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1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ  
 

1.1) เป้ำหมำยกำรด ำเนินธรุกิจ  
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) มนีโยบายด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  โดยยดึ

หลกัการด าเนินธุรกจิทีโ่ปร่งใส  ตรวจสอบได ้ มจีรยิธรรม  เคารพต่อสทิธมินุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี  ภายใต ้
นโยบายคุณภาพ วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ ดงันี้ 

วิสยัทศัน์ 
เราคอืนวตักรรมพลงังานธรรมชาตเิพื่อทุกความตอ้งการ 

พนัธกิจ 

1. สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชาวไร่ บนพืน้ฐานของการพฒันาระบบการเกษตรทีย่ ัง่ยนื 
2. พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่มีลูค่าสงู  
3. พฒันาศกัยภาพของบุคลากร และระบบงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและเตบิโต 
4. พฒันากระบวนการและเทคโนโลยกีารผลติใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ รวมทัง้ความเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

และชุมชน 
5. สง่เสรมิงานดา้นนวตักรรม สนบัสนุนการท าวจิยัและพฒันา เพื่อขยายตวัและเตบิโตไปสูธุ่รกจิใหม่ๆ ทีม่ศีกัยภาพ 

นโยบำยคณุภำพ 

ผลติน ้าตาลทรายคุณภาพสงู ดว้ยประสทิธภิาพสงูสดุ สง่มอบตรงเวลา ลกูคา้มัน่ใจ ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 

เป้าหมายระยะยาวในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั คอื การเป็นหน่ึงในผูน้ าในการผลติน ้าตาล ผลผลติพลอยไดอ้ื่นจาก
การผลติน ้าตาล รวมถงึการผลติทีส่รา้งมลูค่าเพิม่ ซึง่เหน็ไดจ้ากนโยบายในสว่นธรุกจิน ้าตาลของบรษิทั ไดแ้ก่  “ผลติน ้าตาลทราย
คุณภาพสูง ด้วยประสทิธภิาพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ามัน่ใจ ปลอดภยั ต่อผู้บรโิภค” ท าให้โรงงานน ้าตาลทัง้ 5 โรงงาน
ภายในกลุ่ม จดัได้ว่าเป็นกลุ่มโรงงานน ้าตาลล าดบัต้นของกลุ่มผู้ผลติน ้าตาลทัง้ประเทศที่มปีระสทิธภิาพการผลติสูงและผลิต
น ้าตาลไดอ้ย่างมคีุณภาพ   อกีทัง้ดว้ยเป้าหมายการเป็นหน่ึงในผูผ้ลติผลพลอยไดอ้ื่นจากการผลติน ้าตาล  และการเหน็ศกัยภาพ
ของธุรกจิต่อเน่ืองจากธุรกจิน ้าตาล เช่น ธุรกจิเอทานอล ธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้า ท าใหบ้รษิทัมกีารลงทุนในธุรกจิต่อเน่ืองมาโดย
ตลอด    

ในระยะสัน้บรษิัทมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นหนึ่งในผู้น าทางด้านการบรหิารต้นทุนและประสทิธภิาพทางด้านการผลติ โดย
น าเอาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มาประยุกต์ใชก้บัระบบการผลติและการจดัการ  นอกจากนี้ บรษิัทเขา้ใจว่าความเสีย่งหลกัของ
บรษิทั คอื ปรมิาณออ้ย   โรงงานน ้าตาลและธุรกจิต่อยอด ไม่สามารถอยู่รอดไดถ้า้ขาดอ้อยเขา้หบี  บรษิทัจงึมเีป้าหมายทีจ่ะชว่ย
ลดต้นทุนการผลติออ้ย  เพิม่ผลผลติและประสทิธิภาพการผลติออ้ยของเกษตรกรชาวไร่ออ้ย เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่สามารถอยู่
รอด รวมถงึการสรา้งผลตอบแทนทีเ่หมาะสมใหแ้ก่เกษตรกรชาวไร่   
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1.2) กำรเปล่ียนแปลง และพฒันำกำรท่ีส ำคญัในช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
ธรุกิจน ้ำตำล 

 ตัง้แต่ปี 2561 บริษัทได้ลงทุนในเครื่องจกัรและขยายก าลงัการผลิตน ้าตาลประเภทน ้าเชื่อม (Liquid Sugar) โดยมี
กลุ่มเป้าหมายปจัจุบนัคอืลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และวางแผนต่อยอดใน
อนาคตเพื่อจ าหน่ายน ้าเชื่อมในช่องทางการจ าหน่ายอื่น นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2563 บรษิทัไดเ้ริม่ขยายช่องทางการจ าหน่าย
น ้าตาลทรายขาวและน ้าตาลทรายขาวบรสิุทธ์ (white sugar and refined sugar) เพื่อจ าหน่ายแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อยผ่านทาง
ช่องทางโมเดริน์เทรด โดยเริม่จากการจ าหน่ายผ่านทางหา้งสรรพสนิคา้แม็คโคร และจะขยายสู่หา้งสรรพสนิคา้และไฮเปอรม์าร์
เกต็อื่น ทัง้นี้ เพื่อรองรบัแผนการตลาดในการจ าหน่ายน ้าตาลในกลุ่มน ้าตาลคุณภาพพเิศษอื่นๆ ในอนาคต อาทเิช่น น ้าตาลทราย
ธรรมชาต ิน ้าตาลออรแ์กนิค น ้าตาลประเภท low GI (low glycaemic index sugar) และน ้าตาลในบรรจุภณัฑพ์เิศษอื่นๆ เป็นตน้ 
  

ธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง 

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบร ิษ ัทฯ ครัง้ที ่ 6/2559-2560 ได้ม ีมติให้ควบบร ิษัท (Amalgamation ) 
ระหว่าง (1) บริษัท เคเอสแอลจไีอ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ  กบั (2) บรษิทั บบีพี ีโฮลดิง้ จ ากดั (“BBH”) ซึง่เป็น
บรษิัทย่อยของบรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  และจดัตัง้บรษิัทใหม่ในชื่อ บรษิัท บบีจีไีอ จ ากดั (“BBGI”) เพื่อ
ประกอบธุรกจิเป็นบรษิัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ชวีภาพ  ซึ่งต่อมา ได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัท บบีจีไีอ 
จ ากดั แลว้เสรจ็ในเดอืนตุลาคม  2560  โดยมทีุนจดทะเบยีนเริม่แรกและทุนเรยีกช าระจ านวน 2,532 ลา้นบาท  ทัง้นี้บรษิทัฯ และ
บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ในบรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 และรอ้ยละ 60 ตามล าดบั 

ในปี 2561 บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั ไดจ้ดทะเบยีนเป็นบรษิทัมหาชน ในชื่อ บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) และมแีผนทีจ่ะ
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่ในปี 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) (BBGI) 
ครัง้ที ่1/2562 ไดม้มีตใิหช้ะลอการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก รวมถงึการน าหุน้เขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ออกไปก่อน ซึ่งปจัจุบนัอยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์ตลาดทุนเพื่อการจดทะเบียนใหม่เนื่องจาก
สถานการณ์ทางดา้นตลาดหุน้ทุนยงัไม่เอือ้อ านวยในขณะนี้ ตลอดจนรอความชดัเจนในการท าตลาดของธุรกจิใหม่  อย่างไรกด็ ี
ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 BBGI ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืโดยบรษิทั ทรสิ เรทติง้ จ ากดั ทีร่ะดบั BBB+ (Stable) ท าให ้
BBGI มทีางเลอืกในการระดมทุนเพิม่เตมิ 

จากการขยายธุรกจิและก าลงัการผลติของกจิการในกลุ่มบรษิทั BBGI ท าให ้BBGI เป็นกลุ่มบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิและ
จ าหน่ายเชือ้เพลงิชวีภาพที่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย โดยโครงการหลกัทีพ่ฒันาแลว้เสรจ็ในระหว่างปี 2561 จนถงึปจัจุบนั (20 
ธนัวาคม 2563)  สรุปไดด้งันี้ 

- ด าเนินการขยายก าลงัการผลติไบโอดเีซลจาก 930,000 ลติรต่อวนั เป็น 1,000,000 ลติรต่อวนั  
- โครงการก่อสรา้งโรงกลัน่กลเีซอรนีบรสิทุธิก์ าลงัการผลติ 80 ตนักลเีซอรนีบรสิทุธิต่์อวนั ซึง่แลว้เสรจ็เมื่อเดอืน

ธนัวาคม 2563 
- ด าเนินการขยายก าลงัการผลติเอทานอลจากกากน ้าตาล และผลผลติทางการเกษตรอื่น โดยปจัจุบนัมกี าลงั

การผลติประมาณ 1,000,000 ลติรต่อวนั (นบัรวมก าลงัการผลติของบรษิทัร่วมทุน) 
- ลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ Manus Bio Inc. ประเทศสหรฐัอเมริกา เพื่อขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์

ชวีภาพในอนาคต 
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ปจัจุบนัโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการพฒันา โดยคาดว่าจะใชเ้งนิลงทุนในปี 2564 รวม 875 ลา้นบาทไดแ้ก่  

- โครงการโรงงานเอทานอล แห่งที ่2 ท าใหม้กี าลงัการผลติเพิม่อกี 200,000 ลติรต่อวนั ทีอ่ าเภอน ้าพอง จงัหวดั
ขอนแก่น คาดว่าจะแลว้เสรจ็ในเดอืนธนัวาคม 2564  

- โครงการโรงงานผลติไบโอแก๊สและระบบสาธารณูปโภคต่อเนื่อง 2 แห่ง ประกอบดว้ย อ าเภอน ้าพอง จงัหวดั
ขอนแก่น และอ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุร ีคาดว่าจะแลว้เสรจ็มกราคม 2565 

 
1.3) ภำพรวมกำรประกอบธรุกิจของกลุ่มบริษทั 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ภายใตก้ลุ่ม เคเอสแอล เป็นกลุ่มบรษิทัผูผ้ลติและจ าหน่าย
น ้าตาลทรายใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบรษิทัมโีรงงานน ้าตาลทีอ่ยูภ่ายใตก้ลุ่มธุรกจิทัง้หมด 5 โรงงาน โดยแบ่ง
สายการผลติออกเป็น 3 ภาค ดงันี้ 

 

1. ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ม ี2 โรงงาน ไดแ้ก ่บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) สาขา อ าเภอน ้าพอง จงัหวดั
ขอนแก่น และ สาขา อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 

2. ภาคตะวนัตก จงัหวดักาญจนบุร ีม ี2 โรงงาน ไดแ้ก่ บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั และ บรษิทั น ้าตาลท่า
มะกา จ ากดั 

3. ภาคตะวนัออกม ี1 โรงงาน คอื บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั จงัหวดัชลบุร ี
 

นอกจากนี้ บรษิทัมโีรงงานน ้าตาลทีด่ าเนินงานอยู่ทีป่ระเทศลาว 1 แห่ง ตัง้อยูใ่นเมอืงสะหวนันะเขด  
 

ผลติภณัฑท์ีบ่รษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยผลติ ประกอบดว้ยผลติภณัฑห์ลกัทีเ่ป็นน ้าตาลทราย 
ซึง่สามารถจ าแนกประเภทได ้ 5 ประเภท คอื น ้าตาลทรายดบิ (Raw Sugar), น ้าตาลทรายดบิคุณภาพสงู (High Pol Sugar), 
น ้าตาลทรายขาว (White Sugar) น ้าตาลทรายขาวบรสิทุธิ ์(Refined Sugar) และน ้าเชื่อม (Liquid Sugar) และผลติภณัฑเ์สรมิที่
เกีย่วเน่ืองทีไ่ดจ้ากกระบวนการผลติน ้าตาลทรายอกี เช่น กากน ้าตาล (Molasses) กากออ้ย (Bagasses) และกากหมอ้กรอง 
(Filter Cake)  โดยบรษิทัไดข้ยายการลงทุนต่อยอดจากกระบวนการผลติน ้าตาล เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ (ดงัแสดงในแผนภาพที ่1.1) 
คอื 

(1) โรงงานผลติเอทานอล ซึง่ใชผ้สมกบัน ้ามนั เป็นเชือ้เพลงิส าหรบัรถยนต ์ใชว้ตัถุดบิคอื กากน ้าตาล และน ้าออ้ย (ปจัจุบนั
อยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน)) 

(2) โรงงานผลติก๊าซชวีภาพ ใช้วตัถุดบิที่เป็นน ้าเสยีที่มาจากกระบวนการผลติเอทานอล มาหมกัให้ได้ก๊าซชวีภาพเป็น
เชือ้เพลงิเสรมิส าหรบัโรงไฟฟ้า (ปจัจุบนัอยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน)) 

(3) โรงงานผลติปุ๋ยอนิทรยี์ ใช้วตัถุดบิที่เป็นของเสยีจากกระบวนการผลติน ้าตาล (กากหม้อกรอง) และน ้าเสยีที่มาจาก
กระบวนการผลติก๊าซชวีภาพ และการผลติเอทานอล 

(4) โรงไฟฟ้า ใชว้ตัถุดบิทีเ่ป็นของเสยีจากกระบวนการผลติน ้าตาล (กากออ้ย) และก๊าซชวีภาพทีไ่ดจ้ากโรงงานผลติก๊าซ
ชวีภาพเป็นเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า และพลงัไอน ้าขายใหก้บัโรงงานในเครอืและการไฟฟ้า 
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แผนภาพที ่1.1: ความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการผลิตน ้ าตาลในปัจจบุนัและโครงการทีใ่ห้มลูค่าเพิม่ของบริษทั น ้ าตาลข่อนแกน จ ากดั (มหาชน)  
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ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย มีกำรลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี  

 
 

กลุ่มธรุกิจ/ช่ือบริษทั 
ทุนช ำระแลว้ 
(ล้ำนบำท) 

สดัส่วน 
กำรลงทุน 

 
ประเภทของธรุกิจ 

ธรุกิจน ้ าตาล    
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 600.00 90.21% ผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั 1,000.00 95.78% ผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 500.00 98.61% ผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 
บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขต จ ากดั 687.73 98.00% เพาะปลกูออ้ย ผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล ประเทศลาว 
Koh Kong Plantation Co., Ltd.* 468.49 80.00% เพาะปลกูออ้ยทีเ่กาะกง ประเทศกมัพชูา 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 1,946.69 88.02% ผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและกากน ้าตาล ประเทศกมัพชูา 

ธรุกิจสนับสนุน    
บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน)** 
  และบรษิทัย่อย 5 แห่ง  

191.66 23.82% รบัฝากและขนถ่ายสนิคา้ ใหเ้ช่าคลงัสนิคา้และอสงัหารมิทรพัย ์ ผลติและจ าหน่ายแป้งขา้วสาล ี 
น ้ามนัปาลม์ และบรรจุภณัฑจ์ากพลาสตกิ 

บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 20.00 79.55% บรษิทัรบัอนุญาตสง่ออกน ้าตาล โดยเป็นตวัแทนในการสง่ออก 
บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 300.00 100.00% ซือ้มาขายไปน ้าตาลทรายในประเทศ และด าเนินกจิการทางการเกษตร 
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั  480.00 100.00% จดัหาวตัถุดบิส าหรบัการเพาะปลกูออ้ย 
บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 0.25 100.00% ใหบ้รกิารขนสง่ และขนถ่ายสนิคา้ 
Wynn In Trading Co., Ltd. 487.50 100.00% ธุรกจิซือ้มาขายไปและบรกิารใหค้ าปรกึษา 

ธรุกิจพลงังานและเช้ือเพลิงชีวภาพ    
บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน)*** และบรษิทัย่อย 5 
แห่ง บรษิทัรว่ม 1 แห่ง 

2,532.00 40.00% บรษิทัโฮลดิง้ ทีล่งทุนในธุรกจิผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ไบโอฟูเอลและผลติภณัฑเ์กีย่วเน่ือง 

บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 800.00 100.00% ผลติและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
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หมำยเหต ุ
สดัสว่นการลงทุนหมายรวมถงึ อตัราการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มรวมกนั 
* ถอืทางออ้มผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. 
** บรษิทัร่วม : บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 5 แห่ง ไดแ้ก่ (1) บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั  (2) บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั (3) บรษิทั 
ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จ ากดั  (4) บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั (5) บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 
*** บรษิทัร่วม : บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 5 แห่ง  บรษิทัร่วม 1 แห่ง ไดแ้ก่ (1) บรษิทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชงิเทรา) จ ากดั (2) บรษิทั บางจากไบโอฟูเอล 
จ ากดั (3) บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (4) บรษิทั บบีจีไีอ ยทูลิติี ้แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (5) บรษิทั วนิ อนิกรเีดยีนส ์จ ากดั (6) บรษิทั อบุล ไบโอ เอทานอล 
จ ากดั (มหาชน) (บรษิทัรว่ม)  ซึง่รวมบรษิทัย่อยอกี 3 แหง่ 
 
 
 

กลุ่มธรุกิจ/ช่ือบริษทั 
ทุนช ำระแลว้ 
(ล้ำนบำท) 

สดัส่วน 
กำรลงทุน 

 
ประเภทของธรุกิจ 

ธรุกิจอืน่ๆ    
บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 840.00 91.02% พฒันาและลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อใหเ้ช่า และเป็นศนูยฝึ์กอบรมของกลุ่มบรษิทั 
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โครงสร้ำงธรุกิจและกำรถือหุ้นของบริษทัในกลุ่ม ณ 31 ตุลำคม 2563 ดงัน้ี 

บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 
(บรษิทัจดทะเบยีน : KSL) ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 2,205 ลา้นบาท 

ธรุกิจน ้ำตำล ธรุกิจพลงังำนและเช้ือเพลิงชีวภำพ ธรุกิจสนับสนุน ธรุกิจอ่ืนๆ 

   บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน)     บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน)      บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
   600 ลา้นบาท (90.21%)   2,532 ลา้นบาท (40.00%)         191.66 ลา้นบาท (23.82%)     840 ลา้นบาท (91.02%) 

บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั      บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั        บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์ จ ากดั 
1,000 ลา้นบาท (95.78%)          800 ลา้นบาท (100.00%)         20 ลา้นบาท (79.55%) 

 บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั            บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
 500 ลา้นบาท (98.61%)             300 ลา้นบาท (100.00%) 

บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขต จ ากดั            บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 
687.73 ลา้นบาท (98.00%)             480 ลา้นบาท (100.00%) 

Koh Kong Plantation Co., Ltd.             บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 
468.49 ลา้นบาท (80.00%)             0.25 ลา้นบาท (100.00%) 

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.            Wynn In Trading Co., Ltd. 
1,946.69 ลา้นบาท (88.02%)            487.50 ลา้นบาท (100.00%) 
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บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมโดยมรีายละเอยีดสามารถจ าแนกตามประเภทของธุรกจิไดด้งันี้ 

 
ธรุกิจน ้ำตำล 
บรษิทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน) 
เป็นบรษิัทผลติและจ าหน่ายน ้าตาลและผลพลอยได้อื่นๆ สาขาที่ 1 โรงงานตัง้อยู่ที่อ าเภอน ้าพอง จงัหวดัขอนแก่น สามารถหบีอ้อยได้
สงูสดุที ่40,000 ตนัออ้ย/วนั และสาขาที ่2 โรงงานตัง้อยู่ทีอ่ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย สามารถหบีออ้ยไดท้ี ่36,000 ตนัออ้ย/วนั โดยทัง้สอง
โรงงานสามารถผลติไดท้ัง้น ้าตาลทรายดบิ น ้าตาลทรายดบิคุณภาพสงู น ้าตาลทรายขาว น ้าตาลทรายขาวบรสิทุธิ ์และน ้าเชื่อม 
 
บรษิทั น ้ำตำลท่ำมะกำ จ ำกดั 
เป็นบรษิทัผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและผลพลอยไดอ้ื่นๆ โรงงานตัง้อยู่ที ่อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุร ีสามารถหบีออ้ยได้สงูสุด
ที ่20,000 ตนัออ้ย/วนั โรงงานสามารถผลติไดท้ัง้น ้าตาลทรายดบิ น ้าตาลทรายขาว และน ้าตาลทรายขาวบรสิทุธิ ์
 
บรษิทั โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ ำกดั 
เป็นบรษิทัผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและผลพลอยไดอ้ื่นๆ โรงงานตัง้อยู่ที ่อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี (เดมิเมื่อเริม่ตน้กจิการ 
โรงงานตัง้อยู่ที ่อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุร)ี สามารถหบีออ้ยไดส้งูสดุที ่32,000 ตนัออ้ย/วนั โรงงานสามารถผลติไดท้ัง้น ้าตาลทราย
ดบิ น ้าตาลทรายขาว และน ้าตาลทรายขาวบรสิทุธิ ์
 
บรษิทั น ้ำตำลนิวกวำ้งสุน้หล ีจ ำกดั 
เป็นบรษิทัผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและผลพลอยไดอ้ื่นๆ โรงงานตัง้อยู่ที่ อ าเภอพนัสนิคม จงัหวดัชลบุร ีสามารถหบีออ้ยไดส้งูสดุที ่
3,500 ตนัออ้ย/วนั โรงงานสามารถผลติไดท้ัง้น ้าตาลทรายดบิ และน ้าตาลทรายดบิคุณภาพสงู 
 
บรษิทั น ้ำตำลสะหวนันะเขต จ ำกดั   
เป็นบรษิทัทีไ่ดร้บัสมัปทานพืน้ทีส่ าหรบัเพาะปลกูออ้ยประมาณ 10,000 เฮกเตอร ์(62,500 ไร่) จากรฐับาลลาวโดยบรษิทัจะเพาะปลูกออ้ย
เอง และมโีรงงานน ้าตาลทีส่ะหวนันะเขต สามารถหบีออ้ยไดส้งูสดุที ่3,000 ตนัออ้ยต่อวนั โรงงานสามารถผลติน ้าตาลทรายดบิ 
 
Koh Kong Plantation Co., Ltd and Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd 
เป็นบริษัทที่ได้รบัสมัปทานพื้นที่ส าหรบัเพาะปลูกอ้อย ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2563 มีสมัปทานพื้นที่ รวมประมาณ 18,097 เฮกเตอร์ 
(112,856 ไร่) จากรฐับาลกมัพชูาโดยบรษิทัจะเพาะปลูกออ้ยเอง และมโีรงงานน ้าตาลทีเ่กาะกง สามารถหบีออ้ยไดส้งูสดุที ่6,000 ตนัออ้ย
ต่อวนั โรงงานสามารถผลติไดท้ัง้น ้าตาลทรายดบิ และน ้าตาลทรายขาว 
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ธรุกิจพลงังำนและเช้ือเพลิงชีวภำพ 
บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิัท บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้เมื่อเดอืนตุลาคม 2560 ซึ่งเกดิจากการควบรวมบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิผลติ และจ าหน่าย
ผลติภณัฑช์วีภาพของ บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยทีป่ระกอบธุรกจิผลติ และจ าหน่ายผลติภณัฑช์วีภาพของ 
บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยบรษิทัแห่งใหม่นี้ ด าเนินธุรกจิในลกัษณะโฮลดิง้คอมปานี ทีถ่อืหุน้ในบรษิทัต่างๆ ดงันี้ 

- บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายเอทานอลจาก กากน ้าตาล ก าลงัการผลติ
เอทานอล 450,000 ลติรต่อวนั สดัสว่นการถอืหุน้ 99.99% 

- บรษิทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชงิเทรา) จ ากดั ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายเอทานอลจาก มนัส าปะหลงั ก าลงัการผลติ
เอทานอล 150,000 ลติรต่อวนั สดัสว่นการถอืหุน้ 85% 

- บรษิทั บางจากไบโอฟูเอล จ ากดั ประกอบธุรกจิผลติ และจ าหน่ายไบโอดเีซล ก าลงัการผลติ 1,000,000 ลติรต่อวนั สดัสว่นการ
ถอืหุน้ 70% 

- บรษิทั อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน)  ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายเอทานอลจาก มนัส าปะหลงั ธุรกจิแป้งมนั และ
พลงังาน ก าลงัการผลติเอทานอล 400,000 ลติรต่อวนั สดัสว่นการถอืหุน้ 21.28% 

- บรษิทั บบีจีไีอ ยูทลิติ ีแอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายก๊าซชวีภาพ ไอน ้า และไฟฟ้า สดัส่วนการถอืหุน้ 
100%  

- บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและเคมภีัณฑ์ทุกประเภท 
สดัสว่นการถอืหุน้ 51% 

ท าใหบ้รษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) เป็นกลุ่มบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายเชื้อเพลงิชวีภาพทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ 
โดยมกี าลงัการผลติของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมรวมกนั 2,000,000 ลติรต่อวนั แบ่งเป็นก าลงัการผลติเอทานอลรวม 1,000,000 ลติรต่อ
วนั และก าลงัการผลติไบโอดเีซล 1,000,000 ลติรต่อวนั นอกจากน้ี มกีารเขา้ท าสญัญาซือ้หุน้บุรมิสทิธิข์อง Manus Bio Inc. ซึง่จดทะเบยีน
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและด าเนินธุรกจิเกี่ยวกบัเทคโนโลยชีวีภาพ เป็นจ านวนทัง้สิน้ 25 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา ซึง่บรษิทันี้จะเป็น
บรษิทัหลกั (flagship company) ในการขยายธุรกจิดา้นผลติภณัฑช์วีภาพต่อไปในอนาคต  
 
บรษิทั โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั 
ก่อตัง้ขึน้เมื่อปลายปี 2546 เป็นบรษิัทที่จดัตัง้เพื่อด าเนินธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้าและผลติไอน ้าโดยใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลงิหลกั โดย
จ าหน่ายไฟฟ้าพรอ้มกบัไอน ้าใหโ้รงงานน ้าตาล โรงงานอื่นๆ ในกลุ่ม รวมถงึการไฟฟ้าฝา่ยผลติและการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค  
 
ธรุกิจสนับสนุน 
บรษิทั ไทยชกูำร ์เทอรม์เิน้ิล จ ำกดั (มหำชน) (TSTE ) และบรษิทัย่อย 
บรษิทัเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกอบธุรกจิใหเ้ช่าคลงัเกบ็สนิคา้ บรกิารขนถ่ายสนิคา้ขึน้เรอืเดนิสมุทร 
บรกิารท่าเทยีบเรอืและบรกิารสนิคา้ผ่านท่า โดยท่าเรอืและคลงัสนิคา้ ตัง้อยู่ที่อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ รมิแม่น ้าเจา้พระยา 
ลกูคา้สว่นใหญ่จะเป็นบรษิทัน ้าตาลในกลุ่ม KSL โรงงานน ้าตาลอื่นทีถ่อืหุน้โดยพนัธมติรทางการคา้อื่นๆ และลกูคา้ทัว่ไป   นอกจากนี้ทาง
บรษิทั ไทยชูการ์ เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัแม่ของบรษิทัย่อยอกี 5 บรษิทั ซึง่ด าเนินธุรกจิหลกั ๆ คอื ธุรกจิซือ้ ขาย ใหเ้ช่า
อสงัหารมิทรพัย ์ธุรกจิผลติแป้งสาล ีธุรกจิผลติถุงกระสอบพลาสตกิ โรงงานผลติน ้ามนัปาลม์ และธรุกจิท่าเรอืคอนเทนเนอร ์(รายละเอยีดดู
ได้จากขอ้มูลบรษิัทจดทะเบยีน บรษิัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ้ล จ ากดั (มหาชน) (TSTE) และ บรษิัท ที เอส ฟลาวมลิล์ จ ากดั (มหาชน) 
(TMILL)) 
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บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์เทรดดิ้ง จ ำกดั 
บรษิทัจดัตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบรษิทัสง่ออกน ้าตาลรบัอนุญาตตามขอ้ก าหนดของ พรบ. ออ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ด าเนิน
ธุรกจิเป็นตวัแทนของบรษิทัน ้าตาลในกลุ่มและบรษิทัน ้าตาลอื่นๆ ในการสง่ออกน ้าตาลไปต่างประเทศ 
 
บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิ้ง จ ำกดั 
บรษิัทจดัตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2549 ปจัจุบนัด าเนินธุรกจิซื้อมาขายไปน ้าตาลทรายและผลติภณัฑท์ี่เกีย่วขอ้งส าหรบัลูกคา้ภายในประเทศ 
นอกจากนี้บรษิทัไดม้กีารเพาะปลกูออ้ยในทีด่นิของบรษิทัเอง 
 
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลำยส ์จ ำกดั 
บรษิทัจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถุประสงคใ์นการจดัหาและจดัจ าหน่ายวตัถุดบิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตร เช่น จ าหน่ายปุ๋ยอนิทรยี ์และรวมถงึการ
ใหบ้รกิารทางการคา้ต่างๆ  
 
บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ำกดั 
บรษิทัจดัตัง้ในปี พ.ศ. 2559 โดยมวีตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกจิขนส่งน ้าตาลและสนิคา้อื่นๆ ปจัจุบนั บรษิทัยงัไม่ไดเ้ริม่ด าเนินการ 
 
Wynn In Trading Co., Ltd.   
บรษิทัด าเนินธุรกจิซือ้มาขายไประหว่างประเทศ ใหค้ าปรกึษา และการลงทุนในต่างประเทศ โดยบรษิทัเขา้ไปถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 
 
ธรุกิจอ่ืนๆ 
บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ำกดั  
บรษิทัด าเนินธุรกจิท าสวนเกษตรและบา้นพกัตากอากาศทีจ่งัหวดักาญจนบุรใีนชื่อ “รเิวอรแ์ควปารค์แอนดร์สีอรท์” โดยใหบ้รกิารบา้นพกั
และใชเ้ป็นทีจ่ดัอบรมสมัมนาใหแ้ก่บุคลากรภายในกลุ่มและลูกคา้ทัว่ไป นอกจากนี้ยงัประกอบธุรกจิใหเ้ช่าอาคารส านักงาน ย่านใจกลาง
เขตธุรกจิในกรุงเทพมหานครโดยเป็นเจา้ของอาคารลเิบอรต์ี้สแควร ์สลีม ซึง่เป็นอาคารสงู 22 ชัน้ และชัน้ใต้ดนิ 6 ชัน้ มพีืน้ทีใ่หเ้ช่ารวม
ประมาณ 19,151 ตารางเมตร ทัง้ยงัมกีารลงทุนในทีด่นิอื่นเพื่อการใหเ้ช่าและจ าหน่ายในอนาคต 
 
