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระรับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(8)ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยสาคัญ ในห้างหุ้น ส่วน หรือเป็ น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริห ารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ร ั บ
เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ง ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
9.3.2 หลักเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าทีส่ รรหาบุคคลผูม้ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม (ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และคู่มอื อานาจ
อนุ มตั ิดาเนินการ) โดยจะพิจารณารายชื่อในฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการอาชีพในทาเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย(IOD) รวมถึงใช้ตารางความรูค้ วามชานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board skill Matrix) เป็ นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาสรรหากรรมการ และเชิญชวนให้คณะกรรมการบริษทั เสนอรายชื่อ เมื่อได้รายชื่อทัง้ หมดแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯจะ
ตรวจสอบคุณสมบัติขนั ้ ต่ าตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการกฎบัตรคณะกรรมการ และข้อบังคับของบริษัทฯ
พิจารณาความรูค้ วามสามารถเฉพาะทาง ตามทีบ่ ริษทั ฯมีความต้องการในเวลานัน้ ๆทีไ่ ด้กาหนดไว้ก่อนโดยนาวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั ฯมาพิจารณาประกอบ
กฎบัตรคณะกรรมการ ได้กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการไว้ดงั นี้
(1) มีคุณสมบัตทิ ก่ี าหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
(2) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
(3) ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
(4) มีเวลาอย่างเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ฯได้ดี และการเป็ น กรรมการในบริษัท อื่นต้องไม่เป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการของบริษัทฯ ทัง้ นี้ กรรมการไม่ควรดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน
5 บริษัทในเวลาเดียวกัน
9.3.3 กำรเลือกตัง้ และแต่งตัง้ กรรมกำร
ในกรณี ป กติท่ีป ระชุมผู้ถือหุ้นเป็ น ผู้ เลือกตัง้ กรรมการ โดยที่ข้อบังคับ ของบริษัท ฯกาหนดว่า ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่งในสามออกจากตาแหน่ ง ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม ดังนัน้ บริษทั ฯจะจัดวาระพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการในการประชุมสามัญประจาปี ผู้
ถือ หุ้ น ทุ ก ปี และน าเสนอรายชื่อ กรรมการที่ผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษทั ต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
การเลือกตัง้ กรรมการโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุ คคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ น กรรมการเป็ นรายบุค คล ทัง้ นี้ ในการออกเสีย ง
ลงคะแนน บุคคลแต่ละคนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ออกเสียงเลือกตัง้ จะได้รบั คะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้ ไม่เกินจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้
นัน้ มีอยู่ตาม (ก) โดยผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดย
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(ค) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะมี ใน
กรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนทีจ่ ะมี ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผู้
ออกเสียงชีข้ าด
อย่างไรก็ดี ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังมีวาระเหลือมากกว่า
สองเดือน กฎหมายบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทกาหนดว่ากรณีเช่นนี้ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการบริษัทในการ
แต่งตัง้ กรรมการทดแทน ฉะนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะใช้กระบวนการสรรหาตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น
และนาเสนอผูท้ ไ่ี ด้รบั การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ และให้อยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการทีก่ รรมการใหม่นนั ้ แทน
เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตัง้ กรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทฯแต่งตัง้ กรรมการตามแต่กรณีน้ีแล้ว บริษัทฯจะแจ้ง
รายชื่อกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ภายใน
กาหนดเวลา
9.3.4 กำรสรรหำผูบ้ ริหำรระดับสูงและแผนกำรสืบทอดตำแหน่ งของผูบ้ ริหำรระดับสูง
บริษทั ตระหนักดีผบู้ ริหารทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ วิสยั ทัศน์ และคุณธรรมจะสามารถนาพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและ
พัฒ นาอย่างยังยื
่ นอย่างมีนัยสาคัญ บริษัทจึงมีนโยบายด้านการบริหารและการพัฒ นาผู้บริหารระดับสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ป้องกันปญั หาการขาดพนักงานในตาแหน่งทีส่ าคัญและเพื่อสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ คี ุณสมบัตติ รงต่อความต้องการของบริษทั
ในการนี้ บริษัทมีขนั ้ ตอนงานในการประเมินสถานการณ์ และคาดการณ์ ล่วงหน้าเป็ นระยะ มีการสรรหา พัฒนา และ
เตรียมแผนสืบทอดงานไว้ทดแทนกรณีท่มี ตี าแหน่ งงานว่างลงตลอดเวลา เพื่อมันใจได้
่
ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มคี วามเป็ นมือ
อาชีพ และมีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่ อการปฏิบตั ิ หน้ าที่ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ น
ผูจ้ ดั ทาแผนสืบทอดตาแหน่งของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณา และสายงานทรัพยากร
บุคคลจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ งของผูบ้ ริหารในระดับรองลงมาให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ในการสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง
นัน้ อาจดาเนินการเองทัง้ กระบวนการจนกระทังถึ
่ งการได้มาซึ่งผูด้ ารงตาแหน่ งที่ต้องการจากภายในหรือภายนอกบริษัท หรือ
อาจติดต่อกับบริษทั และสถาบันทีม่ คี วามเป็ นมืออาชีพมาให้คาปรึกษาในการดาเนินตามแผนการสืบทอดงานแล้วแต่กรณี
บริษทั ฯมีการกาหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้
1. การกาหนดตาแหน่งงานทีส่ าคัญหรือตาแหน่งงานหลัก
2. การกาหนดความสามารถหรือสมรรถนะของตาแหน่งงานหลัก
3. กระบวนการวิเคราะห์หาผูส้ บื ทอดตาแหน่ง
4. จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล

9.4 กำรกำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
เพื่อให้เป็ นไปตามกลไกในการกากับดูแลทีท่ าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษทั
ย่อยและบริษทั ร่วม และดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษทั คณะกรรมการบริษทั จึงได้ส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนบริษทั
ไปเป็ น กรรมการในบริษัท ย่อยและบริษัท ร่วมตามสัด ส่วนการถือหุ้น โดยเป็ นไปตามระเบีย บปฎิบ ัติของบริษัทซึ่งได้รบั มติ
เห็นชอบจากทีป่ ระชุมกรรมการบริษทั ตัวแทนของบริษทั ทีไ่ ปเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าว จะมีสว่ นร่วมใน
การกาหนดนโยบายสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่นๆ
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9.5 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษทั มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน ใช้
ข้อมูลภายในทีม่ สี าระสาคัญของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่นื การเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับส่วนได้เสียและผูเ้ กีย่ วข้องในธุรกรรมทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั และ
วิธรี ายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ ดังนี้
บริษทั กาหนดจรรยาบรรณ : แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการดาเนินธุรกิจ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ การใช้ขอ้ มูลภายในและการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษทั การให้ขอ้ มูลข่าวสาร หรือให้สมั ภาษณ์ต่อสือ่ มวลชน หรือต่อสาธารณชน
1. ดาเนินการแจ้งให้ผบู้ ริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่
สมรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
2. ดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารทราบว่า หากได้รบั ทราบข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ ซึง่
มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ขอให้งดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1เดือน ก่อนทีง่ บ
การเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนและห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
3. ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องจัดทาและนาส่งรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่ อสานักเลขานุ การบริษัทและกฎหมาย เพื่อนาส่งต่ อไปยังสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
กาหนดไว้ทุกครัง้ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลง และสานักเลขานุ การบริษทั และกฎหมายจะรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์
ของกรรมการและผูบ้ ริหารต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นรายไตรมาสและต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารเป็ นรายเดือน
4. ข้อมูลภายในหรือเอกสารทีม่ สี าระสาคัญของบริษทั ทัง้ ในรูปแบบเอกสารและ Soft File จะถูกเก็บรักษาไว้ในทีร่ ดั กุม
และจากัดให้รบั รูไ้ ด้เฉพาะผูบ้ ริหารระดับสูงตามความจาเป็ นเท่านัน้ โดยเฉพาะข้อมูลภายในทีเ่ ป็ นความลับ ในกรณีทจ่ี าเป็ นต้อง
เปิ ดเผยต่อพนักงาน บริษทั จะให้พนักงานทราบถึงข้อจากัดในการนาข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง ในกรณีทพ่ี นักงานนาข้อมูลทีเ่ ป็ น
ความลับของบริษทั ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถือว่าเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
5. การติดตามผลการปฏิบตั งิ าน จะดาเนินการสุม่ ตรวจกรณีทม่ี กี ารซือ้ ขายหลักทรัพย์ทผ่ี ดิ ปกติ รวมถึงการ
ตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศของบริษทั และข่าวสารจากภายนอก
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ซึง่ ประกาศให้ทราบทัวกั
่ นว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้
ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษทั ทีม่ สี าระสาคัญและยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อ่นื กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสทิ ธิเสรีภาพในการลงทุนซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะงดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ
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9.6 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2563 บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย มีคา่ ตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee) เป็ นจานวน
รวม 6,720,000 บาท และค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (non-audit fee) เป็ นจานวนรวม 420,000 บาท อันได้แก่
ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จานวน 40,000 บาท และการให้บริการอื่นอีกเป็น
จานวน 380,000 บาท