สมำชิกองคก์ร  
 บรษิทัฯ เป็นสมาชกิของสมาคมจ านวนหนึ่งและมผีูแ้ทนของบรษิทัฯ  เป็นกรรมการในองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ
โดยตรงบางแห่ง ดงัต่อไปนี้ คอื สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – กลุ่มอาหาร/น ้าตาล  สมาคมผูผ้ลติน ้าตาลและชวีพลงังานไทย และ 
บรษิทั ไทยชกูาร ์มลิเลอร ์จ ากดั  
 ส าหรบันโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมในกลุ่มนัน้ จะจดับรษิัทที่มลีกัษณะธุรกจิคล้ายกนัอยู่
ภายใต้บรหิารงานคณะผูบ้รหิารเดยีวกนั เช่น บรษิทัในธุรกจิน ้าตาลทัง้ 4 บรษิทัจะอยู่ภายใตก้ารบรหิารงานของคณะกรรมการบรหิารชุด
เดยีวกนั ส่วนบรษิทัในธุรกจิสนับสนุน ไดแ้ก่ ธุรกจิพลงังานและสารเคม ีและธุรกจิอื่นๆ บรษิทัจะจดัส่งบุคลากรของบรษิทัเขา้ไปร่วมเป็น
กรรมการบรษิทั เพื่อร่วมในการก าหนดนโยบายและในบางบรษิทัย่อย บรษิทัไดส้่งบุคลากรของบรษิทัเองเขา้ไปด ารงต าแหน่งผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของบรษิทัย่อย เพื่อใหบ้รษิทัย่อยดงักล่าวด าเนินนโยบายบรหิารสอดคลอ้งกบับรษิทัใหญ่ 
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2. ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจ 

 
2.1) โครงสรำ้งรำยได้ของกลุ่มบริษทั 

ชือ่บรษิทั 

% การถอืหุน้
ของบรษิทั 
ปี 2563  

 

ปี 2563 ปี 2562  ปี 2561  

รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 

(ลา้นบาท)   (ลา้นบาท)   (ลา้นบาท)   

1. บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) บรษิทัแม ่ 6,267 35% 11,224 43% 9,819 38% 

2. บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 90.21% 1,664 9% 2,395 9% 2,888 11% 

3. บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั 95.78% 3,029 17% 3,298 13% 4,274 17% 

4. บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 98.61% 492 3% 571 2% 562 2% 

5. บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอรต์เทรดดิง้ จ ากดั 79.55% 16 0% 19 0% 17 0% 

6. บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแกน่ จ ากดั 100.00% 2,579 15% 3,588 14% 3,643 14% 

7. บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 100.00% 149 1% 360 1% 382 1% 

8. บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 91.02% 164 1% 190 1% 193 1% 

9. บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 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. บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขต จ ากดั  98.00% 498 3% 309 1% 199 1% 

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

14. บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 100.00% 0 0% 0 0% 0 0% 

รวม   17,759 100% 25,833 100% 25,808 100% 

หกัรำยกำรระหว่ำงกนั   -5,907   -7,978   -7,996   

รวมรำยได้   11,853   17,855   17,812   

  * ถอืทางออ้มผ่าน   Wynn In Trading  Co., Ltd 

(ค าอธบิายการเปลีย่นแปลงของรายได ้และผลการด าเนินงานรายกลุ่มธรุกิจ โปรดดู ส่วนที ่3  ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน) 
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2.2) กำรประกอบธรุกิจของแต่ละสำยผลิตภณัฑ ์
 
ผลิตภณัฑห์ลกั : น ้ำตำล 

 
น ้ำตำล : ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

 
บรษิทัเป็นกลุ่มบรษิทัน ้าตาลในประเทศไทยทีไ่ดผ้่านการตรวจรบัรองระบบบรหิารจดัการคุณภาพตาม “มาตรฐาน SQF 2000”, 

“มาตราฐาน ISO 9001 Version 2000” รวมทัง้ “มาตราฐานระบบวเิคราะหอ์นัตรายและจุดวกิฤตทีต่้องควบคุม” หรอื HACCP น ้าตาล
ทรายที ่กลุ่มบรษิทัผลติสามารถจ าแนกไดต้ามประเภทและเกรดของความบรสิทุธิข์องน ้าตาลเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 

 
น ้าตาลทรายดบิ (Raw Sugar)  - เป็นน ้าตาลทรายมคี่าสสีงูกว่า 1,500 ICUMSA สจีะมลีกัษณะเป็นสนี ้าตาลเขม้ มสีิง่สกปรกเจอื

ปนสงู ความบรสิุทธิต์ ่า การขนถ่ายจะขนถ่ายในลกัษณะเป็น BULK ไม่ไดใ้ส่ในกระสอบ น ้าตาลชนิดนี้ไม่สามารถน าไปบรโิภคโดยตรงได ้ 
ผูซ้ือ้จะตอ้งน าน ้าตาลไปผ่านกระบวนการรไีฟน์ หรอืท าใหบ้รสิทุธิก่์อนเพื่อผลติเป็นน ้าตาลทรายขาวหรอืน ้าตาลทรายขาวบรสิทุธิ ์   

 
น ้าตาลทรายดบิคุณภาพสงู (High Pol Sugar)  - เป็นน ้าตาลทรายมคี่าสอียู่ระหว่าง 1,000 - 1,500 ICUMSA ไม่สามารถน าไป

บรโิภคไดโ้ดยตรง การขนสง่ลกัษณะเป็น BULK  ราคาจะถูกกว่าน ้าตาลทรายขาว และน ้าตาลทรายขาวบรสิทุธิ ์ 
 
น ้าตาลทรายขาว (White Sugar) -  เป็นน ้าตาลทรายมคี่าสปีระมาณ 46 - 200 ICUMSA มคี่าโพลาไรเซชัน่ไม่น้อยกว่า 99.50 

ดกีร ีน ้าตาลประเภทนี้โดยทัว่ไปเป็นน ้าตาลทรายทีป่ระชาชนนิยมบรโิภค รวมถงึใชเ้ป็นวตัถุดบิในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทีต่้องการ
ความบรสิทุธิป์านกลาง   

 
น ้าตาลทรายขาวบรสิทุธิ ์(Refined Sugar) - เป็นน ้าตาลทรายมคี่าสไีม่เกนิ 45 ICUMSA มลีกัษณะเด่นคอืมคีวามบรสิทุธิส์งู เป็น

น ้าตาลทีนิ่ยมใชใ้นอุตสาหกรรมทีต่อ้งใชน้ ้าตาลทีม่คีวามบรสิทุธิม์าก เช่น อุตสาหกรรมยา เครื่องดื่มประเภทน ้าอดัลมและเครื่องดื่มบ ารุง
ก าลงั  

น ้าเชื่อม (Liquid Sugar) - เป็นน ้าตาลทีไ่ดจ้ากการแปรสภาพของผลกึน ้าตาล เป็นผลติภณัฑท์ีม่คี่าสไีม่เกนิ 35 ICUMSA และมี
ความเขม้ขน้ประมาณ 66.5 - 67.50% มลีกัษณะเด่นคอืมคีวามบรสิุทธิส์งู เป็นผลติภณัฑท์ีนิ่ยมน ามาใชใ้นอุตสาหกรรมเพื่อความสะดวก
ในกระบวนการผลติ  เช่น เครื่องดื่มประเภทน ้าอดัลมและเครื่องดื่มบ ารุงก าลงั  
 
             ภายหลงัจากทีม่กีารผ่านกระบวนการผลติน ้าตาลแลว้ ของเหลวทีเ่หลอืทีไ่ม่สามารถท าใหเ้ป็นเมด็น ้าตาลได ้หรอืต ่ากว่าจุดคุม้ทุน
ทีจ่ะไปท าเป็นน ้าตาลเรยีกว่ากากน ้าตาล กากน ้าตาลจดัเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลติน ้าตาลทรายทีย่งัมมีลูค่าโดยทัว่ไปจะมสีว่นประกอบ
ของสารต่างๆ คอื น ้า 20% น ้าตาลซโูครส 30% น ้าตาลอนิเวอรท์ 32%  อนิทรยีส์ารซึง่ไม่ใช่น ้าตาล 12% และ เถา้ 6% และในปรมิาณออ้ย 
1 ตนั โรงงานน ้าตาลจะไดผ้ลผลติกากน ้าตาลประมาณ 45 - 50 กโิลกรมั ดงันัน้ผลผลติกากน ้าตาลในแต่ละปีจะมมีากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่
กบัปรมิาณอ้อยเขา้หบีของโรงงานน ้าตาลในแต่ละปี กากน ้าตาลสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมชวีะเคม ี
(Biochemistry Industry) ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้มกลัน่สุรา อุตสาหกรรมผลิตยีสต์  อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส 
อุตสาหกรรมอาหารสตัว์ (โดยผสมกบัมนัส าปะหลงัและชานอ้อย) อุตสาหกรรมผลติน ้าสม้สายชู อุตสาหกรรมผลติซอีิ๊วและซอสปรุงรส
ต่างๆ ซึง่ถอืเป็นอุตสาหกรรมปลายน ้าของการผลติน ้าตาล 
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ส าหรบัของเสยีจากกระบวนการผลติน ้าตาลทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ะมกีากออ้ยและกากหมอ้กรอง   กากออ้ย เป็นส่วน

ของออ้ยทีไ่ดจ้ากกระบวนการหบีออ้ยจากชุดลกูหบีชุดสุดทา้ย โดยปจัจุบนับรษิทัใชก้ากออ้ยเป็นเชือ้เพลงิส าหรบัผลติไฟฟ้าและไอน ้าเพื่อ
ใช้ในกระบวนการผลิตน ้าตาล และจ าหน่ายให้กบัการไฟฟ้า ส่วนกากหม้อกรอง เป็นกากที่ได้จากกระบวนการกรองตะกอนในระบบ
สญูญากาศ กากหมอ้กรองทีไ่ดส้ามารถน าไปเป็นวตัถุดบิในการผลติปุ๋ยเพื่อการเกษตรทัว่ไป ในอดตีบรษิทัใหก้ากหมอ้กรองดงักล่าวแก่
ชาวไร่อ้อยที่น าอ้อยมาส่งโรงงานเพื่อเป็นการส่งเสรมิการปลูกอ้อยในพื้นที่ใกล้เคยีง และปจัจุบนัภายหลงัจากที่บรษิัทย่อยเริม่ด าเนิน
กจิการผลติแอลกอฮอลแ์ละสารเคมต่ีอเนื่อง  น ้าเสยีทีไ่ดจ้ากโรงงานจะสามารถน าไปผสมกบักากหมอ้กรอง ผ่านกระบวนการย่อยสลาย 
(BIODECOMPOSE) ซึง่จะไดผ้ลติภณัฑปุ๋์ยอนิทรยีท์ีม่คุีณภาพเหมาะสมแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย ซึง่จะท าใหเ้กดิการท าธุรกจิทีค่รบวงจร 

 
น ้ำตำล : กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั 
ภาพรวมการตลาดและภาวะอตุสาหกรรมในตลาดต่างประเทศ 
      
 ภาพรวมของตลาดน ้าตาลโลกนัน้ ผลผลติน ้าตาลโลก ฤดูการผลติ 2562/63 มปีระมาณ 181.11 ลา้นตนั (ปรมิาณน ้าตาลทราย
ดบิ) ลดลง 4.22 ลา้นตนั หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 2.27 เมื่อเทยีบกบัฤดูการผลติ 2561/62 ในขณะเดยีวกนัความต้องการบรโิภคโลกรวม  
เท่ากบั 181.22 ลา้นตนั ลดลง 0.56 ลา้นตนั หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 0.30 เมื่อเทยีบกบัฤดกูารผลติ 2561/62 โดยปรมิาณน ้าตาลคงเหลอื
ปลายปีลดลงเลก็น้อยจากระดบั 77.83 ลา้นตนั ในฤดูการผลติ 2560/2561 เป็น 76.78 ลา้นตนั ในฤดูการผลติ 2562/63 ซึง่คดิเป็นอตัรา
รอ้ยละ 41 ของปรมิาณความตอ้งการบรโิภค ระดบัน ้าตาลคงเหลอืดงักล่าวเพยีงพอส าหรบัการบรโิภคประมาณ 4.9 เดอืน โดยผลผลติทัว่
โลกยงัถูกคาดการณ์ว่าจะผลติขาดดุลเลก็น้อย ทัง้นี้ความต้องการบรโิภคน ้าตาลในปี 2563 ชะลอตวัอนัเนื่องมาจากมาตรการลอ็คดาวน์ 
เหตุมาจากโรคระบาด Covid-19 มผีลใหใ้นบางประเทศยงัมสีต๊อกน ้าตาลอยู่ค่อนขา้งสงู ประกอบกบัผูผ้ลติรายใหญ่ของโลก บราซลิ ปรบั
เพิม่สดัสว่นการผลติน ้าตาลมากขึน้ จงึสง่ผลใหปี้ 2563 ในช่วงไตรมาสที ่2 ราคาน ้าตาลตลาดโลกปรบัตวัลดลงอย่างรุนแรง   
 
แผนภาพที ่2.1: ดลุน ้ าตาลโลก (1,000 ตนั, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP) 
 

 
 
หมำยเหต ุปี 2562/63 และ 2563/64 เป็นตวัเลขประมาณการ 
แหล่งทีม่า : Platts ณ วนัที ่22 ตุลาคม 2563 
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  ในช่วงกลางปี 2563 ซึง่เป็นทีค่าดการณ์ว่าผลผลติออ้ยในปี 2562/63 จากประเทศไทยและประเทศอนิเดยีจะลดลง เนื่องจาก
สภาพอากาศแหง้แลง้ แต่ประเทศบราซลิตดัสนิใจปรบัเพิม่สดัส่วนการผลติน ้าตาล ซึง่ไดส้่งผลกระทบใหร้าคาปรบัตวัลงอย่างรวดเรว็จาก
ระดบัราคาที ่15 เซนต์ต่อปอนด ์ช่วงต้นปีลงมาทีร่ะดบั 9-10 เซนต์ต่อปอนด ์ ในช่วงไตรมาสที ่2 ปี 2563 อย่างไรกต็าม ในช่วงปลายปี 
2563 ราคาได้ปรบัตวักลบัมานอยู่ในช่วงราคาระดบั 14 -15 เซนต์ต่อปอนด์   
 จากการประมาณการของ Platts Analysis ณ วนัที ่22 ตุลาคม 2563 คาดว่าผลผลติในปี 2562/63 และปี 2563/64 จะขาดดุล
เลก็น้อย  จะเหน็ไดว้่า ราคาน ้าตาลในชว่ง 2 - 3 ปีทีผ่่านมามคีวามผนัผวนค่อนขา้งมาก  เน่ืองจากสภาพภมูอิากาศทีแ่ปรปรวน การเกดิ
อุทกภยั ภยัแลง้หรอือากาศหนาวจดั ลว้นสง่ผลกระทบต่อปรมิาณน ้าตาลในตลาดและราคาน ้าตาล นอกจากนี้ ยงัตอ้งค านงึถงึปรมิาณสตอ็ก
น ้าตาลโลกว่าอยู่ทีร่ะดบัเหมาะสมหรอืไม่ ปรมิาณการผลติ และการใชเ้อทานอล  ปรมิาณการเขา้เกง็ก าไรของกองทุน และนโยบายภาครฐั
ในประเทศของผูผ้ลติและผูบ้รโิภคทีส่ าคญั ทีจ่ะสง่ผลต่อราคาน ้าตาลตลาดโลกเช่นกนั    
 
    แผนภำพท่ี 2.2: แสดงรำคำน ้ำตำลตลำดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลงั 10 ปี 

 
 ส ำหรบัช่องทำงกำรจ ำหน่ำยในกำรส่งออกของโรงงำนน ้ำตำลไทย สำมำรถแบ่งเป็นดงัน้ี 

(1) การขายผ่านเทรดเดอร์ (Traders) เช่น บรษิัทเทรดเดอร์ต่างชาติ อาท ิเช่น Wilmar, Cofco,  Alvean, Sucden เป็นต้น เทรด
เดอรจ์ะเสนอขายน ้าตาลไทยไปใหผู้ซ้ือ้ทีป่ระเทศปลายทางในต่างประเทศ ในการขายใหก้บัเทรดเดอร ์ถอืเป็นการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงในส่วนของคู่สญัญาในเรื่องของการเก็บเงินไม่ได้ และลดความยุ่งยากในการจดัการเรื่องการขนส่งทางเรอืไปยงั
ประเทศปลายทาง โดยเงื่อนไขการขายสง่ออกจะเป็น Free on Board ณ ท่าเรอืกรุงเทพ หรอืท่าเรอืแหลมฉบงั ซึง่โรงงานน ้าตาล
ในประเทศไทยจะรบัผดิชอบการขนสง่ ถงึท่าเรอืทีส่ง่ออกในประเทศไทยเท่านัน้ 

(2) การส่งออกผ่านชายแดนไปยงัประเทศเพื่อนบา้น เช่น ประเทศกมัพูชา,  ประเทศลาว ประเทศเมยีนม่า และประเทศเวยีดนาม 
โดยขายใหก้บัผูค้า้น ้าตาลชายแดน เพื่อการสง่มอบไปยงัประเทศเพื่อนบา้นทีม่ชีายแดนตดิกนั  

(3) การขายใหก้บัผูผ้ลติสนิคา้เพื่อการส่งออกในประเทศทีใ่ชน้ ้าตาลเป็นวตัถุดบิ  เนื่องจากราคาน ้าตาลภายในประเทศสงูกว่าราคา
น ้าตาลต่างประเทศ  ท าใหผู้ผ้ลติทีใ่ชน้ ้าตาลเป็นวตัถุดบิในการผลติสนิคา้ของตน เพื่อน าไปส่งออกไม่สามารถแข่งขนักบัผูผ้ลติ
รายอื่นในตลาดโลกได ้ ดงันัน้เพื่อเป็นการส่งเสรมิการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมอาหาร และเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั ทาง
ภาครฐัจึงเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสนิค้าเพื่อการส่งออกสามารถขออนุญาตซื้อน ้าตาลได้ที่ราคาน ้าตาลตลาดโลก โดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขทีท่างภาครฐัก าหนด 



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

............................รบัรองควำมถกูต้อง 

หน้า 15 
 

ภำพรวมกำรตลำด และภำวะอตุสำหกรรมในตลำดในประเทศ 
 ตัง้แต่ปี 2561 ประเทศไทยไดม้กีารปรบัเปลีย่นระบบอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาล ซึง่ท าใหไ้ม่มรีะบบโควตา และไม่มกีารก าหนด
ราคาจ าหน่ายน ้าตาลภายในประเทศ  ส่งผลให้ตลาดในประเทศเสรี และราคาน ้าตาลในประเทศจะลอยตัวแปรผนัตามราคาน ้าตาล
ตลาดโลก บวกดว้ย พรเีมีย่มของน ้าตาลทีจ่ าหน่ายภายในประเทศ ส่งผลใหใ้นภาพรวมการขายน ้าตาลในประเทศและขายสง่ออกจงึเป็นไป
ตามกลไกของตลาด และขึน้อยู่กบัความสามารถในการผลติของผู้ขายแต่ละรายซึง่แตกต่างกนัไป ทัง้นี้สดัส่วนการขายน ้าตาลของกลุ่ม
บรษิทั สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ตารางที ่2.3 อย่างไรกด็ ีสาระส าคญัของพระราชบญัญตัอิอ้ยและน ้าตาลไทย ในเรื่องการแบ่งปนั
ผลประโยชน์กบัชาวไร่ยงัคงเดมิ 
สภำวะกำรแข่งขนั และคู่แข่งขนั 

ในปี 2563 ประเทศไทยมโีรงงานน ้าตาลทีเ่ดนิเครื่องผลติจ านวน 58 โรง โดยแบ่งเป็นกลุ่มโรงงานน ้าตาลซึง่เป็นผูผ้ลติรายใหญ่
ของประเทศไทยได้เป็น 6 กลุ่มใหญ่ และที่เหลอืเป็นผู้ผลติรายย่อย จ านวนของโรงงานน ้าตาลปจัจุบนัถูกควบคุมจากทางภาครฐัโดย
ผูป้ระกอบการโรงงานน ้าตาลตอ้งไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย และกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมก่อน จงึจะ
สามารถขยายก าลงัการผลติ หรอืยา้ยฐานการผลติ หรอืสรา้งโรงงานน ้าตาลแห่งใหม่ได ้

ฤดูการหบีออ้ยจะเริม่ประมาณเดอืนธนัวาคมของแต่ละปีจนถงึประมาณต้นเดอืนเมษายน    ส าหรบัการปีการผลติ 2562/2563 
ปรมิาณออ้ยเขา้หบีในประเทศไทยจ านวน 74 ลา้นตนั สามารถผลติน ้าตาลไดจ้ านวนรวม 8.4 ลา้นตนั โดยกลุ่มโรงงานน ้าตาลขอนแก่น ถอื
ไดว้่าเป็นกลุ่มผูผ้ลติทีม่ปีรมิาณออ้ยเขา้หบีเป็นอนัดบั 4 มสีว่นแบ่งตลาดประมาณรอ้ยละ7.02 

  

ตารางที ่2.3: ยอดขายน ้ าตาล และสดัส่วนการขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลงั 

 

น ้ำตำล : กำรจดัหำผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
นโยบำยกำรจดัหำวตัถดิุบ 

นโยบายการจดัหาวตัถุดิบเพื่อป้อนโรงงานจดัเป็นหวัใจส าคญัอนัดบัต้นๆ ของโรงงานน ้าตาล เน่ืองจากสภาวะในปจัจุบนัที่
อุตสาหกรรมน ้าตาลมกี าลงัการผลติรวมมากกว่าปรมิาณออ้ยทีม่ใีนประเทศท าใหทุ้กโรงงานน ้าตาลต้องหาออ้ยมาป้อนโรงงานใหไ้ดม้าก
ที่สุดเพื่อลดต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ต่อหน่วยลง ปจัจุบนัวิธีหลกัที่กลุ่มโรงงานน ้าตาลใช้เพื่อการจดัหาวตัถุดิบคอืระบบการให้การ
สนับสนุนทางการเงนิแก่ชาวไร่ หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัในอุตสาหกรรมในระบบ “เกี๊ยว”  ระบบการใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิของโรงงานจะ
เป็นการท าสญัญาซือ้ออ้ยล่วงหน้าจากเกษตรกรโดยทีเ่กษตรกรจะสามารถขอเงนิกูจ้ากโรงงานน ้าตาลเพื่อน าไปใชใ้นการลงทุนปลู กออ้ย  
เมื่อถงึฤดเูกบ็เกีย่วชาวไร่จะน าออ้ยมาสง่ใหแ้ก่โรงงานและโรงงานจะหกัค่าออ้ยดงักล่าวจากเงนิกูท้ีไ่ดใ้หแ้ก่เกษตรกรแต่ละรายไป   

 

กลยุทธท์ีผ่่านมาทีบ่รษิทัใชใ้นการจดัหาวตัถุดบิคอืการท าใหช้าวไร่ออ้ยทีส่่งออ้ยใหก้บัโรงงานไดร้บัผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว
ซึง่จะท าใหช้าวไร่ออ้ยมแีรงจงูใจทีจ่ะปลูกออ้ยเพื่อป้อนโรงงานต่อไปและเป็นการเตบิโตไปพรอ้มกบัโรงงาน  นโยบายหลกัของบรษิทัทีใ่ช้
โดยเฉพาะทีภ่าคอสีานคอื “ชาวไร่ร ่ารวย โรงงานรุ่งโรจน์ ชุมชนชื่นชอบ”  ซึง่เป็นนโยบายทีมุ่่งเน้นการสรา้งและส่งเสรมิอาชพีระยะยาว
ใหแ้ก่ชาวไร่ออ้ยและเป็นระบบทีต่ดัตวักลางหรอื “หวัหน้าโควตา” ออกไปท าใหบ้รษิทัสามารถรูถ้งึปญัหาของชาวไร่ไดโ้ดยตรงและสามารถ
ใหก้ารช่วยเหลอืชาวไร่ได ้ อกีทัง้บรษิทัยงัใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นเครื่องมอื วชิาการและปจัจยัการผลติเช่นใหเ้งนิกูเ้พื่อซือ้รถขนออ้ยแก่
ชาวไร่รายย่อยการใหก้ากหมอ้กรองแก่ชาวไร่เพื่อน าไปใชเ้ป็นปุ๋ยส าหรบัการปลูกออ้ยโดยไม่คดิมลูค่า การส่งผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเกษตร

ปริมาณ 

(ตนั)

ราคาเฉล่ีย

(บาทต่อตนั)

จ านวนเงิน

(ล้านบาท)

ปริมาณ 

(ตนั)

ราคาเฉล่ีย

(บาทต่อตนั)

จ านวนเงิน

(ล้านบาท)

ปริมาณ 

(ตนั)

ราคาเฉล่ีย

(บาทต่อตนั)

จ านวนเงิน

(ล้านบาท)

ยอดรวมการขายน ้าตาล 693,830     12,717         8,823             1,255,593   11,084         13,917           1,091,228    12,585            13,733        
ขายในประเทศ 164,067    17,535        2,877           230,145     16,431        3,781           187,656      17,880          3,355        
ขายต่างประเทศ 529,762    11,225        5,946           1,025,448   9,884         10,135         903,572      11,485          10,378       

% ปริมาณการขายในประเทศ / ปริมาณการขายรวม 24% 18% 17%

2562

ยอดขายและราคาขาย

25612563
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มาใหค้วามรูใ้นเรื่องการปลกูออ้ย การป้องกนัและการก าจดัศตัรพูชื การกระท าดงักล่าวจดัเป็นกลยุทธท์ีท่ าใหบ้รษิทัมคีวามสมัพนัธท์ี่ดกีบั
ชาวไร่และก่อใหเ้กดิการเตบิโตไปพรอ้มๆ กนัอย่างเป็นระบบ 

 
นโยบำยกำรผลิต 

บรษิทัมุง่เน้นการผลติน ้าตาลทรายขาวและขาวบรสิทุธิใ์หไ้ดม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถหาตลาดได ้เน่ืองจากสนิคา้ดงักล่าวเป็นสนิคา้ 
ทีม่รีาคาขายสงูและใหผ้ลตอบแทนก าไรมากกว่า  นอกจากนี้ บรษิทัยงัคงนโยบายการปรบัปรงุและพฒันาประสทิธภิาพการผลติโดยการที่
บรษิทัมปีระสทิธภิาพการผลติทีด่ ีสงูกว่าค่าเฉลีย่ของอตุสาหกรรม จะช่วยใหบ้รษิทัมตีน้ทุนต่อหน่วยลดลง  เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

 
นโยบำยกำรตลำด 

บรษิัทมุ่งเน้นการขายตรงใหก้บัภาคอุตสาหกรรมโดยบรษิทัให้ความส าคญักบัคุณภาพของสนิคา้และการส่งมอบทีต่รงเวลา โดย
ลกูคา้สว่นใหญ่เป็นผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและขนมหวานเป็นหลกั   

นอกเหนือจากกลยุทธ์การมุ่งเน้นการขายให้กับภาคอุตสาหกรรมแล้ว บริษัทเองยงัให้ความส าคญักับการขายน ้าตาลให้กบั
ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นผูผ้ลิต ผลติภณัฑอ์าหารเพื่อการส่งออก (re-exporter) เนื่องจากการขายน ้าตาลใหก้ลุ่มผูผ้ลติดงักล่าวบรษิทัจะไดร้บั
ผลตอบแทนทีด่กีว่าการขายสง่ออกทัว่ๆ ไปเนื่องจากตน้ทุนค่าขนสง่ทีถู่กกว่า 
 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัของกระบวนการผลติน ้าตาลทรายจะเกดิจากน ้าเสยีทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ และฝุ่นขีเ้ถ้าทีเ่กดิ
จากการเผาไหมข้องหมอ้ไอน ้า  ซึง่บรษิัทไดค้ านึงถงึและหามาตรการป้องกนัต่างๆ เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม  

 
น ้ำตำล : งำนท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
- ไม่ม ี– 
 
 
ผลิตภณัฑห์ลกั : ไฟฟ้ำและไอน ้ำ 
ไฟฟ้ำและไอน ้ำ : ลกัษณะผลิตภณัฑ ์
               โครงการน้ีอยู่ภายใต้ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั โดยจ าหน่ายไฟฟ้าพรอ้มกบัไอน ้าใหโ้รงงานน ้าตาล และโรงงาน
อื่นๆ ในกลุ่ม    รวมถงึสามารถจ าหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าฝา่ยผลติและการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคได ้  เมื่อมไีฟฟ้าทีเ่กนิความตอ้งการของกลุ่ม 
ปจัจุบนับรษิทัมสีาขารวม 3 สาขา โดยสาขาทีห่น่ึงตัง้อยู่ใกลเ้คยีงกบัโรงงานน ้าตาลขอนแก่น อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น มกี าลงัการผลติไฟฟ้า 
30 เมกะวตัต ์โดยจ าหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ จ านวน 20 เมกะวตัต ์สาขาทีส่องตัง้อยู่ใกลเ้คยีงกบัโรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย อ.บ่อพลอย 
จ.กาญจนบุร ี(โครงการพลงังานทดแทนบ่อพลอย) มกี าลงัการผลติไฟฟ้า 90 เมกะวตัต์ โดยจ าหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าฝา่ยผลติ จ านวน 
30 เมกะวตัต์ และสาขาที่สามตัง้อยู่ใกล้เคยีงกบัโรงงานน ้าตาลขอนแก่น อ.วงัสะพุง จ.เลย มีก าลงัการผลติไฟฟ้า 70 เมกะวตัต์ โดย
จ าหน่ายใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค จ านวน 2.12 เมกะวตัต ์
 
ไฟฟ้ำและไอน ้ำ : กำรตลำดและสภำวะกำรแข่งขนั 
 เน่ืองจากธุรกจิน้ีเป็นการจ่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติและการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  ดงันัน้จงึมผีูร้บั
ซือ้ทีแ่น่นอน  จงึไม่มกีารแขง่ขนักนัทางการตลาด   ทัง้นี้ ไฟฟ้าอกีสว่นหน่ึงและไอน ้า ทางบรษิทัไดข้ายใหแ้ก่บรษิทัในเครอื เพื่อใชส้ าหรบั
ผลติเอทานอลและน ้าตาล   โดย 100% จะเป็นการจ าหน่ายภายในประเทศ 
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ตารางที ่2.7: ยอดขายและราคาขายเฉลีย่ของไฟฟ้า ใน 3 ปีย้อนหลงั 
  

     2563 2562 2561 

ยอดขำย (เมกะวตัต-์ชัว่โมง)                330,882               372,481                346,894  

รำคำขำยเฉล่ีย (บำท/เมกะวตัต-์ชัว่โมง)                   3,191                  2,952                   2,940  
 

 
ไฟฟ้ำและไอน ้ำ : กำรจดัหำผลิตภณัฑแ์ละบริกำร 
นโยบำยกำรจดัหำวตัถดิุบ 

การจดัหาวตัถุดบิถอืไดว้่าเป็นสว่นส าคญัในการประกอบธุรกจิไฟฟ้า  โดยเฉพาะอย่างยิง่โรงงานไฟฟ้าของบรษิทัทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิหลกั
คอืกากออ้ย   ตน้ทุนการผลติไฟฟ้าและไอน ้าจะขึน้กบัปรมิาณออ้ยเขา้หบีของบรษิทัและต้นทุนทางเลอืกอื่น (ในกรณีกากออ้ยไม่เพยีงพอ) 
ทัง้นี้ ในแต่ละปีบรษิทัไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มโดยการจดัซือ้เชือ้เพลงิชวีมวลจากภายนอกมารองรบั  เช่น การซือ้กากออ้ยจากโรงงาน
น ้าตาลขา้งเคยีง รวมถงึการซือ้ไมส้บั หรอื กะลามะพรา้ว หรอืพชืชวีมวลอื่น เป็นตน้ 
นโยบำยกำรผลิต 

 (1)   การมุ่งเน้นการบรหิารตน้ทุนการผลติ 
บรษิทัมุ่งเน้นการบรหิารตน้ทุนการผลติใหต้ ่าทีส่ดุ  โดยต้นทุนของการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน ้า ส่วนใหญ่จะเป็นตน้ทุนเชือ้เพลงิ 

และค่าเสื่อมราคา  ดงันัน้การใชเ้ชือ้เพลงิอย่างมปีระสทิธภิาพจงึเป็นสิง่จ าเป็น  นอกจากนี้ การผลติใหม้ ีEconomy of Scale กจ็ะเป็นการ
ช่วยลดค่าใชจ้่ายคงทีต่่อหน่วยลงมา   

(2)   การปรบัปรุงและพฒันาประสทิธภิาพการผลติ 
ในการทีบ่รษิทัมเีชือ้เพลงิ คอื กากออ้ยเป็นของตนเอง  ดงันัน้การควบคุมคุณภาพของเชือ้เพลงิใหเ้หมาะสม เพื่อเกดิประสทิธภิาพ

การใชเ้ชือ้เพลงิใหด้ทีีสุ่ด  เช่น การควบคุมความชืน้ของกากออ้ย ผ่านระบบ Bagasse Dryer หรอืการสรา้งหลงัคาขึน้ปกคลุมเพื่อบงัฝน 
รวมถงึการพฒันาเครื่องจกัรเพื่อรองรบัพชืมชีวีมวลอื่นๆ เป็นตน้ 
 
นโยบำยกำรตลำด 

เน่ืองจากการขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ เป็นไปตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว  โดยมสีตูรการค านวณราคาทีต่ายตวั 
ดงันัน้บรษิทัจงึมผีูซ้ือ้ทีแ่น่นอน  แต่อย่างไรกต็ามการจ าหน่ายไฟฟ้าในชว่งเวลาทีก่ารไฟฟ้ามคีวามตอ้งการสงู  กจ็ะท าใหบ้รษิทัไดร้บัราคา
ขายต่อหน่วยทีส่งูขึน้ ส่วนราคาขายทีบ่รษิทัขายใหบ้รษิทัในเครอื  บรษิทัจะก าหนดราคาใหเ้ท่ากบัราคาขายทีบ่รษิทัขายใหก้บัการไฟฟ้า
ฝา่ยผลติ 

 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

โครงการดงักล่าวได้ผ่านการศกึษาผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (EIA) เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว ส าหรบัโรงงานที่ขอนแก่นได้รบัการขีน้
ทะเบยีนกบั CDM Executive Board เพื่อรบัการสนับสนุนใหเ้ป็นโครงการ CDM (Clean Development Mechanism ตามอนุสญัญาเกยีว
โตโปรโตคอล) ซึง่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก    

  
ไฟฟ้ำ และไอน ้ำ : งำนท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ 
- ไม่ม ี- 
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3. ปัจจยัควำมเส่ียง  

 
1. ควำมเส่ียงจำกกำรจดัหำวตัถดิุบ – อ้อย 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) เป็นอุตสาหกรรมทีผ่ลติน ้าตาลทรายซึง่ใชอ้อ้ยเป็นวตัถุดบิหลกั  นอกจากนี้บรษิทัยงัมี
การลงทุนในโครงการต่อยอดอื่นๆ ที่ใช้ผลิตภณัฑ์ผลพลอยได้และของเสยีที่ได้จากกระบวนการผลิตน ้าตาลมาเป็นวตัถุดิบเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ ดงันัน้ผลประกอบการของบรษิทัจงึมคีวามเสีย่งเกีย่วเน่ืองกบัปรมิาณออ้ยทีส่ามารถจดัหาเขา้สูก่ระบวนการผลติ โดยปจัจยัทีม่ี
ผลต่อปรมิาณออ้ยประกอบดว้ย (1) ปรมิาณพืน้ที่ในการเพาะปลูกออ้ย (จ านวนไร่) ทีเ่ปลีย่นแปลงไปซึง่อาจเกดิจากเกษตรกรเปลีย่นไป
เพาะปลูกพชืไร่อื่นทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูกว่า รวมถงึเกดิจากนโยบายการส่งเสรมิของภาครฐั (2) ผลผลติออ้ยต่อพืน้ทีเ่พาะปลูก (ตนัออ้ยต่อ
ไร่) ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอนัเกดิจากสภาวะอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง เช่น ภยัแลง้ และน ้าท่วม อนัเนื่องมาจากสภาวะโลกรอ้น เป็นตน้ 

ดงันัน้เพื่อลดผลกระทบจากความเสีย่งขา้งต้น บรษิทัจงึได้ใหก้ารสง่เสรมิและช่วยเหลอืแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของเงนิกูใ้นการลงทุนเพาะปลกู  การสนบัสนุนในสว่นของวตัถุดบิในการเพาะปลกู  การท าระบบชลประทาน การน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วย
เพิม่ผลผลติและประสทิธภิาพการผลติ  การลดบทบาทของพ่อคา้คนกลางซือ้ขายออ้ย  

  
2.  ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลตลำดโลก 

อุตสาหกรรมน ้าตาล ถอืเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรปูทีส่ าคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทย โดยวตัถุดบิจากออ้ยมาแปร
รูปเป็นผลติภณัฑ์น ้าตาล เพื่อตอบสนองความต้องการเพื่อการบรโิภคภายในประเทศ และส่วนที่เหลอืจากการบรโิภคภายในประเทศ
สามารถสง่ออกซึง่มสีดัสว่นมากถงึ 70 - 75 เปอรเ์ซนต ์ของปรมิาณการผลติทัง้หมด โดยมตีลาดหลกัในภูมภิาคเอเชยี  ซึง่ถอืเป็นภูมภิาค
ทีข่าดดุลต่อเนื่อง และประเทศไทยมขีอ้ไดเ้ปรยีบดา้นต้นทุนขนส่งเพราะเป็นผูผ้ลติทีอ่ยู่ในภูมภิาค ประเทศไทยจงึมสีถานะเป็นผู้ ส่งออก
น ้าตาลสทุธ ิซึง่สามารถท ารายไดห้ลกัใหโ้รงงานน ้าตาล และเกษตรกรชาวไร่ออ้ย  

ราคาน ้าตาลในตลาดโลก จงึเป็นตวัแปรส าคญัทีส่่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน ้าตาลไทย นอกจากอุปสงค์ อุปทานของผูผ้ลติ 
ผู้บรโิภค ผู้ส่งออก ผู้น าเขา้ รวมทัง้ สภาพภูมอิากาศ นโยบายการส่งเสรมิ การแทรกแซงของภาครฐัทัง้ในประเทศผู้ผลติ และผูบ้รโิภค 
รวมถงึราคาของพลงังาน ถอืเป็นปจัจยัหลกัทีม่ผีลต่อทศิทางของราคาน ้าตาลในตลาดโลก ทัง้น้ียงัขึน้อยู่กบัสถานะของนกัเกง็ก าไรในตลาด
สนิคา้โภคภณัฑท์ีล่งทุนกนัอย่างแพร่หลาย โดยทางบรษิทั มกีารจดัตัง้คณะกรรมการก าหนดราคาน ้าตาลในตลาดโลก เพื่อป้องกนัความ
เสีย่งของราคาออ้ยทีจ่ะประกาศใช ้ซึง่มกีารค านวณผลตามระดบัราคาน ้าตาลของตลาดโลก และอตัราแลกเปลีย่นค่าเงนิบาท กบัเงนิดอล
ล่าร ์สรอ. หากค่าเงนิบาทแขง็ตวัมากขึน้ กจ็ะสง่ผลใหก้ารค านวณราคาออ้ยทีไ่ดล้ดลง โดยจุดประสงคข์องคณะกรรมการเพื่อป้องกนัความ
เสีย่งของสว่นต่างราคาขายน ้าตาลในตลาดโลก กบัราคาออ้ยซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัของโรงงานน ้าตาล 

ในฤดูการผลติปี 2562/2563 ผลผลติน ้าตาลของประเทศไทย โดยส านักงานคณะกรรมการอ้อย และน ้าตาลทราย รายงานว่า
ปรมิาณออ้ยเขา้หบีทัง้สิน้ 74.89 ลา้นตนัออ้ย ลดลงมากกว่า 40 เปอรเ์ซนต ์อนัเนื่องมาจากภาวะภยัแลง้ทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุในรอบ 40 ปี สง่ผล
กระทบต่อการเจรญิเตบิโตของออ้ย แมว้่าจะมฝีนตกในบางพืน้ที ่แต่การกระจายตวัของปรมิาณฝนไม่ทัว่ถงึ และล่าชา้ดว้ย 

สว่นของตลาดน ้าตาลทรายดบินิวยอรค์ ในปี 2563 ทีผ่่านมา ราคาน ้าตาลทรายดบิไดเ้คลื่อนไหวผนัผวนมากโดยในช่วงไตรมาส
ที ่1 ราคาน ้าตาลทรายดบินิวยอรค์ ปรบัตวัสงูสดุที ่15.90 เซนตต่์อปอนด ์และปรบัตวัลดลงถงึ 9.05 เซนตต่์อปอนดใ์นไตรมาสที ่2 จะเหน็
ไดว้่าราคาน ้าตาลปรบัตวัสงูสดุ ช่วงกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์2563 และลดลงอย่างรวดเรว็ในปลายเดอืนเมษายน 2563  โดยปจัจยัหลกัๆ มา
จากราคาน ้ามนัดบิที่ลดลง และการอ่อนค่าของเงนิเรียลของบราซิลเมื่อเทยีบกบัเหรยีญสหรฐัฯ สู่ระดบัต ่าสุดใหม่ที่ระดบั 5.97 เรยีล/
เหรยีญสหรฐัฯ กระตุ้นใหผู้ผ้ลติบราซลิเพิม่สดัส่วนการผลติน ้าตาลมากถงึ 10 ลา้นตนัน ้าตาลจากปีก่อนหน้า ถอืเป็นปจัจยัทีก่ดดนัราคา
น ้าตาลตลาดโลกช่วงของไตรมาสที ่2 อย่างมาก 
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ในไตรมาส 3 และ 4 ระดบัราคาน ้าตาลตลาดโลกมกีารขยบัตวัสูงขึน้ จากการปรบัตวัสูงขึน้ของราคาน ้ามนัดบิที่เพิม่ขึน้ ส่งผล

โดยตรงต่อราคาเอทานอลในบราซลิปรบัตวัเพิม่ขึน้ตาม ดงันัน้นักเกง็ก าไรจงึเขา้ถือตัว๋ซื้อน ้าตาลเพิม่ขึน้ นอกจากนี้การแขง็ค่าขึน้ขอ ง
เงนิเรยีลบราซลิที่ปรบัตวัขึน้อย่างรวดเร็วกว่า 19% มาอยู่ที่ ระดบั 4.81 เรยีล/เหรยีญสหรฐัฯ (วนัที ่8 มถุินายน 2563) ส่งผลดต่ีอราคา
น ้าตาลโดยปรบัตวัมาที ่12 เซนตต่์อปอนด ์จากระดบัราคาต ่าสดุที ่9.05 เซนตต่์อปอนดใ์นปลายไตรมาสที ่2 

ช่วงท้ายปี 2563 ระดบัราคาน ้าตาลในตลาดโลกกลบัมามทีศิทางที่ดขี ึน้ โดยราคาเฉลี่ยทัง้ปีของปี 2563 อยู่ที่ 12 เซนต์ต่อ
ปอนด์ ปรบัตวัมาที่ระดบั 14.00 – 15.50 เซนต์ต่อปอนด์ โดยปรบัตวัดขีึน้ต่อเนื่อง ตามการเริม่กลบัมาขยายตวัของเศรษฐกจิโลกหลงั
วกิฤตโิรคระบาด โควดิ - 19 นอกจากนี้ทางบรษิทัยงัมรีายไดเ้พิม่จากธุรกจิต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเอทานอลทีร่่วมกบัพนัธมติรที่
มคีวามเชี่ยวชาญด้านพลงังาน, โรงงานผลติไฟฟ้าชวีมวล กบัโรงงานผลติปุ๋ยอนิทรยี์ โดยใช้ผลผลติพลอยได้ และวสัดุเหลอืใช้มาเป็น
วตัถุดบิ  
 

3.  ควำมเส่ียงจำกนโยบำยภำครฐั 
อุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลในประเทศไทยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลโดยคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทรายภายใต้

พระราชบญัญตัอิอ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 และในปี 2563 นี้ ทางภาครฐัไดม้อบนโยบายใหส้ านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาล
ทราย (สอน.) เร่งรดัการปรบัแก้พ.ร.บ.อ้อยและน ้าตาล พ.ศ. 2527 ให้แล้วเสรจ็ เพื่อให้สามารถน าน ้าอ้อยไปผลติสนิค้าชนิดอื่นทีไ่ม่ใช่
น ้าตาลทรายเพียงอย่างเดียว เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ในอนาคตทีม่ศีกัยภาพในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ (New S-Curve) ซึง่จะสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัพชื
เศรษฐกิจของไทยอย่างอ้อย และเกิดผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่มีความหลากหลาย ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เคมีชีวภาพ 
(Biochemical) และชวีเภสชัภณัฑ ์(Biopharmaceuticals) รบักบัมาตรการพฒันาอุตสาหกรรมชวีภาพของไทย ปี 2561 - 2570  

ส่วนการจดัสรรส่วนแบ่งรายไดข้องระบบระหว่างโรงงานน ้าตาล และเกษตรกรชาวไร่ออ้ยภายใตร้ะบบแบ่งปนัผลประโยชน์ 70 : 
30 ยงัคงเดมิ, การควบคุมการเขา้มาท าธุรกจิของผู้ประกอบการรายใหม่ และ นโยบายการปรบัราคาขายน ้าตาลภายในประเทศ โดย
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย (สอน.) ประกาศราคาจ าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจกัร ประจ า ฤดูการผลติปี 
2562/2563 ไม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่ไว ้ดงัต่อไปนี้  

1. น ้าตาลทรายขาว ราคากโิลกรมัละ 17.25 บาท (สบิเจด็บาทยีส่บิหา้สตางคถ์ว้น)  
2. น ้าตาลทรายขาวบรสิทุธิ ์ราคากโิลกรมัละ 18.25 บาท (สบิแปดบาทยีส่บิหา้สตางคถ์ว้น) ทัง้นี้ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 เป็น

ตน้ไป 
เพื่อเป็นการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นปจัจยัการผลติแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ยในแนวทางทีเ่หมาะสม และเป็นไปตามพนัธกรณีภายใต้

องคก์ารการคา้โลก (World Trade Organization - WTO) เพื่อใหไ้ดฐ้านขอ้มลูของเกษตรกรชาวไร่ออ้ยทีเ่ป็นปจัจุบนั ซึง่สามารถน ามาใช้
ในการวเิคราะห ์และก าหนดนโยบายของอุตสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทรายในอนาคตได ้ จะเหน็ไดว้่านโยบาย กฎระเบยีบต่างๆ ทีอ่อก
โดยคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย ลว้นมผีลกระทบต่อตน้ทุนการผลติ และผลประกอบการของบรษิทั 

ทัง้นี้แนวการช าระหนี้เงนิกูธ้นาคารกรุงไทย (KTB) ของกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย ทีกู่เ้งินมาช่วยเหลอืและแกไ้ขปญัหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2558/2559 ซึ่งในปจัจุบนักองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย ได้น าเงินรายได้จากการ
จ าหน่ายน ้าตาลทรายภายในราชอาณาจกัร น าไปช าระหนี้เงนิต้นและดอกเบีย้แลว้บางส่วน  และไดห้ารอืกบักระทรวงการคลงัเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณแผ่นดนิ เพื่อช าระหนี้เฉพาะในส่วนของเงนิตน้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  โดยจะพจิารณาจากงบ
กลางของรฐับาลดว้ย หากไม่สามารถขอรบัการสนับสนุนได ้จะขอขยายระยะเวลาการช าระหนี้จากธนาคารกรุงไทยออกไปก่อน ประกอบ
กบัจากสถานการณ์ปจัจุบนัราคาน ้าตาลตลาดโลกตกต ่าอย่างต่อเนื่อง และมแีนวโน้มการแกว่งตวัสงู ส่งผลใหเ้กษตรกรชาวไร่ออ้ยไดร้บั
ผลกระทบจากทัง้ด้านราคาที่ตกต ่า และไม่คุ้มกบัต้นทุนการปลูกอ้อยที่ตนัละ 1,110 บาท เพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนให้กบัเกษตรกร
ชาวไร่ออ้ย โครงการส่งเสรมิสนิเชื่อเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติออ้ยอย่างครบวงจร ปี 2562 - 2564 สนับสนุนใหเ้กษตรกรชาวไร่ออ้ย

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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เขา้ถึงแหล่งเงนิทุนอตัราดอกเบีย้ต ่า ส่งเสรมิการใชเ้ครื่องจกัรกลในการบรหิารจดัการในไร่ออ้ยใหม้ากขึน้ เพื่อให้ ชาวไร่ออ้ยรายเลก็ให้
สามารถเขา้ถงึปจัจยัการผลติทีจ่ าเป็น และมผีลตอบแทนเพยีงพอ ส าหรบัน าไปเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการประกอบอาชพีและการด ารง
ชพีของตนเองและครอบครวั ซึง่จะก่อใหเ้กดิเงนิทุนหมุนเวยีนต่อเนื่องในระบบเศรษฐกจิ อนัจะสง่ผลดต่ีอเศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศ
โดยรวม 

นอกจากน้ียงัมมีาตรการแกไ้ขปญัหาออ้ยไฟไหม ้เพื่อลดปญัหาฝุ่น ละอองขนาดเลก็ (PM2.5) ในฤดูหบีออ้ยปี 2563/2564 ลด
ปรมิาณออ้ยไฟไหมเ้หลอื 20% ปรมิาณออ้ยสด 80% ก าลงัเป็นความทา้ทายอกีครัง้ส าหรบัชาวไร่ออ้ยและโรงงานน ้าตาล เมื่อวถิกีารตดั
ออ้ยแบบเดมิๆ เปลีย่นไป เพื่อใหส้อดรบักบันโยบายของรฐับาลว่าดว้ยการลดปรมิาณฝุน่ละอองขนาดเลก็ไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 

ทัง้นี้ทางบรษิทัไดต้ดิตามความเสีย่งจากนโยบายภาครฐัเหล่าน้ีอย่างใกลช้ดิ เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งใหส้ามารถปฏบิตังิานสอดรบักบันโยบายของทางภาครฐัไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเหมาะสมต่อไป 

 
4.  ควำมเส่ียงจำกกำรเกิดหน้ีเสียจำกระบบกำรให้สินเช่ือชำวไรอ้่อย (เงินเก๊ียว) 

ในการประกอบกจิการโรงงานน ้าตาลจะมกีารปล่อยเงนิกู ้หรอืเงนิสนบัสนุนอื่นๆ ใหก้บัชาวไร่เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการ
เพาะปลกูออ้ย หรอืทีเ่รยีกว่า “การเกีย๊วออ้ย” ซึง่เป็นเสมอืนกบัการจองออ้ยส าหรบัเขา้หบีในโรงงานภายหลงัจากทีอ่อ้ยโตขึน้พรอ้มตดั จะ
เป็นเวลาเดยีวกบัทีโ่รงงานน ้าตาลเริม่เปิดหบีออ้ย เกษตรกรชาวไร่ออ้ยจะตดัออ้ยและสง่ออ้ยใหก้บัโรงงานและรบัเงนิค่าออ้ย โดยมกีารหกั
เงนิกูย้มืหรอืเงนิสนบัสนุนอื่นๆ ออก  ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเกีย๊วอ้อยคอื ชาวไร่ไม่สามารถสง่ออ้ยหรอืจ่ายช าระเงนิสง่เสรมิ (เงนิเกี๊ยว) 
คนืไดต้ามระยะเวลาทีก่ าหนดซึง่อาจมสีาเหตุมาจากภยัธรรมชาต ิสภาพภูมอิากาศ หรอืความแหง้แลง้ทีท่ าใหผ้ลผลติออ้ยลดลง หรอืเกดิ
ความเสยีหายจากโรคระบาด สง่ผลใหห้นี้ทีเ่กดิจากการเกีย๊วออ้ยกลายเป็นหนี้เสยี จงึท าใหบ้รษิทัตอ้งตัง้ส ารองหนี้สงสยัจะสญูเพิม่ขึน้ 

อย่างไรกต็าม บรษิทัไดค้ านึงถงึปจัจยัความเสีย่งดงักล่าวจงึไดม้กีารพฒันาระบบการเกีย๊วออ้ยใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยน า
ระบบดาวเทยีม (Geographic Information System : GIS) ในการตรวจสอบและส ารวจพืน้ทีป่ลกูออ้ยมาชว่ยในการลดปญัหาการอา้งสทิธิ
ความเป็นเจา้ของไร่ออ้ยและยงัใชส้ าหรบัการวางแผนการจดัหาออ้ย อกีทัง้บรษิทัไดพ้ฒันาโปรแกรมบนแทบ็เลต็ เพื่อการตดิตามออ้ยและ
หนี้สนิของเกษตรกรแต่ละรายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถึงพฒันาระบบฐานขอ้มูลชาวไร่ทัง้ในด้านความสามารถในการเพาะ ปลูก 
ลักษณะการก่อหนี้ ข้อมูลหลักประกนั ความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ เพื่อช่วยวิเคราะห์วงเงินในการให้สินเชื่อที่เหมาะสมกบั
ความสามารถในการช าระหนี้และมลูค่าทรพัยส์นิค ้าประกนั  

 
 5.   ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

   ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยงัคงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัทอย่างมนีัยส าคญั 
เน่ืองจากบรษิทัมกีารส่งออกน ้าตาลประมาณรอ้ยละ 70 - 80 ของยอดขาย รวมถงึมกีารน าเขา้เครื่องจกัร อุปกรณ์ และการด าเนินธุรกจิใน
ต่างประเทศ แต่อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิัทได้มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งโดยการติดตามความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนและ
พจิารณาท าสญัญาตราสารอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่น (Derivative contract for foreign currency hedging)  อนัไดแ้ก่ 
การท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) สญัญาสทิธใินการซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ (Options contract) 
เป็นต้น รวมถงึการบรหิารอตัราแลกเปลีย่นแบบ Natural Hedge โดยการน าเงนิจากการขายผลติภณัฑน์ ้าตาลทีเ่ป็นสกุลเงนิต่างประเทศ
มาจ่ายช าระค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นเงนิสกุลต่างประเทศเดยีวกนั  

การก าหนดราคาออ้ยผ่านระบบแบ่งปนัผลประโยชน์ 70 : 30 ท าใหต้้นทุนค่าออ้ยของบรษิทัซึง่เป็นต้นทุนส่วนใหญ่กบัรายได้
ของบรษิทัมอีตัราแลกเปลี่ยนในทศิทางเดยีวกนั นอกจากนี้ยงัมกีารตดิตามความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชดิ  เพื่อให้
บรษิทัสามารถด าเนินการไดท้นัต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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6.  ควำมเส่ียงจำกโครงกำรลงทนุในประเทศลำว และกมัพชูำ 

โครงการทัง้สองประเทศเป็นโครงการทีร่เิริม่ธุรกจิน ้าตาลในต่างประเทศของบรษิทั โดยบรษิทัไดร้บัพืน้ทีส่มัปทานจากภาครฐัใน
การเพาะปลูกอ้อยและได้รบัอนุญาตในการก่อสร้างโรงงานน ้าตาล ซึ่งบรษิัทไม่เพยีงแต่พจิารณาในเรื่องของผลตอบแทนเท่านัน้ แต่ยงั
ค านึงถงึการบรหิารความเสีย่งทีส่ าคญั ดงันี้ 

1)  ปรมิาณอ้อยไม่เพยีงพอต่อการผลติ อนัสบืเนื่องจากสภาพภูมอิากาศที่แปรปรวน ภยัธรรมชาติ ศตัรูพชืระบาด รวมถึง
สภาพดนิทีไ่ดร้บัสมัปทานมคีวามเสื่อมโทรม จงึท าใหม้คีวามผนัผวนของปรมิาณออ้ยเขา้หบีในแต่ละปี และส่งผลใหผ้ลผลติต่อพืน้ทีม่ไีม่
มากพอทีจ่ะถงึจุดคุม้ทุนการผลติ 

2) ปญัหาในการบรหิารจดัการ เช่น การขาดเทคโนโลยใีนการเพาะปลูกอ้อยในพื้นที่ขนาดใหญ่ การขาดโครงสร้างพื้นฐาน 
ไดแ้ก่ ถนน ระบบขนสง่ รวมถงึการขาดแคลนแรงงานในการเพาะปลกูและบุคลากรทีม่คีวามสามารถ เป็นตน้ ซึง่การปรบัปรุงแกไ้ขปญัหา
ดงักล่าวตอ้งใชเ้วลาในการพฒันามากกว่าแผนทีว่างไว ้ 

3) การควบคุมจากหน่วยงานภาครฐั โดยเฉพาะโครงการลงทุนในประเทศกมัพชูา ประสบปญัหาในเรื่องนโยบายพืน้ทีส่มัปทาน 
ความไม่ชดัเจนของพื้นที่สมัปทานกบัพื้นที่ที่ชาวบ้านท ากิน นโยบายที่เกี่ยวกบัภาษีอากร รวมถึงความไม่ชดัเจนเรื่องกฎเกณฑ์  กฎ 
ระเบยีบทางราชการของประเทศนัน้ๆ ที่มกีารแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลให้เกดิปญัหาขอ้พพิาทกบัชุมชน แต่อย่างไรกต็าม 
ประเดน็ดงักล่าวยงัคงเป็นเรื่องทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญัและพรอ้มทีจ่ะบรหิารจดัการหรอืแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

ในปี 2563 โครงการในต่างประเทศยงัประสบภาวะขาดทุน โดยทางบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการด าเนินงานที่
เหมาะสมในประเทศกมัพชูา ส่วนการด าเนินการทีป่ระเทศลาวนัน้บรษิทัไดบ้รหิารความเสีย่งดว้ยการ 1) ควบคุมการใชง้บประมาณ 2) มี
การใหเ้งนิกูแ้ก่ชาวไร่ คู่คา้ เพื่อขยายพืน้ทีเ่พาะปลกู และ 3) พฒันาสภาพดนิทีเ่สือ่มโทรมอย่างต่อเนื่อง   
 

7.  ควำมเส่ียงจำกกำรสรรหำและรกัษำบุคลำกรในองคก์ร เพือ่กำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน  
การด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัจ าเป็นต้องพึง่พาบุคลากรเป็นหลกั ตลอดจนจ าเป็นต้องมทีัง้ปรมิาณบุคลากรทีเ่พยีงพอและมี

คุณภาพ  เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้กลยุทธ์ของบริษัทประสบผลส าเร็จ บริษัท จึงเล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องยกระดับ
กระบวนการพฒันาศกัยภาพของพนกังานใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ  

ปี 2563 หลายบริษัทเผชญิกบัภาวะวกิฤตหลงัโควดิ – 19 นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่บริษัทจะยงัคงรกัษามาตรฐานการ
พฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อช่วยพฒันาการท างานและเอื้อ
ประโยชน์ต่อการใชช้วีติใน ภาวะปกตใิหม่ (New Normal) โดยเพิม่ช่องทางอบรมแบบ Online ทัง้รูปแบบทีพ่ฒันาช่องทางเอง และการใช้
บรกิารจาก outsources นอกเหนือจาก In class Training โดยแบ่งเนื้อหาใหพ้นักงานสามารถเลอืกได ้ทัง้ดา้นวชิาชพี (Hard Skill) และ
ดา้นการบรหิารจดัการ (Soft Skill)  บรษิทัเริม่มแีนวโน้มในการน าเรื่อง ความแตกต่างของกลุ่มอายุ (Generation Gap) ในการออกแบบ
แผนพฒันาและจดัสวสัดกิารพนักงาน อีกทัง้ส่งเสรมิให้มรีะบบการจดัการองค์ความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) การ
ถ่ายทอดแบ่งปนัความรูภ้ายในสายงานและภายในองคก์ร (Knowledge Sharing & Cross Functional Training) เพื่อใหเ้กดิการน าความรู้
ไปประยุกต์ใชใ้นการพฒันาปรบัปรุงวธิกีารปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสรา้งสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการท างานทีเ่อือ้ต่อการ
เสนอและรบัฟงัความคิดซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานค่านิยมหลกัขององค์กร ควบคู่กบัการพิจารณาทบทวน ระบบการบริหารผลงาน 
(Performance Management System) ใหม้คีวามสมัพนัธก์บัระบบบรหิารค่าจา้งและผลประโยชน์ทีจู่งใจ ใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ามารถแขง่ขนั
ไดใ้นอุตสาหกรรมเดยีวกนั  เพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพชวีติและสรา้งหลกัประกนัความมัง่คงในระยะยาวใหแ้ก่พนักงาน อนัจะเป็นการ
ช่วยลดความเสีย่งในการทีอ่งคก์รจะสรรหาบุคลากรทีม่คีุณภาพจากภายนอกองคก์ร และสามารถรกัษาบุคลากรทีม่คีุณภาพใหเ้พยีงพอต่อ
ความตอ้งการของธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจ 

 
4.1) ทรพัยสิ์นถำวรหลกัท่ีใช้ในกำรประกอบธรุกิจ 
 
 ณ 31 ตุลาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมทีรพัยส์นิถาวรหลกัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิดงันี้ 

 
ประเภทและลกัษณะทรพัยส์นิ เน้ือที ่

โดยประมาณ 
ลกัษณะ 

กรรมสทิธิ ์

มลูค่าสทุธ ิ
ตามบญัช ี
(ลา้นบาท) 

 
ภาระผกูพนั 

1. ทีด่นิและสว่นปรบัปรงุทีด่นิ (ไร่)     
    ทีด่นิทีต่ัง้โรงงาน     

- โรงงานน ้าตาลขอนแก่น      1,421.81  เป็นเจา้ของ 965.82   

- โรงงานน ้าตาลท่ามะกา        244.76  เป็นเจา้ของ  722.89   
- โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย      1,139.90  เป็นเจา้ของ           308.45   
- โรงงานน ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ี      251.53  เป็นเจา้ของ            104.71   
- โรงงาน บจ.เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้       90.86  เป็นเจา้ของ             58.16   
- โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น        420.15  เป็นเจา้ของ           202.78   
- โรงงาน บจ.เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์        226.52  เป็นเจา้ของ           26.66   

    ทีด่นิปลกูออ้ย    9,621.61  เป็นเจา้ของ         1,607.26   
     ท่ีดนิส่วนส ำนกังำน 376.88 เป็นเจา้ของ            206.10     
    ทีด่นิอื่นๆ   106,351.60  เป็นเจา้ของ         1,753.35   

รวมทีด่นิและสว่นปรบัปรุงทีด่นิ          5,956.18   
2. อาคาร โรงงาน และสิง่ปลกูสรา้ง  เป็นเจา้ของ 4,868.45   
3. เครื่องจกัรและอุปกรณ์  เป็นเจา้ของ 14,028.37    
4. ยานพาหนะและเครื่องกลทุ่นแรง  เป็นเจา้ของ          442.86   

5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ านกังาน  เป็นเจา้ของ            31.97   

6. ทรพัยส์นิระหว่างก่อสรา้ง  เป็นเจา้ของ        542.94   

รวมทัง้หมด       25,870.77   
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4.2) ทรพัยสิ์นท่ีไม่มีตวัตนท่ีส ำคญั 
 

เครือ่งหมำยกำรค้ำ 
 
 เครื่องหมายการคา้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยทีจ่ดทะเบยีนกบักรมทรพัยส์นิทางปญัญา มดีงัต่อไปน้ี 
 

 
 

 

 
 

 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บริษัทย่อยในประเทศหนึ่งแห่งได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุนจ านวน 3 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
โดยไดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสทิธปิระโยชน์ ทีไ่ดร้บัรวมถงึการไดร้บัยกเว้นภาษี 
เงนิได้ส าหรบัก าไรส าหรบัปีที่ได้จากการประกอบกจิการที่ได้รบัการส่งเสรมิ โดยมกี าหนด 8 ปี นับตัง้แต่วนัที่เริม่มรีายได้จาก
กจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ ตามรายละเอยีด ดงันี้ 

บตัรส่งเสริม 
เลขท่ี 

มำตรำท่ีได้รบัสิทธิประโยชน์ ลงวนัท่ี ประเภทกิจกำรท่ีส่งเสริม วนัท่ีเร่ิมมี
รำยได้ 

วนัหมดอำยุ 

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

31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3) 
24 ม.ิย. 2552 - การผลติไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 30 พ.ย. 2553 29 พ.ย. 2561 

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

15 ม.ีค. 2556 - การผลติไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าเพื่ออุตสาหกรรม 21 ม.ค. 2557 20 ม.ค. 2565 

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

12 ก.พ. 2561 - การผลติไฟฟ้า ไอน ้า และน ้าเพื่ออุตสาหกรรม ยงัไม่มรีายได้ 

 

นอกจากนี้ตามบตัรส่งเสรมิเลขที ่1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บรษิทัย่อยไดส้ทิธใินการลดหย่อนภาษีเงนิได้ 
ในอตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิมกี าหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัทีก่ารไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดห้มดอายุ และตามบตัรสง่เสรมิทุกฉบบั 
บรษิทัย่อยไดร้บัสทิธิย์กเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรทีไ่ดร้บัอนุมตั ิและผูถ้อืหุน้จะไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดส้ าหรบัเงนิปนัผล
จากกจิการทีไ่ดร้บัส่งเสรมิตลอดระยะเวลาทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิได้ 
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4.3) นโยบำยกำรลงทุนและนโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

          ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 บรษิทัมกีารลงทุนในบรษิทัย่อยทัง้ทางตรงและทางออ้มจ านวน 13 บรษิทั และบรษิทัร่วมจ านวน 2 
บรษิทัไดแ้ก่   
 บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้โดยตรง 

1) บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
2) บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั 
3) บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
4) บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
5) บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 
6) บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
7) บรษิทั  เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 
8) บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั  
9) บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 
10) Koh Kong Sugar Industry Co. Ltd. 
11) Wynn In Trading Co. Ltd.  
12) บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 

 
บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้โดยออ้มผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. 

13) Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
 

บรษิทัร่วม  
1) บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน)  
2) บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 

 
 โดยในจ านวนบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้โดยตรงทัง้หมด บรษิทัมอี านาจควบคุมหรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีน  
 

 ส าหรบันโยบายการลงทุนและบรหิารงานของบรษิทัในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัจะพจิารณาลงทุนในบรษิทัย่อยหรอื
บรษิทัร่วมทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิน ้าตาลทราย ธุรกจิสารใหค้วามหวาน หรอืกจิการอื่นทีส่ามารถเอือ้ประโยชน์รวมถงึใหผ้ลตอบแทนทีด่กีบั
ธุรกจิของบรษิัทได้  โดยค านึงถึงความสามารถในการแข่งขนั อตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมตามแต่ละประเภทของธุ รกจินัน้ๆ รวมถึง
พจิารณาขนาดเงนิลงทุนทีเ่หมาะสม สว่นการพจิารณาสดัสว่นในการร่วมลงทุนบรษิทัจะพจิารณาในหลายปจัจยั โดยเฉพาะอย่างยิง่บรษิทั
จะค านึงถงึความช านาญของบรษิทัในธุรกจินัน้ๆ เป็นส าคญั หากบรษิทัไม่มคีวามช านาญกจ็ะร่วมลงทุนในสดัสว่นน้อย และใหผู้ร้่วมทุนทีม่ี
ความช านาญลงทุนในอตัราทีส่งูกว่า เป็นต้น หากบรษิทัร่วมลงทุนในสดัส่วนทีม่นีัยส าคญั บรษิทัจะเขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารงานใน
รูปแบบของกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท  ทัง้นี้การเข้าลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดๆ จะต้องผ่านการ
พจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทั และการลงทุนจะตอ้งไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัแม่ในอนาคต 
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ตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีไม่ใช่กำรเงิน เช่น ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ระดบัควำมพึงพอใจของลูกค้ำ 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (น ้าตาล) ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO9001:2000 ซึง่บรษิทัฯ จะตอ้ง

มกีารท าแบบส ารวจประเมนิความพงึพอใจชองลูกคา้ทัง้ในและต่างประเทศ โดยในแต่ละปีจะมกีารส่งแบบประเมนิใหลู้กคา้กรอกคะแนน
ความพงึพอใจ ซึง่หวัขอ้หลกัๆในการประเมนิม ีดา้นคุณภาพสนิคา้ การบรกิารก่อนและหลงัการขาย และด้านอื่นๆ เพื่อทีจ่ะไดน้ าผลการ
ประเมนิและขอ้เสนอแนะของลกูคา้มาปรบัปรุงเพื่อใหเ้ป็นทีพ่อใจกบัลกูคา้ ซึง่เป้าหมายทีบ่รษิทัฯ ตัง้ไวต้อ้งมค่ีาเฉลีย่ไม่ต ่ากว่า 94 คะแนน
จาก 100 คะแนนเตม็ของผลการประเมนิ  โดยผลการประเมนิ ยอ้นหลงั 3 ปี เป็นไปตามรายละเอยีดดา้นล่าง 
 

ผลกำรประเมินเฉล่ีย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ในประเทศ 97.77 96.65 96.46 
ต่างประเทศ 96.55 95.54 95.78 

                 
 

ปรมิาณการผลติน ้าตาลและสว่นแบ่งการตลาดของบรษิทัและบรษิทัย่อย ยอ้นหลงั 3 ปี มรีายละเอยีดดงันี้ 
กำรผลิต/ส่วนแบ่งตลำด ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ปรมิาณน ้าตาลทีผ่ลติได ้
(เมตรกิตนั) 

0.585ลา้น 1.151 ลา้น 1.182 ลา้น 

% สว่นแบ่งตลาด 7.02% 7.85% 8.16% 
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5. ข้อพิพำททำงกฎหมำย 

  
 ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายใดๆ ทีม่ผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทั
ย่อยทีม่จี านวนรวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 5  ของสว่นของผูถ้อืหุน้ของงบการเงนิรวม 
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6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 

 
6.1) ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์
 

บรษิทั       น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิ ผูผ้ลติ - จ าหน่ายน ้าตาลทรายและผลติภณัฑต่์อเนื่อง    

โดยมทีีต่ัง้ส านกังานใหญ่ที ่ 503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชัน้ 9 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
เลขทะเบยีนบรษิทั  บมจ.0107547000214   Home Page  www.kslgroup.com   
โทรศพัท ์               (662)-642-6230               โทรสาร         (662)-642-6228   
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6.2) กระบวนกำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำตำลตลำดโลก 

ประเทศไทยเป็นประเทศทีส่ามารถผลติน ้าตาลเกนิกว่าความตอ้งการบรโิภคภายในประเทศท าใหม้ปีรมิาณน ้าตาลเหลอืสว่นหนึ่ง
ส าหรบัส่งออกไปขายในต่างประเทศ  โดยมสีดัส่วนน ้าตาลส าหรบับรโิภคภายในประเทศต่อน ้าตาลส่งออก ในแต่ละปีไม่เท่ากนั  ประมาณ 
20:80 ถึง 30:70 ขึน้อยู่กบัปรมิาณอ้อยเขา้หบีในแต่ละปี   ดงันัน้จงึท าใหป้ระเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน ้าตาลอนัดบัสองของโลก รองจาก
ประเทศบราซลิ ส่งผลให้รายได้ของผู้ผลติน ้าตาลในประเทศไทยส่วนหนึ่งองิกบัราคาน ้าตาลตลาดโลก อกีส่วนหนึ่งองิกบัราคาน ้าตาล
ภายในประเทศทีก่ าหนดโดยนโยบายของภาครฐั  
 

ในส่วนของราคาน ้าตาลตลาดโลกนัน้สบืเน่ืองจากนโยบายปกป้องผลประโยชน์และคุม้ครองเกษตรกรในต่างประเทศ นโยบายที่
เกีย่วกบัความมัง่คงทางดา้นอาหาร ท าใหป้ระเทศผูน้ าเขา้ต่าง ๆ ไดอ้อกมาตรการในการควบคุมโดยการจ ากดัการน าเขา้ภายในประเทศ  
ซึง่มาตรการเหล่านี้เป็นนโยบายของภาครฐัทีส่่งผลต่ออุปสงค ์ความต้องการน ้าตาลในตลาดโลก  ประกอบกบัปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพ
ภูมอิากาศทีไ่ม่แน่นอน  เช่น การเกดิอุทกภยั ภยัแลง้ หรอืหนาวจดั ในประเทศผูผ้ลติและประเทศผูบ้รโิภค และจ านวนประเทศผูผ้ลติที่
สามารถส่งออกไดท้ีม่อียู่อย่างจ ากดั จงึท าใหเ้หตุการณ์ใดกต็ามทีส่่งผลต่อปรมิาณน ้าตาลทีผ่ลติได ้ซึง่เป็นอุปทานของตลาดโลก จะส่งผล
ต่อราคาน ้าตาลตลาดโลก   รวมถงึในช่วง 2 - 3 ปีทีผ่่านมา การเขา้มาลงทุนเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญัของกองทุนต่างประเทศ สง่ผลใหร้าคา
น ้าตาลตลาดโลกมคีวามผนัผวนสงู คอือยู่ในระดบัทีส่งูกว่าหรอืต ่ากว่าปจัจยัพืน้ฐานมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปีทีม่คีวามต้องการบรโิภค
ใกลเ้คยีงหรอืมากกว่าปรมิาณน ้าตาลทีผ่ลติได ้  ความผนัผวนของราคาน ้าตาล จะเหน็ไดจ้ากแผนภาพที ่6.1   แสดงราคาน ้าตาลตลาดโลก
ยอ้นหลงั 10 ปีทีผ่่านมา 

 
  แผนภาพที ่6.1 ราคาน ้ าตาลตลาดโลกในช่วง 10 ปีทีผ่า่นมา New York (NYBOT#11 – Raw Sugar) 
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London (LD#5 – Refined Sugar)      

 

 
 
ส าหรบัผูผ้ลติน ้าตาลในประเทศไทย  เน่ืองจากรายไดส้ว่นหนึ่งองิกบัราคาน ้าตาลสง่ออกทีม่คีวามผนัผวนค่อนขา้งสงู  ซึง่จะสง่ผล

กระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัไดใ้นกรณีทีร่าคาน ้าตาลตลาดโลกตกต ่าลงอย่างรวดเรว็    ดงันัน้เพื่อเป็นการป้องกนัความผนัผวน
ของราคาน ้าตาลตลาดโลก  จงึไดเ้กดิกระบวนการป้องกนัความเสีย่งขึน้  โดยใชก้ลไกและเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งทางดา้นราคา
น ้าตาล ในรูปของสญัญาซื้อขายน ้าตาลล่วงหน้า (Futures Contracts) โดยอิงราคากบัตลาดซื้อขายน ้าตาลล่วงหน้าที่ New York 
(NYBOT#11 – Raw Sugar) และที ่London (LDN#5 – Refined Sugar)  โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
กรณีท่ี 1   ธรุกรรมปกติทัว่ไปในกำรซ้ือขำยน ้ำตำลส่งออก (ไม่มีกำรป้องกนัควำมเส่ียง) 

ผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงราคาน ้าตาลโดยองิกบัราคาตลาด  เมื่อตกลงราคากนัได ้ แมร้าคาน ้าตาลตลาดโลกจะเปลีย่นแปลงไปกไ็ม่
สง่ผลกระทบต่อราคาทีต่กลงกนัและราคาทีบ่นัทกึบญัช ี   ผูข้ายจะบนัทกึบญัชตีามราคาขายทีเ่ป็นราคาทีต่กลงกนักบัผูซ้ือ้  ตวัอย่าง เช่น  
 
ในกรณีของตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัขึ้น 
 
วนัที ่1 ราคาตลาดน ้าตาลล่วงหน้า อยูท่ี ่ 350 USD / ton :    
 ผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงซือ้ขายน ้าตาล ทีร่าคาตลาด 350 USD + premium 50 USD 
 
วนัที ่2 ราคาตลาดน ้าตาลล่วงหน้า ปรบัเพิม่ขึน้เป็น 450 USD / ton  :    
 ผูข้ายสง่มอบน ้าตาล    ผูซ้ือ้ช าระราคาที ่350 USD + premium 50 USD = 400 USD 
 
กำรบนัทกึบญัชขีองบรษิทั : บรษิทัจะมรีายไดจ้ากการขายน ้าตาลที ่400 USD 
หมำยเหตุ : Premium ของน ้าตาลจะขึน้อยู่กบัประเภทของน ้าตาลต่าง ๆ  ระยะทางของสถานทีส่ง่มอบ ระยะเวลาการสง่มอบ รปูแบบของ

การสง่มอบ  เป็นตน้  
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ในกรณีของตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัลง 
 
วนัที ่1 ราคาตลาดน ้าตาลล่วงหน้า อยูท่ี ่ 350 USD / ton :    
 ผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงซือ้ขายน ้าตาล ทีร่าคาตลาด  350 USD +  premium 50 USD 
 
วนัที ่2   ราคาตลาดน ้าตาลล่วงหน้า ปรบัลงเป็น 300 USD / ton  :    
 ผูข้ายสง่มอบน ้าตาล    ผูซ้ือ้ช าระราคาที ่350 USD + premium 50 USD = 400 USD 
 
กำรบนัทกึบญัชขีองบรษิทั : บรษิทัจะมรีายไดจ้ากการขายน ้าตาลที ่400 USD 
 
ทัง้นี้แสดงให้เหน็ว่า ราคาน ้าตาลทีผู่ข้ายจะได้รบัขึน้อยู่กบัเวลาทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงซือ้ขายเป็นส าคญั   จงึเกดิปญัหาว่าในกรณีทีร่าคา
น ้าตาลตลาดโลกอยู่ในระดบัสูง ผู้ขายมีความสนใจที่จะขายแต่ผู้ซื้อไม่ต้องการซื้อเนื่องจากราคาแพงไป หรือในกรณีที่ราคาน ้าตาล
ตลาดโลกอยู่ในระดบัต ่า   ผูซ้ือ้มคีวามตอ้งการซือ้แต่ผูข้ายเหน็ว่าราคาต ่าเกนิไปจงึไม่ตอ้งการขาย เป็นสาเหตุใหผู้ซ้ือ้และผูข้ายตกลงราคา
กนัไม่ได ้ ดงันัน้ ดว้ยวธิกีารดงักล่าวจะไดผ้ลกต่็อเมื่อราคาน ้าตาลตลาดโลกไม่ผนัผวนมากเกนิไป   แต่ในกรณีทีร่าคาเกดิความผนัผวน
มาก  การท าธุรกรรมดงักล่าวจะท าใหท้ัง้ผูข้ายและ/หรอื ผูซ้ือ้สญูเสยีโอกาสในการซือ้ขายในราคาทีแ่ต่ละฝา่ยพอใจได ้
 
กรณีท่ี 2   กำรน ำเครือ่งมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงด้ำนรำคำน ้ำตำลมำใช้ ในรปูของสญัญำซ้ือขำยน ้ำตำลลว่งหน้ำ 
 ในช่วงทีร่าคาน ้าตาลตลาดโลกมคีวามผนัผวนสงู   เพื่อไม่ใหส้ญูเสยีโอกาสในการขายในระดบัราคาทีผู่ผ้ลติน ้าตาลพอใจ  ผูผ้ลติ
จงึมกีารน าเครื่องมอืในการบรหิารความเสีย่งทางดา้นราคาน ้าตาลมาใช ้โดยเครื่องมอืดงักล่าว เรยีกว่าสญัญาซือ้ขายน ้าตาลล่วงหน้า  ซึ่ง
อ้างองิกบัราคาน ้าตาลตลาดโลก  เป็นสญัญาซื้อขายล่วงหน้าที่ การปิดสญัญาไม่ใช่การส่งมอบน ้าตาล  แต่เป็นการช าระราคาส่วนต่าง
ระหว่างราคาน ้าตาลทีไ่ดท้ าไวใ้นวนัท าสญัญากบัราคาน ้าตาลในวนัที่ปิดสญัญา   ซึง่ช่องทางในการบรหิารความเสีย่งดงักล่าวอาจจะท า
โดยตรงไปทีต่ลาดซือ้ขายน ้าตาลล่วงหน้า ผ่านโบรกเกอร ์หรอืท าสญัญากบัสถาบนัการเงนิทีเ่ป็นคู่สญัญาได ้   ตวัอย่างเช่น 
 
ในกรณีของตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัลง 

วนัที ่1 ราคาตลาดน ้าตาลล่วงหน้า อยูท่ี ่ 400 USD/ton :   
ผูข้ายพอใจในระดบัราคานี้แต่ยงัไม่มผีูซ้ือ้สนใจราคาเนื่องจากผูซ้ือ้คาดว่าราคาน่าจะต ่าลงผูข้ายจงึไดท้ าสญัญาขายล่วงหน้ากบั

ทางสถาบนัการเงนิ โดยก าหนดราคาขายน ้าตาลล่วงหน้าทีร่าคา 400 USD    
 
วนัที ่2 ราคาตลาดน ้าตาลล่วงหน้า ปรบัลงเป็น 300 USD/ton :   

ผูซ้ือ้สนใจซือ้  ผูข้ายจงึไดข้ายน ้าตาลโดยตกลงทีร่าคาตลาด 300 USD + premium 50 USD = 350 USD   ณ ช่วงเวลาเดยีวกนั 
ผูข้ายปิดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยท าการซือ้สญัญาคนืทีร่าคาตลาดที ่300 USD/ton (ขายที ่400 ซือ้คนืที ่300) จงึท าใหเ้กดิสว่นต่างก าไร 
100 USD 

ดงันัน้จะเหน็ไดว้่า ผูข้ายจะไดร้ายไดจ้ากการขายน ้าตาลจรงิที ่ 350 USD + ก าไรสว่นต่างจากการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายน ้าตาล
ล่วงหน้า USD = 100USD ซึง่เท่ากบัราคาทีป่ระกนัไว ้400USD + premium 50 USD = 450 USD 
 
กำรบนัทกึบญัชขีองบรษิทั : บรษิทัจะมรีายไดจ้ากการขายน ้าตาลที ่350USD (ซึง่จะต ่ากว่าราคาทีป่ระกนัไวท้ี ่400 USD) แต่จะไปบนัทกึ
เป็นก าไรจากการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอกี 100 USD ในรปูของรายไดอ้ื่น ๆ 
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ในกรณีของตลำดน ้ำตำลล่วงหน้ำ ปรบัขึ้น 

วนัที ่1 ราคาตลาดน ้าตาลล่วงหน้า อยูท่ี ่ 400 USD/ton :   
ผูซ้ือ้พอใจในระดบัราคานี้แต่ผูข้ายยงัไม่ตอ้งการขายเนื่องจากผูข้ายคาดว่าราคาน่าจะปรบัขึน้ ผูข้ายจงึไดท้ าสญัญาขายล่วงหน้า

กบัทางสถาบนัการเงนิ โดยก าหนดราคาขายน ้าตาลล่วงหน้าทีร่าคา 400 USD    
 
วนัที ่2 ราคาตลาดน ้าตาลล่วงหน้า ปรบัขึน้เป็น 450 USD/ton :   

ผูซ้ือ้มคีวามจ าเป็นตอ้งใชน้ ้าตาลจงึจ าเป็นตอ้งซือ้ทีร่าคาสงูผูข้ายจงึไดข้ายน ้าตาลโดยตกลงทีร่าคาตลาด 450 USD + premium 
50 USD = 500 USD ณ ช่วงเวลาเดียวกนั ผู้ขายปิดสญัญาซื้อขายล่วงหน้าโดยท าการซื้อสญัญาคืนที่ราคาตลาดที่  450  USD/ton             
จงึท าใหเ้กดิส่วนต่างขาดทุน 50 USD (ขายที ่400 ซือ้คนืที ่450) 

 
ดงันัน้จะเหน็ไดว้่า ผูข้ายจะไดร้ายไดจ้ากการขายน ้าตาลจรงิที ่500 USD + ขาดทุนสว่นต่างจากการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายน ้าตาล

ล่วงหน้า -50 USD = 450 USD ซึง่เท่ากบัราคาทีป่ระกนัไว ้400 USD + premium 50 USD = 450USD 
 
กำรบนัทกึบญัชขีองบรษิทั : บรษิทัจะมรีายไดจ้ากการขายน ้าตาลที ่500 USD  (ซึง่จะสงูว่าราคาทีป่ระกนัไวท้ี ่400 USD) แต่จะไปบนัทกึ
เป็นขาดทุนจากการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอกี -50USD 
 
 ดงันัน้จะเหน็ไดว้่า ในทุกกรณี  บรษิทัจะไดร้บัรายไดสุ้ทธทิี ่500 USD ทัง้หมด (ถ้าไม่นับรวมกบัค่า commission ทีช่ าระใหก้บั
สถาบนัการเงนิ)  โดยมวีธิกีารบนัทกึหรอืการแสดงรายการบญัชต่ีางกนั คอื ถา้เป็นการท าธุรกรรมปกตซิึง่ไม่มกีารบรหิารความเสีย่งเขา้มา
เกีย่วขอ้ง ทางบรษิทัจะบนัทกึบญัชรีายไดจ้ากการขายที่ 500 USD  แต่มปีญัหาคอืในช่วงเวลาดงักล่าว อาจจะไม่มผีูซ้ือ้ต้องการซือ้ หรอื 
ผูข้ายไม่ตอ้งการขายได ้ส่วนการน าเครื่องมอืการป้องกนัความเสีย่งผ่านสญัญาซือ้ขายน ้าตาลล่วงหน้าเขา้มาช่วย ถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้ม
ขาลง ทางบรษิทัจะบนัทกึบญัชรีายไดจ้ากการขายที ่500 USD  แต่จะบนัทกึก าไรจากการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอกี 50  USD แต่
ถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึน้  ทางบรษิทัจะบนัทกึบญัชรีายไดจ้ากการขายที ่500 USD แต่จะบนัทกึขาดทุนจากการเขา้ท าสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าอกี 50 USD 
 
 ดงันัน้จงึสรุปไดว้่า การเขา้ท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายน ้าตาลล่วงหน้า จะท าให้ (1) ผูซ้ือ้และผูข้ายสามารถซือ้ขายไดใ้นระดบัราคา
ทีท่ ัง้สองฝา่ยพอใจ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอใหร้ะดบัราคาตรงกนัระหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (2) รายไดส้ทุธริบัจะเท่ากบัราคาทีไ่ดป้ระกนัราคาไว ้
โดยถา้ตลาดอยูใ่นแนวโน้มขาลง รายไดจ้ากการขายน ้าตาลจรงิจะต ่า แต่จะมกี าไรจากการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้ามาชดเชย แต่ถา้
ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึน้ รายไดจ้ากการขายน ้าตาลจรงิจะสงูแต่มขีาดทุนจากการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายมาหกัออก 
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ประเดน็ท่ีส ำคญั 
 

1) ปจัจุบนัการบนัทกึบญัชรีะหว่างรายไดจ้ากการขายน ้าตาลจรงิกบัการบนัทกึก าไรขาดทุนจากการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
ยงัคงมโีอกาสทีจ่ะบนัทกึในช่วงเวลาทีต่่างกนั กล่าวคอืบรษิทัจะท าการบนัทกึรายไดจ้ากการขายน ้าตาลจรงิ เมื่อมกีารส่งมอบ
น ้าตาลใหก้บัลกูคา้ แต่ก าไรขาดทุนจากการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า จะบนัทกึเมื่อมกีารปิดสญัญาดงันัน้จงึมคีวามเป็นไปได้
ทีบ่รษิทัจะรบัรูก้ าไรขาดทุนจากการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าก่อน  จากนัน้ต่อมาจงึค่อยบนัทกึรายไดจ้ากการขาย ส่งผลให้
บนัทกึรายการในช่วงเวลาทีต่่างกนั  ผลกระทบดงักล่าวจะเกดิกบับรษิทัทีม่รีายงานผลการด าเนินงานในรปูของไตรมาส 

 
2) การน าเอาเครื่องมอืป้องกนัความเสีย่งความผนัผวนจากราคาน ้าตาลมาใช้ผ่านสญัญาซื้อขายน ้าตาลล่วงหน้า สามารถใช้เพื่อ
 ประกนัความเสีย่งส าหรบัน ้าตาลทีม่อียู่รวมถงึน ้าตาลทีค่าดว่าจะผลติไดใ้นอนาคต  ดงันัน้ปรมิาณการท าสญัญาจะขึน้อยู่กบัความ 
     แม่นย าในการประมาณการว่าควรจะมยีอดผลติน ้าตาลไดเ้ท่าใดอย่างไรกต็ามปรมิาณน ้าตาลทีจ่ะผลติไดจ้ะขึน้อยู่กบัผลผลติออ้ย    
     เขา้หบีทีซ่ึง่มปีจัจยัทางดา้นสภาพอากาศเขา้มาเกีย่วขอ้งรวมถงึเกีย่วขอ้งกบัพืน้ทีเ่พาะปลกู   และชาวไร่จ านวนมากท าใหใ้นแต่   

ละปีมคีวามคลาดเคลื่อนเรื่องประมาณการผลผลติออ้ยค่อนขา้งสงู  
 

ในกรณีทีม่กีารประมาณการผลผลติน ้าตาลมากเกนิไปและไดม้กีารท าสญัญาซือ้ขายน ้าตาลล่วงหน้าไปตามผลผลติทีป่ระมาณการ 
แต่ต่อมาในภายหลงั ผลผลติไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไวเ้กดิการท าสญัญาเกนิ (Oversold) ผลกระทบคอื ถ้าตลาดราคาน ้าตาลอยู่
ในช่วงขาขึน้ จะท าให้เกดิผลขาดทุนจริงจากการเขา้ท าสญัญาซื้อขายน ้าตาลล่วงหน้า เนื่องจากไม่มกีารขายน ้าตาลจรงิที่อยู่ในราคา
ระดบัสงูเขา้มาทดแทน แต่ในทางกลบักนั ในกรณีทีต่ลาดราคาน ้าตาลอยู่ในขาลง จะท าใหเ้กดิก าไรจรงิจากการเขา้ท าสญัญาซือ้ขายน ้าตาล
ล่วงหน้าเช่นกนั 
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7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 
 
7.1) หลกัทรพัยข์องบริษทั  

ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจ านวน  2,205,121,824 บาท เป็นทุนช าระแลว้ 2,205,116,309.50 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 4,410,243,648 หุน้ เป็นหุน้ทีเ่รยีกช าระแลว้  4,410,232,619 หุน้  มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
 
7.2) หุ้นกู้   

ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 หุน้กูป้ระเภทไม่ดอ้ยสทิธแิละไมม่หีลกัประกนั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ชื่อย่อ อาย ุ ครบก าหนด มูลค่ารวม (ล้านบาท) 

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) ผูถ้ือหุ้น  

      ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบรษิทัทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนหุน้ มดีงันี้ 
 

ล ำดบัท่ี ผู้ถอืหุ้น  จ ำนวนหุ้น
สดัส่วน 

(ร้อยละ)

1 บรษิทั เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลดิ้ง จ ากดั 1,468,242,728            33.29     

2 บรษิทั ไทยเอ็นวดีอีาร ์จ ากดั 132,503,549               3.00       

3 นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 115,355,499               2.62       

4 นายจ ารญู ชนิธรรมมติร์ 113,012,431               2.56       

5 นายกมนดนยั ชนิธรรมมติร์ 102,498,048               2.32       

6 นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร์ 99,799,954                2.26       

7 นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร์ 99,733,643                2.26       

8 นายสมชาย ชนิธรรมมติร์ 96,475,726                2.19       

9 นายพริยิ์พล ชนิธรรมมติร์ 94,586,024                2.14       

10 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 90,398,136                2.05       

รวมหุ้นของผูถ้อืหุ้น 10 อนัดบัแรก 2,412,605,738            54.70     

11 ผูถ้อืหุ้นรายอื่นๆ 1,997,626,881            45.30     

รวมทัง้ส้ิน 4,410,232,619            100.00    

ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563

 
 

หมำยเหต:ุ 
บรษิทั เคเอสแอลชกูาร ์โฮลดิง้ จ ากดั มผีูถ้อืหุน้หลกัคอืกลุ่มครอบครวัชนิธรรมมติร ์ถอืหุน้รอ้ยละ 33 อย่างไรกต็าม สดัสว่น

การถอืหุน้ทีป่รากฎนี้ มไิดแ้สดงว่าผูถ้อืหุน้ในกลุ่มตระกลูชนิธรรมมติรจ์ะมกีารออกเสยีงในเรื่องใดๆไปในทศิทางเดยีวกนั      

บรษิทั เคเอสแอลชกูาร ์โฮลดิง้ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนจ านวน 1,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 100 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่รา

ไวหุ้น้ละ 10 บาท มทีุนทีเ่รยีกช าระแลว้ 100 ลา้นหุน้ คดิเป็น 1,000 ลา้นบาท   
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 ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบรษิทั เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลดิง้ จ ากดั ทีป่รากฏในสมุด
ทะเบยีนหุน้ มดีงันี้ 
 