9.7 กำรนำหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ ดี สำหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code )ไปปรับใช้
บริษทั ได้ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy ) โดยอ้างอิงจากหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ สี าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (‘CG Code”) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึง่ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้พจิ ารณาพบว่าบริษทั ได้นาหลักปฏิบตั สิ ่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วและนาเสนอคณะกรรมการ
รับทราบในหลักการ ในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 6/2562-2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 อย่างไรก็ตามสาหรับหลัก
ปฏิบตั ทิ ย่ี งั ไม่เหมาะสม สาหรับการดาเนินธุรกิจของบริษทั นัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารพิจารณาและได้มกี ารออกมาตราการ
ทดแทนทีเ่ หมาะสมและได้บนั ทึกไว้เป็ นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ เพื่อให้มกี ารพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี
โดยปี 2563 มีเรื่องทีบ่ ริษทั ยังไม่ได้ปฏิบตั แิ ละมีมาตรการทดแทนทีเ่ หมาะสม ดังต่อไปนี้
1.คณะกรรมการควรพิจารณาจานวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบ ัติห น้ าที่ได้อ ย่างมีประสิท ธิภ าพโดยต้องมีจานวน
กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ขนาดประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ
- ปจั จุบนั บริษทั มีกรรมการจานวน 20 คน โดยบริษทั เห็นว่าเป็ นจานวนทีเ่ หมาะสมกับขนาดของธุรกิจและความซับซ้อน
เพิม่ มากขึน้ อันจาเป็ นต้องมีจานวนกรรมการที่เพียงพอและมีความหลากหลายทางวิชาชีพเพื่อที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อช่วยกันกากับดูแลการบริหารงานของบริษทั ย่อยซึง่ มีความหลากหลายและมีเป็ นจานวน
มาก
2.คณะกรรมการบริษทั มีการกาหนดนโยบายจากัดจานวนปี ในการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
- บริษทั ไม่ได้กาหนดนโยบายจากัดจานวนปี ในการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษทั
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รบั เลือกเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ บริษทั ฯไม่มขี อ้ ห้ามการแต่งตัง้
กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ กรรมการอิสระ มีวาระการดารงตาแหน่งติดต่อกันได้
ไม่เกินสามวาระหรือไม่เกินเก้าปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นควรให้กรรมการอิสระ
รายใดทีด่ ารงตาแหน่งติดต่อกันมาครบสามวาระหรือเก้าปี ดารงตาแหน่งต่อไป ก็ให้คณะกรรมการบริษทั ฯขยายระยะเวลา
การดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ตามทีเ่ ห็นสมควร ถึงแม้ว่ากรรมการอิสระของบริษทั จะดารงตาแหน่งเกิน
9 ปี แต่กย็ งั วางตนเป็ นอิสระจากฝา่ ยบริหารและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ได้อย่างเหมาะสม สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
เป็ นอย่างดี จากการสังสมความรู
่
ค้ วามเข้าใจในกิจการของบริษทั และบริษทั ย่อยทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกันในห่วงโซ่อุปทาน
และตัดสินใจโดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั
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3.คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มที ป่ี รึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิ ดเผย การดาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
- บริษัทยังไม่ได้จดั ให้มที ่ปี รึกษาภายนอกมาช่วยในการกาหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการที่ควรให้มีอย่างน้ อยทุกๆ 3 ปี แต่ คณะกรรมการบริษัทฯกาหนดให้มีการจัดทาแบบ
ประเมินตนเองซึง่ นาแบบของตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้กบั บริษทั ได้แก่ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้
คณะ Self-assessment Form of the Board of Directors (2) แบบประเมิน ตนเองของคณะกรรมการชุ ดย่ อ ย Selfevaluation Form of sub-committees ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ (3) แบบประเมินตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคล
Self-evaluation Form of individual directors เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันทบทวนการทางาน แก้ไขปญั หาและอุปสรรค
รวมถึงพิจารณาผลงานเพื่อประเมินผลการปฏิบตั งิ านในปี ทผ่ี ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการ
ทางานของคณะกรรมการบริษทั ในปี ต่อๆไป
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10. ควำมรับผิดชอบต่ อสังคม
คณะกรรมการบริษทั ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2562-2563 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้พจิ ารณาทบทวนและเห็นชอบให้
ใช้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัท น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
(“บริษัท ฯ”) ที่ค รอบคลุมด้านต่ างๆที่สาคัญ และเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย ทัง้ ภายในและภายนอกบริษัท ฯ ตลอดจนสังคม
โดยรวม โดยการกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ ได้ครอบคลุมประเด็นหลัก (core subjects) 7 ประการในมาตรฐาน
ISO 26000 กับได้กาหนดหัวข้อเพิม่ เติมตามทีบ่ ริษทั ฯเห็นสมควร รวมเป็ นนโยบาย 9 ประการ ดังต่อไปนี้
1. กำรประกอบกิ จกำรภำยใต้จริยธรรมในกำรดำเนิ นธุรกิ จและหลักธรรมำภิ บำล
1.1 บริษทั ฯ มุ่งเน้นทีจ่ ะประกอบธุ รกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้ มันที
่ จ่ ะดาเนินธุรกิจ
ตามกฎหมาย จริยธรรมในการประกอบการค้า และหลักการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรม ชาระภาษีอากรอย่างถูกต้องตรงต่อ
เวลา ทัง้ นี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกจิตสานึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดั บชัน้ เห็นความสาคัญของความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วย
1.2 บริษทั ฯ ดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลหรือการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) ด้วยความ
รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุน หรือทีเ่ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของบริษทั ฯ และจะไม่นาข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลใดๆ อัน
จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น มีการจัดการและการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และทันเวลา ตามรูปแบบทีเ่ ป็ นมาตรฐานทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่
2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ บริหารกิจการบนพืน้ ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบตั ติ ามนโยบายและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ การให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อนั ไม่สมควรกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือภาคเอกชน
บริษทั ฯ ได้กาหนดโครงสร้างองค์กรให้มกี ารแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ กระบวนการทางาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละ
หน่ วยงานให้มคี วามชัดเจน เพื่อให้มกี ารถ่วงดุลอานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ในการนี้
บริษทั ฯได้จดั ทาคู่มอื มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ทีป่ ระมวลนโยบาย จรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ และขัน้ ตอน
ปฏิบตั ติ ่างๆ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ถือปฏิบ ตั ิ บริษทั ฯได้แสดงเจตน์จานงแน่ วแน่ ในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันโดยได้
่
ประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี พ.ศ. 2557 และ
ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
3. กำรเคำรพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุ นและเคารพการปกป้องสิทธิมนุ ษยชน โดยการปฏิบตั ติ ่อผูท้ ่มี สี ่วนเกีย่ วข้องไม่ว่าจะเป็ น
พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ คานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพทีเ่ ท่ าเทียม
กัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั ้ พื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของเชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผวิ เพศ อายุ การศึกษา
สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงการดูแลไม่ให้บริษทั ฯ เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน เช่น การ
ใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ส่งเสริมให้มกี ารเฝ้าระวังการปฏิบตั ติ าม
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ข้อกาหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มกี ารมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสาหรับผูท้ ่ี
ได้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และดาเนินการเยียวยาแก่ผไู้ ด้รบั ความเสียหาย
บริษัทฯ ได้อบรมหรือเผยแพร่ความรูด้ ้านสิทธิมนุ ษยชนและปลูกจิตสานึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบตั ิตามหลัก
สิทธิมนุษยชน
4. กำรปฏิ บตั ิ ต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ นปจั จัยที่
จะช่วยเพิม่ มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นของบริษทั ฯ ในอนาคต
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
4.1 เคารพสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน
4.2 จัดให้มกี ระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทน และการพิจารณา
ผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทางานทีเ่ ป็ นธรรม
4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มกี ารจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และ
ฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝงั
ทัศนคติทด่ี ี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทางานเป็ นทีมแก่บุคลากร
4.4 จัดให้มสี วัสดิการด้านต่างๆ สาหรับพนักงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เป็ นต้น และนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั เิ หตุ เป็ นต้น รวมถึงการให้เงิน
ช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็ นต้น
4.5 จัดให้มบี ริการตรวจสุขภาพประจาปี แก่บุคลากรทุกระดับชัน้ ของบริษทั ฯ โดยพิจารณาจากปจั จัยความเสีย่ งตาม
ระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทางานของแต่ละบุคคล
4.6 ดาเนินการให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานทีท่ างานทีด่ ี โดยจัดให้มมี าตรการ
ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจติ สานึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และ
ส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ อนามัยทีด่ ี และดูแลสถานทีท่ างานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
4.7 เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกีย่ วกับปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรมหรือการกระทา
ทีไ่ ม่ถูกต้องในบริษทั ฯ รวมถึงให้การคุม้ ครองพนักงานทีร่ ายงานเรื่องดังกล่าว
5. ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาสินค้าของบริษทั ฯ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของลูกค้าและยึดมันในการปฏิ
่
บตั ิ
ต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ภายใต้นโยบายดังนี้
5.1 บริษัทฯ คานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็ นสาคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นทีก่ ารใช้วตั ถุดบิ ที่มคี ุณภาพ
การผลิตทีม่ มี าตรฐาน และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั สินค้าทีม่ คี ุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย
และได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
5.2 บริษทั ฯ คานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมันที
่ จ่ ะให้ลกู ค้าได้รบั สินค้าทีม่ คี ุณภาพและมีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล
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5.3 บริษัทฯ ยึดมันในการตลาดที
่
่เป็ นธรรม โดยการดาเนิ นการให้ลูกค้าได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯที่
ถูกต้อง ไม่บดิ เบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลกู ค้ามีขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
5.4 บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสือ่ สารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกีย่ วกับ
คุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
5.5 บริษทั ฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับ และจะไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวไปใช้ในทางทีม่ ชิ อบ
6. ควำมรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่ง
บริษทั ฯ จะยึดถือข้อปฏิบตั ทิ างสัญญาทีเ่ ป็ นธรรมกับคู่คา้ ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ก่ าหนด
ไว้ เคารพต่ อสิทธิในทรัพ ย์สนิ หรือกรรมสิท ธิข์ องคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบต่ อคู่ค้า และส่งเสริมให้คู่ค้าดาเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับบริษทั ฯ
บริษัทฯปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีม่ กี บั เจ้าหนี้ในด้านต่างๆ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯไม่สามารถชาระหนี้ตามกาหนดได้ บริษทั ฯ
จะแจ้งเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข
บริษัทฯดาเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ไม่ใช้วธิ กี ลันแกล้
่
ง กีดกัน หรือดาเนินการใดๆที่ต้องห้ามตาม
กฎหมายเพื่อมิให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
7. กำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและหลีกเลีย่ งการทาลายสิง่ แวดล้อม
โดยบริษัท ฯ ดาเนิ น การและควบคุ มให้ก ารผลิต สิน ค้าของบริษัท ฯ มีก ารปฏิบ ัติต ามกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับการดู แลรักษา
สิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ยังดาเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิง่ แวดล้อมโดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนา
กระบวนการผลิตและเลือกใช้วสั ดุทเ่ี ป็ นมิตรกับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สร้างมาตรการป้องกันไว้ก่อนในการดาเนินงานทีอ่ าจ
ส่งผลกระทบต่ อ สิง่ แวดล้อม บริษัท ฯ ยังให้ความสาคัญ ต่ อ การใช้ท รัพ ยากรและพลังงานอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ โดยการลด
(reduce) การใช้เพียงเท่าที่จาเป็ น การนากลับมาใช้ใหม่ (reuse) และการหมุนเวียน (recycle) ในส่วนของของเสีย (waste)
บริษทั ฯลดหรือขจัดหรือนาไปใช้ประโยชน์ซง่ึ ของเสียทีอ่ อกจากกระบวนการผลิตอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
8. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่
สังคมอย่างแท้จริง ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ
กับชุมชนโดยรอบในพืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั ฯ เข้าดาเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี ส่งเสริมแรงงานท้องถิน่ ให้มโี อกาสในการทางานในองค์กร
เปิ ดเผยข้อมูลการดาเนินงานทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชุมชนทีอ่ งค์กรตัง้ อยู่ รวมทัง้ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบต่อชุมชน
สังคมและสิง่ แวดล้อมอันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั ฯ มีจติ สานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม และบริษทั ฯจะร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือ
เครือข่ายอื่นๆในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมทีเ่ ป็ นเป้าหมายในแต่ละปี
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9. กำรส่งเสริมนวัตกรรมที่ตอบสนองควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯส่งเสริมให้พนักงานค้นคิดนวัตกรรมทีส่ ามารถตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ ข้างต้น
เช่ น การประหยัด ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละพลังงาน การจัด การของเสีย การควบคุ ม การป ลดปล่ อ ยของเสีย เป็ น ต้ น ทัง้ นี้
นวัต กรรมที่น ามาใช้อ าจมีได้ห ลายระดับ ทัง้ ที่เป็ น การท าขึ้น ใหม่ (novelty) การปรับ ปรุ ง (improvement) การปรับ แต่ ง
(adjustment/modification) การเปลีย่ น (alteration) เพื่อให้เกิดผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากกว่าเดิม และจะเปิ ดเผย
นวัตกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมตามความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ผปู้ ระกอบการรายอื่นพิจารณาดาเนินการ
หรือพัฒนาต่อไป
กำรติ ดตำมและทบทวนนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินการโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่ อง บริษัทฯ จะ
ดาเนินการติดตาม ประเมิน และทบทวนโครงการต่างๆ ทีไ่ ด้สนับสนุนทัง้ ในปจั จุบนั และจะพิจารณาโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมในอนาคต อย่างรอบคอบ ต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
บริษทั ฯได้จดั ทารายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ นตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ Standard โดย
เปิ ดเผยข้อมูลต่างๆในระดับ Core ซึ่งมีมติ ิทงั ้ ทางด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม สังคม โดยได้จดั ทาเป็ นส่วนหนึ่งในเล่มรายงาน
ประจาปี มาตัง้ แต่ปี 2559 รายงานดังกล่าวจะแสดงถึงข้อมูลการรายงานตามหัวข้อต่ างๆและหน่ วยวัดตาม GRI และรายงาน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรอบปี ทผ่ี ่านมา
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยง
กำรควบคุมภำยใน
บริษัท ฯได้ให้ค วามสาคัญ ต่ อ การควบคุ ม ภายในอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ซึ่งครอบคลุ ม ทัง้ ด้านการเงิน การปฏิบ ัติงาน การ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพตลอดจนป้องกันหรือลดความเสีย่ งจากการกระทาทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ และชื่อเสียงของบริษทั
ฯ รวมทัง้ ประเมินการปฏิบตั งิ านตามแนวทางการกากับกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance : GCG)
บริษัทฯ ได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งเป็ น การต่ ออายุ รบั รองเป็ น วาระที่สองของบริษัท โดย
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทัง้ กากับดูแลให้มี
การปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าที่ โดยกาหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาทีช่ ดั เจนในการถ่วงดุลอานาจ และการ
ควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทัง้ กาหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชว้ี ดั ผลสาเร็จ (Key Performance Indicators: KPI)
เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านและติดตามผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ กับเป้าหมายขององค์กรอย่าง
สม่าเสมอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีก ารประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุ มภายในเป็ นประจาทุ กปี ตาม
แนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาด
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ งป ระเท ศไท ยที่ อ้ า งอิ ง จาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) ทัง้ 5 องค์ป ระกอบ และ 17 หลัก การย่ อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น
สอดคล้อง ว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจ ดังนี้
1. กำรควบคุมภำยในองค์กร
บริษทั ฯ มีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจและการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมาย
และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มโี ครงสร้างสายการรายงาน การจัดทาผังองค์กรแบ่งแยก
หน้าทีต่ ามสายงาน การกาหนดอานาจในการสังการและความรั
่
บผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้การกากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริษทั และกาหนดเกีย่ วกับเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการกากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และการขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทัง้ จัดทา
อานาจดาเนิ น การเป็ น ลายลัก ษณ์ อกั ษร และมีคู่มือ การปฏิบ ัติงานหลัก ที่สาคัญ ซึ่งมีก ารทบทวนเพิ่ม เติม ให้สอดคล้อ งกับ
มาตรฐานใหม่อยู่เสมอ
คณะกรรมการบริษทั มีความเป็ นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทาหน้าทีก่ ากับดูแลและพัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุม
ภายใน แสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ กาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ บริษทั ฯได้จดั ทาคู่มอื มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ พร้อมทัง้ ให้
มีการประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตภายในบริษทั ฯ
2. กำรประเมิ นควำมเสี่ยง
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถระบุ
และประเมินความเสีย่ งต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ร่วมกับ
สานักบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯในการพิจารณาการประเมินปจั จัยความเสี่ยงทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร ที่จะมี
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสานักบริหารความเสีย่ งได้ระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภท รวมทัง้ ความ
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เสีย่ งด้านการทุจริตและคอร์รปั ชันที
่ อ่ าจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัวทั
่ ง้ องค์กร และจัดระดับความ
เสีย่ งทีส่ าคัญตามผลกระทบและโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกาหนดแผนงานการบริหารความเสีย่ ง และ
มีการทบทวนปจั จัยเสีย่ งทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทัง้ จากภายนอกและภายในทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็ นประจาทุกปี
3. กำรควบคุมกำรปฏิ บตั ิ งำน
บริษัทฯ มีม าตรการควบคุมภายใน ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ ซึ่งได้มีการแบ่งแยกหน้ าที่ความ
รับ ผิด ชอบของแต่ ละต าแหน่ งงานอย่ างชัด เจน โดยมีก ารจัด ท าและทบทวนคู่มือ อ านาจดาเนิ น การ และคู่มือ/ขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบตั ิงานในปจั จุบนั อย่างสม่ าเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุล
อานาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบตั งิ านในส่วนทีม่ คี วามเสีย่ งสาคัญ เพื่อป้องกันและ
ลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย การจัดซือ้ จัดจ้ าง การดูแลทรัพย์สนิ และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น
รวมทัง้ มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในดาเนินการสอบทานผลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออานาจ
ดาเนินการและคู่มอื การปฏิบตั ิงานต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั ิงานมีระบบการควบคุมภาย ในที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการ และการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั งิ านอย่าง
เป็ นระบบเพื่อช่วยให้การปฏิบตั งิ านมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ขอ้ มูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็ นปจั จุบนั โดยได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทัง้ มีความปลอดภัยของข้อมูล ตัง้ แต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล
เพื่อให้การปฏิบตั งิ านและการนาข้อมูลทีส่ าคัญ ไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการผูบ้ ริหาร พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า หรือผู้
มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาทีเ่ หมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทัง้ มี
การกาหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ขอ้ มูล
การสือ่ สารข้อมูลของบริษทั จัดให้มชี ่องทางการสือ่ สารทีม่ คี วามเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบรวมทัง้
เรื่องต่ างๆให้พนักงานรับทราบ และกาหนดช่องทางที่ปลอดภัยสาหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน่ มีการสือ่ สารระหว่างหน่วยงานภายในบริษทั ฯและกับบุคคลภายนอกเกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน
5. ระบบกำรติ ดตำม
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านสานักตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็ นผูต้ รวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รบั การปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม
ทันท่วงที นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและ
นาเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็ นประจาทุกไตรมาส ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาตและสานักตรวจสอบภายในไม่พบประเด็น ทีเ่ ป็ นข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงของบริษัท ฯ เป็ นผู้กาหนดนโยบายการจัดการความเสี่ยง ป จั จัย ความเสี่ย ง และ
กระบวนการบริหารความเสีย่ งให้ฝ่ายจัดการนาไปปฏิบตั ิ เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถวางแผนการดาเนินธุรกิจ ตลอดจน
วิเคราะห์ กาหนดแผนงาน และประเมินผลการปฏิบตั งิ านหรือออกแบบระบบงานทีส่ ามารถควบคุมความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับได้ โดยคานึงถึงปจั จัยเสีย่ งทัง้ ปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอก
ในระหว่ า งปี 2563 คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งและส านั ก บริห ารความเสี่ย งได้จ ัด ให้มีก ารด าเนิ น การตาม
แผนพัฒนากิจกรรมการบริหารความเสีย่ ง ดังนี้
1. ทบทวนกฎบัตรกรรมการบริหารความเสีย่ ง วัตถุประสงค์ ขอบเขตอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คู่มอื การบริหารความ
เสีย่ งและคู่มอื การปฏิบตั งิ านของสานักบริหารความเสีย่ ง
2. กาหนดความเสีย่ งขององค์กร และผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ งตามสายงาน สาหรับแต่ละปจั จัยเสีย่ ง ประจาปี 2562/2563 ที่
ผ่านการพิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. จัด ท าแผนสนับ สนุ น การวิเคราะห์แ ละประเมิน ป จั จัย เสี่ย งใหม่ ประจ าปี 2563/2564 พร้อ มทัง้ จัด หาแนวทางและ
มาตรการในการตอบสนองต่อความเสีย่ ง
4. ประชุมเตรียมการให้สานักบริหารความเสีย่ ง ลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านตามแผนสนับสนุนข้างต้น
5. สนับสนุนการจัดทารายงานสรุปสถานะความเสีย่ ง ให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ งตามสายงานของกลุ่มบริษทั ทัง้ 7 สถาน
ประกอบการพร้อมสานักงานใหญ่
6. สรุปรายงานสถานะความเสีย่ งของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยแสดงข้อมูลรายการความเสีย่ งที่คงที่
ความเสี่ย งที่ลดลง และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น พร้อมทัง้ สาเหตุ อย่างละเอียดเพื่อให้ฝ่ายจัดการน าไปดาเนิ นการและ
วางแผนให้เหมาะสม เป็ นประจาทุกไตรมาส
7. จัด ท าและทบทวนแผนบริห ารความต่ อ เนื่ อ ง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อ เตรีย มความพร้อ มรับ มือ ต่ อ
สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
ด้วยความทุ่มเทและความร่วมมือของบุคลากรทุกส่วน ทาให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งของกลุ่ม
บริษทั อยู่ในเกณฑ์ทอ่ี งค์กรยอมรับได้ และยังสามารถพัฒนาการให้สอดคล้องกับการกาหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร
และส่วนงานต่างๆ อีกด้วย
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน
รายการระหว่างกันทีเ่ ปิ ดเผยในส่วนนี้เป็ นรายการระหว่างกันในระหว่างปี 2563 ปี 2562 และ ปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปี ประกอบด้วย รายการระหว่าง
บริษทั และบริษทั ย่อย กับบริษทั ร่วมและบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ดังต่อไปนี้
บริษทั ย่อย
บริษทั ที่มีรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายและ
กากน้าตาล
บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายและ
กากน้าตาล
บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายและ
กากน้าตาล
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทัง้
จัดสรรทีด่ นิ เพื่อการเกษตรและเป็ นศูนย์ฝึกอบรม
สัมมนาและอาคารสานักงานให้เช่า

ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริษัท ถือ หุ้นในบริษัท น้ าตาลท่ ามะกา จากัด ในอัต ราส่ว นร้อยละ 90.21 ทัง้ นี้ มีบุ ค คลที่อาจมีความขัด แย้งของบริษัท ถือ หุ้นอยู่
ซึง่ ได้แก่ผเู้ กี่ยวข้องกับกรรมการบริษทั ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 9.79 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนัน้ รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย
ไม่ถอื ว่าเป็ นรายการทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษัทถือหุ้นในบริษัท โรงงานน้ าตาลนิ วกรุงไทย จากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 95.78 ทัง้ นี้ มีบุ คคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท
ถือหุน้ อยู่ ซึง่ ได้แก่ผเู้ กีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 4.22 ซึง่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนัน้ รายการระหว่างบริษทั
และบริษทั ย่อยไม่ถอื ว่าเป็ นรายการทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษทั ถือหุน้ ในบริษทั น้ าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.61 ทัง้ นี้ มีบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งของบริษทั ถือหุน้ อยู่
ซึง่ ได้แก่ผเู้ กี่ยวข้องกับกรรมการบริษทั ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.39 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนัน้ รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย
ไม่ถอื ว่าเป็ นรายการทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษทั ถือหุน้ ในบริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัดในอัตราส่วนร้อยละ 40.77 บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 50.25
ทัง้ นี้ มีบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งของบริษทั ถือหุน้ อยู่ ซึง่ ได้แก่ผเู้ กีย่ วข้องกับกรรมการบริษทั ถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 8.98 ซึง่ น้อยกว่าร้อยละ 10
ดังนัน้ รายการระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่ถอื ว่าเป็ นรายการทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
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บริษทั ที่มีรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษทั เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จากัด
ประกอบธุรกิจตัวแทนในการส่งออกน้าตาลทราย
บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายและ
กากน้าตาล และดาเนินกิจการทางการเกษตร
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายและ
กากน้าตาล
Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจเพาะปลูกอ้อย
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ลักษณะควำมสัมพันธ์
เป็ นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 33.88 บริษัท น้ าตาลท่ามะกา จากัด ถือหุ้นร้อยละ 20.85 บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย
จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 15.36 และบริษทั น้ าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 9.47 ทัง้ นี้มกี รรมการร่วมกัน คือ นายจารูญ ชินธรรมมิตร์
นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์
บริษทั ถือหุน้ ใน บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.00 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการของบริษทั ถือหุน้
ในบริษทั ย่อย ดังนัน้ รายการระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่ถอื ว่าเป็ นรายการทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษทั ถือหุน้ ใน Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้อยละ 88.02 ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการของบริษทั ถือหุน้
ในบริษทั ย่อย ดังนัน้ รายการระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่ถอื ว่าเป็ นรายการทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
บริษทั ถือหุ้นโดยอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้อยละ 80 ไม่มผี ู้ถอื หุน้ ใหญ่และกรรมการของบริษทั ถือหุน้ ใน
บริษทั ย่อย ดังนัน้ รายการระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย ไม่ถอื ว่าเป็ นรายการทีต่ อ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน

บริษทั ร่วม
บริษทั ที่มีรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังสินค้า รวมทัง้
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอลหรือ
เชือ้ เพลิงจากผลิตผลทางการเกษตร

ลักษณะควำมสัมพันธ์
เป็ นบริษทั ร่วม โดยบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 23.82 ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการซึง่ ถือเป็ นบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ถือหุน้ อยู่ร้ อยละ 16.65
และมีกรรมการร่วมกับบริษทั คือ นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ และนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
เป็ นบริษทั ร่วม โดยบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 40 ทัง้ นี้มกี รรมการร่วมกับบริษทั คือ นายจารูญ ชินธรรมมิตร์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ และ
นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
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บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ที่มีรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จากัด
เป็ นผูส้ นับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ให้แก่บริษทั และบริษทั ในกลุ่ม
บริษทั อ่อนนุช ก่อสร้าง จากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิค
บริษทั ราชาชูรส จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายผงชูรส
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายแอลกอฮอล์หรือ
เชือ้ เพลิงจากผลผลิตการเกษตร
บริษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอล
แอลกอฮอล์ และก๊าซชีวภาพ
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ลักษณะควำมสัมพันธ์
เป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันโดยบริษทั ราชาเซรามิค จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 50 และบริษทั ราชาชูรส จากัด ถือหุน้ ร้อยละ 50 ทัง้ นี้
มีกรรมการร่วมกันกับบริษทั คือ นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
เป็ นบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 78.57 และมีกรรมการร่วมกันกับบริษทั คือ นายจารูญ ชินธรรมมิตร์
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ และนายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
เป็ นบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 48.27 และมีกรรมการร่วมกับบริษทั คือ นายจารูญ ชินธรรมมิตร์
นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล และนายชลัช ชินธรรมมิตร์
เป็ นบริษทั ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่และกรรมการถือหุน้ อยู่รอ้ ยละ 46.73 และมีกรรมการร่วมกับบริษทั คือ นายจารูญ ชินธรรมมิตร์
นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ และนางอินทิรา สุขะนินทร์
มีกรรมการร่วมกับบริษทั คือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์

มีกรรมการร่วมกับบริษทั คือ นายชลัช ชินธรรมมิตร์
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บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

12.1 รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกัน
12.1.1. รำยกำรซื้อ-ขำยสิ นค้ำและบริกำรตำมปกติ ของธุรกิ จ รวมถึงจำนวนรำยกำรคงค้ำง ณ วันสิ้นปี (สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2563 2562 และ 2561)
ผู้ซื้อ / ผู้รบั บริกำร
ผู้ขำย / ผู้ให้บริกำร
ลักษณะรำยกำร / เงื่อนไข
มูลค่ำของรำยกำร
ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล
ที่สำคัญ
(พันบำท)
31 ต.ค. 31 ต.ค. 62 31 ต.ค.
63
61
บริษทั ราชาชูรส จากัด บริษทั น้ าตาลท่ามะกา
- ขายน้ าตาล
28
28 บริษทั และบริษทั ย่อยขายน้ าตาลให้บริษทั ราชาชูรส จากัด เพื่อเป็ น
จากัด
สวัสดิการให้แก่พนักงานของบริษ ัท ซึ่งการขายสินค้าดังกล่าวเป็ นไป
บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวก
- ขายน้ าตาล
28
30 ตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษทั ราคาที่คดิ ระหว่างกันเป็ นราคาตลาดซึ่งมี
เงื่อนไขเป็ นไปตามการค้าปกติท ั ่วไป
รุงไทย จากัด
บริษทั น้ าตาลขอนแก่น
จากัด (มหาชน)

บริษทั ราชาชูรส จากัด

บริษทั เคเอสแอล กรีน
อินโนเวชั ่น จากัด
(มหาชน)

บริษทั น้ าตาลขอนแก่น
จากัด (มหาชน)

- ค่าเคมีภณ
ั ฑ์

279

1,331

18

28

498,741

1,013,327

321

1,821

-

14,593

199,862

224,589

239,043

- ลูกหนี้การค้า

-

45,220

74,637

- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

-

15,344

42,505

- เจ้าหนี้อ่นื
- ขายกากน้ าตาล
- ลูกหนี้การค้า
- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
บริษทั น้ าตาลท่ามะกา
จากัด

- ขายกากน้ าตาล

2,179 บริษทั ซือ้ สินค้าเคมีภณ
ั ฑ์ ได้แก่ โซดาไฟ และกรดเกลือ จากบริษทั ราชา
199 ชูรส จากัด เพื่อใช้สาหรับล้างเครื่องจักรภายในโรงงานน้ าตาล โดยราคาที่
คิดระหว่างกันเป็ นราคาตลาดซึง่ มีเงื่อนไขเป็ นไปตามการค้าปกติท ั ่วไป
824,633 บริษ ัท และบริษ ัท ย่อยขายกากน้ าตาลให้บ ริษ ัท เคเอสแอล กรีน อิน
186,844 โนเวชั ่น จากัด (มหาชน) เพื่อนาไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิต ซึ่งการ
ขายสิน ค้า ดังกล่ า วเป็ น ไปตามธุรกิจ ปกติข องกลุ่ ม บริษ ัท ราคาที่คิด
119,129 ระหว่างกันเป็ นราคาตลาดซึง่ มีเงื่อนไขเป็ นไปตามการค้าปกติท ั ่วไป
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บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุง
ไทย จากัด

- ขายกากน้ าตาล
- ลูกหนี้การค้า
- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

แบบ 56 - 1
384,845

164,689

453,011

40,751

1,760

52,419

-

49,451

13,403
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บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
ผูซ้ ื้อ / ผูร้ บั บริ กำร

บริษทั บางจากไบโอเอทานอล
(ฉะเชิงเทรา) จากัด

ผูข้ ำย / ผู้ให้บริ กำร

บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี
จากัด

แบบ 56 - 1
ลักษณะรำยกำร / เงื่อนไขที่สำคัญ

- ขายน้าตาลทรายดิบ
- ลูกหนี้การค้า
- เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต
(มหาชน)
เทรดดิง้ จากัด

- ค่าบริการเพือ่ ส่งออก

บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด

- ค่าบริการเพือ่ ส่งออก

บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย
จากัด
บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี
จากัด

- ค่าบริการเพือ่ ส่งออก

บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขด
จากัด

- ค่าบริการเพือ่ ส่งออก

- ค่าบริการเพือ่ ส่งออก

มูลค่ำของรำยกำร
ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล
(พันบำท)
31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61
146,781
46,690 บริษัทย่อยขายน้ าตาลทรายดิบให้บริษัท บางจากไบโอเอ
13,951
20,615 ทานอล (ฉะเชิงเทรา) จากัด เพือ่ นาไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการ
18
- ผลิต ซึ่งการขายสิน ค้าดังกล่าวเป็ น ไปตามธุรกิจปกติของ
กลุ่ ม บริษั ท ราคาที่ ค ิด ระหว่ า งกัน เป็ น ราคาตลาดซึ่ ง มี
เงือ่ นไขเป็นไปตามการค้าปกติทวไป
ั่
7,944
5,006
9,650 ตามพรบ.อ้อยและน้ าตาล การส่งออกน้ าตาลต้องทาผ่ าน
บริษัท ที่ส านัก งานคณะกรรมการอ้อ ยและน้ าตาลทราย
(กอน.) อนุ ญ าตเท่ านัน้ กลุ่ มบริษัท และบริษัท ประจวบ
728
1,742
1,836 อุ ต สาหกรรม จ ากัด จึงได้ต ัง้ บริษัท เค เอส แอล เอ็ก ซ์
ปอร์ต เทรดดิ้ง จ ากัด ขึ้น มา เพื่อ เป็ น ตัว แทนจัด การ
3,719
2,125
3,664 สิน ค้าและดาเนิน การเรื่องเอกสารการส่งออกเท่านัน้ โดย
บริษั ท เค เอส แอล เอ็ ก ซ์ ป อร์ ต เทรดดิ้ ง จ ากัด คิ ด
544
385
665 ค่ าบริการกับบริษัท ในกลุ่ มตามปริมาณสิน ค้า ซึ่งเป็ น ไป
ตามราคาทุน รวมค่าบริหารจัดการ
580

400

330
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บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
ผูซ้ ื้อ / ผูร้ บั บริ กำร

ผูข้ ำย / ผู้ให้บริ กำร

บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล
(มหาชน)
จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด

บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย
จากัด

แบบ 56 - 1
ลักษณะรำยกำร / เงื่อนไขที่สำคัญ

- ค่าฝากสินค้าและขนถ่ายน้าตาลเพือ่
ส่งออก
- รายได้อ่นื ได้แก่ ค่าส่วนลด
- เจ้าหนี้อ่นื
- ค่าฝากสินค้าและขนถ่ายน้าตาลเพือ่
ส่งออก
- รายได้อ่นื ได้แก่ ค่าส่วนลด
- เจ้าหนี้อ่นื
- ค่าฝากสินค้าและขนถ่ายน้าตาลเพือ่
ส่งออก
- รายได้อ่นื ได้แก่ ค่าส่วนลด
- เจ้าหนี้อ่นื
- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

มูลค่ำของรำยกำร
ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล
(พันบำท)
31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61
6,100
4,951
3,049 บริษทั มีความจาเป็นทีต่ อ้ งใช้ท่าเทียบเรือ และบริการขนถ่าย
น้ าตาลเพื่อส่งออกให้กลุ่มโรงงานน้ าตาล บริษัท ไทยชูการ์
352
- เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) กาหนดค่าบริการฝากสินค้าและ
480
- ค่ า ขนถ่ า ยน้ าตาลเพื่ อ ส่ ง ออก จากปริม าณ สิ น ค้ า และ
5,823
21,572
20,908 ระยะเวลาการฝาก ซึ่งเป็ น ไปตามราคาตลาดและมีเงือ่ นไข
เป็นไปตามการค้าปกติทวไป
ั่
499
370
243
1,815
932
11,102
32,944
27,527
1,657
63
6,413

7,780
7,132

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

499

437

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

2,046

2,070

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

104

102

บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย
จากัด

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

3,073

3,308

- ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า

193

188

บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี
จากัด

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

1,638

1,626

1,488

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

68

73

45

บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที
(มหาชน)
เซ็นเตอร์ จากัด
บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด

4,650
5,557 บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จากัด ได้จดั ตัง้ ขึ้น
159 เพื่อเป็ นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ให้บริการภายในกลุ่ม
บริษัท บริษัทมีการกาหนดราคาค่าบริการระหว่างกัน
1,931 โดยค านวณจากต้น ทุ น เงิน ลงทุ น และการด าเนิ น งาน
49 ของบริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จากัด และนา
ตัวเลขที่ได้มาจัดสรรเพื่อคิดค่าบริการตามปริมาณการ
2,872 ใช้งานจริงของแต่ละบริษทั
121

............................รับรองควำมถูกต้อง
หน้า 94

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

ผูซ้ ื้อ / ผูร้ บั บริ กำร

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

ผูข้ ำย / ผู้ให้บริ กำร

บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที
เซ็นเตอร์ จากัด

แบบ 56 - 1

ลักษณะรำยกำร / เงื่อนไขที่สำคัญ

มูลค่ำของรำยกำร
(พันบำท)
31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

130

135

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

187

200

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

733

602

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

166

266

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

18

101

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล

106 บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จากัด ได้จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อ
เป็ นศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ให้บริการภายในกลุ่มบริษัท
บริษทั มีการกาหนดราคาค่าบริการระหว่างกันโดยคานวณ
164
จากต้นทุนเงินลงทุนและการดาเนินงานของบริษทั เค.เอส.
แอล. ไอที เซ็น เตอร์ จากัด และน าตัวเลขที่ได้มาจัดสรร
517
เพื่อ คิด ค่ า บริก ารตามปริม าณการใช้งานจริงของแต่ ล ะ
บริษทั
436
98
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บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
12.1.2.