ล ำดบัท่ี ผู้ถอืหุ้น  จ ำนวนหุ้น
สดัส่วน 

(ร้อยละ)

1 นางนารรีตัน์ ชนิธรรมมติร ์ 12,105,268                12.11     

2 นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมติร ์ 7,847,944                  7.85       

3 นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร ์ 7,764,650                  7.76       

4 นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 6,971,788                  6.97       

5 นายจ ารญู ชนิธรรมมติร์ 5,370,580                  5.37       

6 นายสมชาย ชนิธรรมมติร ์ 5,169,890                  5.17       

7 นายศรณัย์ ชนิธรรมมติร ์ 4,246,828                  4.25       

8 นายกมนดนยั ชนิธรรมมติร ์ 2,906,000                  2.91       

9 นายพริยิ์พล ชนิธรรมมติร ์ 2,906,000                  2.91       

10 นางเยาวนุช เดชวทิกัษ์ 2,900,000                  2.90       

นางสาวเยาวลกัษณ์ ชุตมิาวรพนัธ์ 2,900,000                  2.90       

รวมหุ้นของผูถ้อืหุ้น 10 อนัดบัแรก 61,088,948                61.09     

11 ผูถ้อืหุ้นรายอื่นๆ 38,911,052                38.91     

รวมทัง้ส้ิน 100,000,000               100.00    

ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563

 
          

    หมำยเหต:ุ  
         ผูถ้อืหุน้ล าดบัที ่10 คอืนางเยาวนุช เดชวทิกัษ์ และนางสาวเยาวลกัษณ์ ชุตมิาวรพนัธ ์ถอืหุน้จ านวนเท่ากนั 
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7.4) นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและส ารองตาม
กฎหมายแลว้ของงบการเงนิเฉพาะกจิการ  หากไม่มเีหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงาน
ปกติของบรษิัทอย่างมนีัยส าคญั ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปนัผลให้น าปจัจยัต่าง ๆ มาประกอบการพจิารณา เช่น ผลการด าเนินงาน 
ฐานะทางการเงนิ สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นตน้ ซึง่การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หุน้และ/หรอืความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั ส าหรบัการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหแ้ก่บรษิทั น ้าตาล
ขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) บรษิทัจะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสดและสภาพคล่องรวมถงึความเหมาะสมและความต้องการในการใชเ้งนิ
ของแต่ละบรษิทั ทัง้น้ีบรษิทัฯไม่มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลขัน้ต ่า   

 
7.5) ประวติักำรจำ่ยเงินปันผล  

ประจ ำปี  2558 2559 2560 2561 2562 

เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้)  0.10555555556 0.10 0.05 0.05 0.05 
อตัราเงนิปนัผลจ่ายต่อก าไรสทุธ ิ  
(รอ้ยละ) ของงบการเงนิรวม 

51.90 30.92 11.19 26.00 26.84 

อตัราเงนิปนัผลจ่ายต่อก าไรสทุธ ิ  
(รอ้ยละ) ของงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

51.60 188.24 16.81 (จ่ายเงนิปนัผลจาก
ก าไรสะสม) 

(จ่ายเงนิปนัผลจาก
ก าไรสะสม) 
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 8. โครงสร้ำงกำรจดักำร 
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8.1 คณะกรรมกำรบริษทั  

ณ วนัที ่31ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบรษิทัจ านวน 20 คน ประกอบดว้ย   
1. นายมนู   เลยีวไพโรจน์  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2. นายจ ารญู   ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ 
3. นายพรศลิป์   แตม้ศริชิยั  กรรมการ 
4. นายสขุมุ   โตการณัยเศรษฐ ์  กรรมการ 
5. นายธวทัชยั   โรจนะโชตกิุล  กรรมการ 
6. นางอนิทริา   สขุะนินทร ์  กรรมการ  
7. นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ 
8. นายชลชั   ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ 
9. นายสมชาย   ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ 
10. นางสาวดวงแข  ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ 
11. นายชนะชยั       ชุตมิาวรพนัธ ์    กรรมการ  
12. นายชาตร ี   ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ 
13. นายสมชาต ิ   ชนิธรรมมติร ์  กรรมการ 
14. นายธชัพงษ ์   ภากรศริวิงศ ์  กรรมการ 
15. นายตระการ   ชุณหโรจน์ฤทธิ ์  กรรมการ  
16. พล.ต.อ.บุญเพญ็        บ าเพญ็บุญ  กรรมการอสิระ 
17. นายสทิธ ิ   ลลีะเกษมฤกษ ์  กรรมการอสิระ 
18. นายวรภทัร   โตธนะเกษม  กรรมการอสิระ  
19. นางสาวนงลกัษณ์  พนิยันิตศิาสตร ์  กรรมการอสิระ  
20. นางอญัชล ี     พพิฒันเสรญิ    กรรมการอสิระ 
21. นายศุภชยั   รกัพานิชมณี             กรรมการอสิระ (ลาออกเมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2563) 
หมำยเหต ุบรษิทัอยู่ในระหวา่งด าเนินการพจิารณาแต่งตัง้ผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งแทนกรรมการอสิระทีว่่างหนึ่งคน 
 

คณะกรรมการบรษิทัทัง้ 20 คน ไม่มคีุณสมบตัติอ้งหา้ม ดงันี้ 
1. ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา  
องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั  
        คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยบุคคลซึง่มคีวามรู ้ความสามารถ ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น เป็นผูม้บีทบาท
ส าคญัในการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของบรษิทั  โดยร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสงู วางแผนการด าเนินงานทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาว ตลอดจนมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลตรวจสอบ ใหเ้ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้และตดิตามผลการ
ด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
กรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทั  
คอื นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์หรอื นายพรศลิป์ แตม้ศริชิยั หรอื นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร ์หรอื นายชลชั ชนิธรรม
มติร ์หรอื นางอนิทริา สขุะนินทร ์หรอืนายสขุมุ โตการณัยเศรษฐ ์หรอื นายธวทัชยั  โรจนะโชตกิุล หรอื นายชนะชยั 
ชุตมิาวรพนัธ ์กรรมการสองในแปดคนนี้ ลงลายมอืชื่อร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั
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สดัส่วนและโครงสรำ้งของคณะกรรมกำร 

ล ำดบั 
รำยช่ือ – สกลุ 

ประเภทของกรรมกำร 
ตวัแทน
ผูถ้ือหุ้น 

กรรมกำรท่ี 
ไม่เป็นผูบ้ริหำร 

กรรมกำร 
อิสระ 

กรรมกำรท่ี 
เป็นผูบ้ริหำร 

1 นายมนู   เลยีวไพโรจน์  / /  

2 นายจ ารญู   ชนิธรรมมติร ์ /   / 

3 นายพรศลิป์   แตม้ศริชิยั /   / 

4. นายสขุมุ    โตการณัยเศรษฐ ์ /   / 

5. นายธวทัชยั โรจนะโชตกิุล /   / 

6. นางอนิทริา    สขุะนินทร ์ /   / 

7 นางสาวดวงดาว   ชนิธรรมมติร ์ /   / 

8 นายชลชั   ชนิธรรมมติร ์ /   / 

9 นายสมชาย   ชนิธรรมมติร ์ /   / 

10 นางสาวดวงแข  ชนิธรรมมติร ์ /   / 

11 นายชนะชยั   ชุตมิาวรพนัธ ์ / /   

12 นายชาตร ี  ชนิธรรมมติร ์ / /   

13 นายสมชาต ิ  ชนิธรรมมติร ์ / /   

14 นายธชัพงษ์   ภากรศริวิงศ ์ /   / 

15 นายตระการ   ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ / /   

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

17 นายสทิธ ิ  ลลีะเกษมฤกษ ์  / /  

18 นายวรภทัร   โตธนะเกษม  / /  

19 นางสาวนงลกัษณ์   พนิยันิตศิาสตร*์*  / /  

20 นางอญัชล ี  พพิฒันเสรญิ**  / /  

21 นายศุภชยั รกัพานชิมณี* 
 / 

ลำออก
ระหว่ำงปี  

 รวม  14 10 6* 10 

 สดัส่วน  66.70% 47.62% 28.60% 47.62% 
*ยอดรวมไมน่บักรรมการทีล่าออกระหว่างปี ไดแ้ก่  นายศุภชยั รกัพานิชมณ*ี 
**กรรมการอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิ 2 คน  
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กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั 

การประชุมคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัมากกว่า 6 ครัง้ต่อปี 

โดยก าหนดวนัประชุมไวเ้ป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และแจง้ใหค้ณะกรรมการแต่ละคนทราบโดยท าเป็นตารางนดัประชุม

ประจ าปี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกดิความคล่องตัวต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ในแต่ละเดือน บรษิัทได้จัดให้มีการ

ประชุมคณะกรรมการบรหิาร ซึง่ท าหน้าทีต่ดัสนิใจตามอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั   โดยทุก

ครัง้ทีม่กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั   จะมกีารน าเรื่องทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรหิาร  กลบัมาแจง้ให้

คณะกรรมการบรษิัททราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบั ควบคุม ดูแล การปฏบิตัิงานของฝ่ายจดัการได้อย่าง

ต่อเนื่อง  

โดยในปี2563 มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมด 7 ครัง้ และมกีารประชุมของกรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิาร (ไม่

มฝี่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม) เพิม่อกี 1 ครัง้ เพื่อใหก้รรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารสามารถแสดงความคดิเหน็ในเรื่อง

การท างานและการบรหิารงานไดอ้ย่างอสิระ โดยในปี 2563 ไดม้กีารประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารรวม 1 ครัง้ 

เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2563  ทัง้นี้  มีการจดัส่งวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัทเป็นการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื่อใหก้รรมการมเีวลาศกึษาขอ้มลูในเรื่องต่างๆอย่างเพยีงพอ   

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ประธานกรรมการ  ประธานเจา้หน้าที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ

เลขานุการบรษิทั ร่วมกนัพจิารณาเลอืกเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ  โดยดูใหแ้น่ใจว่าเรื่องทีส่ าคัญไดน้ าเขา้

รวมไวแ้ลว้  และกรรมการแต่ละคนมคีวามเป็นอสิระทีจ่ะเสนอเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์เขา้สูว่าระการประชุม  

ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่

กรรมการจะอภปิรายปญัหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั   นอกจากน้ี ประธานกรรมการส่งเสรมิใหม้กีารใชดุ้ลพนิิจ

ตดัสนิใจ   กรรมการให้ความสนใจกบัทุกวาระที่น าเขา้สู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องการก ากบัดูแลกจิการ   นอกจากนี้ การ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั มกีารเชญิผูบ้รหิารระดบัสงูในแต่ละฝ่ายเขา้ร่วมประชุม เพื่อน าเสนอขอ้มลู ปญัหาและชีแ้จง

รายละเอยีด เพื่อประกอบการตดัสนิใจ   ซึง่เป็นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 

ทัง้ยงัเป็นการเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิผ่านการสอบถามผูบ้รหิารระดบัสงู  อกีทัง้ในบางประเดน็ที่

มขีอ้มูลไม่เพยีงพอ  กรรมการบรษิัทสามารถติดต่อขอขอ้มูลเพิม่เตมิได้ผ่านเลขานุการของบรษิทั และในกรณีทีจ่ าเป็น

อาจจะจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษา หรอื ผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอกเพิม่เตมิ  

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั จะประกอบดว้ย วนัเวลาเริม่ เวลาสิน้สดุประชุม  รายชื่อกรรมการทีเ่ขา้

ประชุมและขาดประชุม  สรุปสาระส าคญัของเรื่องทีเ่สนอ สรุปประเดน็การอภปิรายและขอ้สงัเกต มตคิณะกรรมการและ

ความเหน็ของกรรมการทีไ่มเ่หน็ดว้ย  บรษิทัไดม้กีารจดัเกบ็รายงานการประชุมของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรปูเล่มและ

ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งสามารถสืบค้นง่ายแต่แก้ไขไม่ได้มีการบันทึกและเปิดเผยจ านวนครัง้การเข้าประชุม

คณะกรรมการเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบรษิัทจะจดัขึน้ทุกไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการบรหิารซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกบัผลการด าเนินงานของบรษิัทจะจดัขึ้นทุกเดือนจึงมีการรายงานการประชุมของคณะกรรมการบรหิาร

น าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบดว้ย 
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ตำรำงเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษทัประจ ำปี 2563 
รำยช่ือกรรมกำร คณะ 

กรรมกำร 
บริษทั 

 
 

( 7 ครัง้) 

คณะ 
กรรมกำร 
บริหำร 

 
 

( 12 ครัง้) 

คณะ 
กรรมกำร 
ตรวจสอบ 

 
 

( 5 ครัง้) 

คณะ 
กรรมกำร 
สรรหำและ 
พิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 
( 4 ครัง้) 

คณะ 
กรรมกำร 
บริหำร 
ควำม
เส่ียง 

( 4 ครัง้) 

คณะ 
กรรมกำร 
ก ำกบั
ดแูล
กิจกำร 
(3 ครัง้) 

ประชมุ 
สำมญั 
ผูถ้ือ
หุ้น 

ปี 2562 
(1ครัง้) 

1.นายมนู        เลยีวไพโรจน์ 6/7 - - - - - 1/1 
2.นายจ ารญู     ชนิธรรมมติร ์ 6/7 11/12 - - - - 1/1 
3.นายพรศลิป์   แตม้ศริชิยั 7/7 11/12 - - - - 1/1 
4.นายสขุมุ       โตการณัยเศรษฐ ์ 6/7 12/12 - - - - 1/1 
5.นายธวทัชยั   โรจนะโชตกิุล 7/7 12/12 - - - - 1/1 
6.นางอนิทริา    สขุะนินทร ์ 7/7 12/12 - - - - 1/1 
7.นางสาวดวงดาว   ชนิธรรมมติร ์ 7/7 12/12 - 4/4 - - 1/1 
8.นายชลชั       ชนิธรรมมติร ์ 6/7 12/12 - - 3/4 - 1/1 
9.นายสมชาย   ชนิธรรมมติร ์ 5/7 11/12 - - - - 1/1 
10.นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร ์ 7/7 12/12 - - - - 1/1 
11.นายชนะชยั   ชุตมิาวรพนัธ ์ 4/7 10/12 - - - - 1/1 
12.นายชาตร ี    ชนิธรรมมติร ์ 7/7 - - - - - 1/1 
13.นายสมชาต ิ  ชนิธรรมมติร ์ 7/7 - - - - 3/3 1/1 
14.นายธชัพงษ์   ภากรศริวิงศ ์ 7/7 12/12 - - - - 1/1 
15.นายตระการ   ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ 6/7 12/12 - - - - 1/1 
16.พล.ต.อ.บญุเพญ็   บ าเพญ็บุญ     7/7 - - 4/4 - 3/3 1/1 
17.นายสทิธ ิ           ลลีะเกษมฤกษ ์ 7/7 - 5/5 - 4/4 - 1/1 
18.นายวรภทัร   โตธนะเกษม 7/7 - 5/5 - - 3/3 1/1 
19.นางสาวนงลกัษณ์   พนิยันิตศิาสตร ์ 7/7 - 5/5 4/4 4/4 - 1/1 
20.นางอญัชล ี  พพิฒันเสรญิ 7/7 - 5/5 - - 3/3 1/1 
21.นายศุภชยั  รกัพานิชมณี  6/6 - - 3/4 2/4 - 1/1 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. กรรมการอสิระ จ านวน 7 คน ไดแ้ก่ ล าดบัที ่1,16-21 
2. กรรมการตรวจสอบ 4 คน ไดแ้ก่ ล าดบัที ่17-20 
3. กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 4 คน ไดแ้ก่ ล าดบัที ่7,16,19,21 
4. กรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 คน ไดแ้ก่ ล าดบัที ่8, 17, 19, 21  
5. กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 4 คน ไดแ้ก่ ล าดบัที ่13, 16, 18, 20  
6. ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2563  
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8.2 ผูบ้ริหำร 

ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 คณะผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัประกอบดว้ย 

1. นายจ ารญู    ชนิธรรมมติร ์      ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นายพรศลิป์  แตม้ศริชิยั      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ส านกันวตักรรม 

3. นายสขุมุ     โตการณัยเศรษฐ ์      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายงานบญัชแีละการเงนิ 

4. นายธวทัชยั  โรจนะโชตกิุล      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายงานบรหิารและส านกังาน   

5. นางอนิทริา     สขุะนินทร ์      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายงานพฒันาธุรกจิ 

6. นางสาวดวงดาว   ชนิธรรมมติร ์      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานทรพัยากรบุคคล 

7. นายชลชั                ชนิธรรมมติร ์      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

8. นายธรีะ     สงวนดกีุล      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลุ่มการผลติธุรกจิน ้าตาล 

9. นายธชัชยั      ศุภผลศริ ิ      รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกัเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย/ 

          เลขานุการบรษิทั 

10. นายพริยิพ์ล            ชนิธรรมมติร ์            รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานจดัหาวตัถุดบิ 

11. นายโสมนสั             โพธสิตัย ์                 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

12. นายสนิชยั              สริริตันพลกุล            รกัษาการผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส สายงานบญัช ี

           และการเงนิ (CFO)* / 

           ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

13. นางสาวสภุาพ         ฉนัทวทิย ์                ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  สายงานบญัชแีละการเงนิ  

(CFO) (แทนเมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2563) 

หมำยเหต ุ 
ล าดบัที ่12  พน้จากต าแหน่ง รกัษาการผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส-สายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2563  
ทัง้นี้ไดร้บัต าแหน่ง ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส-ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (เมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2563) 
 

 
8.3 เลขำนุกำรบริษทั 

 คณะกรรมการบรษิัทได้มีมติแต่งตัง้เลขานุการบรษิัทท าหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่กรรมการในการปฎิบตัิตามกฎหมาย

เกีย่วกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่างๆของกรรมการ การจดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้ือหุน้ และการท า

รายงาน ตลอดจนหน้าทีต่่างๆตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมถงึ ปฏบิตังิานดา้น Complianace unit นอกจากนี้บรษิทัไดส้ง่เสรมิให้

เลขานุการบรษิทัไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูเ้พิม่เตมิดา้นกฎหมายหรอืการปฎบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั  

 ปจัจุบนัเลขานุการบรษิัท คอื นายธชัชยั ศุภผลศริ ิซึง่จบการศกึษาและปฏบิตังิานทางดา้นกฎหมายมาเป็นเวลานาน 

และผ่านการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องเลขานุการบรษิทัและหลกัสตูรอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ โดยเปิดเผย

ขอ้มลูไวใ้น (รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั) 
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8.4  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย  

            บรษิทัก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีเ่หมาะสมแก่กรรมการบรษิทั  และมกีารเสนอขอ

อนุมตัิจากผู้ถือหุ้นทุกปี  โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้ด าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชุดย่อย โดยพจิารณาความรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั ตลอดจนขอ้มูลเปรยีบเทยีบ

กบับรษิัทชัน้น าในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั มขีนาดและลกัษณะของธุรกจิที่ใกลเ้คยีงกนั รวมทัง้ผล

ส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิัทไทย(IOD)  รวมถึงผลการด าเนินงานของบรษิัทฯในภาพรวม 

การจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้  

           8.4.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษทั 

โดยค่าตอบแทนกรรมการ  แบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื 

1) ค่าตอบแทนประจ า (Fixed Fee)  ซึง่จะจ่ายใหก้บักรรมการเป็นรายเดอืน  

2) ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (Attendance Fee) เป็นค่าตอบแทนทีจ่่ายใหก้บักรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุใน

แต่ละครัง้ โดยจ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุมเท่านัน้ 

3) โบนัสกรรมการเป็นค่าตอบแทนพเิศษทีจ่่ายใหก้บักรรมการปีละครัง้  โดยพจิารณาจากผลประกอบการของบรษิทัใน

แต่ละปี 

บรษิทัไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่ 25 กุมภาพนัธ ์ 2563 โดย

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ประกอบดว้ย 

 ปีละไม่เกนิ  

1.ค่าตอบแทน – ประธานกรรมการ  540,000 บาท  

2.ค่าตอบแทน – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 540,000 บาท 

3.ค่าตอบแทน – กรรมการ 19 คน 

รายเดอืนๆละ 25,000 บาท + โบนสั  

8,550,000 บาท   

4.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ทีเ่ขา้ประชุม  

 ค่าเบีย้ประชมุประธานคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ขา้ประชมุ           ครัง้ละไม่เกนิ 7,200 บาทต่อคน 

     ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ขา้ประชมุ                      ครัง้ละไม่เกนิ 6,000 บาทต่อคน 

5.ค่าเบีย้ประชุมประธานกรรมการบรหิาร 1,200 บาทต่อครัง้ กรรมการบรหิาร 1,000 บาทต่อครัง้ 

6.สทิธผิลประโยชน์อื่นใด : ไมม่ ี

นอกจากนี้แลว้ ไม่มคีา่ตอบแทนกรรมการในลกัษณะอื่นอกี 
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8.4.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

บรษิัทก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการผู้จดัการใหญ่โดยพจิารณาจากคุณสมบตัิ หน้าที่ความรบัผดิชอบ 

และเปรยีบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัและในตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนผลการ

ด าเนินงานและขนาดของธุรกจิ เพื่อท าใหเ้กดิแรงจงูใจในการพฒันาบรษิทัไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

8.4.3 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร  

ค่าตอบแทนผู้บรหิารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีบ่รษิทัก าหนด   โดยจะเชื่อมโยงกบัผลการด าเนินงานของ

บรษิทัและผลปฏบิตังิานของแต่ละคนทัง้นี้ระดบัของค่าตอบแทนผูบ้รหิารอยู่ในระดบัทีจู่งใจและรกัษาผูบ้รหิารทีม่คีุณภาพตามที่

บรษิทัตอ้งการ  
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1.ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน   
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2563 

 

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร

รำยเดือน บริหำร ตรวจสอบ และพิจำรณำค่ำตอบแทน ก ำกบัดแูลกิจกำร บริหำรควำมเส่ียง (บำท)

1 นายมนู เลยีวไพโรจน์ 30,000.00 - - - - - - 360,000.00

2 นายจ ารญู ชนิธรรมมติร์ 25,000.00 13,200.00 - - - - - 313,200.00

3 นายพรศลิป์ แตม้ศริชิยั 25,000.00 11,000.00 - - - - - 311,000.00

4 นายสุขุม โตการณัยเศรษฐ์ 25,000.00 12,000.00 - - - - - 312,000.00

5 นายธวทัชยั โรจนะโชตกิุล 25,000.00 12,000.00 - - - - - 312,000.00

6 นางอินทริา  สุขะนนิทร์ 25,000.00 12,000.00 - - - - - 312,000.00

7 นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร ์ 25,000.00 12,000.00 - 24,000.00 - - - 336,000.00

8 นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ 25,000.00 12,000.00 - - - 18,000.00 - 330,000.00

9 นายสมชาย ชนิธรรมมติร ์ 25,000.00 11,000.00 - - - - - 311,000.00

10 นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร์ 25,000.00 12,000.00 - - - - - 312,000.00

ล ำดบั รำยช่ือ รวมสทุธิโบนัสค่ำตอบแทน

ปี 2563 

เบีย้ประชมุ
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     หมำยเหต ุ 1.ค่าตอบแทนดงักล่าวไมร่วมค่าตอบแทนกรรมการในบรษิทัย่อย   
                    2.นายศุภชยั รกัพานชิมณ ี(กรรมการอสิระ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน) ล าดบัที ่21 ลาออกมผีลวนัที ่30 กนัยายน 2563 

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร

รำยเดือน บริหำร ตรวจสอบ และพิจำรณำค่ำตอบแทน ก ำกบัดแูลกิจกำร บริหำรควำมเส่ียง (บำท)

11 นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 25,000.00 10,000.00 - - - - - 310,000.00

12 นายชาตรี ชนิธรรมมติร์ 25,000.00 - - - - - - 300,000.00

13 นายสมชาต ิ ชนิธรรมมติร์ 25,000.00 - - - 18,000.00 - - 318,000.00

14 นายธชัพงษ์ ภากรศริวิงศ์ 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.บุญเพญ็ บ าเพญ็บุญ 25,000.00 - - 28,800.00 18,000.00 - - 346,800.00

17 นายสทิธ ิ ลลีะเกษมฤกษ์ 30,000.00 - 36,000.00 - - 18,000.00 - 414,000.00

18 นายวรภทัร โตธนะเกษม 25,000.00 - 18,000.00 - 21,600.00 - - 339,600.00

19 นางสาวนงลกัษณ์ พนิยันติศิาสตร์ 25,000.00 - 30,000.00 24,000.00 - 28,800.00 - 382,800.00

20 นางอญัชล ี พพิฒันเสรญิ 25,000.00 - 30,000.00 - 18,000.00 - - 348,000.00

21 นายศุภชยั รกัพานชิมณี 25,000.00 - - 18,000.00 - 12,000.00 - 264,166.67

รวม 141,200.00 114,000.00 94,800.00 75,600.00 76,800.00 - 6,856,566.67

ล ำดบั รำยช่ือ รวมสทุธิโบนัสค่ำตอบแทน

ปี 2563 

เบีย้ประชมุ
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2. ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรในปีท่ีผำ่นมำ 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร   รวมจ านวน 13 คน (ตามรายชื่อคณะผูบ้รหิารระดบัสงู)  มคี่าตอบแทน  อนัไดแ้ก่  เงนิเดอืนและ

โบนสั  รวมเป็นเงนิ 49,648,839.60 ลา้นบาท  

 

3. ค่ำตอบแทนอ่ืน 

บรษิทัฯมรีะเบยีบก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผูบ้รหิารระดบัสงูในลกัษณะอื่น เช่น รถยนตป์ระจ าต าแหน่ง  

ค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ ค่าใชจ้่ายบ ารุงรกัษา  กองทุนส ารองเลีย้งชพี และสวสัดกิารอื่นๆ ในสถานะพนกังานบรษิทัฯ 

         

8.5 บุคลำกร   

 ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 ขอ้มลูเกีย่วกบับุคลากรของบรษิทัมดีงันี้  

  งบรวม งบเฉพาะกจิการ 

  2563 2562 2563 2562 

จ านวนพนกังานถวัเฉลีย่ (คน)     

ช่วงฤดกูารผลติ 5,791 6,118 1,972 2,169 

ช่วงปกต ิ 4,269 4,639 1,506 1,689 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน (ลา้นบาท)  1,266.15 1,461.84 520.41 624.27 

       

              ณ วนัที ่31 ตุลาคม  2563 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีม่นียัส าคญัอนัมผีลกระทบทางดา้นลบต่อบรษิทั 
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นโยบำยในกำรพฒันำพนักงำน 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัพนกังานขององคก์รมาโดยตลอด  และมกีารก าหนดนโยบายเรื่องการฝึกอบรมและการพฒันา

ทรพัยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ   เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีความ

เจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานในสายงานของตนโดยก าหนดเป้าหมายใหบุ้คลากรทกุคนเขา้รบัการอบรมใหส้อดคลอ้งกบัทศิทาง

และกลยุทธข์องบรษิทั  มกีารจดัอบรมทัง้ในบรษิทัโดยเชญิวทิยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนกังานในเรื่องต่างๆทีเ่กีย่วกบัการ

ท างานรวมทัง้เรื่องจรยิธรรม และให้พนักงานเขา้ร่วมอบรมและสมัมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้กบับรษิัทอื่นๆภายนอกบรษิัทด้วย 

นอกจากนี้ บรษิัทมกีารวางแผนการอบรม  และสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้สนับสนุนให้มกีารสื่อสาร

เพื่อถ่ายทอดและบรหิารความรู ้(Knowledge Management) ร่วมกนัระหว่างพนักงานในองคก์ร  โดยรวบรวมองคค์วามรูท้ีม่อียู่

ในองค์กรมาพฒันาเป็นระบบเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเขา้ถึงองค์ความรู้ต่างๆผ่านระบบเวบ็ไซต์ภายใน(Intranet) และ

สามารถน ามาเป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอการพฒันาตนเอง 

  

กำรจดัสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมแก่พนักงำนและให้กำรสนับสนุนอ่ืนๆ  
กลุ่มบรษิทัยงัได้จดัสวสัดกิารและสิง่อ านวยความสะดวกนอกเหนือจากที่กฎหมายฯ ก าหนดให้แก่พนักงานทุกระดบั 

โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิคุณภาพชวีติและเพิม่ความมัน่คงในอนาคตของพนักงาน เช่น กองทุนเงนิส ารองเลี้ยงชพี , การ
ประกนัชวีติกลุ่มและประกนัอุบตัเิหตุ, โครงการบา้นสรา้งสุขจากธนาคารอาคารสงเคราะห ์(ธอส.) ซึง่เป็นสวสัดกิารสนิเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศยัในอตัราดอกเบีย้พเิศษส าหรบัพนักงาน KSL และโครงการ Corporate Synergy บา้นสรา้งสุข (เฟส 2) โดยเพิม่เตมิใน
สว่นของเรื่องสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่อาศยัแก่พนกังานประจ ารายวนั โครงการ UOB Workplace Banking ซึง่เป็นความร่วมมอืของ KSL 
และธนาคารยูโอบีในการจัดหาสวัสดิการในรูปแบบเงินฝากประจ าและสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่พนักงาน KSL 
สวสัดกิารเงนิกูย้มืและเงนิช่วยเหลอืตามวาระต่างๆ รวมไปถงึการสง่เสรมิใหเ้กดิความสมดุลระหว่างการท างานและการด ารงชีวติ
ของพนกังาน โดยจดัสรรวนัลาหยุดพกัผ่อนใหแ้บบขัน้บนัไดตามอายุงาน 

 
 กำรให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม   

กลุ่มบรษิทัฯไดใ้หค้วามส าคญัต่อพนกังานของบรษิทัทุกระดบัชัน้ ไม่มกีารแบ่งแยกเชือ้ชาต ิศาสนาไม่ว่าเพศหญงิหรอื
ชาย โดยพนักงานทุกคนต่างมสีทิธเิท่าเทียมกนัและได้รบัการปฏบิตัิอย่างเสมอภาค และมีสทิธไิด้รบัสวสัดกิารตามต าแหน่ง
หน้าที่ที่พงึไดโ้ดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ และในการพจิารณาปรบัต าแหน่งหรอืเงนิเดอืนของพนักงานบรษิัท ได้ด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการซึง่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารจากฝา่ยต่างๆ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรม  

 
ด้ำนสิทธิและเสรีภำพ   

กลุ่มบริษัทได้จดัท าข่าวประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทาง Intranet เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและการ
ด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัอย่างทัว่ถงึและทนัท่วงท ีรวมไปถงึการเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงออกทางความคดิหรอืรวมกลุ่มเพื่อ
เจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆ เพื่อรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะอนัจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานและการพฒันาขององค์กร
ต่อไป    
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9. กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 

9.1)        นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรสู่ควำมยัง่ยืน  

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ในฐานะผูน้ าองคก์ร ไดด้ าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และมคีวามมุ่งมัน่

ในการด าเนินธุรกจิและพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยนื โดยยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกจิทีด่ ี 

ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินกจิกรรมต่างๆ ดงันี้  

1. คณะกรรมการบรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย์ (CG Code) และสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย(IOD) นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ

และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนหลกัเกณฑ์ในระดบัสากลเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ต่างๆ เช่น 

ASEAN CG Scorecard  เป็นต้น  ทัง้นี้ บรษิทัฯ ได้รบัการประเมนิผลจากโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกจิการของ

บรษิัทจดทะเบยีน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจ าปี 2563 โดยสมาคม

สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ในเกณฑด์เีลศิ (Excellent) เป็นปีที ่3 ตดิต่อกนั  

2. ได้คะแนนประเมนิ 100 คะแนนเต็ม จากผลประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (AGM 
Checklist ) จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  
3. ไดร้บัประกาศนียบตัรรบัรองฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (Recertification)   
ซึง่เป็นการต่ออายุรบัรองเป็นวาระทีส่องของบรษิทั 
4. จดัอบรมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารให้กบัพนักงานใหม่ทุกระดบั โดยผ่านหลกัสูตร “ KSL Basic Knowledge 2020 ”  
เรื่อง จรยิธรรมธุรกจิและมาตราการเพื่อป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และเพื่อส่งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจ แก่พนักงาน
ในวนัที ่20-22กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
5. จดักจิกรรม KSL CG & Anti-Corruption Day 2020 ภายใต้ธมีงาน “ เพราะ CG คอื รากฐานของ KSL” เพื่อสรา้ง
ความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบั นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ รวมทัง้การต่อต้าน
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ แก่ ผูบ้รหิารและพนกังาน เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 2563  
6. เผยแพร่นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ คู่มอืมาตรการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ ใน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัและเวบ็ไซต์ภายใน (Intranet) เพื่อใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯทุกกลุ่ม
รบัทราบ และยดึถอืเป็นเป็นแนวทางในการปฎบิตังิาน  
7. ปรบัปรุงจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ , ปรบัปรุงคู่มอืการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่   

 
       นโยบายการก ากบัดูแลกจิการประกอบดว้ย 7 หมวด คอื หมวดที ่1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้, หมวดที ่2. การปฏบิตัต่ิอผู้

ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั, หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มสี่วนได้เสยี, หมวดที่ 4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส, หมวดที่ 5. 

บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ, หมวดที ่6. การต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ และหมวดที ่7. การใหข้อ้มูลการกระท าผดิ

และการทุจรติ   

                   ทัง้นี้บรษิทัฯไดด้ าเนินการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ภายใตน้โยบายในระหว่างปีทีผ่่านมา  
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หมวดท่ี 1 : สิทธิของผูถื้อหุ้น 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุมและส่งค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเป็น

การล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง  30 พฤศจกิายน 2563 เพื่อการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นในเดอืนกุมภาพนัธ์ของปี

ถดัไป โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบุ

ขัน้ตอนทีช่ดัเจนไวใ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ ที ่www.kslgroup.com สว่นของ “ การประชุมผูถ้อืหุน้ ”  

2. แจง้วธิกีารลงคะแนนและนบัคะแนนก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้และใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง 

3. น าเสนอค่าตอบแทน รวมทัง้หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแต่ละต าแหน่งที่ชัดเจน ได้แก่ 

ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนประจ าปี ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิป็นประจ าทุกปี  

4. บรษิัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการแบบรายบุคคล   โดยเสนอชื่อกรรมการใหผู้้ถือหุ้น

ลงคะแนนทลีะคน  

5. ผู้ถอืหุ้นสามารถดาวน์โหลดขอ้มูลต่างๆของบรษิัทไดท้ี่ www.kslgroup.com ซึ่งจะมขีอ้มูลทางการเงนิ ขอ้มูลทัว่ไป

ของบรษิทัรวมถงึขอ้มูลการประชุม ซึง่จะอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้ือหุ้นและผูท้ี่สนใจศกึษาสารสนเทศของบรษิทัได ้ อกีทัง้ยงั

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

6. บรษิัทมีนโยบายที่จะอ านวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธิและออกเสยีงอย่างเต็มที่ เช่น มีวนั

ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธเิขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาและมมีตอินุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี และก่อนที่

จะมวีนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธริบัเงนิปนัผล เพื่อเป็นการรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเลอืกทีจ่ะถอืหุน้เพื่อรบัเงนิปนัผล

หรอืไม่  และบรษิัทฯ ได้ใหค้วามส าคญัต่อการประชุมผูถ้ือหุ้น โดยอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิให้ผูถ้ือหุ้นรวมถงึนักลงทุน

สถาบนัเขา้ร่วมประชุม  ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัองัคารที ่25 กุมภาพนัธ ์

2563 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งกมลทพิย ์2-3 ชัน้ 2  โรงแรมเดอะสโุกศล  เลขที ่477 ถนนศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท  เขตราช

เทว ี กรุงเทพมหานคร  ซึง่เป็นสถานทีท่ีส่ะดวกต่อการเดนิทาง นอกจากน้ี บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้จดัสง่เอกสารลงทะเบยีน

เขา้ร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชุมและบรษิัทจดัช่องทางการ

ลงทะเบยีน ณ สถานที่จดัการประชุมส าหรบัผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบนั โดยบรษิัทฯ ได้น าเทคโนโลยีระบบ

บารโ์ค้ด (Barcode) มาใชก้บัการประชุมผู้ถือหุ้นทัง้การลงทะเบยีนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้การด าเนินการ

ประชุมสามารถกระท าไดร้วดเรว็ถูกตอ้งแม่นย า  

7. ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่1/2563  บรษิทัฯไดก้ าหนดวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ไวเ้ป็น

เรื่องๆ อย่างชดัเจน เช่น  วาระงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน   วาระจดัสรรเงนิก าไรเพื่อจ่ายปนัผลและส ารองตาม

กฎหมาย  วาระการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ  วาระการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ  วาระ

การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัช ี 

8. ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่1/2563 ประธานกรรมการไดแ้จ้งกฎเกณฑส์ าหรบัการประชุมและ

วธิกีารออกเสยีงลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบ ในการประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมในการตรวจสอบการด าเนินงาน

ของบรษิัทฯ  แสดงความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ  บรษิัทมกีารบนัทกึการถ่ายวดิทีศัน์ บนัทกึภาพและเสยีงการประชุม 

ทัง้นี้ บรษิัทไม่มนีโยบายลดิรอนสทิธขิองผู้ถือหุ้นในการรบัรู้สารสนเทศของบรษิัท เช่น ไม่มกีารแจกเอกสารที่มขี้อมู ลส าคญั

http://www.kslgroup.com/
mailto:ir@kslgroup.com
mailto:secretary@kslgroup.com
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เพิม่เตมิอย่างกะทนัหนั ไม่มกีารเพิม่วาระอื่นๆทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูลส าคญัใดๆโดยไม่ ได้

แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ไม่จ ากดัสทิธใินการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ทีม่าสาย เป็นตน้  

 9. รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่1/2563  มกีารบนัทกึการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อใหผู้ถ้อื

หุน้สามารถตรวจสอบได ้ มกีารบนัทกึเกีย่วกบัการแจ้งวธิกีารลงคะแนนและนับคะแนน  และบนัทกึรายชื่อพรอ้มต าแหน่งของ

กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึบนัทกึประเดน็ค าถามค าตอบทีผู่ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืเสนอความคดิเหน็ พรอ้มทัง้บนัทกึ

จ านวนคะแนนเสยีงทีไ่ดร้บัในแต่ละวาระ  ซึง่ทางบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุม ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 วนั

นบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้  

10. คณะกรรมการบรษิทั ไม่มกีารถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่า รอ้ยละ 25 ของหุน้ทีอ่อกแล้วของบรษิทั  

 

หมวดท่ี 2 : กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

1. บรษิทัใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง ทัง้นี้ บรษิทัมหีุน้ประเภทเดยีว คอื  

หุน้สามญั  

         2. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า  ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 ถงึ  30 

พฤศจกิายน  2563 โดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้ประกาศหลกัเกณฑ ์

และระบุขัน้ตอนทีช่ดัเจนไวใ้นเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ ที ่www.kslgroup.com สว่นของ “ การประชุมผูถ้อืหุน้” ซึง่ภายหลงัทีร่บัเรื่อง 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั จะพจิารณากลัน่กรองตามกระบวนการต่อไปอย่างไรกต็ามทีผ่่านมาไม่มกีารเสนอชื่อแต่อย่างใด  

3. บรษิทัฯ ไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงไดเ้องในแต่

ละวาระ ไปพรอ้มกบัหนังสอืนดัประชุม  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบ

อ านาจให้กรรมการอสิระหรอืบุคคลอื่น เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน พร้อมทัง้เผยแพร่ หนังสอืเชิญประชุมฉบับ

สมบรูณ์ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้า 30 วนัก่อนวนัประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูก่อน

วนัประชุม  

4. บรษิัทฯไดก้ าหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบรษิัท  โดยให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานที่รบัทราบ

ขอ้มลูภายในทีม่นีัยส าคญัทีอ่าจสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรพัย ์งดการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นระยะเวลาหนึ่ง

เดอืน ก่อนจะมกีารประกาศผลการด าเนินงาน หรอื ขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน (หมวดที ่2 – การปฏบิตัต่ิอผูถ้อื

หุน้อย่างเท่าเทยีมกนั) นอกจากนัน้ บรษิทัฯใชม้าตรการแจง้เตอืนกรรมการและผูบ้รหิารล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการ

เปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ว่าใหง้ดซือ้ขายหลกัทรพัยบ์รษิทัฯ ตัง้แต่วนัใดถงึวนัใดอย่างชดัแจง้ ผ่านเลขานุการฯบรษิัทและ

รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารและกรรมการบรษิัททราบทุกครัง้ ถึงการเปลี่ยนแปลงหลกัทรพัย์ของกรรมการและ

ผูบ้รหิาร(หากม)ีเพื่อความโปร่งใส กบัแจ้งข่าวจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กรณีมกีาร

กระท าผดิเกี่ยวกบัการใช้ขอ้มูลภายใน  เพื่อให้กรรมการและผู้บรหิารใช้ความระมดัระวงัเกี่ยวกบัการใช้หรอือาจถูกมองว่าใช้

ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
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 5. บรษิทัมมีาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชข้อ้มลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทาง

มชิอบ (แสดงรายละเอยีดในหวัขอ้ เรื่องการดแูลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน) 

 6. บรษิทัได้ก าหนดขอ้บงัคบัของบรษิทัว่า กรรมการบรษิทัจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั

หรอืหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชนจ ากดัอื่นที่ประกอบ

กจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไม่ได ้เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนที่จะมี

มตแิต่งตัง้  และกรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้หากมสีว่นไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใดๆ ทีบ่รษิทั

ท าขึน้ในระหว่างรอบปีบญัช ี หรอืถอืหุน้หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในระหว่างรอบปีบญัชใีนบรษิทัหรอืบรษิทัในเครอื   

    ทัง้นี้  บรษิัทส่งเสรมิให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สยีของกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้เกี่ยวขอ้งต่อคณะกรรมการ ผ่าน

วาระการประชุมของคณะกรรมการบรษิทั   นอกจากนี้ กรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งจะไม่มสีทิธอิอก

เสยีงในวาระดงักล่าว  

7.  ในปีทีผ่่านมา ไม่เคยเกดิกรณีทีก่รรมการ/ผูบ้รหิารของบรษิทัมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน และบรษิทัไม่

มกีารฝา่ฝืนหรอืไม่ปฎบิตัติามหลกัเกณฑก์ารท ารายการระหว่างกนั 

8.บรษิทัไมม่รีายการทีเ่กีย่วโยงกนั (Related Parties Transaction) ทีต่อ้งขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้  

 

หมวดท่ี 3 : บทบำทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

   คณะกรรมการบรษิทัฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ผูม้สีว่นได้ 

เสยีภายใน ไดแ้ก่  ผูถ้อืหุน้ พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ไดแ้ก่ ลกูคา้ คู่คา้ คู่แขง่ทางการคา้ เจา้หนี้ และชุมชนทีบ่รษิทั 

ตัง้อยู่  ในอดตีทีผ่่านมา บรษิทัด าเนินนโยบายต่าง ๆ ในการสรา้งจรยิธรรมการด าเนินธุรกจิมาโดยตลอด   

ผูถ้ือหุ้น 

          บรษิัทฯ มนีโยบายการก ากบัดูแลกจิการและแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัสทิธขิองผู้ถือหุ้นและการปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่า

เทยีมกนัและก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกจิใหส้อดคลอ้งกนั   

พนักงำน 
 บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อพนกังานของบรษิทัทุกระดบัชัน้ ไม่มกีารแบ่งแยกเชือ้ชาต ิศาสนา เพศ โดยพนกังานทุกคน 
ต่างมสีทิธเิท่าเทยีมกนัและไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเสมอภาค นอกจากนี้บรษิทัไดก้ าหนดเงื่อนไขการจา้งงานทีเ่ป็นธรรมส าห รบั
พนักงาน และมนีโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยใหพ้นักงานได้รบั
ค่าตอบแทนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เช่น เงนิเดอืน โบนัสทีเ่หมาะสมตามผลปฏบิตังิานของพนักงาน และผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ  
            บรษิัทยงัมกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี เพื่อสรา้งหลกัประกนัให้แก่พนักงานภายในบรษิทั รวมถงึการสนับสนุน 
การพฒันาความรู้และศกัยภาพของพนักงานให้พรอ้มส าหรบัปฏบิตัิงานและพฒันาองคก์ร  และเปิดเผยตวัเลขจ านวนชัว่โมง
เฉลีย่ ของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี รวมเปิดเผยสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ อตัราการหยุดงาน และอตัราการเจบ็ป่วยจากการ
ท างาน   (รายละเอยีดในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื)   
ลูกค้ำ 

    บรษิัทใช้ระบบการจดัการคุณภาพในระดบัสากล  เช่น  ISO 9001:2015,  FSSC 22000,  GMP,  HACCP,  HALAL, 

KOSHER  Bonsucro และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าบริษัทมุ่งเน้นและให้

ความส าคญัด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลติภัณฑ์สนิค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และบรกิารในระดบัโลก ตลอดจนรกัษา
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ความลบัของลกูคา้โดยเคร่งครดั โดยไม่น ามาเปิดเผย หรอืใชป้ระโยชน์ในทางมชิอบ ตลอดจนการจดัช่องทางการตดิต่อส าหรบั

ลกูคา้ เพื่อแนะน าตชิม หรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีนโดยเฉลีย่แลว้ บรษิทัฯจะไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะประมาณ 40-50 ครัง้ต่อ

ปีส าหรบัการด าเนินการของโรงงานน ้าตาลทราย 5 แห่ง เพื่อให้มัน่ใจว่าการท าธุรกิจกับบรษิัทฯ จะไม่มีข้อขดัแย้งใดๆกับ

มาตรฐานทีล่กูคา้ยดึถอือยู่ บรษิทัไดว้่าจา้ง หน่วยงานภายนอกมาประเมนิการด าเนินการและใหก้ารรบัรองในสว่นของมาตรฐาน

แรงงานตามมาตรฐานของลกูคา้ดว้ย 

คู่ค้ำ  

       คู่คา้ของบรษิทันัน้ นอกจากหมายถงึคู่สญัญาในการซือ้ขายและการจา้งระหว่างกนัแลว้ ยงัรวมไปถงึผูร้่วมลงทุนกบับรษิทั

ในบางกจิการด้วย    บรษิัทค านึงถึงสทิธติามกฎหมายและสิทธติามสญัญาร่วมทุนมาโดยตลอด โดยยดึหลกัสุจรติ ความเท่า

เทยีมกนัและสทิธทิีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์จากเงนิทีล่งทุน    บรษิทัมนีโยบายการก ากบัดแูลกจิการและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคู่คา้ใน

หมวดที ่3 ว่าด้วยบทบาทของผูม้สี่วนได้เสยีว่าสนับสนุนการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรแีละเ ป็นธรรม  ความเสมอภาคในการ

ด าเนินธุรกจิและผลประโยชน์ร่วมกนั  การจดัซือ้จดัจา้งอย่างโปร่งใสและยุตธิรรม บรษิทัก าหนดคุณสมบตัขิองคู่คา้ทีม่สีทิธเิขา้

เสนอราคาและประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนัซึง่ขอ้มลูและเงื่อนไขการจดัซือ้จดัจา้งทีถู่กตอ้งครบถว้นแก่คู่คา้ทีม่สีทิธเิสนอราคาโดย

วธิทีีเ่ปิดเผและเท่าเทยีมกนั รกัษาขอ้มูลการเสนอราคาทีไ่ดร้บัจากคู่คา้ไวเ้ป็นความลบัไม่เปิดเผยแก่คู่คา้ทีเ่สนอราคารายอื่น ไม่

เรียกไม่รับผลประโยชน์ใดๆ  จากคู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้ท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท   และได้ก าหนดไว้ใน

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกนัส าหรบัการท างานของผูร้บัจา้งในสถานประกอบการต่างๆนัน้ บรษิทัจะจดัเตรยีม

สภาพการท างานทีป่ลอดภยัแก่ผูร้บัจา้งและก าชบัใหผู้ร้บัจา้งปฏบิตัติามกฎความปลอดภยัของบรษิทัอย่างเคร่งครดัดว้ย เมื่องาน

แลว้เสรจ็  บรษิทัมขี ัน้ตอนการตรวจรบังานทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรมและช าระค่าสนิคา้หรอืค่าจา้งภายในเวลาทีเ่หมาะสม  บรษิัท

โดยฝ่ายจดัซือ้ไดส้ือ่สารกบัคู่คา้ (supplier) ดว้ยช่องทางต่างๆ ในเรื่องทีส่ าคญั และจดัช่องทางรอ้งเรยีนและแจง้ขอ้มลูแก่ บรษิทั

โดยแจง้ใหคู้่คา้ทราบ  

        นอกจากนัน้ ในปี 2563 บริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งคู่ค้าถึงนโยบายการก ากับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการ

คอรร์ปัชัน่ของบรษิทัใหร้บัทราบ ทัง้นี้ หน่วยจดัซือ้สว่นกลางขอใหห้วัหน้าแผนกพสัดุทุกโรงงานทีม่กีารจดัซือ้ทอ้งถิน่ส่งหนงัสอื

รบัทราบนโยบายการต่อตา้นการคอรปัชัน่ใหผู้ข้ายทอ้งถิน่รบัทราบดว้ย 

เจ้ำหน้ี 

        บรษิทัมนีโยบายปฏบิตัติามเงื่อนไข สญัญา และขอ้ผกูพนัทีต่กลงทีม่กีบัเจา้หนี้ทัง้ในการช าระหนี้ตรงตามก าหนดเวลา การ

ใชบ้รกิารทางการเงนิทีเ่หมาะสมแก่ธุรกจิของบรษิทั การใหแ้ละรกัษาหลกัประกนั และเงื่อนไขอื่นๆ ทีก่ าหนด เช่น รายงานขอ้มูล

ทางการเงนิของบรษิทัทีถู่กตอ้งแก่เจา้หนี้เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะหส์นิเชื่อ การรกัษาอตัราสว่นหนี้สนิและทุน เป็นตน้ ในการ

ด าเนินงาน บรษิทัไดส้รา้งความไวว้างใจใหก้บัเจา้หนี้ผ่านการบรหิารงานอย่างมจีรรยาบรรณ และอ านวยความสะดวกดา้นขอ้มูล 

ขา่วสาร เพื่อสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบับรษิทัผ่านทางรายงานประจ าปีและรายงาน 56-1 กบัสถานะทางการเงนิของบรษิทัอย่าง 

เปิดเผยผ่านทางงบการเงนิทีไ่ดจ้ดัท าและรบัรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป และไดก้ าหนดวธิปีฎบิตัิ 

ไวใ้นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกนั 

คู่แข่ง 

       บรษิทัมนีโยบายสนับสนุนการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรแีละเป็นธรรม และไดก้ าหนดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิว่า

บุคลากรตอ้งไม่ด าเนินธุรกจิของบรษิทัโดยท าลายหรอืกดีกนัคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิทีีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรอืใชว้ธิกีารใดๆให้
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ได้มาซึ่งขอ้มูลของคู่แข่งอย่างผดิกฎหมาย ในทางปฏบิตัิ คู่แข่งในอุตสาหกรรมจะเป็นสมาชกิในสมาคมเดยีวกนัซึ่งได้ประชุม

ปรกึษาหารอืและแบ่งปนัขอ้มลูกนัอยู่เป็นประจ า จงึไม่ปรากฏว่ามกีารปฏบิตัต่ิอคู่แขง่อย่างไม่เป็นธรรม 

ชุมชน/สงัคม 

         บริษัทฯให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยัง่ยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมทัง้ปฏิบัติตาม

กฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ บรษิทัไดส้่งเสรมิใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัมสีว่นร่วมในการจดักจิกรรม 

หรอื เขา้ไปมสี่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ และเสรมิสรา้งประโยชน์ของ

ชุมชนและสงัคมทีบ่รษิทัไดเ้ขา้ไปด าเนินธุรกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ปลกูฝงัจติส านึก และสง่เสรมิใหพ้นกังานและ

ผูเ้กีย่วขอ้งมหีน้าทีร่บัผดิชอบและท าประโยชน์ใหก้บัชุมชนและสงัคม เปิดโอกาสใหชุ้มชนและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มมสีว่นร่วมใน

กจิกรรมหรอืโครงการต่างๆของบรษิทั  รวมทัง้เสนอความเหน็และใหข้อ้เสนอแนะหรอืรอ้งเรยีนที่เป็นผลมาจากการด าเนินงาน

ของบรษิทั 

ด้ำนสิทธิมนุษยชน 

 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไม่เกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมิุษยชน โดยบรษิทัก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ ว่า
บรษิัทสนับสนุนและเคารพสทิธมินุษยชน และด าเนินธุรกจิให้สอดคลอ้งกบัหลกัการและเจตนารมณ์ของปฎญิญาและอนุสญัญา
ของสหประชาชาต ิและขอ้ตกลงระหว่างประเทศอื่นๆทีป่ระเทศไทยเป็นภาค ีและจะไม่มสี่วนร่วมกบัการกระท าใดๆทีข่ดัต่อหลกั
สทิธมินุษยชน  สถานประกอบการแต่ละแห่งของบรษิทัในกลุ่มไดแ้สดงเจตนารมณ์ใหป้รากฏเด่นชัดว่าบรษิทัฯไม่ใชแ้รงงานเดก็
และแรงงานบงัคบั โดยประกาศใหชุ้มชนทราบโดยทัว่กนัผ่านช่องทางต่างๆ  
ด้ำนส่ิงแวดล้อม 
 บรษิทัมนีโยบายการก ากบัดแูลกจิการและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มว่า บรษิทัไดส้่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังาน
ใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละพลงังานอย่างประหยดั บรษิทัสนบัสนุนการน าวสัดุกลบัมาใชใ้หม่บรษิทัใหค้วามส าคญัอย่างยิง่กบัการ
ใชว้ตัถุดบิและของเหลอืใชใ้หคุ้ม้ค่าทีสุ่ดโดยหมุนเวยีนไปใชใ้นกระบวนการผลติต่างๆ   ส่วนทีโ่รงงานจะเน้นการรกัษาคุณภาพ
ของสิง่แวดล้อม ไม่ปล่อยของเสยีหรอืมลภาวะสู่ชุมชน บริษัทได้มีการน าเครื่ องดักจบัฝุ่นละอองที่ทนัสมยัมาใช้ เพื่อรกัษา
สภาพแวดล้อมโดยรอบบรษิัทพฒันาระบบบ าบดัน ้าเสยีจากกระบวนการผลติให้สะอาดพอที่จะน ากลบัมาใช้หรอืปล่อยกลบัสู่
แหล่งน ้าธรรมชาตไิด้และไดส้รา้งระบบบ าบดัน ้าคอนเดนเสทจากกระบวนการผลติแอลกอฮอล ์(โครงการต้นแบบ Submerged 
Aerated Fixed Film – SAF) ขึ้นที่โรงงานในอ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ บริษัทได้ปฎิบัติตามกฎหมาย
สิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั และไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่ างาน รวมถงึ
ก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกจิภายใต้มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม มกีารส่งเสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและคุม้ค่า 
ก าหนดใหพ้นกังานตอ้งเอาใจใสแ่ละปฏบิตังิานดว้ยจติส านึกถงึความปลอดภยัและค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม และฝึกอบรมพนกังานใน
เรื่องสิง่แวดลอ้ม (รายละเอยีดในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื)   
ด้ำนทรพัยสิ์นทำงปัญญำ 
 บรษิัทฯเคารพสทิธใินทรพัย์สนิทางปญัญาของบุคคลอื่นและใช้ความระมดัระวงัมใิห้เกิดขอ้กล่าวหาหรอืเสีย่งต่อข้อ
กล่าวหาว่าละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่น อน่ึง เน่ืองจากความเสีย่งทางกฎหมายในเรื่องน้ีเป็นเรื่องทีต่อ้งระมดัระวงั
เพราะความไม่คุน้เคยกบัประเดน็กฎหมายของบุคลากร บรษิทัฯจงึไดก้ าหนดรายละเอยีดเพิม่เตมิในจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯว่า บุคลากรตอ้งเคารพสทิธทิีช่อบดว้ยกฎหมายในทรพัยส์นิทางปญัญาของบุคคลอื่น โดยไม่ใชง้านสรา้งสรรค์
หรอืทรพัย์สนิทางปญัญาของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รบัอนุญาต ในกรณีที่มขีอ้สงสยัว่าการกระท าใดของหน่วยงานใดจะเป็นการ
ละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของบุคคลอื่นหรอืไม่ ควรปรกึษาฝา่ยกฎหมายของบรษิทัฯก่อน ทัง้น้ี จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ
ได้ให้ความหมายของทรพัย์สนิทางปญัญาไว้ครอบคลุมเพียงพอว่า รวมถึงลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครื่องหมายการค้า ขอ้มูลคู่ค้า 
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ขอ้มูลลูกคา้ สตูรการผลติ ตลอดจนขอ้มูลหรอืสิง่อื่นๆ ทีถ่อืเป็นความลบัทางการคา้ ในทางปฏบิตั ิปรากฏว่ามกีารปรกึษาหารอื
เรื่องน้ีบ่อยครัง้ และสามารถป้องกนัการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่นโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ไดห้ลายกรณี 
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน/หน่วยงำนของรฐั 

 บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายทีใ่ชค้วบคุมกจิการของบรษิทัและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ทีก่ ากบัดแูลโดยองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและราชการส่วนกลาง ให้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานของรฐัในการพฒันาท้องถิ่นตามความเหมาะสม กลุ่มบรษิัท

ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆในพืน้ทีเ่พื่อใหแ้น่ใจว่ากลุ่มบรษิทัไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของทางราชการ

โดยไม่บกพร่อง เช่น การติดต่อประสานกบัเทศบาลต าบล ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม ส านักงานทรพัยากรน ้าบาดาล ส านักงานทรพัยากรน ้า ส านักชลประทาน ส านักงานสรรพ ากรพื้นที่ ส านักงาน

สวสัดกิารและคุ้มครองแรงงาน ส านักงานประกนัสงัคม สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน เป็นต้น  กลุ่มบรษิัทให้ความส าคญักบัการ

ร่วมมอืกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่/หน่วยงานของรฐัทีข่อความร่วมมอืหรอืขอรบัการสนบัสนุนเพื่อการพฒันาชุมชนในพืน้ทีท่ี่

บริษัทได้ประกอบกิจการอย่างสม ่าเสมอ เช่น เทศบาล องค์การบรหิารส่วนต าบล โรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ/จงัหวดั 

โรงเรยีน สถานีต ารวจภูธร เป็นตน้ โดยไดแ้สดงขอ้มลูไวใ้นหวัขอ้ “ความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม” 

นอกจากที่บรษิัทให้ความส าคญักบัผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มดงัทีไ่ด้กล่าวมาแลว้นั ้น  บรษิัทยงัตระหนักถงึขอ้เสนอแนะ  

ขอ้คดิเหน็  หรอืการแจง้เบาะแสต่าง ๆ ทีท่ าใหบ้รษิทัสามารถพฒันา หรอืปรบัปรุง แกไ้ข การด าเนินงานของบรษิทั   โดยบรษิทั

จดัช่องทางใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถตดิต่อกบับรษิทัได ้ ในกรณีทีม่เีหตุการณ์ทีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่ถูกตอ้งเกดิขึ้น และผูม้สีว่นได้

เสยีตอ้งการทีจ่ะใหแ้กไ้ขหรอืขอความชดัเจน  หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีต้องการทีจ่ะใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ   ผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถท า

ไดโ้ดยแจง้ต่อผูบ้รหิารของบรษิัท หรอืหวัหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน หรอืหวัหน้าส่วนงานทรพัยากรบุคคล หรอืประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ทางโทรศพัทห์รอืทาง e-mail   

ในปีทีผ่่านมา บรษิทัไม่ไดร้บัแจง้เบาะแสการกระท าความผดิแต่อย่างใด ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดรายละเอยีดเหล่านี้ไวใ้น

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการว่าดว้ยการใหข้อ้มลูการกระท าผดิและการทุจรติและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

หมวดท่ี 4 : กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปรง่ใส 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารทีส่ าคญั ทีต่อ้งแจง้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 

 ตลาดหลกัทรพัย ์/ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ผูถ้อืหุน้ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ภายในระยะ 

 เวลาทีเ่หมาะสมดว้ยความโปร่งใส  โดยบรษิทัไดด้ าเนินการ 

1. เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงนิและขอ้มูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิและผลการด าเนินงาน ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด โดยงบการเงนิจะต้องผ่านการสอบทานหรอืตรวจสอบจากผู้สอบบญัชวี่าถูกต้องตรงตามมาตรฐานการบญัช ีซึ่งเป็น

ยอมรบัโดยทัว่ไป   

       1.1 งบการเงนิของบรษิทั ไดร้บัการรบัรองโดยไม่มเีงื่อนไขจากผูส้อบบญัช ี  

       1.2 ไม่มรีายการระหว่างกนักบับรษิทัร่วมทีอ่าจะท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมนียัส าคญั  

2. เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -1) ภายใน 3 เดือนและรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

ภายใน 4 เดือน นับแต่วนัสิ้นสุดรอบปีบญัชี ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซด์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และผ่านช่องทางเวบ็ไซต ์ของบรษิทั www.kslgroup.com เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลขอย่างทัว่ถึง นอกจากนี้ในเวบ็ไซต์ของบรษิัท ยงัมีการน าเสนอข่าวต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบับรษิทั และอุตสาหกรรม เพื่อเป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจ    

http://www.kslgroup.com/
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  3. ในรอบปีทีผ่่านมา บรษิทัมไิดถู้กส านกังาน ก.ล.ต. หรอืตลาดหลกัทรพัยฯ์ ด าเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยขอ้มูล

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด ทัง้นี้ บรษิทัไดม้กีารประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการสอบถามความคดิเหน็

จากบุคคลภายนอก 

  4. บรษิัทเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ขอ้มูลจ านวนครัง้ที่

กรรมการบรษิทัแต่ละคนเขา้ร่วมการประชุม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร นโยบายการก ากบัดแูลโดยสรุป 

นโยบายเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม และการปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวตัิการอบรม

กรรมการ ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) แลว้  

5. จดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่ไปกบัรายงานของผูส้อบบญัชี

ในรายงานประจ าปี ซึง่มเีน้ือหารบัรองการปฏบิตัติามหลกัการบญัช ีและมกีารรายงานทางการเงนิที่มขีอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้นตาม

มาตรฐานการบญัช ี โดยรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 6. เปิดเผยขอ้มูลในเวบ็ไซต์ของบรษิัทเกี่ยวกรรมการและผูบ้รหิาร ประกอบไปด้วย ชื่อ อายุ  เพศ ต าแหน่ง ประวตัิ

การศึกษา สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ท างาน และภาพถ่าย รวมถึงข้อมูลองค์กร  โครงสร้างการถือหุ้น  

โครงสรา้งคณะกรรมการ วสิยัทศัน์ / ภารกจิ ธุรกจิและผลติภณัฑ ์นโยบายการก ากบัดแูลกจิการและผลการปฏบิตัติามนโยบายที่

ก าหนด จรรยาบรรณธุรกจิ ขอ้มลู นกัลงทุน  นโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและสงัคม รายงานประจ าปี งบการเงนิ และขา่วสารที ่

บรษิทัเผยแพร่โดยมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

7. คณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดหลกัเกณฑใ์หก้รรมการของบรษิทัฯ และผูบ้รหิารระดบัสงู ต้องรายงานการมสี่วนได้

เสยีของตนเองและบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

และก าหนดให้มีการทบทวนรายงาน ฯ ภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี และ/หรอืทุกครัง้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงขอ้มูล โดยให้ส่ง

รายงานถงึฝา่ยเลขานุการบรษิทั ภายใน 7 วนัท าการ    

8. บรษิทัไดต้ระหนกัถงึความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศแก่ผูล้งทุนเพื่อใหผู้ล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 

ครบถ้วน ชดัเจน และโปร่งใส บรษิทัไดจ้ดัตัง้หน่วยงานเฉพาะขึน้เพื่อท าหน้าทีใ่นการตดิต่อสื่อสารและใหข้อ้มูลกบัผูถ้อืหุน้ นัก

ลงทุนสถาบนั และนกัวเิคราะห ์โดยสามารถตดิต่อไดท้ี ่email: ir@kslgroup.com หรอืตดิต่อที ่

 

1.นางกลัยรตัน์ สมุติร             หมายเลขโทรศพัท ์02-642-6230  

     Email: kanyarat@kslgroup.com 

 2.นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ หมายเลขโทรศพัท ์02-642-6230 

     Email: chalush@kslgroup.com 

 เพื่อให้เกดิความเขา้ใจในธุรกจิของบรษิัทไดด้ขีึน้และสามารถน าไปถ่ายทอดต่อนักลงทุนที่สนใจได ้  บรษิัทจงึจดัท า

แผนงานนกัลงทุนสมัพนัธป์ระจ าปี โดยมกีารประชุมนกัวเิคราะห ์(Analyst Meeting) ทุกไตรมาส ณ หอ้งประชุมของบรษิทัฯ   

 

 

 

mailto:ir@kslgroup.com
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          ทัง้นี้ ในปี 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกีจิกรรมในการน าเสนอขอ้มลูทัง้ทางตรงและทางออ้ม ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดท่ี 5 : บทบำทและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทัฯ 
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัในเรื่องความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้น 

และผูม้สีว่นไดเ้สยี   

1. โครงสร้างของคณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 21 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจ านวน 7 คนที่

ปราศจากความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืความสมัพนัธอ์ื่นใด อนัอาจมอีทิธพิลต่อการใชดุ้ลพนิิจอย่างเป็นอสิระ 

2. ประธานกรรมการบรษิทัเป็นกรรมการอสิระ ซึง่ไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการผูจ้ดัการ  

2.1 นโยบายความหลากหลายของกรรมการ  

    คณะกรรมการบรษิัทฯไดก้ าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการทีต่้องสรรหา ส าหรบัผูท้ีจ่ะมาท าหน้าทีเ่ป็น

กรรมการโดยพจิารณาจากทกัษะ ความรู ้ประสบการณ์ ทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ต่อธุรกจิ ทีย่งัขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมทัง้

วชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น โดยไม่ไดจ้ ากดัเพศ อายุ ประวตักิารศกึษา ทีจ่ะมาท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้

คณะกรรมการบรษิัทฯ มีความเข้มแขง็ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ รายละเอียดของประวตัิ คุณวุฒ ิ

ประสบการณ์  การถอืหุน้  (รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม และเลขานุการบรษิทั) และมกีรรมการที่

ไม่ไดเ้ป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารอย่างน้อยหนึ่งคน ทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัของบรษิทัฯ 

 2.2 จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งของกรรมการบรษิทั  

    กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และสามารถไดร้บัเลอืกเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้บรษิทัฯไม่มขีอ้

หา้มการแต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่  

2.3 วาระการด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัของกรรมการอสิระ  
 

    กรรมการอสิระมจี านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดและมจี านวนอย่างน้อยสามคน มวีาระ

การด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัไดไ้ม่เกนิสามวาระหรอืไม่เกนิเกา้ปีแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า  แต่หากคณะกรรมการบรษิทัฯเหน็

ควรให้กรรมการอสิระรายใดที่ด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัมาครบสามวาระหรอืเก้าปีด ารงต าแหน่งต่อไป กใ็ห้คณะกรรมการบรษิัทฯ

ขยายระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระออกไปไดต้ามทีเ่หน็สมควร  

2.4 การก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบยีทีก่รรมการบรษิทัจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ  

    กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดว่าเพื่อใหก้รรมการมเีวลาอย่างเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการบรษิทัฯได้

ด ีและการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ กรรมการไม่ ควรด ารง

ต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนเกนิ 5 บริษัทในเวลาเดียวกนั ปจัจุบนัน้ี ไม่มีกรรมการที่รายงานว่าเป็นกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัทในเวลาเดียวกนั  

กิจกรรมปี 2563 จ ำนวนครัง้ต่อปี 

1.การประชมุนกัวเิคราะห ์(Analyst Meeting) จ านวน 4 ครัง้  

2.การออกเอกสารขา่วผลประกอบการ  จ านวน 4 ครัง้  

3.การใหข้อ้มลู และตอบซกัถามของนกัลงทุนสมัพนัธ ์ จ านวน 20 ครัง้ 
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2.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ะหว่างคณะกรรมการบรษิทักบัฝา่ยจดัการ  

    หน้าทีข่องคณะกรรมการตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการเป็นไปตามหลกัการทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบั

ดแูลกจิการ หมวดที ่5 กล่าวคอืภารกจิการก ากบัดูแลใหบ้รษิัทฯมกีารบรหิารจดัการทีด่แีละสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯจงึไม่ไดก้า้วล่วงการด าเนินกจิการตามปกติของฝ่ายจดัการ แมก้ฎบตัรคณะกรรมการจะ

ระบุอ านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการเหน็ชอบหรอือนุมตัเิรื่องต่างๆไว ้แต่อ านาจดงักล่าวกม็ขีอบเขตตามทีคู่่มอือ านาจด าเนินการของ

บรษิทัฯระบุไวใ้นแต่ละกรณี ทัง้นี้ คณะกรรมการเป็นผูอ้นุมตัคิู่มอือ านาจด าเนินการนี้  

    นอกจากนัน้ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการยงัได้ก าหนดสถานะและอ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการบรษิัทกบั

กรรมการผู้จดัการใหญ่ไวแ้ตกต่างกนัชดัเจน อกีทัง้ ประธานกรรมการบรษิทัฯต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ดว้ย   

2.6 การก าหนดนโยบายการเป็นกรรมการในบรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆภายนอกของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิาร  

การเป็นกรรมการในบรษิทัหรอืองคก์รอื่นๆทีบ่รษิทัฯร่วมลงทุนหรอืในฐานะตวัแทนของบรษิทัของกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่หรอืผูบ้รหิาร ต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัทฯ ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิัทฯอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ

ใหญ่เป็นผูอ้นุมตัใิหผู้บ้รหิารไปเป็นกรรมการในบรษิทัหรอืองคก์รดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม 

  3. ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง ถ้า

จ านวนกรรมการแบ่งเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัหนึ่งในสาม ดงันัน้ กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่ง 3 

ปี ในกรณีทีค่ณะกรรมการทัง้ชุดครบวาระ หากยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ ใหค้ณะกรรมการชุดเดมิยงัคงท าหน้าที่

ต่อจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เขา้มาแทน  

  4. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้คีณะกรรมการชุดย่อยโดยก าหนดคุณสมบตั ิหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและระยะเวลาด ารง

ต าแหน่งไวใ้นกฎบตัรหรอืประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ซึง่ไดแ้ก่  

4.1 คณะกรรมการบรหิาร  

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

4.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   

4.4 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   

4.5 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ  

      5. เพื่อความโปร่งใสและเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที่ กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอสิระ 

และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอสิระ  นอกจากนี้ เพื่อให้การท าหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมคีวามเป็น

อสิระอย่างแทจ้รงิ ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็นประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชุดย่อย  ทัง้นี้ คณะกรรมการชุดย่อยมี

วาระ3ปี ในกรณีทีค่ณะกรรมการครบวาระ หากยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ ใหค้ณะกรรมการชุดเดมิยงัคงท าหน้าที่

ต่อจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหมเ่ขา้มาแทน และในกรณีทีก่รรมการหมดวาระในคณะกรรมการบรษิทั และไม่ไดร้บั

การคดัเลอืกใหเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกี  จะท าให้วาระของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลงตาม  

ทัง้นี้  หากมีกรรมการเพิ่มใหม่ระหว่างปีในกรรมการชุดย่อย ให้กรรมการนัน้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระของ

คณะกรรมการชุดย่อยเดมิ 
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6. คณะกรรมการก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่นของกรรมการ ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั

ทีว่่า กรรมการบรษิทัจะประกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้สว่น

จ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิัทจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชนจ ากดัอื่นที่ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการ

แข่งขนักบักิจการของบรษิัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้  โดยนโยบายดงักล่าว ทาง

คณะกรรมการไดก้ าหนดใหใ้ชก้บัผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัดว้ย   

7. กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารมจี านวน 10 คน ด ารงต าแหน่งพนักงานบรหิารระดบัสงูในบรษิทัฯตัง้แต่ต าแหน่งกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่จนถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ปจัจุบนั ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บรหิารรายงานว่าเป็นกรรมการในบรษิัทจด

ทะเบียนที่อยู่นอกกลุ่มบรษิัทมากกว่าสองบรษิัทขึ้นไป บริษัทฯมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์การท างานที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ (ปจัจุบนัคอืนายสมชาต ิชนิธรรมมติร)์  

 8. บรษิทัไดก้ าหนด วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกจิและงบประมาณของบรษิทั  โดยทบทวนวสิยัทศัน์

และพนัธกจิทุกปีก่อนทีจ่ะเริม่จดัท ากลยุทธแ์ละแผนด าเนินงาน ตลอดจนก ากบัดูแลใหฝ้่ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผน

ธุรกจิและงบประมาณทีก่ าหนดไว้ รวมทัง้จดัให้มรีะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบรหิารความเสีย่งที่มี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  โดยบรษิัทไดม้กีารก าหนดแผนกลยุทธ์ระยะสัน้ และระยะยาวในการพฒันาโครงการและมกีาร

ลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาสงัคมโดยเป็นผู้ประกอบการที่มีจรรยาบรรณ  ตามวิสยัทัศน์ที่วางไว้

คณะกรรมการจะไดร้บัทราบและตดิตามผลการด าเนินงานตามกลยุทธใ์นแต่ละไตรมาสเมื่อฝา่ยจดัการน าเสนอผลการด าเนินงาน

รายไตรมาสและรายงานการเงนิ 

9. คณะกรรมการบรษิทัมกีารจดัท าคู่มอืนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ และคู่มอืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ  โดย

ตระหนักถงึความรบัผดิชอบทีพ่งึมต่ีอผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกจิ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

บรหิารองคก์ร ด าเนินการใดๆดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ และยดึมัน่ในหลกัการด าเนินธุรกจิ

ดว้ยความจรงิใจและซื่อสตัย์สุจรติ มกีารก าหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การด าเนินงาน และการประเมนิผล ตลอดจนการ

ด าเนินงานและการก ากบัดแูลเรื่องการบรหิารความเสีย่งอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้

10. คณะกรรมการบรษิทัมกีารจดัท าคู่มอืนโยบายการใหข้อ้มลูการกระท าผดิและการทุจรติ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัิ

เกี่ยวกบัการสอบสวนการกระท าผดิและทุจรติ การใหข้อ้มูลการกระท าผดิและทุจรติ การลงโทษผู้กระท าผดิ การคุ้มครองผูใ้ห้

ขอ้มลู 

11. คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจดัท านโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดย

คณะกรรมการเป็นผูอ้นุมตั ินโยบายการบรหิารความเสีย่งฉบบัปจัจุบนัไดป้ระกาศใชเ้มื่อวนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2560 และจดัใหม้ี

ระบบควบคุมภายในและระบบบรหิารความเสีย่งทัง้ความเสีย่งหลกั (Key Risk) และความเสีย่งอื่นๆ ซึ่งบรษิัทฯได้เปิดเผยใน

รายงานประจ าปี โดยจะมกีารทบทวนอย่างน้อยปีละ1 ครัง้   

 12. หน้าทีป่ระการหนึ่งของคณะกรรมการตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัฯ คอืดแูลและปฏบิตัไิม่ใหเ้กดิความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ ผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ  คณะกรรมการไดด้แูลอย่างรอบคอบเมื่อเกดิรายการทีอ่าจ

มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหวัขอ้ที่เป็นรายการระหว่างกนั ตาม

ขอ้ก าหนด และวธิกีารของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั 

จะเป็นไปตามขนาดของรายการตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ ผูม้สีว่นไดเ้สยีในรายการทีจ่ะท า จะไม่มสี่วนร่วมใน
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การตัดสนิใจ  นอกจากนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในรายงานประจ าปีและแบบ 56-1 ทัง้นี้ หน้าที่และการปฏิบตัิ

ดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และแนวปฏบิตัติามนโยบายฯ

ทีก่ าหนดไว ้

13. การบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสทิธิผล เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ พรอ้มทัง้มขีอ้มูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มกีารปฏบิตัิงานตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัอย่างถูกต้อง รวมทัง้การใช้

ทรพัยากรของบรษิัทเป็นไปอย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนมกีารดูแลป้องกนัระวงัรกัษาทรพัย์สนิของบรษิัท โดย

บรษิัทมหีน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าทีว่เิคราะห ์ตรวจสอบ ประเมนิผลให้ค าปรกึษาและขอ้เสนอแนะ เพื่อสนับสนุน

การด าเนินกจิการต่างๆ ของบรษิทั และมคีณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าที่สอบทานให้บรษิัท มรีะบบการควบคุมภายใน 

(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล หน่วยงานดงักล่าวมคีวามเป็นอสิระ

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่ ึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มกีารทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบปีละ1 ครัง้ และ

คณะกรรมการตรวจสอบมกีารใหค้วามเหน็เรื่องความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจ าปี 

14. การบรหิารความเสีย่ง อยู่ในความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในการจดัใหม้รีะบบการบรหิาร

ความเสีย่งครอบคลุมทัง้องคก์ร โดยจะมกีารทบทวนความเพยีงพอของระบบและประสทิธผิลของการจดัการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

รวมถงึการจดัใหม้สีญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิปกติ 

องคป์ระชุมของคณะกรรมกำรบริษทั 

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองค์

ประชุม ทัง้นี้คณะกรรมมการบรษิัท ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัองค์ประชุม ขัน้ต ่า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุม

คณะกรรมการว่าตอ้งมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัขิองตนเองทัง้คณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมกีารแบ่งเป็นดงันี้     

1.แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ 2.แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ  3.

แบบประเมนิตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อใหก้รรมการไดร่้วมกนัทบทวนการท างาน แกไ้ขปญัหาและอุปสรรค รวมถงึ

พจิารณาผลงานเพื่อประเมนิผลการปฏบิตัิงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรบัปรุงประสทิธภิาพ ในการท างานของ

คณะกรรมการบรษิทัในปีต่อๆไป น าไปสูก่ารพฒันาตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี  

กระบวนกำรประเมินตนเอง – คณะกรรมกำรทัง้คณะ   

การประเมนิผลการปฏบิตัิงานในการด าเนินงานคณะกรรมการบรษิัทแบบทัง้คณะ แบ่งการประเมนิเป็น 6 หวัขอ้หลกั 

ตามแนวทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี้ 

1.โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

2.บทบาท/หน้าที/่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

3.การประชุมคณะกรรมการ 

4.การท าหน้าทีข่องกรรมการ 

5.ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 
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6.การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

โดยมีหลกัเกณฑก์ำรประเมินตนเอง – คณะกรรมกำรทัง้คณะ   
1. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตั ิและทบทวนแบบประเมนิผล เพื่อใหเ้กดิความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

2. ส านกัเลขานุการบรษิทัและกฎหมายจะสรุปผลและน าเสนอผลประเมนินัน้ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา   

        กระบวนกำรประเมินตนเอง - คณะกรรมกำรรำยบุคคล 

  การประเมนิผลการปฏบิตังิานในการด าเนินงานคณะกรรมการบรษิัทแบบรายบุคคล แบ่งการประเมนิเป็น 3 หวัขอ้

หลกั ตามแนวทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี้ 

1.โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

2.บทบาท/หน้าที/่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

3.การประชุมคณะกรรมการ 

  โดยมีหลกัเกณฑก์ำรประเมินตนเอง – คณะกรรมกำรรำยบุคคล   
1. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตั ิและทบทวนแบบประเมนิผล เพื่อใหเ้กดิความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

2. ส านกัเลขานุการบรษิทัและกฎหมายจะสรุปผลและน าเสนอผลประเมนินัน้ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา 

กระบวนกำรประเมินตนเอง - คณะกรรมกำรชุดย่อย 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานในการด าเนินงานคณะกรรมการชุดย่อยแบบทัง้คณะ แบ่งการประเมนิเป็น 3 หวัขอ้หลกั 

ตามแนวทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี้ 

1.โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

2.บทบาท/หน้าที/่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

3.การประชุมคณะกรรมการ 

  โดยมีหลกัเกณฑก์ำรประเมินตนเอง – คณะกรรมกำรชุดย่อยแบบทัง้คณะ  
1. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตั ิและทบทวนแบบประเมนิผล เพื่อใหเ้กดิความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

2. ส านกัเลขานุการบรษิทัและกฎหมายจะสรุปผลและน าเสนอผลประเมนินัน้ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา  

             ผลการประเมนิส าหรบัปี 2563 แสดงผลคะแนนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะ และผลการปฏบิตังิาน

ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถงึผลการปฏบิตังิานของกรรมการเป็นรายบุคคลอยู่ในระดบัดีเลศิ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัใน

การประชุมครัง้ที1่/2563-2564 เมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2563  ไดพ้จิารณาและอภปิรายตัง้ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัผล

การประเมนิครัง้นี้เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงต่อไป  
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กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ (CEO)   

        คณะกรรมการบรษิทัร่วมกบัคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดก้ าหนดเป้าหมายและวธิกีารประเมนิผลงาน

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จ ัดการใหญ่(CEO) โดยมีเกณฑ์การประเมินตามหลัก Balance Score Card 

(BSC)  ทีค่วรพจิารณาผลการด าเนินงาน 4 มุมมอง/ดา้น   

1.ดา้นการเงนิ   

2.ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา  

3.ดา้นการตลาดและลกูคา้  

4.ดา้นกระบวนการภายใน และน าเสนอให ้คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาเป็นประจ าทุกปี  

กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้ริหำร  

ในส่วนของกรรมการนัน้ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการก าหนดว่าบรษิทัฯสนบัสนุนใหก้รรมการบรษิทัฯและผู้บรหิารไดร้บั
การอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่การอบรมในหลกัสตูรต่างๆ ทีจ่ดัโดยองคก์รภายนอก เช่น ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เพื่อช่วยใหก้รรมการบรษิทัฯสามารถท าหน้าทีแ่ละ
ก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯอย่างมปีระสทิธภิาพ 
       บรษิัทส่งกรรมการเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ กบัหลายสถาบัน   อาทิเช่น หลกัสูตร Chairman, หลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP), หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย (IOD), หลกัสูตรพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ หลกัสูตรต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ที่จดัขึ้นโดยตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสถาบนัวชิาชพีต่างๆ   
       ทัง้นี้ในปี 2563 บรษิทั มกีรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุเขา้อบรมในหลกัสตูร ดงันี้  

กรรมกำร หลกัสูตร 
1.นายพรศลิป์ แตม้ศริชิยั 
2.นางอนิทริา สขุะนินทร ์
3.นายธวทัชยั โรจนะโชตกิุล 
3.นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร ์
4.นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร ์
5.นายสมชาย ชนิธรรมมติร ์ 

- พฒันาและอบรมทมีงานขายและการตลาด 
- แนวทางและมาตราการด าเนินการดา้นวนิยัและการลงโทษ 

 

  กำรปฐมนิเทศกรรมกำรบริษทัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้ใหม่  

คณะกรรมการบรษิัทฯ ก าหนดให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการบรษิัทใหม่ทุกคนที่เขา้รบัต าแหน่งในบรษิัท เพื่อสรา้งความรู้

ความเขา้ใจในธุรกจิ และการด าเนินการดา้นต่างๆของบรษิทัฯ โดยมเีลขานุการบรษิทั เป็นผูป้ระสานงานต่างๆ เช่น ขอ้มลูส าคญั

เกีย่วกบับรษิัท ขอ้บงัคบัที่ระบุขอบเขตอ านาจและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท  รวมถงึขอ้มูลเกีย่วกบัด้าน

กฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ   นอกจากนี้ หากกรรมการบริษัทที่ได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ ยงัไม่ได้อบรมหลกัสูตร

เกี่ยวกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการบรษิัท  จะจดัให้กรรมการบรษิัทที่ได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ดงักล่าวเข้าอบรมหลกัสูตรที่

จ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการบรษิทั   

ในส่วนของผู้บรหิารและพนักงาน บรษิัทฯ ได้มกีารจดัหลกัสูตรฝึกอบรมให้กบัผู้บรหิารและพนักงานทัง้ภายในและ

ภายนอก เพื่อเพิม่ทกัษะ ความรู ้ความสามารถในการท างานใหป้ระสบความส าเรจ็  และสรา้งบรรยากาศในการเรยีนรู ้ กระตุ้น

 



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

............................รบัรองควำมถกูต้อง 

หน้า 63 
 

ให้เกดิการรเิริม่สิง่ใหม่ๆและการพฒันาการท างานร่วมกนัแบบเป็นทีม รวมถึงการจดัองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้บรหิารและ

พนกังานรุ่นใหม่  

ในปี 2563 ทีผ่่านมา  บรษิทัฯมเีป้าหมายทีจ่ะใชร้ะบบดจิติลัในงานมากขึน้ แนวโน้มการพฒันาผูบ้รหิารและพนกังาน จงึ

โยงไปสูท่กัษะการท างานออนไลน์ และระบบงานใหม่ๆ  

หมวดท่ี 6: กำรต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ ซึ่งได้ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท โดยบรษิัทมีนโยบายห้าม
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานกระท าการคอร์รปัชัน่ และใหม้กีารประเมนิความเสีย่งจากการคอรร์ปัชัน่กบัการสอบทานการ
ปฏบิตัติามนโยบายอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึทบทวนแนวทางการปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดในการด าเนินการแต่ละสว่นใหส้อดคลอ้งกบั
การเปลีย่นแปลงของกฎหมาย กฎระเบยีบ มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิและเป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป  

แนวปฎิบตัิ คอื บรษิทัน านโยบายการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่เผยแพร่และท าความเขา้ใจแก่พนักงานเพื่อให้มกีารปฏบิตั ิ
โดยจดัท าจรรยาบรรณเกีย่วกบัการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ คู่มอืมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ และคู่มอืปฏบิตังิานของหน่วยงาน
ต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกบันโยบายนี้ เพื่อใช้อบรม ปฏิบตัิ และให้พนักงานเรยีนรู้ต่อไป นอกจากนี้ บรษิัทยงัให้ความคุ้มครอง
พนักงานทีแ่จง้เหตุหรอืเบาะแสการคอรร์ปัชัน่ภายใตห้ลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ผูก้ระท าการคอรร์ปัชัน่ถอืเป็นผูก้ระท าผดิวนิัย อนั
จะถูกลงโทษทางวนิยัตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทั และอาจถูกด าเนินการตามกฎหมายทางแพ่ง/อาญา  

บรษิัทได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective 
Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2557 และได้รบัการรบัรองเป็นสมาชิก CAC เมื่อวนัที่ 9 
มนีาคม 2560 ทัง้นี้บรษิทัไดม้อบหมายใหส้ านกับรหิารความเสีย่ง ท าหน้าทีป่ระเมนิและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่
ตามเกณฑ์การประเมินตนเองที่เคยรบัการประเมนิ โดยประสานงานกบัผู้ปฏิบตัิของทุกหน่วยงานและส านักตรวจสอบภายใน 
รวมทัง้ด าเนินกจิกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและสรา้งความเขา้ใจในการปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการต่อตา้นการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่อย่างต่อเนื่อง และบรษิทัมแีนวทางขยายผลไปยงัผูม้สีว่นไดเ้สยีใหเ้ขา้มาอยู่ในแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจรติใหม้ากขึน้เป็นล าดบั 

ในด้านการด าเนินการตามระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งนัน้ บรษิัทมอบหมายให้ส านักบรหิารความเสีย่ง จดัท าประเมิน
ความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่โดยใชห้ลกัเกณฑข์อง COSO-ERM และจดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่งดา้นทุจรติ เพื่อให้
เป็นแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนเกีย่วกบัการก ากบัดแูล ควบคุม ป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และเพื่อใหบ้รษิทั
มัน่ใจว่าพนกังานไดป้ฏบิตัติามนโยบายและแนวทางการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่อย่างมปีระสทิธผิล บรษิทัจงึก าหนดใหส้ านกั
บรหิารความเสีย่ง ตดิตามและสรุปผลการตดิตามงานอย่างสม ่าเสมอ และส านกัตรวจสอบภายในท าหน้าทีส่อบทานประสทิธภิาพ
ประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายในและมาตรการควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งก าหนดไว้ในแผนการสอบทานประจ าปีของส านัก
ตรวจสอบภายใน 

             ปี 2563 บรษิทัไดด้ าเนินกจิกรรมต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีส่ าคญั ดงันี้ 
1. ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ คู่มอืมาตรการต่อต้านการทุจรติและคู่มอืการบรหิารความเสีย่งดา้นการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่  
2. จดักจิกรรมประชาสมัพนัธ์การต่อต้านทุจริตและคอร์รปัชัน่ เพื่อสื่อสารให้พนักงานเขา้ใจต่อนโยบายและมาตรการ

ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยเน้นย ้าเรื่องช่องทางการแจง้เบาะแสแก่พนักงานในระดบัปฎบิตักิารของโรงงานน ้าตาล
และบรษิทัในเครอื มพีนกังานสนใจเขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าวจ านวนทัง้สิน้ 770 คน 

3. พฒันาช่องทางการสื่อสารนโยบายและแนวปฏบิตัิที่ดแีก่คู่ค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (www.Kbidding.com) และอนุมตัิ
หลกัเกณฑ์การจดัซื้อจดัจ้างสขีาว (White Procurement) มาประยุกต์ใช้ในขัน้ตอนการจดัซื้อจดัจ้าง เพื่อให้เกดิการ
แขง่ขนัอย่างยุตธิรรมและรกัษาไวซ้ึง่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

http://www.kbidding.com/
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4. ตดิตามและรายงานการบรหิารความเสีย่งดา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ต่อคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ พรอ้มทัง้ระบุ
สาเหตุอย่างละเอยีดเพื่อใหฝ้า่ยจดัการสามารถน าไปด าเนินการแกไ้ขป้องกนัใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

 
 หมวดท่ี 7 : กำรให้ข้อมูลกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต 

ตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ บรษิทัจดัให้มชี่องทางการแจ้งเบาะแสหรอืขอ้มูลการกระท าผดิและการทุจริตหรอื

การร้องเรยีนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสยีสามารถให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ การระงบัยบัยัง้ และการ

ป้องกนัการกระท าผดิหรอืทุจรติ หรอืการรอ้งเรยีนเพื่อไดร้บัการเยยีวยาแกไ้ข 

ช่องทำงกำรให้ข้อมูลและกระบวนกำร  

1.เมื่อพนกังานพบเหน็หรอืมเีหตุอนัควรเชื่อโดยสุจรติว่ามกีารกระท าผดิหรอืการทุจรติเกดิขึน้เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯหรอื

บรษิทัในกลุ่ม ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตน้สงักดั ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการทราบโดยทนัท ีไม่ว่าดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณ์อกัษร หาก

ไม่ไดร้บัการพจิารณาให้แจ้งต่อ ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ไป ตามแบบการให้ขอ้มูลพบเหน็การกระท าผดิและการทุจรติ ทัง้นี้ 

พนกังานไม่ควรทีจ่ะด าเนินการสอบสวน หรอืซกัถามใดๆ เกีย่วกบัการกระท าทีส่งสยัดว้ยตนเอง 

2. หากอยู่ในสถานการณ์ทีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่สะดวกใจทีจ่ะแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาดงักล่าว หรอืสงสยัว่าผูบ้งัคบับญัชา 

หรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯเกีย่วขอ้งกบัการกระท าผดิ พนกังานสามารถเลอืกทีจ่ะแจง้ผ่านช่องทาง ดงันี้ 

2.1 ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน  โทร 02-642-6092 ต่อ 127 

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

2.2 ผูจ้ดัการฝา่ย-งานบรหิารทรพัยากรบุคคล สนญ.โทร 02-642-6092  ต่อ 969  

          หรอื e-mail: ampaporn@kslgroup.com  

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

2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื คณะกรรมการของบรษิทัฯ ตามทีอ่ยู่ดงันี้ 