แบบ 56 - 1

ค่ำเช่ำพืน้ ที่ (สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2563 2562 และ 2561)

ผู้ให้เช่ำ
บริษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด
(มหาชน)

ผู้เช่ำ
บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด

ลักษณะรำยกำรที่สำคัญ

เช่าพืน้ ทีส่ านักงาน 196.69 ตารางเมตรและทีจ่ อดรถ
ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อเดือน โดยต่อสัญญาทุก 3 ปี
(01/11/61 - 31/10/64)
ในปี 2563 ลดค่าเช่า 20% เป็ นเวลา 3 เดือนจากเดือน
เม.ย.63 – มิ.ย.63
บริษทั ราชาชูรส จากัด
เช่าพืน้ ทีโ่ กดัง 200 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 100
บาท ต่อเดือน โดยต่อสัญญาทุก 1 ปี (01/08/63 31/07/64) ในปี 2563 ลดค่าเช่า 20% เป็ นเวลา 3 เดือน
จากเดือน เม.ย.63 – มิ.ย.63
บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
เช่าพืน้ ทีส่ านักงาน 495.54 ตารางเมตร และทีจ่ อดรถ
ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อเดือน โดยต่อสัญญาทุก 1 ปี
(01/01/63 - 31/12/63) ในปี 2563 ลดค่าเช่า 20% เป็ น
เวลา 3 เดือนจากเดือน เม.ย.63 – มิ.ย.63
บริษทั เค.เอส.แอล. ไอทีเซ็นเตอร์
เช่าพืน้ ทีส่ านักงาน 432.62 และทีจ่ อดรถ ตารางเมตรละ
จากัด
300 บาท ต่อเดือน โดยต่อสัญญาทุก 3 ปี (01/08/61 –
31/07/64) ในปี 2563 ลดค่าเช่า 20% เป็ นเวลา 3 เดือน
จากเดือน เม.ย.63 – มิ.ย.63
บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ เช่าพืน้ ทีส่ านักงาน 33.48 ตารางเมตร ตารางเมตรละ
จากัด
300 บาท ต่อเดือน โดย ต่อสัญญา ทุก 3 ปี (01/10/63 30/09/66) ในปี 2563 ลดค่าเช่า 20% เป็ นเวลา 3 เดือน
จากเดือน เม.ย.63 – มิ.ย.63

มูลค่ำของรำยกำร (พันบำท)

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผล

31 ต.ค. 63

31 ต.ค. 62

708

708

31 ต.ค. 61

236

240

1,695

1,784

708 บริษั ท ให้ พ้ื น ที่เ ช่ า แก่ บ ริษั ท ในกลุ่ ม เป็ น ระยะ
เวลานานแล้ว เนื่องจากต้องการให้บริษทั ในกลุ่ม
ตัง้ สานักงานในพื้นที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในการ
บริหารจัดการ โดยคิดค่าเช่าตามราคาตลาดและ
มีเงื่อนไขเป็ นไปตามการค้าปกติทวไป
ั ่ ณ วัน ที่
240 เริ่ม ท าสัญ ญาเช่า ครัง้ แรก โดยเงื่อนไขต่ า งๆที่
เกี่ยวกับการเช่าพื้นทีแ่ ละทรัพย์สนิ ได้กาหนดให้
เป็ น ไปตามสัญ ญาที่ต กลงร่ว มกัน โดยค านึ งถึง
ผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ
1,865

1,480

1,557

1,557

115

121

121
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แบบ 56 - 1

เงิ นกู้ยืม / เงิ นให้ก้ยู ืมระหว่ำงบริษทั บริษทั ย่อย กับบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 2562 และ 2561)
หน่ วย : พันบำท
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2563

ผู้ก้ ู

ผู้ให้ก้ ู

บริษทั น้ าตาลขอนแก่น
จากัด (มหาชน)

นิตบิ ุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล
ทาวเวอร์

ยอดยกมำ
1 พ.ย. 62
3,400

กู้เพิ่ ม
ระหว่ำงงวด
1,000

ชำระคืน
ระหว่ำงงวด
(300)

ยอดคงเหลือ
31 ต.ค. 63
4,100

ดอกเบีย้ จ่ำย
56

ควำมจำเป็ นและ
ควำมสมเหตุสมผล
บริษทั ได้รบั การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิตบิ ุคคลอาหารชุด
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่ า นทางเงิน กู้ ยืม ระยะสัน้ ในรู ป ตัว๋ สัญ ญาใช้เงิน
ประเภทจ่ า ยคืน เมื่อทวงถาม เงิน กู้ ยืม มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ใช้เป็ น เงิน ทุ น
หมุนเวียนภายในบริษทั โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.22 – 1.24 ต่อปี และ
จ่ายชาระดอกเบีย้ ทุกสิน้ เดือน

หน่ วย : พันบำท
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2562
ผู้ก้ ู

ผู้ให้ก้ ู

บริษทั น้ าตาลขอนแก่น
จากัด (มหาชน)

นิตบิ ุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล
ทาวเวอร์

ยอดยกมำ
1 พ.ย. 61
3,800

กู้เพิ่ ม
ระหว่ำงงวด
-

ชำระคืน
ระหว่ำงงวด
(400)

ยอดคงเหลือ
31 ต.ค. 62
3,400

ดอกเบีย้ จ่ำย
66

ควำมจำเป็ นและ
ควำมสมเหตุสมผล
บริษทั ได้รบั การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิตบิ ุคคลอาหารชุด
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่ า นทางเงิน กู้ ยืม ระยะสัน้ ในรู ป ตัว๋ สัญ ญาใช้เงิน
ประเภทจ่ า ยคืน เมื่อทวงถาม เงิน กู้ ยืม มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ใช้เป็ น เงิน ทุ น
หมุนเวียนภายในบริษทั โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 - 1.95 ต่อปี และ
จ่ายชาระดอกเบีย้ ทุกสิน้ เดือน
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แบบ 56 - 1
หน่ วย : พันบำท
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2561

ผู้ก้ ู

ผู้ให้ก้ ู

บริษทั น้ าตาลขอนแก่น
จากัด (มหาชน)

นิตบิ ุคคลอาคารชุด เค.เอส.แอล
ทาวเวอร์

ยอดยกมำ
1 พ.ย. 60
5,000

กู้เพิ่ ม
ระหว่ำงงวด
300

ชำระคืน
ระหว่ำงงวด
(1,500)

ยอดคงเหลือ
31 ต.ค. 61
3,800

ดอกเบีย้ จ่ำย
80

ควำมจำเป็ นและ
ควำมสมเหตุสมผล
บริษัทได้รบั การสนับสนุ นความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิตบิ ุคคลอาหารชุด
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่ า นทางเงิน กู้ ยืม ระยะสัน้ ในรู ป ตัว๋ สัญ ญาใช้เงิน
ประเภทจ่ า ยคืน เมื่อทวงถาม เงิน กู้ ยืม มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ใช้เป็ น เงิน ทุ น
หมุนเวียนภายในบริษทั โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 - 1.84 ต่อปี และ
จ่ายชาระดอกเบีย้ ทุกสิน้ เดือน

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2563
ผู้ก้ ู
บริษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด
(มหาชน)

ผู้ให้ก้ ู
บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็น
เตอร์ จากัด

ยอดยกมำ
1 พ.ย. 62
-

กู้เพิ่ ม
ระหว่ำงงวด
3,000

ชำระคืน
ระหว่ำงงวด
-

ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้ จ่ำย
ควำมจำเป็ นและ
31 ต.ค. 63
ควำมสมเหตุสมผล
3,000
9
บริษทั ได้รบั การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จากบริษทั เค.เอส.แอล.
ไอที เซ็ น เตอร์ จ ากัด ผ่ า นทางเงิน กู้ ยื ม ระยะสัน้ ในรูป ตัว๋ สัญ ญาใช้เ งิน
ประเภทจ่ า ยคืน เมื่อ ทวงถาม เงิน กู้ ยืม มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อใช้เป็ น เงิน ทุ น
หมุนเวียนภายในบริษทั โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.20 - 1.22 ต่อปี และ
จ่ายชาระดอกเบีย้ ทุกสิน้ เดือน
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แบบ 56 - 1
หน่ วย : พันบำท
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2561

ผู้ก้ ู

ผู้ให้ก้ ู

บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม
จากัด

บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต
เทรดดิง้ จากัด

ยอดยกมำ
1 พ.ย. 60
-

กู้เพิ่ ม
ระหว่ำงงวด
278,100

ชำระคืน
ระหว่ำงงวด
(278,100)

ยอดคงเหลือ ดอกเบีย้ จ่ำย
ควำมจำเป็ นและ
31 ต.ค. 61
ควำมสมเหตุสมผล
1,039
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัดได้รบั การสนับสนุนทางการเงินผ่านบริษทั
เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามระเบียบข้อบังคับ
ของราชการในเรื่องการส่งออกน้ าตาล โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต
จากัด ทาหน้าทีเ่ ป็ นบริษทั ตัวกลาง (ผูก้ ู้) ในการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกรรม
การส่ งออกกับ ทางธนาคาร และปล่ อยกู้ ต่ อให้แ ก่ โรงงานบริษัท ประจวบ
อุตสาหกรรม จากัด โดยบริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด จะวางค้าประกัน
เงินกู้กบั ธนาคารด้วยน้ าตาลที่จะส่งออก และนาตั ๋วสัญ ญาใช้เงินมาวางเพื่อ
เป็ น หลัก ประกัน ที่บ ริษัท เค.เอส.แอล. เอ็ก ซ์ป อร์ต เทรดดิ้ง จากัด ทัง้ นี้
หลักประกันดังกล่าวครอบคลุม วงเงินสินเชื่อ และไม่มกี ารคิดค่าธรรมเนียมใน
การค้าประกันวงสินเชื่อระหว่างกัน
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แบบ 56 - 1

นโยบำยหรือแนวโน้ มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังนี้
กรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณารายการระหว่างกันของบริษทั ตามตารางทีแ่ สดงข้างต้น และได้ให้ความเห็นว่า เป็ นรายการทีม่ ี
ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลในการทารายการ ซึง่ รายการทีเ่ ป็ นรายการค้าตามปกติของการดาเนินธุรกิจนัน้ บริษทั ได้กาหนดราคาตาม
ราคาตลาด
นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
1. รำยกำรค้ำตำมปกติ ของกำรดำเนิ นธุรกิ จ เช่น การใช้ท่าเรือและคลังสิน ค้าของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จากัด
(มหาชน) และการซื้อ ขายน้ า ตาลระหว่ างบริษัท และบริษัท ย่ อ ย รายการดังกล่ าวจะยังคงมีอยู่ในอนาคต ซึ่งบริษัท จะ
ดาเนินการโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ และราคาทีค่ ดิ ต้องเป็ นไปตามราคาตลาด
2. รำยกำรเช่ำพืน้ ที่และทรัพย์สิน จะเป็ นไปตามราคาตลาด และเป็ นราคาค่าเช่าทีเ่ ท่ากับการให้บุคคลอื่นเช่า
3. รำยกำรซื้อขำยทรัพย์สินและเงิ นลงทุน รายการซือ้ ขายทรัพย์สนิ และเงินลงทุนของบริษทั เป็ นรายการเพิม่ ทุนเพื่อรักษา
สัดส่วนการถือหุน้ และการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจปจั จุบนั ทีม่ อี ยู่และธุรกิจในอนาคต ซึง่ นโยบายทีซ่ อ้ื ขายทรัพย์สนิ ระหว่างกัน
และการซือ้ ขายเงินลงทุนระหว่างกัน จะคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญและจะกระทาเท่าทีจ่ าเป็ นและเหมาะสม
4. รำยกำรกู้ยืมเงิ นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง การกูย้ มื เงินกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง บริษทั จะกระทาเท่าทีจ่ าเป็ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ
5. รำยกำรพิ เศษอื่นๆ เป็ นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1 - 4 ข้างต้น
รายการระหว่างกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อยเกิดขึน้ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื ใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและ
ความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อา จเกิดขึน้
บริษัท จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญ ชีของบริษัท ฯ เป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ย วกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี
ทัง้ นี้ รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ าม
ข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญ ของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
นอกจากนี้ บริษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุงบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของประเทศไทยทีอ่ อกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ซง่ึ ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี (56-1)ในปี ต่อๆไป
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้นที่มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งถือหุ้นเกิ นกว่ำร้อยละ 10
ั บนั ทีบ่ ริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมบางบริษทั ยังมีการถือหุน้ โดยบุคคลที่
จากโครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยในปจจุ
อาจมีความขัดแย้งเกินกว่าร้อยละ 10 นัน้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จานวนร้อยละ 16.65
และบริษัท น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) จานวนร้อยละ
23.82 และไม่มนี โยบายทีจ่ ะลงทุนเพิม่ นอกจากนี้ ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการไม่มแี รงจูงใจทีจ่ ะกระทาการใดๆ เพื่อถ่ายเท
ผลประโยชน์ ไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง นอกจากนี้ในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ลจากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังมีกรรมการอีกหลายท่านทีม่ าจากบริษทั น้ าตาลอื่นๆ ดังนัน้ จึงมีการ
คานอานาจกันภายในอยู่แล้วในทัง้ 2 บริษทั ทาให้การทารายการระหว่างบริษทั และบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด
(มหาชน) เป็ นไปตามราคาและกลไกทางการตลาด ซึง่ จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดกับทัง้ สองบริษทั
จะเห็นได้ว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปจั จุบนั ที่บางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งเกินกว่าร้อยละ 10 นัน้ เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึง่ ในปจั จุบนั บริษทั พยายามทีจ่ ะปรับโครงสร้างให้มคี วามขัดแย้งกันน้อย
ทีส่ ุด ทัง้ นี้ บริษัทมีนโยบายเกีย่ วกับการลงทุน ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต โดยบริษทั จะเข้าลงทุนโดยตรงด้วยตัวเอง และ
ไม่ให้บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งเข้าถือหุน้ ในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมเกินกว่าทีก่ าหนดเว้นแต่จะกระทาเท่าทีจ่ าเป็ นและเหมาะสม และ
คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ นอกจากนี้ บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งจะไม่เข้าถือหุน้ หรือลงทุนในธุรกิจทีจ่ ะทาให้เกิดความ
ขัดแย้งกับทางบริษทั หรือธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการแข่งขันกับบริษทั
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13. ข้อมูลกำรเงินที่สำคัญ
รอบบัญชีของบริษทั เริม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน และสิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
13.1) รำยงำนของผูส้ อบบัญชี
1) ผูส้ อบบัญชี
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6326
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6326
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6326
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีในระยะ 3 ปี ทผ่ี า่ นมา
ปี 2561
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไม่มเี งื่อนไข
ปี 2562
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไม่มเี งื่อนไข
ปี 2563
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไม่มเี งื่อนไข
13.2) สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทั ย่อย และหลักเกณฑ์ในกำรทำงบกำรเงิ นรวม
งบการเงินปี ระหว่างปี 2561 - 2563 ประกอบด้วยบริษทั ย่อยจานวนทัง้ สิน้ 13 แห่ง โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ณ 31
ตุลาคม ดังนี้
ตารางที ่ 13.1: แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั ทางตรงและทางอ้อม

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

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2563
2562
2561
90.21
90.21
90.21
95.78
95.78
95.78
98.61
98.61
98.61
91.02
91.02
91.02
79.55
79.55
79.55
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.00
98.49
98.49
80.00
80.00
80.00
88.02
80.00
80.00
100.00
100.00
100.00
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หมายเหตุ
*ถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
**ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด และบริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี
จากัด
*** ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.
13.3) งบกำไรขำดทุนรวม
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ปี 2563 บริษทั มีรายได้จากการดาเนินงานรวมทัง้ สิน้ 11,853 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 6,002 ล้านบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 34 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
โครงสร้างรายได้
ปี 2563
ปี 2562
รายได้จากการขาย
น้าตาลทรายและกากน้าตาล
ไฟฟ้า
ปุ๋ย น้ามัน และอื่นๆ (ธุรกิจสนับสนุน)
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ

11,672

17,490

(5,818)

10,043

15,413

(5,370)

1,167

1,205

(38)

462

872

(410)

181

365

(184)

11,853

17,855

(6,002)

ในปี 2563 (1) รายได้จากธุรกิจน้ าตาลทีล่ ดลงมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะภัยแล้งรุนแรงซึง่ ทาให้ปริมาณผลผลิตอ้อย
ทัวประเทศไทยลดลงมากกว่
่
าร้อยละ 40 ทัง้ นี้ รายได้จากการขายในปี น้ีลดลงจานวน 5,370 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 ซึง่ มา
จากการลดลงของปริมาณการขายน้าตาลร้อยละ 45 ส่วนราคาขายน้าตาลโดยเฉลีย่ ของปี น้ีจะเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 15 ตาม
สภาวะราคาน้าตาลตลาดโลกทีป่ รับตัวขึน้ (2) รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงประมาณ 38 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3 และ
(3) รายได้จากธุรกิจสนับสนุ นที่ลดลง 410 ล้านบาท หรือร้อยละ 47 มีสาเหตุหลักจากกิจกรรมทางการค้าที่สมั พันธ์กบั ธุรกิจ
น้าตาลมีปริมาณลดลง ได้แก่ การขายปุ๋ยและยา และการขายน้ามัน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ในภาพรวมรายได้จากการ
ดาเนินงานโดยรวมลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา
บริษทั มีต้นทุนขายและการให้บริการรวมทัง้ สิน้ 10,082 ล้านบาท ลดลงจากปี ทผ่ี ่านมาจานวน 4,148 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 29 โดยมีสาเหตุหลักจากต้นทุนวัตถุดบิ หลักคืออ้อยทีม่ รี าคาสูงขึน้ กว่าปี ก่อน ประมาณร้อยละ 20 - 25 และการลดลง
ของปริมาณอ้อยยังส่งผลให้ตน้ ทุนการผลิตอื่นต่อหน่วยสูงขึน้ อันได้แก่ ค่าเสือ่ มราคาและต้นทุนคงทีอ่ ่นื อีกทัง้ ต้นทุนวัตถุดบิ ใน
การผลิตไฟฟ้าก็สงู ขึน้ จากการทีบ่ ริษทั ต้องใช้เชือ้ เพลิงอื่นซึง่ มีตน้ ทุนสูงกว่าเพื่อทดแทนกากอ้อย
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร จานวน 1,365 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55 ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมกองทุนฯ ลดลงทัง้ จานวน 1,262 ล้านบาท เนื่องจากการยกเลิกค่าธรรมเนียมดังกล่าวของกองทุนฯ
ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2562
(2) ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น จานวน 451 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 52 โดยลดลงจากการปริมาณการขายน้ าตาลทัง้ ใน
และต่างประเทศ
(3) ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงาน จานวน 309 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14
(4) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร จานวน 142 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6
(5) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาขาย จานวน 171 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ ทัง้ จานวน
รายได้อ่นื และค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2563
ปี 2562

ประเภทรำยได้/ค่ำใช้จำ่ ย
(1) รายได้อ่นื ประกอบด้วย
(1.1) รายได้อ่นื
(1.2) รายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทราย
(1.3) รายได้จากโครงการเงินช่วยเหลือฯ จากกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
รวมรายได้อ่นื

248
248

341
101
308
750

(2) กาไร (ขาดทุน) อื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่น - สุทธิ ประกอบด้วย
(2.1) กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
(2.2) กาไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
(2.3) ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ
(2.4) กาไรจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(2.5) กาไรจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์
(2.6) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
(2.7) เงินนาส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้าตาลทราย *
รวมกาไร (ขาดทุน) อื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่น - สุทธิ

29
-394
-36
123
77
-113
-330
-644

-16
121
-26
207
27
-62
251

หมายเหตุ * เงินนาส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้าตาลทราย จานวน 330 ล้านบาท เป็นเงินนาส่งของปี 2561 และ 2562 ทีบ่ นั ทึกเป็นค่าใช้จ่าย
ลักษณะทีเ่ กิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว (one-time transaction) ในปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 26
พฤษภาคม 2563

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
บริษทั มีสว่ นแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม จานวน 323 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 221 (ปี 2562 : 101 ล้านบาท)
เนื่องด้วยการเติบโดของธุรกิจและผลประกอบการทีด่ ขี น้ึ ของกลุ่มบริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน) จากการผลิตและจาหน่าย
แอลกอฮอล์ เอทานอลและไบโอดีเซล
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จากข้อมูลดังกล่าว ทาให้บริษทั มีกาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) จานวน 333 ล้านบาท ซึง่ ลดลง
จากปี ก่อน ร้อยละ 80 (ปี 2562 : 1,689 ล้านบาท)
ต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน จานวน 497 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 อันเนื่องมาจากการจ่ายชาระคืนเงินกู้
ระยะยาวในระหว่างปี และอัตราดอกเบีย้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ลดลง ส่วนภาระค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล จานวน 66 ล้าน
บาท แสดงเป็ นรายได้ของบริษทั ในงบการเงิน เนื่องด้วยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
จากผลประกอบการดังกล่าว สาหรับปี 2563 บริษทั มีผลขาดทุนสุทธิจานวน 98 ล้านบาท (ปี 2562 : กาไรสุทธิ 830
ล้านบาท) ซึง่ เป็ นขาดทุนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยจานวน 15 ล้านบาท และแสดงผลขาดทุนสุทธิในส่วนของบริษทั ใหญ่จานวน
83 ล้านบาท
ตารางที ่ 13.2 : แสดงงบกาไรขาดทุนรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
งบกำไรขำดทุนโดยสรุป (ล้ำนบำท)

%

2563

2562

11,853
(10,082)
1,771
248
(451)
(772)
(142)
-

17,855
(14,230)
3,625
750
(944)
(681)
(151)
(1,262)

เปลี่ยนแปลง
-34%
-29%
-51%
-67%
-52%
13%
-6%
-100%

กาไรก่อนหักกาไร(ขาดทุน)อืน่ ๆ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
กาไร(ขาดทุน)อืน่ ๆ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ-สุทธิ
ส่วนแบ่งกาไรบริษทั ร่วม
กาไรก่อนหักต้นทุนการเงินและภาษี

654
(644)
323
333

1,337
251
101
1,689

-51%
-357%
220%
-80%

1,275
282
145
1,702

ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย

(497)
66
15

(710)
(149)
(8)

-30%
-144%
-288%

(728)
(144)
18

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้

(83)
(0.02)

822
0.19

-110%
-111%

848
0.19

อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ

14.9%
-0.7%

20.3%
4.6%

รายได้จากการดาเนินงาน
ต้นทุนจากการดาเนินงาน
กาไรขันต้
้ น
รายได้อน่ื
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าธรรมเนียมกองทุน

2561
17,812
(14,681)
3,131
892
(770)
(720)
(142)
(1,116)

17.6%
4.8%
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เมื่อพิจารณาในส่วนของโครงสร้างรายได้จากการดาเนินงาน ปี 2563 บริษทั มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 11,853 ล้านบาท
โดยประกอบด้วยรายได้หลัก คือ (1) รายได้จากการขายน้ าตาลและกากน้ าตาล 10,043 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 84.7 ของ
รายได้รวมจากการดาเนินงาน (2) รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้าจานวน 1,251 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ10.6 ของรายได้
รวมจากการดาเนินงาน และ (3) รายได้จากงานบริการอื่น จานวน 181 ล้านบาท และรายได้จากการซือ้ มาขายไป จานวน
353 ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือเป็ นรายได้อ่นื ๆ อีกจานวน 25 ล้านบาท
ตารางที ่ 13.3 : โครงสร้างรายได้ของบริษทั 3 ปี ย้อนหลัง
โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรดำเนิ นงำน
(ล้ำนบำท)
รายได้จากการดาเนินงานปกติ
รายได้จากการขายน้ าตาลและกากน้ าตาล
รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ า
รายได้จากงานบริการ
รายได้อน่ื ๆ
รวม
รายได้จากการดาเนินงาน ซื้อมาขายไป
รายได้จากการขายน้ ามัน
รายได้จากการขายปุ๋ย
รายได้จากการขายพัสดุ
รวม
รวมรำยได้จำกกำรดำเนิ นงำน

2563

10,043 84.7%
1,251 10.6%
181 1.5%
25 0.2%
11,500 97.0%
182

%

2562

1.5%

155 1.3%
16 0.1%
353 3.0%
11,853 100.0%

เปลีย่ นแปลง

15,413 86.3%
1,326 7.4%
365 2.0%
86 0.5%
17,190 96.3%
362

2.0%

242 1.4%
61 0.3%
665 3.7%
17,855 100.0%

-35%
-6%
-50%
-71%
-33%
-50%
-36%
-74%
-47%
-34%

2561

15,353 86.2%
1,211 6.8%
405 2.3%
93 0.5%
17,062 95.8%
440

2.5%

273 1.5%
37 0.2%
750 4.2%
17,812 100.0%
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13.4) งบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวม
ตารางที ่ 13.4 : สรุปงบแสดงฐานะการเงิ นรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยของบริษทั เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
งบแสดงฐำนะกำรเงิ นโดยสรุป (ล้ำนบำท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชวี ภาพ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ๆ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอืน่ ๆ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินทีจ่ ะได้รบั ชาระเกินกว่าหนึ่งปี
ลูกหนี้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายทีจ่ ะได้รบั ชาระเกินกว่าหนึ่งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ ๆ
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน
อัตราส่วนหนี้สนิ ส่วนทีม่ ดี อกเบี้ยต่อทุน

2563
138
1,203
786
2,049
42
56
4,273
157
361
144
5,775
25,891
247
41,122
11,388
10,188
21,576
19,546
19,027
1.10
0.96

2562
2,430
1,287
926
2,774
52
45
3,965
245
541
146
5,637
25,868
205
44,121
11,818
13,282
25,100
19,021
18,606
1.32
1.16

%
เปลีย่ นแปลง
-94%
-7%
-15%
-26%
-19%
24%
8%
-36%
100%
-100%
-1%
2%
0.1%
20%
-7%
-4%
-23%
-14%
3%

2561
129
2,476
1,533
4,089
61
46
3,879
335
441
243
5,167
26,924
219
45,542
13,924
12,979
26,903
18,639
18,210
1.44
1.26

ณ สิน้ ปี 2563 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม 41,122 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 หนี้สนิ รวม 21,576 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14
ในขณะทีส่ ่วนของผูถ้ อื หุน้ จานวน 19,546 ล้านบาท นัน้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 จึงส่งผลให้อตั ราหนี้สนิ ต่อทุนลดลงจาก 1.32 เท่า
เหลือ 1.10 เท่า และอัตราหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อทุนลดลงจาก 1.16 เท่า เหลือ 0.96 เท่า อันเนื่องมากจากการชาระภาระ
เงินกูร้ ะยะยาวจานวนมาก ประกอบกับการเพิม่ ขึน้ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ จากการประเมินมูลค่าทีด่ นิ ใหม่ในปี 2563
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โดยรายการทีเ่ ปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ ของรายการในงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง เป็ นจานวน 2,292 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 94 โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ลดลงอย่างมากของเงินฝากระหว่างทาง เนื่องด้วยมีการขายส่งออกน้ าตาลและได้รบั ชาระหนี้จานวนมากในช่วงใกล้สน้ิ เดือน
ตุลาคม 2562
- สินค้าคงเหลือ ลดลงจานวน 725 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 26 โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณผลผลิตน้ าตาลที่ลดลง
จากสภาวะภัยแล้งรุนแรง ในขณะทีค่ วามต้องการในตลาดยังใกล้เคียงเดิม
- เงินลงทุนในบริษทั ร่วม เพิม่ ขึน้ จานวน 308 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8 มีสาเหตุหลักจากผลกาไรของกลุ่มบริษทั บีบจี ไี อ
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน เพิม่ ขึน้ ทัง้ จานวนคือ 381 ล้านบาท จากการทาสัญญาเช่าการเงินเพื่อให้เช่า
ทรัพย์สนิ กลุ่มหนึ่งกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมีกาหนดรับชาระภายในปี ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ซึง่ มีสว่ นของ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ่ งึ กาหนดรับชาระภายในหนึ่งปี จานวน 20 ล้านบาท
- ลูกหนี้กองทุนอ้อยและน้าตาลทรายส่วนทีจ่ ะได้รบั ชาระเกินกว่าหนึ่งปี ลดลงทัง้ จานวน คือ 541 ล้านบาท อันเนื่องจาก
มีการหักกลบหนี้กบั เงินนาส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายในปี 2563 ทัง้ นี้ ลูกหนี้ส่วนที่เหลือจากการหักกลบจานวน
447 ล้านบาท ได้จดั ประเภทเป็ นส่วนทีจ่ ะได้รบั ชาระภายในหนึ่งปี
- หุน้ กูร้ ะยะยาว ลดลง 3,500 ล้านบาท จากการจ่ายคืนหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนดชาระระหว่างปี
นอกจากการเปลีย่ นแปลงข้างต้น ในระหว่างปี 2563 ทีด่ นิ กลุ่มทีใ่ ช้ในการดาเนินงานได้มกี ารประเมินมูลค่าใหม่โดย
ผูป้ ระเมินราคาอิสระ ทัง้ นี้ มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ดงั กล่าวเพิม่ ขึน้ รวมสุทธิจานวน 1,033 ล้านบาท
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13.5) งบกระแสเงิ นสดรวม
ตารางที ่ 13.5 : แสดงงบกระแสเงิ นสดรวม เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
งบกระแสเงิ นสดโดยสรุป (ล้ำนบำท)
กาไร + ค่าเสือ่ ม + รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด (Non Cash)
เปลีย่ นแปลงใน Working Capital
กระแสเงิ นสดจำกกำรดำเนิ นงำน
ลงทุนในทีด่ นิ อาคาร เครือ่ งจักร (สุทธิ)
กระแสเงิ นสดจำกกำรลงทุน
กระแสเงิ นสดจำกกำรจัดหำเงิ น
เงินสดเปลีย่ นแปลง
เงินสดปลายงวด
กาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ าย
กาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่ าย (EBITDA)

2563
1,028
507
1,535
(435)
(228)
(3,591)
(2,293)
138
333
1,080
1,413

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

%
เปลีย่ นแปลง
-60%
567%
-41%
5%
-295%
686%

-80%
-10%
-51%

2561
2,449
(3,145)
(696)
(1,132)
(863)
1,512
(24)
129
1,702
1,264
2,966

ในปี 2563 บริษทั ได้รบั กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 1,535 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 41
โดยมีสาเหตุหลักมาจากปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน อันมีสาเหตุหลักจากน้ าตาลทีข่ ายลดลงจากปี ก่อน
เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดบิ หลักคืออ้อยจากสภาวะภัยแล้ง ประกอบกับในปี ก่อน (ปี 2562) บริษทั ได้ทยอยระบายขาย
สินค้าคงค้างจากงวดปี ก่อนๆ อย่างไรก็ตาม ในปี ปจั จุบนั บริษทั บริหารให้มกี ระแสเงินสดรับเพิม่ ขึน้ จากการให้สนิ เชื่อชาวไร่
ที่ลดลงและการทยอยรับชาระหนี้ ส่วนลูกหนี้การค้ายังมีระยะเวลาการให้สนิ เชื่อยังคงเดิม โดยลูกหนี้การค้าลดลงเล็กน้อย
เนื่องจากการเร่งการชาระเงินจากลูกหนี้ ทาให้บริษทั มีกระแสเงินสดเข้าดีขน้ึ จากการบริหารลูกหนี้ดงั กล่าว
ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน บริษทั มีกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ จานวน 228 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
จากการลงทุนสุทธิในสินทรัพย์ถาวร โดยมีเงินจ่ายสุทธิจานวน 430 ล้านบาท ในขณะที่ได้รบั เงินจากการรับชาระหนี้เงินให้
กูย้ มื ระยะสัน้ และระยะยาว จานวน 103 ล้านบาท และเงินสดรับจากเงินปนั ผลและดอกเบีย้ รับจานวน 81 ล้านบาท
ในกิจกรรมจัดหาเงิน บริษทั มีกระแสเงินสดออกสุทธิ จานวน 3,591 ล้านบาท ซึง่ มีสาเหตุหลัก คือ การจ่ายชาระหุน้
กูจ้ านวน 3,500 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปนั ผลจานวน 221 ล้านบาท
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13.6) อัตรำส่วนทำงกำรเงิ น
ตารางที ่ 13.6 : แสดงอัตราส่วนทางการเงิ น เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
อัตรำส่วนทำงกำรเงิ น

2563

2562

2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

0.38

0.64

0.60

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว

0.19

0.39

0.30

ระยะเวลาการเก็บหนี้ - ลูกหนี้การค้า (วัน)

16

21

19

ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินค้า (วัน)

88

88

89

อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

1.10

1.32

1.44

อัตราส่วนหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

0.96

1.16

1.24

อัตราส่วนหนี้สนิ ระยะยาวต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

0.44

0.62

0.61

อัตราผลตอบแทนจากการใช้สนิ ทรัพย์

0%

2%

2%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

-0.4%

4.3%

4.5%

15%

20%

18%

กาไรจากการดาเนินงานต่อยอดขาย

0%

9%

9%

กาไรสุทธิก่อนภาษีต่อยอดขาย

-1%

5%

5%

กาไรสุทธิต่อยอดขาย

-1%

5%

5%

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้

4.43

4.31

4.13

กาไรต่อหุน้

(0.02)

0.19

0.19

อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการชาระหนี้

อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน

อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตรากาไรขันต้
้ น

การวัดราคาทางการตลาด

จากอัตราส่วนทางการเงินปี 2563 ข้างต้น อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนและประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
จะลดลง เนื่องจากผลประกอบการทีข่ าดทุน 83 ล้านบาท (ปี 2562 : กาไร 822 ล้านบาท) อันมีสาเหตุหลักจากสภาวะภัยแล้ง
ในปี การเพาะปลูก 2562/2463 ที่ทาให้รายได้และความสามารถในการทากาไรจากธุรกิจน้ าตาลลดลงอย่างมาก ประกอบกับ
บริษทั รับรูเ้ งินทีต่ อ้ งนาส่งกองทุนอ้อยและน้าตาลทรายของสองปี ก่อน (ปี 2561 และ 2562) จานวน 330 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว (one-time transaction) ในปี ปจั จุบนั ส่วนอัตรากาไรขัน้ ต้นลดลงมีสาเหตุหลักจากต้นทุนวัตถุดบิ
หลักทีส่ งู ขึน้ ประกอบปริมาณอ้อยทีน่ ้อยลงทาให้การใช้ประโยชน์จากต้นทุนคงทีอ่ ่นื ๆ ลดลงทัง้ ในการผลิตน้ าตาลและไฟฟ้า
แม้ราคาขายถัวเฉลีย่ จะเพิม่ ขึน้ จากผลกระทบของราคาตลาดโลก แต่ยงั คงไม่เพียงพอต่อการชดเชยต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้
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อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) และอัตราส่วน
หนี้สนิ ที่มีดอกเบี้ยต่ อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E Ratio) ลดลงหรือดีข้นึ กว่าปี ก่อน สืบเนื่องมาจากการชาระหนี้ หุ้นกู้ท่คี รบ
กาหนดในระหว่างปี (3,500 ล้านบาท) และการบริหารเงินทุนที่ต้องใช้ในระหว่างปี โดยการควบคุมการลงทุนในทรัพย์สนิ
ถาวรใหม่และการให้สนิ เชื่อชาวไร่
อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปี ก่อน โดยพบว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวลดลง
อันมีสาเหตุหลักจากการบริหารต้นทุนทางการเงิน ทาให้มกี ารใช้วงเงินสินเชื่อระยะสัน้ เพิม่ ขึน้ ในระหว่างปี เนื่องด้วยการกู้
ระยะยาวจะพิจารณาในช่วงครึง่ ปี แรกของปี 2564 เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาทีต่ อ้ งชาระหนี้ระยะยาวและสภาวะตลาดตรา
สารหนี้ ในขณะทีป่ ี 2562 บริษทั ได้เสริมสภาพคล่องโดยการออกหุน้ กูร้ ะยะยาวล่วงหน้าไว้เนื่องจากสภาวะตลาดตราสารหนี้
อานวย จึงได้บริหารโดยนาบางส่วนมาชาระเงินกูร้ ะยะสัน้ ช่วงสิน้ ปี 2562 ระหว่างรอการชาระหนี้สนิ ระยะยาวในปี ถดั มา (ปี 2562)
สาหรับการบริหารลูกหนี้การค้า ระยะเวลาในการรับชาระหนี้ลดลงเนื่องจากการบริหารให้ลูกหนี้ชาระหนี้เร็วขึน้ ตัง้ แต่ปลายปี
2562 จนถึงปี 2563
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14. กำรวิ เครำะห์และคำอธิ บำยของฝ่ ำยจัดกำร
บริษทั น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (KSL หรือ บริษทั ) ขอชีแ้ จงผลการดาเนินงานประจาปี 2563
(ตัง้ แต่ว นั ที่ 1 พฤศจิก ายน 2562 ถึง วัน ที่ 31 ตุลาคม 2563) บริษ ทั แสดงผลประกอบการส่ว นที่เ ป็ น ของบริษ ทั ใหญ่
ด้วยผลขาดทุนสุทธิจานวน 83 ล้านบาท โดยผลการดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562
รวมถึงข้อมูลอื่นทีส่ าคัญ โดยสรุปได้ดงั นี้
ภำพรวมของธุรกิ จน้ำตำลและข้อมูลธุรกิ จที่สำคัญ
ในปี ปจั จุบนั ธุรกิจน้ าตาลได้รบั ผลกระทบอย่างมากจากสภาวะภัยแล้งรุนแรงในประเทศไทย โดยส่งผลให้ปริมาณ
ผลผลิตอ้อยทัวประเทศในปี
่
การผลิต 2562/2563 ลดลงมากกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปี การผลิต 2561/2562 และทาให้ปริมาณ
ผลผลิตน้าตาลของโรงงานน้ าตาลในประเทศลดลงอย่างมาก ทัง้ นี้ ในในปี การผลิต 2562/2563 บริษทั มีผลผลิตน้าตาลเป็ นอันดับ
4 ของประเทศไทยหรือคิดเป็ นร้อยละ 7.05 โดยสามารถผลิตน้ าตาลในประเทศได้รวม 0.59 ล้านตัน ในขณะที่ปีก่อนผลิตได้
1.13 ล้านตัน หรือลดลงประมาณร้อยละ 48 ทัง้ นี้ในปี 2563 ราคาขายถัวเฉลีย่ ทัง้ ในประเทศและส่งออกในปี 2563 ถือว่าดีกว่าปี ก่อน
ประมาณร้อยละ 15
ผลกำรดำเนิ นงำนและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
บริษทั มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานในปี บญ
ั ชี 2563 จานวน 83 ล้านบาท จากเดิมในปี บญ
ั ชี 2562 มีกาไรสุทธิจานวน 822
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
ปี บญ
ั ชี 2563 บริษทั มีรายได้จากการดาเนินงานรวมทัง้ สิน้ 11,853 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 6,002 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 34 โดยสรุปได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
โครงสร้างรายได้
ปี 2563
ปี 2562
รายได้จากการขาย
น้าตาลทรายและกากน้าตาล
ไฟฟ้า
ปุ๋ย น้ามัน และอื่นๆ (ธุรกิจสนับสนุน)
รายได้จากการให้บริการ
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ

11,672

17,490

(5,818)

10,043

15,413

(5,370)

1,167

1,205

(38)

462

872

(410)

181

365

(184)

11,853

17,855

(6,002)
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(1) ในปี บญ
ั ชี 2563 รายได้จากการขายน้าตาลและกากน้าตาลทีล่ ดลง จานวน 5,370 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 มีสาเหตุ
หลักมาจากผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งตามทีก่ ล่าวข้างต้น ส่งผลให้ปริมาณการขายน้าตาลรวมในปี 2563 ลดลงประมาณร้อยละ
45 ส่วนราคาขายน้าตาลโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15 เนื่องจากราคาตลาดโลกของน้าตาลปรับตัวสูงขึน้ ในปี 2563
(2) รายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง 38 ล้านบาท หรือร้อยละ 3
(3) รายได้จากธุรกิจสนับสนุ นลดลง จานวน 410 ล้านบาท หรือร้อยละ 47 มีสาเหตุหลักจากกิจกรรมทางการค้าที่
สัมพันธ์กบั ธุรกิจน้าตาลมีปริมาณลดลง
กาไรขัน้ ต้น
ปี บญ
ั ชี 2563 บริษทั มีกาไรขัน้ ต้น 1,771 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 15 ซึง่ ลดลงจากปี บญ
ั ชี 2562 ทีม่ ี
กาไรขัน้ ต้น 3,625 ล้านบาท หรืออัตรากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 20 โดยกาไรขัน้ ต้นลดลงตามปริมาณขายทีล่ ดลง ส่วนอัตรากาไร
ขัน้ ต้นทีล่ ดลงมีสาเหตุหลักจากต้นทุนการผลิตทีส่ งู ขึน้ อันเนื่องมาจากต้นทุนค่าวัตถุดบิ (อ้อย) รวมถึงค่าเชือ้ เพลิงในการผลิต
ไฟฟ้าทีส่ งู ขึน้ ประกอบกับต้นทุนการผลิตอื่นต่อหน่วยทีส่ งู ขึน้ จากการลดลงของปริมาณอ้อยเข้าหีบ ทัง้ นี้ ประมาณการราคา
อ้อยสาหรับฤดูการผลิตปี 2562/2563 เพิม่ ขึน้ จากปี การผลิต 2561/2562 ในอัตราร้อยละ 20 - 25 ซึง่ บริษทั ประมาณการราคาอ้อย
โดยอ้างอิงตามวิธคี านวณจากสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
รายได้จากการลงทุนในบริษทั ร่วมและรายได้อ่นื
(1) ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมเพิม่ ขึน้ จานวน 221 ล้านบาท (ปี บัญชี 2563 : 322 ล้านบาท และปี
บัญชี 2562 : 101 ล้านบาท)
(2) รายได้อ่นื ลดลงจากปี 2562 จานวน 502 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
- ปี บญ
ั ชี 2562 บริษัทรับรู้รายได้จากโครงการเงินช่วยเหลือและแก้ปญั หาความเดือดร้อนของชาวไร่และ
โรงงานน้าตาลทรายจากสานักงานกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย จานวน 308 ล้านบาท (ปี บญ
ั ชี 2563 : ไม่ม)ี
- ปี บญ
ั ชี 2562 บริษทั รับรูร้ ายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจาหน่ ายน้ าตาลทราย 101 ล้านบาท เงินชดเชย
ดังกล่าวเป็ นเงินชดเชยทีบ่ ริษทั คาดว่าจะได้รบั จากกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย เนื่องจากราคาอ้อยขัน้
สุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ ายขัน้ สุดท้ายคาดว่าจะต่ ากว่าขัน้ ต้น ซึ่งกองทุนฯ ต้องจ่าย
ชดเชยส่วนต่างของค่าอ้อยและผลตอบแทนฯ ดังกล่าวให้กบั บริษทั โดยไม่ต้องขอคืนค่าอ้อยทีเ่ คยจ่ายเกิน
จากชาวไร่โดยตรง (ปี บญ
ั ชี 2563 : ไม่ม)ี
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ต้นทุนในการจัดจาหน่ ายลดลงจานวน 1,755 ล้านบาท โดยลดลงจาก 2,206 ล้านบาท ในปี ก่อน เหลือ 451 ล้านบาท
ในปี บญ
ั ชี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจาก (1) การยกเลิกการนาส่งค่าธรรมเนียมเข้าสานักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย
ตัง้ แต่ว นั ที่ 1 ตุล าคม 2562 เป็ น ต้น มา ทาให้มคี ่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงเป็ นจานวนเงิน 1,262 ล้านบาท ประกอบกับ (2)
ปริมาณการขายน้าตาลทีล่ ดลง โดยเฉพาะปริมาณการส่งออก ทาให้ค่าจัดเก็บน้าตาลและค่าขนส่งลดลงประมาณ 493 ล้านบาท

............................รับรองควำมถูกต้อง
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บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
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ค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ มีดงั นี้
- บริษัทมีรายการค่าใช้จ่ายที่รบั รู้เฉพาะเพียงครัง้ เดียวในปี ปจั จุบนั (one-time transaction) คือ บริษัทรับรู้เงินนาส่งเข้า
กองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายของสองปี ก่อน (ปี บญ
ั ชี 2562 และ 2561) จานวนรวม 330 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายในปี
2563 ทัง้ นี้ เงินนาส่งเข้ากองทุนฯ ดังกล่าวคานวณตามปริมาณอ้อยเข้าหีบของปี การผลิต 2560/2561 (ตัง้ แต่ 15 ม.ค.
2561 เป็ นต้นไป) และ 2561/2562 ในอัตรา 20 บาทต่อตันอ้อย ตามมติคณะรัฐมนตรีทป่ี ระกาศในราชกิจจานุ เบกษาลง
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
- ในปี บญ
ั ชี 2563 บริษทั รับรูข้ าดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการป้องกันความเสีย่ งจากความผันผวนของ
ราคาน้าตาลทราย จานวน 394 ล้านบาท (ปี บญ
ั ชี 2562 : กาไรจากการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ จานวน 121 ล้านบาท)
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน มีจานวน 497 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน จานวน 213 ล้านบาท เนื่องจากการทยอยชาระคืน
เงินกูย้ มื ระยะยาวและหุน้ กู้ รวมถึงอัตราดอกเบีย้ ถัวเฉลีย่ ทีล่ ดลง

ในภาพรวมสถานะทางการเงิน ปี บญ
ั ชี 2563 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม 41,122 ล้านบาท หนี้สนิ รวม 21,576 ล้านบาท
และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม 19,546 ล้านบาท อัตราหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (IBD/Equity Ratio) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
เท่ากับ 0.96 เท่า ซึง่ ลดลงจากอัตรา 1.16 เท่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากภาระหนี้เงินกูท้ ล่ี ดลง

............................รับรองควำมถูกต้อง
หน้า 114

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
1.นำยมนู เลียวไพโรจน์
อายุ 77 ปี
เป็ นกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระ
ตำแหน่ ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษทั
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 18 มีนาคม 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of
Kentucky, USA
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 วุฒบ
ิ ตั ร การพัฒนาอุตสาหกรรม
ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญีป่ นุ่
 วุฒบ
ิ ตั ร วปอ.รุ่นที่ 34
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการกาหนดกลยุทธ์และบริหารความเสีย
่ง
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
 ด้านหน่ วยงานภาครัฐ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) 30/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (4)
ตัง้ แต่ 2560 ประธานกรรมการ บริษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2554 ประธานกรรมการ บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม
ตัง้ แต่ 2553 ประธานกรรมการ บมจ. ยูบลิ ลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์
ตัง้ แต่ 2547 ประธานกรรมการ บมจ. โพลีเพล็กซ์(ประเทศไทย)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น (3)
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 1

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
2. นำยจำรูญ ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 70 ปี
ตำแหน่ ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่,ประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
สาขาวิชาการจัดการภูมสิ งั คม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ปริญญาตรี (เกียรตินย
ิ ม) บริหารธุรกิจบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านการกาหนดกลยุทธ์และบริหารความเสีย
่ง
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที1่ 7/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จด
ทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/
กิ จกำรอื่น (14)
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ตัง้ แต่ 2539 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษทั เคเอสแอลอะโกรแอนด์เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2549 ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ตัง้ แต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
ตัง้ แต่ 2546 ประธานกรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ตัง้ แต่ 2545 ประธานกรรมการ บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2543 ประธานกรรมการ บริษทั ราชาชูรส จากัด
ตัง้ แต่ 2540 ประธานกรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
ตัง้ แต่ 2540 กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์มลิ เลอร์ จากัด
ตัง้ แต่ 2539 ประธานกรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเตท จากัด
ตัง้ แต่ 2539 กรรมการ บริษทั อ่อนนุช ก่อสร้าง จากัด
จำนวกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง:113,012,431 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ2.56)
 คู่สมรส:ม.ล.จารุวฒ
ั นา ชินธรรมมิตร์ 52,775,901 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ1.20)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
- เป็ นน้องเขยของบุคคลในลาดับที่ 3 (นายพรศิลป์ แต้มศิรช
ิ ยั )
- เป็ นน้องของบุคคลในลาดับที่ 6 (นางอินทิรา สุขะนินทร์)
- เป็ นพีข
่ องบุคคลในลาดับที่ 7,9 และ 10 (นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์,
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ , นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์)
- เป็ นอาของบุคคลในลาดับที่ 8 และ 12 (นายชลัช ชินธรรมมิตร์ ,
นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ , นายชาตรี ชินธรรมมิตร์)
- เป็ นน้าของบุคคลในลาดับที่ 11 (นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์)
- เป็ นบิดาของบุคคลในลาดับที่ 24 (นายพิรย
ิ พ์ ล ชินธรรมมิตร์)

............................รับรองควำมถูกต้อง
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บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
3. นำยพรศิ ลป์ แต้มศิ ริชยั
อายุ 75 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม) ,
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส-สานักนวัตกรรม
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาการบริหาร
จัดการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 Master of Science, Engineering North
Dakota State University, USA.
 Master of Business Administration,
University of Southern Queensland, Australia
 ปริญญาตรี สาขาโครงสร้างโยธาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านการกาหนดกลยุทธ์และบริหารความเสีย
่ง
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
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กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (1)
ตัง้ แต่ 2556 กรรมการ บริษทั สหมิตรเครื่องกล จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น (7)
ตัง้ แต่ 2526 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2553 ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ตัง้ แต่ 2550 กรรมการ บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
ตัง้ แต่ 2550 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ตัง้ แต่ 2546 กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่ งที่สำคัญ
ตัง้ แต่ 2546 - ต.ค.2562 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง: 29,390,196 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ0.67)
 คู่สมรส: นางมนทนัฐ แต้มศิรช
ิ ยั 30,688,231 หุน้
(คิดเป็ นร้อยละ0.70)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
- พีเ่ ขยของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 3

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
4. นำยสุขมุ โตกำรัณยเศรษฐ์
อายุ 73 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร ,
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม) ,
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีวะ คณะพาณิชย์ - การบัญชี
โรงเรียนกิตติพาณิชย์
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบัญชี
 ด้านการเงิน
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น
(14)
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด

แบบ 56 - 1

ตัง้ แต่ 2558 ประธานกรรมการ บริษทั ราชาทรานเฟอร์ จากัด
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2545 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2545 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ตัง้ แต่ 2545 กรรมการ บริษทั แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
ตัง้ แต่ 2545 กรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จากัด
ตัง้ แต่ 2543 รองประธานกรรมการ บริษทั ราชาปอร์ซเลน จากัด
ตัง้ แต่ 2543 กรรมการ บริษทั ราชาชูรส จากัด
ตัง้ แต่ 2541 กรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
ตัง้ แต่ 2532 กรรมการบริหาร บริษทั ราชาโปรดักส์ จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2562)
 ของตนเอง: 4,320,000หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ0.10)
 คู่สมรส/บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: (ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 4

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
5. นำยธวัทชัย โรจนะโชติ กลุ
อายุ 67 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร,
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม) ,
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายงานบริหารและสานักงาน
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Auckland Technical Institute,
New Zealand
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดืม
่
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น (11)
ตัง้ แต่ 2539 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด

แบบ 56 - 1

ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2545 กรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จากัด
ตัง้ แต่ 2543 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ราชาชูรส จากัด
ตัง้ แต่ 2541 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2532 กรรมการ บริษทั แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
ตัง้ แต่ 2532 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ตัง้ แต่ 2530 กรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง: 55,937,112 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ1.27)
 คู่สมรส: นางกรกช โรจนะโชติกุล 3,166,748 หุน
้
(คิดเป็ นร้อยละ0.07)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 5

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
6. นำงอิ นทิ รำ สุขะนิ นทร์
อายุ 73 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 25 มิถุนายน 2553
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 อนุ ปริญญา สาขาเลขานุ การ Melbourne, Australia
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดืม
่
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จด
ทะเบียนอื่น (1)
ตัง้ แต่ 2548 กรรมการ บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น (8)
ตัง้ แต่ 2553 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2553 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2553 กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ตัง้ แต่ 2548 ผูจ้ ดั การทัวไป
่
บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ราชาชูรส จากัด
ตัง้ แต่ 2546 กรรมการ บริษทั แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง: 25,471,699 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ0.58)
 คู่สมรส/บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
- พีส
่ าวของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 6

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
7. นำงสำวดวงดำว ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 62 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม) /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - สายงานทรัพยากรบุคคล
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 Master of Science, Agricultural Economics,
University of Saskatchewan, Canada
 Bachelor of Science, Computer Information System,
Western Michigan University, USA.
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint
for Business Growth, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(1)
ตัง้ แต่ 2548 กรรมการ บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น (7)
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2542 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ตัง้ แต่ 2539 กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง :99,799,954 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ2.26)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
- น้องสาวของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 7

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
8. นำยชลัช ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 51 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม) /กรรมการบริหารความเสีย่ ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร
Mercer University, USA
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุน
่ ที่ 10
 หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6
 หลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และการลงทุน รุ่นที่ 3
 หลักสูตรการปฏิรป
ู ธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการขยายธุรกิจและควบกิจการ
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (4)
ตัง้ แต่ 2557 กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการบรรษัทภิบาล
บริษทั มาสเตอร์แอด จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2550 กรรมการ บริษทั ทีเอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2550 กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

ตัง้ แต่ 2563 กรรมการ บริษทั ไทรทัน โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น
(20)
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั
ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2561 กรรมการ บจก.บางจากไบโอเอทานอล(ฉะเชิงเทรา)
ตัง้ แต่ 2560 ประธานกรรมการ บริษทั ดีเอดี เอสพีวี จากัด
ตัง้ แต่ ตุลาคม 2560 กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2559 กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
ตัง้ แต่ 2558 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ธนารักษ์ พัฒนสินทรัพย์ จากัด
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ บจก.เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขต จากัด
ตัง้ แต่ 2546 กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ตัง้ แต่ 2546 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่
ตัง้ แต่ 2545 กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2544 กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์มลิ เลอร์ จากัด
ตัง้ แต่ 2540 กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
ตัง้ แต่ 2540 ประธานกรรมการ
บจก.โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 8

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )

แบบ 56 - 1

ตัง้ แต่ 2540 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษทั เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชัน่ จากัด
ตัง้ แต่ 2540 กรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
ตัง้ แต่ 2539 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่ งที่สำคัญ
2557 - 1 สิงหาคม 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษทั มัดแมน จากัด (มหาชน)
2539 - 1 กรกฎาคม 2562 กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง: 43,279,926 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ0.98)
 คู่สมรส :(ไม่มกี ารถือหุน้ )
 บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:
นาย ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์ 11,088,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ0.25)
นาย ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์ 11,088,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ0.25)
นางสาว ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์ 374,000 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ0.01)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
- หลานของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 9

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
9. นำยสมชำย ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 68 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร ,
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 อนุ ปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน Computer College,
Germany
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดืม
่
 ด้านการเงิน
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(ไม่ม)ี

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น
(6)
ตัง้ แต่ 2539 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
ตัง้ แต่ 2546 กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ตัง้ แต่ 2524 กรรมการ บริษทั ราชาชูรส จากัด
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่ งที่สำคัญ
2551 – 15 พฤษภาคม 2563
กรรมการ บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั ทีเอส คลังสินค้า จากัด
กรรมการ บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด
กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง: 96,475,726 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ2.19)
 คู่สมรส:
นางสมจิตร สมสุขเจริญ 279,206 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ0.01)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
- น้องชายของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 10

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
10.นำงสำวดวงแข ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 65 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 Diploma from KATINKA School, United Kingdom
 หลักสูตร MMP รุ่น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านการเงิน
 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(1)
ตัง้ แต่ 2548 กรรมการ บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น (6)
ตัง้ แต่ 2539 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2536 กรรมการ บริษทั ชวนันทากิจ จากัด
ตัง้ แต่ 2519 กรรมการ บริษทั ชินกิจ จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง: 99,733,643 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 2.26)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
- น้องสาวของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 11

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
11. นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์
อายุ 48 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 1 เมษายน 2560
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ,
University of Tennessee, Knoxville, USA
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 CFA Charter holder, Association for Investment
Management and Research (AIMR)
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบัญชี
 ด้านการเงิน
 ด้านกฎหมายและภาษี
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(2)
ตัง้ แต่ 2543 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2543 กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น (9)
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2559 กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
ตัง้ แต่ มี.ค.2557 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
ตัง้ แต่ 2539 กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่ งที่สำคัญ
2546 – มิ.ย.2559 กรรมการ บจก.เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์
2545 – เมษายน 2562 กรรมการ บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง:115,355,499 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ2.62)
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : (ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
- หลานของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 12

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
12. นำยชำตรี ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 47 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั (กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร)
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 Master of Science, Computer Science,
Bellevue University, USA.
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA)
 Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียน
อื่น (ไม่ม)ี

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น (4)
ตัง้ แต่ 2546 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2543 รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ
บริษทั เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง: 57,467,546 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ1.30)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
- หลานของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 13

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
13. นำยสมชำติ ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 62 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั (กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร)
กรรมการกากับดูแลกิจการ
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านธุรกิจการเกษตร
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(1)
ตัง้ แต่ 2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น
(9)
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2561 กรรมการ บริษทั ชินพงษ์สวัสดิ ์ จากัด
ตัง้ แต่ 2548 กรรมการ บริษทั โบ๊ทเฮ้าส์หวั หิน จากัด
ตัง้ แต่ 2548 กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ท็อป เบลนด์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
ตัง้ แต่ 2532 กรรมการ บริษทั พงษ์วไิ ล จากัด
ตัง้ แต่ 2531 รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั บางกอกอินเตอร์ฟูด จากัด
ตัง้ แต่ 2531 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อุตสาหกรรมแป้งไทย จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง: 22,907,921 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ0.52)
 คู่สมรส : นางดรุณี เลิศดารงค์ลก
ั ษณ์ 2,194,852 หุน้
(คิดเป็ นร้อยละ 0.05)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 14

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
14. นำยธัชพงษ์ ภำกรศิ ริวงศ์
อายุ 70 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ-สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 วุฒบ
ิ ตั รการเงินเพื่อการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดืม
่
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียน
อื่น(ไม่ม)ี

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น (5)
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2550 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง 158,162 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ0.004)
 คู่สมรส/บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 15

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
15. นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์
อายุ 80 ปี
ตำแหน่ ง กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ประกาศนียบัตร พาณิชยการ สาขาบัญชี
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดืม
่
 ด้านหน่ วยงานภาครัฐ
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(ไม่ม)ี

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น
(7)
ตัง้ แต่ 2547 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
 บริษท
ั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
 บริษท
ั น้าตาลท่ามะกา จากัด
 บริษท
ั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้
ตัง้ แต่ 2546 กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ตัง้ แต่ 2540 กรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
ตัง้ แต่ 2535 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง: 13,621,766 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ0.31)
 คู่สมรส:
นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ 3,544,720หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ0.08)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 16

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
อายุ 75 ปี
เป็ นกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตำแหน่ ง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 37)
 ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านหน่ วยงานภาครัฐ
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
 ด้านการกาหนดกลยุทธ์และบริหารความเสีย
่ง
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียน
อื่น (1)
ตัง้ แต่ 18 ธันวาคม 2556 กรรมการอิสระ
บริษทั เดอะแพลทินมั กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น (2)
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตัง้ แต่ 14 ตุลาคม 2548 กรรมการอิสระ
บริษทั ก่อสร้างสหพันธุ์ จากัด (มหาชน)
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 17

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
17. นำยสิ ทธิ ลีละเกษมฤกษ์
อายุ 67 ปี
เป็ นกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตำแหน่ ง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสีย่ ง
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านบัญชี
 ด้านการเงิน
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Audit Committee Forum 2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียน
อื่น (ไม่ม)ี

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น
(ไม่ม)ี
ประสบกำรณ์ทำงำน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่ งที่สำคัญ
2537-11 พ.ย.2562 รองประธานกรรมการ
บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2552-11 พ.ย.2562 กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2557-28 ก.ย.2561 รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2556-26 เม.ย.2562 กรรมการ
บริษทั เอส แอนด์ พี พร๊อพเพอร์ต้ี
แมนเนจเมนท์ จากัด
2555-26 เม.ย.2562 กรรมการ
บริษทั เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ย่ี คอนเซอร์เวชัน่ จากัด
2548-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษทั บ้านสุขสบาย จากัด
2538-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษทั คอนติเนนตัล ซิต้ี จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 18

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
18. นำยวรภัทร โตธนะเกษม
อายุ 71 ปี
เป็ นกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตำแหน่ ง กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ,
กรรมการตรวจสอบ
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2553
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
University of Illinois Urbana- Champaign สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management
Northwestern University Evanston Illinois,สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุน
่ ที่ 5
 หลักสูตรผูบ
้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง รุ่นที่ 15
 หลักสูตรผูบ
้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 9
 หลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 4
 หลักสูตร TEPCOT รุ่นที่ 2
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
 ด้านการเงิน
 ด้านการกาหนดกลยุทธ์และบริหารความเสีย
่ง

แบบ 56 - 1

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Directors Certification Program DCP 0/2000
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 The Executive Director Course EDC 1/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Certificate of International Corporate Governance,
Yale University, U.S.A.
 Director Certificate Program, Australian Institute of
Corporate Directors (รุ่น Train the Trainers), Bangkok
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (3)
ตัง้ แต่ 28 มิ.ย.2556 กรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ ส.ค.2555 กรรมการอิสระ บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2552 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษทั ปริญสิริ จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น (1)
ตัง้ แต่ มิ.ย.2555 กรรมการผูจ้ ดั การ
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 19

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
19. นำงสำวนงลักษณ์ พิ นัยนิ ติศำสตร์
อายุ 61 ปี
เป็ นกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตำแหน่ ง กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 26 กุมภาพันธ์ 2553
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยมิสซูร่ี สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรสาหรับผูบ
้ ริหาร Harvard University,สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรสาหรับผูบ
้ ริหาร Stanford Executive Program 2013
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการกาหนดกลยุทธ์และบริหารความเสีย
่ง
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่
 ด้านการบริหารธุรกิจ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(1)
ตัง้ แต่ 1 กันยายน 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษทั มัดแมน จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น
(ไม่ม)ี
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 20

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
20. นำงอัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ
อายุ 68 ปี
เป็ นกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตำแหน่ ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 29 กันยายน 2560
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ศึกษาเพิม
่ เติม (Accounting Information System)
University of Texas at Austin, TX, USA
 ปริญญาโท MS. (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบัญชี
 ด้านการเงิน
 ด้านการกากับดูแลกิจการ
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที1่ 24/2552
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Audit Committee and Continuing Development Program
(ACP) รุ่นที่ 30/2553 สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP)
รุ่นที่ 2/2553 สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
Role of Chairman รุ่นที่ 25/2554
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 7/2019
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(3)
ตัง้ แต่ 2553 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2552 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
ตัง้ แต่ 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษทั ปริญสิริ จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น
(2)
ตัง้ แต่ 2555 คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตัง้ แต่ 2550 คณะกรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 21

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
21. นำยศุภชัย รักพำนิ ชมณี
อายุ 61 ปี
เป็ นกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตำแหน่ ง กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
วันเข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
 21 ธันวาคม 2562
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาโท Master of Engineering (Water Resources) สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วศ.บ. - โยธา)
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ควำมเชี่ยวชำญ
 ด้านการบริหารธุรกิจ
 ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
-ไม่ม-ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น
(2)
ั
ตัง้ แต่ 2533 ประธานกรรมการ บริษทั ปญญาคอนซั
ลแตนท์ จากัด
ั คอร์ปอร์เรชัน่ จากัด
ตัง้ แต่ 2551 กรรมการ บริษทั ปณณ์
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

หมำยเหตุ ลาออกเมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2563

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 22

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )

แบบ 56 - 1

22. นำยธีระ สงวนดีกลุ
อายุ 69 ปี
ตำแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สายงานกลุ่มการผลิตธุรกิจ จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
น้าตาล
 ของตนเอง:1,650,000 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ0.04)
 คู่สมรส/บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
University of Wisconsin, Madison, USA
(ไม่ม)ี
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาหรับผูบ
้ ริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียน
อื่น (ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำร
อื่น (5)
ตัง้ แต่ 2550 กรรมการบริษทั
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ตัง้ แต่ 2549 กรรมการ บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
ตัง้ แต่ 2546 กรรมการ บริษทั รอยัลเพลสเรียลตี้ จากัด
ตัง้ แต่ 2535 กรรมการ บริษทั เจริญลาภพัฒนา จากัด
ตัง้ แต่ 2553 กรรมการ
บริษทั รอยัล เรสซิเด้นท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 23

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
23.นำยธัชชัย ศุภผลศิ ริ
อายุ 63 ปี
ตำแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สานักเลขานุการบริษทั และกฎหมาย
เลขานุการบริษทั
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาโท นิตศ
ิ าสตร์, Harvard University, USA
 เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
 ปริญญาตรี (เกียรตินย
ิ ม) นิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Ethical Leadership Program (ELP6/2016)
 ผูป
้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ Fundamental Practice for Corporate
Secretary(FPCS) รุ่น29/2014
 Corporate Governance for Executives (CGE)2014
 Company Secretary Program (CSP59/2014)
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที1่ 33/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(1)
 ตัง้ แต่ 2559 ประธานกรรมการ
บริษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำร
อื่น (2)
ตัง้ แต่ ก.ย.2560 กรรมการอิสระ บริษทั ตาชานิ จากัด
ตัง้ แต่ เม.ย.2562 กรรมการ
สมาคมผูผ้ ลิตน้าตาลและชีวพลังงานไทย
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม
2563)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 24

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
24.นำยพิ ริยพ์ ล ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 40 ปี
ตำแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สายงานจัดหาวัตถุดบิ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม
 Master Degree in Business Administration (Organization
Leadership), The University of Findlay, Ohio, U.S.A.
 Bachelor Degree in Business Administration (Marketing),
Bangkok University.


การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารระดับสูง

(Competency For Executive Management) 2018
 Key Successors Development Program Year 2017
 Leadership Development Program Year 2016
 วิทยาการพลังงานสาหรับนักบริหารรุ่นใหม่ 2015

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/กิ จกำรอื่น (6)
ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
ตัง้ แต่ มกราคม 2562 กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จากัด
ตัง้ แต่ เมษายน 2562 กรรมการ
สมาคมผูผ้ ลิตน้าตาลและชีวพลังงานไทย
ตัง้ แต่ เมษายน 2562 กรรมการ คณะกรรมการอ้อย (กอ.)
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง: 94,586,024 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ2.14)
 คู่สมรส : นางวิกานดา ชินธรรมมิตร์ 64,900 หุน
้
(คิดเป็ นร้อยละ0.001)
 บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
-บุตรของบุคคลในลาดับที่ 2 (นายจารูญ ชินธรรมมิตร์)

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 25

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )
25.นำยโสมนัส โพธิ สตั ย์
อายุ 58 ปี
ตำแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2529
 เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2526
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร
 DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที1่ 05/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

แบบ 56 - 1

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น
(ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น
(2)
ตัง้ แต่ 1 พ.ย.2562 กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ตัง้ แต่ 22 ม.ค.2562 กรรมการ
บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จากัด
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
 คู่สมรส/ บุตรทีย
่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ:(ไม่มกี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
(ไม่ม)ี

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 26

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )

แบบ 56 - 1

26.นำยสิ นชัย สิ ริรตั นพลกุล
อายุ 57 ปี
ตำแหน่ ง รักษาการผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและ
การเงิน(CFO)/ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส-สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 8
 ผูต
้ รวจสอบภายในรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน(CPIAT 911)
 มาตรฐานและมาตรฐานทางการเงินฉบับใหม่ (TFRS 9/15/16)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น (ไม่ม)ี
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร (ไม่ม)ี
หมำยเหตุ พ้นจากตาแหน่ง รักษาการผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2563
ทัง้ นี้ได้รบั ตาแหน่ง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส-สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (เมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 27

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )

แบบ 56 - 1

27.นำงสำวสุภำพ ฉันทวิ ทย์
อายุ 46 ปี
ตำแหน่ ง ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน(Acting CFO)
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/ประวัติ กำรอบรม
 บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ั บนั )
 ผูส
้ อบบัญชีรบั อนุญาต ประเทศไทย (ตัง้ แต่ปี 2546 - ปจจุ
 CFO’s Orientation Course for New IPOs จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
 นักบัญชีวช
ิ าชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น (ไม่ม)ี
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร (ไม่ม)ี
หมำยเหตุ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน (Acting CFO) วันเข้าดารงตาแหน่งเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 28

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )

แบบ 56 - 1

28. นำงสำวศิ ริขวัญ เลิ ศทวีวฒ
ุ ิ
อายุ 44 ปี
ตำแหน่ ง ผูจ้ ดั การอาวุโส-งานบัญชีกลุ่ม (ผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี)
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติกำรอบรม
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
 ผูส
้ อบบัญชีรบั อนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 7158
 เตรียมพร้อมกับกระบวนการทางานอัตโนมัตส
ิ าหรับนักบัญชียุคดิจติ อล
 เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16: สาระสาคัญ ผลกระทบ
แนวทางปฏิบตั ิ และกรณีศกึ ษา
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น (ไม่ม)ี
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร (ไม่ม)ี

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 29

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั ประจำปี 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563 )

แบบ 56 - 1

29. นำยชำติ ชำย ภูวงษ์
อายุ 50 ปี
ตำแหน่ ง ผูจ้ ดั การฝา่ ยสานักตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติกำรอบรม
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 จากสมาคมผูต
้ รวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพผูต้ รวจสอบภายในของไทย (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
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในบริษทั อื่น/ กิ จกำรอื่น (ไม่ม)ี
จำนวนกำรถือหุ้นสำมัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2563)
 ของตนเอง:(ไม่มก
ี ารถือหุน้ )
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ ริหำร (ไม่ม)ี

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 1 หน้า 30

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

รายชื่อการดารงตาแหน่ งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ตำแหน่ ง
ชือ่ - นำมสกุล

บริ ษัท น้ำตำลขอนแก่ น จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
1

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

1.นายมนู

เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

X

X

X

2.นายจารูญ

ชินธรรมมิตร์

กรรการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

//

//

//

3.นายพรศิลป์

แต้มศิรชิ ยั

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

4.นายสุขุม

โตการัณยเศรษฐ์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

/

/

/

5.นายธวัทชัย

โรจนะโชติกุล

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

/

/

/

6.นางอินทิรา

สุขะนินทร์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

7.นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

//

//

//

8.นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

//

//

//

9.นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

10.นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

11.นายชนะชัย

ชุตมิ าวรพันธ์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

12.นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

/

/

/

13.นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

กรรมการและกรรมการกากับดูแลกิจการ

/

/

/

14.นายธัชพงษ์

ภากรศิรวิ งศ์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

15.นายตระการ

ชุณหโรจน์ฤทธิ ์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

16.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ

บาเพ็ญบุญ

17.นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

18.นายวรภัทร

โตธนะเกษม

19.นางสาวนงลักษณ์

พินยั นิตศิ าสตร์

20.นางอัญชลี

พิพฒั นเสริญ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกากับดูแลกิจการ

21.นายศุภชัย

รักพานิชมณี

กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

22.นายธีระ

สงวนดีกุล

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

23.นายธัชชัย

ศุภผลศิร ิ

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

24.นายพิรยิ ์พล

ชินธรรมมิตร์

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

25.นายโสมนัส

โพธิสตั ย์

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

26.นายสินชัย

สิรริ ตั นพลกุล

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ อาวุโส

27.นางสาวสุภาพ

ฉันทวิทย์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

/

/

/

/

/

9

10

11

X

13

/

X
/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

12

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/
/

/

/

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ/กรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

/

/

/

/

/

/

/

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 2 หน้า 1

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

หมำยเหตุ :
1) เครื่องหมาย

ตาแหน่ง

X

ประธานกรรมการ

/

กรรมการ

//

กรรมการบริหาร

2) รายชื่อบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ย่อย
1 บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
2 บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
3 บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
4 บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จากัด
5 บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
6 บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเตท จากัด
7 บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิง้ จากัด
8 บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
9 Koh Kong Plantation Co., Ltd.
10 Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.
11 บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
บริษทั ร่วม
12 บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
13 บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
3) นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ (กรรมการ) ลาออกจากการเป็ นกรรมการ บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มนิ ลั จากัด (มหาชน)
เมื่อ พฤษภาคม 2563

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 2 หน้า 2

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน
นำยชำติ ชำย ภูวงษ์
การศึกษา:

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประวัตกิ ารทางาน:

2547 - ปจั จุบนั ผู้จดั การฝ่ายสานักตรวจสอบภายใน บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จากัด
(มหาชน)
มีประสบการณ์ ด้า นตรวจสอบภายใน จาก บริษัท กรุงไทยพร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด
2546 - 2547 และ บริษทั ภัทรประกันภัย จากัด(มหาชน) 2536 - 2544

ประวัตกิ ารฝึกอบรม:

จากสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพผูต้ รวจสอบภายในของไทย (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

............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 3 หน้า 1

บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมิ นทรัพย์สิน
ในปี 2563 บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้มกี ารว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ทาการ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และราคาที่ดนิ ทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน เนื่องจากบริษัทใช้นโยบายการบัญชีการวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เพื่อให้สะท้อนมูลค่าทีแ่ ท้จริง ในปจั จุบนั ของสินทรัพย์ โดยในการประเมินราคาทรัพย์สนิ ผูป้ ระเมินใช้
วิธีเ ปรีย บเทีย บราคาตลาด (Market Approach) และวิธีคิด รายได้ด้ว ยวิธีคิด ลดกระแสเงิน สด (Income Approach) ท าให้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในการดาเนินงานมีมูลค่ารวม 10,666 ล้านบาท มีกาไรจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 122.98 ล้านบาท และที่ดนิ ทีใ่ ช้ในการดาเนินงานมีมูลค่ายุตธิ รรมเพิม่ ขึน้ รวมสุทธิ
จานวน 1,032.91 ล้านบาท

............................รับรองควำมถูกต้อง
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หมำยเหตุ : บริษทั เปิ ดเผยรำคำประเมิ นของทรัพย์สิน ดังนี้
ประเภทและลักษณะทรัพย์สนิ
(1) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ทีด่ นิ

-

อาคาร

(2) ทีด่ นิ ทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน

ราคาประเมิน ชื่อผูท้ ท่ี าหน้าทีป่ ระเมินราคา
(ล้านบาท)

ชื่อผูค้ วบคุมการปฏิบตั งิ านหรือผูป้ ระเมิน
หลัก

วัตถุประสงค์

วันทีใ่ นรายงาน

3,734

บริษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์
เอเจนซี่ จากัด

นางอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ วฒ.026
นายนที ตัง้ ติดธรรม วฒ. 346

เพื่อสาธารณะ

15 ตุลาคม 2563

1,984

บริษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์
เอเจนซี่ จากัด

นางอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ วฒ.026
นายนที ตัง้ ติดธรรม วฒ. 346

เพื่อสาธารณะ

15 ตุลาคม 2563

4,948

บริษทั ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์
เอเจนซี่ จากัด

อุดมศรี นาทีกาญจนลาภ วฒ.026
นายนที ตัง้ ติดธรรม วฒ. 346

เพื่อสาธารณะ

15 ตุลาคม 2563

............................รับรองควำมถูกต้อง
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ ตามมติของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการอิสระจานวนสีท่ ่าน ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจานวนห้าครัง้ การเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงั นี้
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ ง
จำนวนครังที
้ ่รว่ มประชุม
1. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5/5
2. ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
กรรมการ
5/5
3. ดร.นงลักษณ์ พินยั นิตศิ าสตร์
กรรมการ
5/5
4. รองศาสตราจารย์อญ
ั ชลี พิพฒ
ั นเสริญ
กรรมการ
5/5
กรรมการทัง้ สีท่ ่านเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามชานาญ และประสบการณ์ดา้ นบัญชี ด้า นการเงิน ด้านกฎหมายและ
ด้านธุรกิจเป็ นอย่างดี ทัง้ นี้ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ และรองศาสตราจารย์ อัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ เป็ นบุคคลทีม่ คี วามรู้
และประสบการณ์ในด้านการสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัตเิ หมาะสม
ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทีจ่ ะสามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบสอบเป็ นอย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยให้ความสาคัญกับการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการทีเ่ กีย่ วข้องกัน และงาน
ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ส่งเสริมและผลักดันให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องบริษทั จดทะเบียน เพื่อให้บริษทั
ฯ มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีการบริหารความเสีย่ ง การดูแลรักษาทรัพย์สนิ และระบบการควบคุมภายในทีม่ ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาในรอบหนึ่งปี ทผ่ี ่านมา มีสาระสาคัญสรุปได้
ดังนี้
1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทีส่ าคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2563
ของบริษัทน้ าตาลขอนแก่นจากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหารและสานัก
ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สาคัญ การเปิ ดเผยข้อมูล
ประกอบงบการเงิน ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี รวมทัง้ มีวาระการป ระชุม
ร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นอิสระ
ในการแสดงความเห็ น การได้ ร ับ ข้อ มู ล และตรวจสอบข้อ มู ล ส าคัญ ในการจัด ท างบการเงิน โดยไม่ มี ข้อ จ ากัด
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินได้แสดงรายการถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญ เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
อย่างเพียงพอเป็ นไปตามข้อกาหนดกฎหมายและมาตรฐานบัญชี ไม่พบรายการใดทีอ่ าจมีผลกระทบอันเป็ นสาระสาคัญ
ต่องบการเงินและเป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผูใ้ ช้งบการเงิน
2. สอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ขิ อง
บริษทั จดทะเบียนในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของกลุ่มบริษทั
ฯ เป็ น การดาเนิ นการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทวไป
ั ่ ไม่ มีค วามขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็ น ธรรม
สมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกาหนดของหน่วยงาน
กากับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง
............................รับรองควำมถูกต้อง
เอกสารแนบ 5 หน้า 1
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3. สอบทำนกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี กำรปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้กาหนดให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของ
บริษทั ฯ และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษัทมีคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการทาหน้าทีต่ ิดตามดูแลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการให้เป็ นไปตามนโยบาย
การกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ ให้คาปรึกษา รวมถึงบริษัทได้จดั ให้มรี ะบบรับเรื่อง
ร้องเรียน เพื่อเป็ นช่องทางให้พนักงาน ลูกค้า และผู้มสี ่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต
การประพฤติมชิ อบหรือการกระทาผิดจรรยาบรรณธุรกิจ และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว
ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
บริษัทฯ ได้รบั ประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(Recertification) ซึ่งเป็ นการต่ออายุรบั รองเป็ นวาระที่สองของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญด้าน
การกากับดูแลการปฏิบตั ติ ามแนวทางการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน่ โดยมอบหมายให้สานักตรวจสอบภายในมีหน้าที่
สอบทานการปฏิบตั ิตามคู่มอื นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันของบริ
่
ษัทฯ เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณา โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการปฏิบตั งิ านมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอกับ
การดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญในเรื่องการปฏิบตั ทิ ่ขี ดั ต่อกฎหมายและข้อกาหนด
ใดๆ
4. สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบตั ติ ามหลักการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ และ
บริษัทย่อย เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ฯ มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งเป็ นระบบทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีการ
พิจารณาสอบทานเกณฑ์ประเมินความเสีย่ งระดับองค์กร ตามแนว COSO-ERM และติดตามการดาเนินการประเมิน
ความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการประเมินปจั จัย
เสีย่ งทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง (Risk Management Committee) ท าหน้ าที่ก าหนดกรอบนโยบายการ
บริห ารความเสี่ยงและติดตามการบริห ารความเสี่ย งของบริษัท เป็ น ประจาทุ กไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ งที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอตามนโยบายและแผนกล
ยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ต่างๆ ทั ง้ จากภายในและ
ภายนอกบริษทั ฯ
5. สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้กากับดูแลและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจ
ั่
ว่าการดาเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล เป็ นไปอย่างมีอสิ ระ โดยให้ความเห็น ชอบ
ต่อแผนการตรวจสอบประจาปี ท่จี ดั ทาขึ้นตามความเสี่ยงที่สาคัญ ของบริษัทฯ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง
(Risk-based) รวมถึงพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยใช้ “แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน” ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดขึน้ ตามกรอบแนวทาง
ปฏิบตั ิด้านการควบคุม ภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO 2013) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั ก่อนเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและติด ตามผลการตรวจสอบของสานักตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุก
ไตรมาส เพื่อสอบทานการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานตรวจสอบภายในให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบทีอ่ นุมตั แิ ละตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความ
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เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดาเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นทีเ่ ป็ นสาระสาคัญอันอาจจะกระทบต่อการ
ดาเนินกิจการของบริษทั
6. กำรพิ จำรณำ คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าบริการสอบบัญชี โดยพิจารณา
ผลการปฏิบตั งิ าน ขอบเขต ประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถ คุณภาพงาน ความน่าเชื่อถือ และความเป็ นอิสระของ
ผูส้ อบบัญชีในรอบบัญชีทผ่ี ่านมา รวมทัง้ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าผูส้ อบบัญชีมคี วามเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั งิ านอย่างแท้จริง
ทัง้ นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ในรอบระยะเวลาบัญชีปีทผ่ี ่านมา พร้อมทัง้ พิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาหรับปี การเงิน
พ.ศ. 2563-2564 ที่เสนอมา โดยเห็น ว่ า ผลการปฏิบ ัติงานในรอบปี ท่ีผ่ า นมาเป็ น ที่น่ า พอใจ ผู้สอบบัญ ชีมีค วามรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นอย่างดี ปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพการสอบบัญชี มีความเป็ นอิสระ และส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม่าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอขออนุ มตั ิต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นให้แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญ ชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษัท ฯ และได้รบั ค่าบริการสอบบัญ ชีตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้ว

(นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษทั ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูก ต้อ งครบถ้วน ไม่ เป็ น เท็จ ไม่ ท าให้ผู้อ่ืนสาคัญ ผิด หรือไม่ข าดข้อมูลที่ควรต้อ งแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ บริษทั ขอรับรองว่า
1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีส่ รุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
2. บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็ น
สาระสาคัญทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
3. บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีด่ ี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และบริษทั
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาทีม่ ิ
ชอบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ บริษัทได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
บริษทั ได้มอบหมายให้นางกัลยรัตน์ สุมติ ร ในฐานะเลขานุ การบริษทั เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้ว ย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางกัลยรัตน์ สุมิตร กากับไว้ บริษัท จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท ได้รบั รองความ
ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
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