                      บรษิทั น ้าตาลขอนแก่นจ ากดั (มหาชน) 

503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร ์ชัน้ 22 ถนนศรอียุธยาแขวงถนนพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 หรอื e-mail: sitti@kslgroup.com 

3. เมื่อบุคคลหรอืหน่วยงานต่างๆ ขา้งตน้ไดร้บัแจง้ว่ามกีารกระท าผดิหรอืการทุจรติตอ้งรายงานต่อส านกัตรวจสอบภาย

ในทนัท ี

4. ส านกัตรวจสอบภายใน มหีน้าทีจ่ดัท าทะเบยีนรบัเรื่องรอ้งเรยีน และตอ้งจดัท ารายงานสรุปการรบัเรื่องการแจง้ขอ้มูล

การกระท าผดิ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครัง้ต่อไป  

            5. ส านักตรวจสอบภายในพจิารณาในเบื้องต้นว่าการกระท าผดิเกดิขึน้ในหน่วยงานใด และให้ส่งเรื่องรอ้งเรยีน ไปยงั

หน่วยงานนัน้เพื่อด าเนินการสอบขอ้เทจ็จรงิต่อไปและตดิตามผลการด าเนินการของหน่วยงานทีร่บัเรื่องไปนัน้เป็นระยะ 

         6. การสอบขอ้เทจ็จรงิ การสอบสวน การลงโทษทางวนิยั และการด าเนินคดทีางกฎหมาย ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ 

ว่าดว้ยการนัน้ๆ  

 7. เมื่อการพจิารณาเรื่องร้องเรยีนเสรจ็สิน้ ให้หน่วยงานที่เป็นผู้ด าเนินการแจง้ผลการด าเนินการต่อส านักตรวจสอบ

ภายในเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครัง้ต่อไป 

 

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

1. บรษิทัฯ จะไม่เลกิจา้ง พกังาน ลงโทษทางวนิัย หรอืขู่ว่าจะด าเนินการต่างๆ จากการทีพ่นักงานใหข้อ้มูลการกระท า

ผดิ หากผูใ้ดกระท าการฝา่ฝืนดงักล่าว จะถูกลงโทษทางวนิยั 

2. บรษิทัฯ จะป้องกนัไม่ใหม้กีารข่มขู่ คุกคาม พนักงานผูใ้หข้อ้มูลการกระท าผดิ รวมถงึผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืหรอืความ

ช่วยเหลอืในการสอบสวนดว้ยเจตนาสจุรติ 

3. บรษิัทฯ จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดบัความร้ายแรงและ

ความส าคญัของเรื่องรอ้งเรยีน ในกรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนถูกข่มขู ่คุกคาม ใหร้ายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อสัง่การใหส้ายงาน

ทรพัยากรบุคคลจดัหามาตรการการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูทีเ่หมาะสมแก่กรณี 

4. กรณีพนักงานแจง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืให้ขอ้มูลการกระท าผดิดว้ยเจตนาสุจรติ แม้ว่าบรษิทัฯจะไม่พบการกระท าผดิ

ตามทีไ่ด้รอ้งเรยีน   บรษิทัฯจะไม่ด าเนินการลงโทษใด ๆ กบัพนักงานที่ใหข้อ้มูล    อย่างไรกต็าม หากผลการสอบสวนพบว่า

เรื่องร้องเรยีนไม่มมีูลความจรงิ และได้ท าด้วยเจตนาหรอืจงใจให้เกิดผลเสยีหายแก่บุคคลอื่น หรอืให้ขอ้มูลเทจ็   บรษิัทฯจะ

พจิารณาด าเนินการลงโทษพนกังานทีใ่หข้อ้มลูตามขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน รวมทัง้พจิารณาด าเนินคดตีามกฎหมาย 
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9.2 โครงสรำ้งคณะกรรมกำรบริษทั 

9.2.1   คณะกรรมกำรบริษทั  

     ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 20 คน ดงันี้ 

1) นายมนู   เลยีวไพโรจน์ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2) นายจ ารญู  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 

3) นายพรศลิป์  แตม้ศริชิยั กรรมการ 

4) นายสขุมุ   โตการณัยเศรษฐ ์ กรรมการ 

5) นายธวทัชยั  โรจนะโชตกิุล กรรมการ 

6) นางอนิทริา  สขุะนินทร ์ กรรมการ  

7) นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 

8) นายชลชั   ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 

9) นายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 

10) นางสาวดวงแข  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 

11) นายชนะชยั       ชุตมิาวรพนัธ ์   กรรมการ  

12) นายชาตร ี  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 

13) นายสมชาต ิ  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 

14) นายธชัพงษ ์  ภากรศริวิงศ ์ กรรมการ 

15) นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ กรรมการ  

16) พล.ต.อ.บุญเพญ็       บ าเพญ็บุญ กรรมการอสิระ 

17) นายสทิธ ิ  ลลีะเกษมฤกษ ์ กรรมการอสิระ 

18) นายวรภทัร  โตธนะเกษม กรรมการอสิระ  

19) นางสาวนงลกัษณ์  พนิยันิตศิาสตร ์ กรรมการอสิระ  

20) นางอญัชล ี    พพิฒันเสรญิ   กรรมการอสิระ 

21) นายศุภชยั  รกัพานิชมณี  กรรมการอสิระ(ลาออกเมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2563) 
หมำยเหต ุบรษิทัอยู่ในระหวา่งด าเนินการพจิารณาแต่งตัง้ผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งแทนกรรมการอสิระทีว่่างหนึ่งคน 

 

กรรมการของบรษิัทจ านวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารจ านวน 10 คน (ร้อยละ 47.62) ใน

จ านวนนี้มกีรรมการอสิระจ านวน 6 คน (รอ้ยละ 28.60) โดยมกีรรมการอสิระที่เป็นผูห้ญิง 2 คน คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที่

ด าเนินการจดัการและก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ตลอดจนวตัถุประสงคแ์ละ

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และปฎบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงั 
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คณะกรรมการบรษิทัมาจากการแต่งตัง้ของผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อท าหน้าทีใ่ห้

ค าแนะน าและช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทัใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง   และเพื่อท าหน้าที่

เกี่ยวกบั การประชุมของคณะกรรมการบรษิัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้สนับสนุนให้การก ากบัดูแลกจิการเป็นไปตาม

บรรษทัภบิาลทีด่ ี

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ีของคณะกรรมกำร 

เดมิอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ หมวดที ่5 ต่อมา คณะกรรมการในการ

ประชุมครัง้ที่ 7/2559-2560 วนัที่ 29 กนัยายน พ.ศ. 2560 ได้อนุมตัิให้มแีละเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมการ โดยให้ใช้บงัคบั

ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กฎบตัรนี้ได้ก าหนดหน้าทีข่องคณะกรรมการทีไ่ดท้บทวนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแล

กจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 ดงันี้  

(1) บรหิารกจิการโดยสรา้งคุณค่าใหแ้ก่บรษิทัอย่างยัง่ยนื กล่าวคอื ใหบ้รษิทัมผีลประกอบการทีด่ ีประกอบธุรกจิอย่างมี

จรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี ขจดัหรอืลดการสรา้งผลกระทบทางลบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ปรบัตวัไดต้ามปจัจยั

การเปลีย่นแปลงต่างๆ  

(2) ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิของกจิการบนพืน้ฐานการสรา้งกจิการอย่างยัง่ยนื โดยค านึงผลกระทบ

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และก ากบัให้การด าเนินการตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจ าปีตอบสนอง

ความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของกจิการ 

(3) ดแูลใหก้จิการมคีณะกรรมการมอีงคป์ระกอบและคุณสมบตัทิีส่อดคลอ้งกบัหลกัการบรหิารกจิการทีด่ทีี่มกีารสรรหา

ทีโ่ปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ มกีารพฒันาทกัษะและความรูเ้พื่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างรบัผดิชอบ ก าหนดใหม้กีรอบและกลไกใน

การก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและกจิการทีบ่รษิทัไปลงทุน แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยทีจ่ าเป็นและ

สมควร 

(4) ดูแลใหบ้รษิทัฯมกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสูงทีเ่หมาะสมต่อการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย

ของบรษิทั และมกีารพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูตลอดจนการสบืทอดงานทีเ่ป็นระบบ 

(5) สง่เสรมินวตักรรมทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าแก่ธุรกจิและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการท าให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทัในระยะยาว รวมถงึการป้องกนัการรัว่ไหลของขอ้มูลส าคญัซึง่อาจกระท าไดด้ว้ยเทคโนโลยี

สารสนเทศ จดัใหม้นีโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วโยงกนั 

การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนเบาะแสการกระท าทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

(7) ดูแลให้มีการรกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยสารสนเทศให้

โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย 

(8) สนบัสนุนการมสีว่นร่วมของผูถ้อืหุน้ในเรื่องส าคญัและรกัษาสทิธใินการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารของ  ผูถ้อืหุน้ผ่านช่องทาง

ทีเ่หมาะสมและทนัเวลา 

บทบาทหน้าทีท่ ัง้ 8 ประการขา้งตน้สามารถแยกแยะเป็นหลกัปฏบิตัแิละแนวทางปฏบิตัอิกีหลายประการ โดยอา้งองิถงึ 

“หลกัการบรหิารกจิการทีด่:ี หลกัปฏบิตัสิ าหรบัคณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน” ทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยจ์ดัท าขึน้ 
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อ ำนำจอนุมติัของคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทมอี านาจอนุมตัิเรื่องต่างๆ ของบรษิัทตามขอบเขตหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ

บรษิัท กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท คู่มืออ านาจด าเนินการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการก าหนด นโยบาย ทบทวน

วสิยัทศัน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนด าเนินงานของบรษิัทตลอดจนเรื่องที่ส าคญั เช่น การอนุมตัิงบการเงนิ การท ารายการ

ธุรกรรมทีก่ฎหมายก าหนดต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั นโยบายทางการเงนิ การลงทุน งบประมาณประจ าปี การ

แต่งตัง้กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นตน้  

บทบำท หน้ำท่ีของประธำนกรรมกำร  

ประธานกรรมการบรษิทัฯมบีทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการและมหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(1) ก ากบัตดิตามและดูแลใหม้ัน่ใจไดว้่าการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(2) ดูแลให้มัน่ใจว่ากรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รที่มจีรยิธรรมและการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ ี

(3) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่และมมีาตรการทีดู่แลใหเ้รื่องส าคญั

ไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

(4) จดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปญัหาส าคญักนัอย่าง

รอบคอบโดยทัว่กนัการส่งเสรมิให้กรรมการมกีารใช้ดุลยพนิิจที่รอบคอบการให้ความสนใจกบัประเดน็ทุ กเรื่องที่น าสู่ที่ประชุม

รวมทัง้ประเดน็การก ากบัดแูลกจิการ 

(5) เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างคณะกรรมการและฝา่ยจดัการ 
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9.2.2    คณะกรรมกำรบริหำร 

   ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย 

1) นายจ ารญู  ชนิธรรมมติร ์    ประธานกรรมการบรหิาร 

2) นายพรศลิป์  แตม้ศริชิยั    กรรมการบรหิาร 

3) นายสขุมุ  โตการณัยเศรษฐ ์    กรรมการบรหิาร 

4) นายธวทัชยั  โรจนะโชตกิุล    กรรมการบรหิาร 

5) นางอนิทริา  สขุะนินทร ์    กรรมการบรหิาร 

6) นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร ์    กรรมการบรหิาร 

7) นายชลชั  ชนิธรรมมติร ์    กรรมการบรหิาร 

8) นายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์    กรรมการบรหิาร 

9) นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร ์    กรรมการบรหิาร 

10) นายชนะชยั               ชุตมิาวรพนัธ ์         กรรมการบรหิาร 

11) นายธชัพงษ ์  ภากรศริวิงศ ์    กรรมการบรหิาร 

12) นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธิ ์    กรรมการบรหิาร 

โดยประธานคณะกรรมการบรหิารเป็นผูเ้ลอืกเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัฯใหค้วามเหน็ชอบ 

2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบรหิารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความ

เหน็ชอบ 

3. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและก าหนดนโยบายดา้นบุคคล 

4. ตดิตามและก ากบัการปฏบิตัติามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบรษิทั 

5. พจิารณาและอนุมตักิจิการต่างๆ ทีอ่ยู่ในขอบเขตอ านาจตามคู่มอือ านาจด าเนินการ 

6. ด าเนินการอื่นๆตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

ทัง้นี้ การมอบอ านาจดงักล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบรหิารนัน้ อยู่ภายใต้กฎหมายและหลกัเกณฑ์กฎระเบยีบ

ขอ้บงัคบัของบรษิัทและในกรณีที่การด าเนินการใดที่มหีรอือาจมผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีของกรรมการบรหิารคนใด หรอื

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ใหค้ณะกรรมการบรหิารน าเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการ

บรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาต่อไป โดยกรรมการบรหิารผูน้ัน้และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ จะไม่มสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนนในการประชุมในเรื่องดงักล่าว 

ปี 2563 คณะกรรมการบรหิารมกีารประชุม 12 ครัง้ มกีารรายงานผลการปฏบิตัหิน้าที่อย่างสม ่าเสมอต่อคณะกรมการ
บรษิทั ส าหรบัสถติกิารเขา้ประชุมคณะกรรมการบรหิารแต่ละคนเปิดเผยตาม (ตารางเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทัประจ า 
ปี 2563) 
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ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ี ของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

1. เป็นผู้ตดัสนิใจในเรื่องที่ส าคญัของบรษิัท ก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบรษิัท รวมถึงการ

ก ากบัดแูลการด าเนินงานโดยรวม และรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2. มอี านาจจา้ง แต่งตัง้ โยกยา้ย บุคคลตามจ านวนทีจ่ าเป็นและเหน็สมควร ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทัเพื่อ

ปฏบิตัหิน้าทีทุ่กต าแหน่ง รวมถงึการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่หมาะสม และมอี านาจในการปลด

ออก ใหอ้อก ไล่ออก พนกังานตามความเหมาะสม 

3. มอี านาจในการก าหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงนิเครดติ ระยะเวลาการช าระเงนิ การท าสญัญ าซื้อขาย การ

เปลีย่นแปลงเงื่อนไขการคา้ เป็นตน้ 

4. มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิัทต่อบุคคลภายนอกในกจิการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ

บรษิทั 

5. อนุมตักิารแต่งตัง้ทีป่รกึษาดา้นต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

6. ด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั  

ทัง้นี้ อ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมาย 

คู่มอือ านาจด าเนินการ ตลอดจนกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัท  ดงันัน้ การอนุมตัิรายการของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดงักล่าว จะไม่รวมถงึ การอนุมตัริายการทีท่ าใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9.2.3    คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

   ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย  

1) นายสทิธ ิ     ลลีะเกษมฤกษ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 

2) นายวรภทัร    โตธนะเกษม   กรรมการอสิระ 

3) นางสาวนงลกัษณ์ พนิยันิตศิาสตร ์   กรรมการอสิระ 

4) นางอญัชล ี                   พพิฒันเสรญิ          กรรมการอสิระ 

องคป์ระกอบและคุณสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ คอืประกอบด้วยกรรมการ

อสิระจ านวนสีค่น คอื ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอกีสามคนซึง่เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการเงนิ ระบบควบคุม

และตรวจสอบภายใน นายสทิธ ิลลีะเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และนางอญัชล ีพพิฒันเสรญิ จบการศกึษาดา้นบญัช ี

เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นบญัชแีละการเงนิ รวมทัง้มคีวามรูแ้ละเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ี 

โดยมหีวัหน้าส านกัตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่งปจัจุบนั คอื  

นายชาตชิาย ภูวงษ์ ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบภายใน   

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัฯมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บรษิัทฯมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ที่

เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณา
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แต่งตัง้ โยกยา้ยความดคีวามชอบ และการเลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกี่ ยวกบั

การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการบรหิารความเสีย่งการด าเนินงานของบรษิัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้

รวมถงึป้องกนัมใิหเ้กดิการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

4. สอบทานให้บรษิทัฯปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

5. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจา้งบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ1 ครัง้  

6. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัทฯซึง่รายงานดงักล่าวต้องลง

นามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบ ดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

7.1 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

7.2 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

7.3 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

 7.4 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

 7.5  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

7.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

7.7  ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฏบตัร (Charter) 

7.8 รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบรษิทั 

8. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ซึง่อาจมี

ผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ

ของบรษิทั เพื่อด าเนินการปรบัปรุง แกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร  

 9.1 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

9.2  การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวาม บกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 

9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

หากคณะกรรมการของบรษิัทหรอืผู้บรหิารไม่ด าเนินการให้มีการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัย ์ 
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กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดใหป้ระชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมกีาร

ประชุม 5 ครัง้ มกีารรายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างสม ่าเสมอต่อคณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการรายงานการท าหน้าทีใ่นรอบ

ปีทีผ่่านมา (โปรดดูหวัขอ้รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) ส าหรบัสถติกิารเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคนเปิดเผย

ตาม (ตารางการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2563)  

9.2.4   คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
  ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย 

1)พล.ต.อ.บุญเพญ็    บ าเพญ็บญุ ประธานสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/กรรมการอสิระ   
2)นางสาวนงลกัษณ์ พนิยันิตศิาสตร ์ กรรมการอสิระ 
3)นายศุภชยั รกัพานิชมณี  กรรมการอสิระ(ลาออกเมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2563) 
4)นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ   

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน ปจัจุบนั คอื นายอานนท ์ศรชีาญกจิ ผูจ้ดัการฝา่ยพฒันาทรพัยากรบุคคล 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

1. ด้ำนกำรสรรหำ 

(1) ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ

คณะกรรมการชุดต่างๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดไว ้ทัง้นี้เพื่อความโปร่งใสและเพื่อใหแ้น่ใจวา่จะเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัคาดหวงั โดยพจิารณาจากความรู ้ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ รวมถงึความเป็นอสิระและการมเีวลามาปฏบิตัหิน้าทีข่อง

ผูท้ีจ่ะท าหน้าทีก่รรมการ 

(2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งกรรมการใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา เพื่อเสนอชื่อ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ต่อไป ทัง้นี้ให้ก าหนดวธิีการสรรหาเปิดรบัการเสนอชื่อ รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบตัิทาง

กฎหมายและขอ้ก าหนดหน่วยงานทางการ และความยนิดใีนการมาเป็นกรรมการ 

(3) สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเพื่อทดแทนกรรมการทีค่รบวาระ 

2. ด้ำนค่ำตอบแทน 

(1) พจิารณาหรอืทบทวนรูปแบบ หลกัเกณฑ์ วธิกีารพจิารณาค่าตอบแทน ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและ

เป็นธรรมของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหค้วามเหน็ชอบก่อนเสนอทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ 

(2) พจิารณาขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงทุกปี 

(3) เปิดเผยรายชื่อกรรมการ จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีของ

บรษิทัฯ รวมถงึเนื้อหาสรุปของกฎบตัรและเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน 
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บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน 

ประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกนัเกินกว่ากึ่ งหนึ่งของทัง้คณะเป็น

กรรมการอสิระกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และสามารถไดร้บัการแต่งตัง้

เป็นกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนอกีได ้แต่ไม่เกนิสามวาระตดิต่อกนั เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทฯ เหน็ควรใหด้ ารง

ต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มขีอบเขตและอ านาจหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

ในกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ก าหนดใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครัง้หรอืเมื่อต้อง

สรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย หรือเมื่อต้องพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนโดยกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน   ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  มกีารประชุม 4 ครัง้ มกีารรายงานผลการปฏบิตัหิน้าที่

อย่างสม ่าเสมอ  ส าหรบัสถติกิารเขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของแต่ละคนเปิดเผยตาม (ตารางการ

เขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2563)  

ทัง้นี้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนยงัไม่ไดแ้ต่งตัง้บุคคลใดใหเ้ป็นทีป่รกึษาของคณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการประกอบไปดว้ยกรรมการอสิระทีส่ามารถให้ความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและ

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งอกีทัง้ไดน้ าความรู ้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ใน

การด าเนินธุรกจิ จงึยงัเหน็ว่าเหมาะสมในการใหค้วามเหน็ต่างๆ 

 

9.2.5   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

      ณ วนัที ่31  ตุลาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ย 

1)นางสาวนงลกัษณ์  พนิยันิตศิาสตร ์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการอสิระ 

2)นายสทิธ ิ  ลลีะเกษมฤกษ ์ กรรมการอสิระ 

3)นายศุภชยั             รกัพานชิมณี  กรรมการอสิระ(ลาออกเมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2563) 
4)นายชลชั   ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ  

  โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นผูเ้ลอืกเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งปจัจุบนั นางสาวลลนา ววิธิ

สรุการ ผูจ้ดัการสว่น-บรหิารความเสีย่งและพฒันาระบบ 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบรษิัท เพื่อพจิารณาในเรื่องของการบรหิารความเสีย่งโดยรวมซึ่ง

ตอ้งครอบคลุมถงึความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทั เช่น ความเสีย่งจากตลาด ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ความเสีย่งดา้นการจดัการ 

ความเสีย่งดา้นการลงทุน  ความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของกจิการ เป็นตน้ 

2. วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิตดิตาม และดูแลปรมิาณความเสีย่ง

ของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

3. ทบทวนความเพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของระบบและการ

ปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด 

4. ใหข้อ้เสนอแนะในสิง่ที่ต้องด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายและกล

ยุทธท์ีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 
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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งว่าประกอบดว้ยกรรมการ ไม่

น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกนัเกนิกว่ากึง่หนึ่งของทัง้คณะเป็นกรรมการอสิระ กรรมการบรหิาร

ความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และสามารถไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งอกีได ้แต่ไม่เกนิ

สามวาระตดิต่อกนั เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทฯเหน็ควรใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมขีอบเขตและ

อ านาจหน้าทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ก าหนดใหม้กีารประชุมอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ ในปี 2563 คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งมกีารประชมุ 4 ครัง้ มกีารรายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างสม ่าเสมอ ส าหรบัสถิตกิารเขา้ประชุม

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของแต่ละคนเปิดเผยตาม (ตารางการเขา้ประชมุของคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2563)  

 

9.2.6 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ประกอบดว้ย 
1)นายวรภทัร     โตธนะเกษม ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ/ กรรมการอสิระ 
2)พล.ต.อ.บุญเพญ็       บ าเพญ็บุญ กรรมการอสิระ 
3)นางอญัชล ี                     พพิฒันเสรญิ    กรรมการอสิระ 
4)นายสมชาต ิ  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ 

 

โดยคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ  เป็นผู้เลอืกเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ปจัจุบนั  คอื นายธชัชยั 

ศุภผลศริ ิรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกัเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

1.พิจารณาเสนอแนะนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการ ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  

2.พจิารณาเสนอแนะแนวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ คณะกรรมการ ฝา่ยบรหิาร พนกังาน และผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ ใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ และนโยบายดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลกจิการ ต่อ

คณะกรรมการบรษิทัฯ  

3.ก ากบัดูแลและให้ค าแนะน าตลอดจนสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบรหิาร ในการปฎิบตัิหน้าที่

เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิและแนวปฏบิตัขิองการก ากบัดแูลกจิการ 

4.ทบทวนนโยบายและแนวทางปฎิบัติการก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ โดยเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานสากลหรอืมาตรฐานอื่นทีเ่หมาะสม  

5.แต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานก ากบัดแูลกจิการใหม้อี านาจ 

หน้าทีต่ามทีเ่หน็สมควร 

6. ปฎบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย 
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นโยบายการก ากบัดูแลกจิการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการว่าประกอบด้วยกรรมการไม่

น้อยกว่าสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอื่นรวมกนัเกนิกว่ากึง่หนึ่งของทัง้คณะเป็นกรรมการอสิระ  กรรมการก ากบั

ดแูลกจิการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และสามารถไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการก ากบัดแูลกจิการอกีได ้แต่ไม่เกนิ

สามวาระตดิต่อกนั เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัฯเหน็ควรใหด้ ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการมขีอบเขตและ

อ านาจหน้าทีต่ามทีก่ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

กฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการก าหนดให้มกีารประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครัง้ ในปี 2563 คณะกรรมการ

ก ากบัดแูลกจิการมกีารประชุม 3 ครัง้ มกีารรายงานผลการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างสม ่าเสมอ ส าหรบัสถติกิารเขา้ประชุมคณะกรรมการ

ก ากบัดแูลกจิการของแต่ละคนเปิดเผยตาม (ตารางการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรษิทัประจ าปี 2563)  

 

9.3 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง    

           คณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการอสิระและกรรมการทีไ่ม่เป็นอสิระ และเพื่อเป็นการประกนัความเป็นอสิระ

จากฝา่ยจดัการ กรรมการอสิระจะตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะตวัทีม่ากกว่ากรรมการทีไ่ม่เป็นอสิระ 

   9.3.1 นิยำมกรรมกำรอิสระ 

 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และต้อง สามารถดูแล

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกนั และไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   นอกจากนัน้ยงัต้องสามารถ

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้

นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษทัฯได้ก ำหนดคณุสมบติัของกรรมกำรอิสระไว้ดงัน้ี  

(1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละศนูยจ์ุดหา้ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้

ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้ี

อ านาจควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ เวน้แต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย

กว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

(3)  ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา 

คู่สมรส พีน้่องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอให้

เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย 

(4)  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบรษิัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้นที่มี

นัยส าคญั หรอืผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการอสิระ 

(5)  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่หรอืผู้มอี านาจควบคุม
บรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส าคญั ผู้มีอ านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 
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(6)   ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดค้วบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยส าคญั ผูม้อี านาจควบคุมหรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี
นัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระรบั
ค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ 

 (7)  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

(8)ไม่ประกอบกจิการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักจิการของบรษิัทฯหรอืบรษิัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยส าคญัในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รั บ
เงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่ง ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพ
อย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย 

(9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

 

9.3.2 หลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรในกำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง 

         คณะกรรมการสรรหาฯ มหีน้าทีส่รรหาบุคคลผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสม (ตามกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทัและคู่มอือ านาจ
อนุมตัิด าเนินการ) โดยจะพจิารณารายชื่อในฐานขอ้มูลรายชื่อกรรมการอาชพีในท าเนียบของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย(IOD) รวมถงึใชต้ารางความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการ (Board skill Matrix) เป็นขอ้มลูประกอบการ
พจิารณาสรรหากรรมการ และเชญิชวนใหค้ณะกรรมการบรษิทัเสนอรายชื่อ เมื่อไดร้ายชื่อทัง้หมดแลว้ คณะกรรมการสรรหาฯจะ
ตรวจสอบคุณสมบตัิข ัน้ต ่าตามที่ก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกจิการกฎบตัรคณะกรรมการ และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
พจิารณาความรูค้วามสามารถเฉพาะทาง ตามทีบ่รษิทัฯมคีวามต้องการในเวลานัน้ๆทีไ่ดก้ าหนดไวก้่อนโดยน าวสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
และใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธข์องบรษิทัฯมาพจิารณาประกอบ 

กฎบตัรคณะกรรมการ ไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการไวด้งันี้ 
(1)  มคีุณสมบตัทิีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
(2)  มคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ  
(3)  ไม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  
(4)  มเีวลาอย่างเพยีงพอทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการบรษิทัฯไดด้ ี และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็น

อุปสรรคต่อการปฏบิตัิหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ทัง้นี้ กรรมการไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 
5 บริษัทในเวลาเดียวกนั 

9.3.3 กำรเลือกตัง้และแต่งตัง้กรรมกำร 

ในกรณีปกติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตัง้กรรมการ โดยที่ข้อบังคบัของบริษัทฯก าหนดว่า ในการประชุมสามัญ
ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการจ านวนหนึ่งในสามออกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้
ออกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม ดงันัน้ บรษิทัฯจะจดัวาระพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการในการประชุมสามญัประจ าปีผู้
ถือหุ้นทุกปี และน าเสนอรายชื่อกรรมการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการบรษิทัต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา 

การเลอืกตัง้กรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากและให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิีการ
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง
(ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลือกบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้นี้ ในการออกเสยีง

ลงคะแนน บุคคลแต่ละคนทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีงเลอืกตัง้จะไดร้บัคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ไม่เกนิจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้
นัน้มอียู่ตาม (ก) โดยผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได ้โดย
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(ค)  บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะม ีใน   

 กรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนทีจ่ะม ีใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผู้      
     ออกเสยีงชีข้าด 

 อย่างไรกด็ ีในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ และยงัมวีาระเหลอืมากกว่า
สองเดอืน กฎหมายบรษิัทมหาชนและขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดว่ากรณีเช่นนี้ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบรษิัทในการ
แต่งตัง้กรรมการทดแทน   ฉะนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะใชก้ระบวนการสรรหาตามทีก่ล่าวมาขา้งต้น 
และน าเสนอผูท้ีไ่ดร้บัการสรรหาต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้ และใหอ้ยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระที่
ยงัเหลอือยู่ของกรรมการทีก่รรมการใหม่นัน้แทน 
 เมื่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการหรอืคณะกรรมการบรษิัทฯแต่งตัง้กรรมการตามแต่กรณีนี้แล้ว บรษิัทฯจะแจ้ง
รายชื่อกรรมการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน
ก าหนดเวลา 
 

9.3.4 กำรสรรหำผูบ้ริหำรระดบัสูงและแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของผูบ้ริหำรระดบัสูง 

 บรษิทัตระหนกัดผีูบ้รหิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถ วสิยัทศัน์ และคุณธรรมจะสามารถน าพาองคก์รใหเ้จรญิกา้วหน้าและ

พฒันาอย่างยัง่ยนือย่างมนีัยส าคญั บรษิัทจึงมนีโยบายด้านการบรหิารและการพฒันาผู้บรหิารระดบัสูง โดยมเีป้าหมายเพื่อ

ป้องกนัปญัหาการขาดพนกังานในต าแหน่งทีส่ าคญัและเพื่อสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่คุีณสมบตัติรงต่อความตอ้งการของบรษิทั  

ในการนี้ บรษิัทมขี ัน้ตอนงานในการประเมนิสถานการณ์และคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นระยะ  มกีารสรรหา พฒันา และ

เตรยีมแผนสบืทอดงานไว้ทดแทนกรณีที่มตี าแหน่งงานว่างลงตลอดเวลา เพื่อมัน่ใจได้ว่าบรษิัทฯ มีผู้บรหิารที่มคีวามเป็นมือ

อาชีพ และมีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏบิตัิหน้าที่  โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็น

ผูจ้ดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณา และสายงานทรพัยากร

บุคคลจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารในระดบัรองลงมาใหค้ณะกรรมการบรหิารพจิารณา ในการสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงู

นัน้ อาจด าเนินการเองทัง้กระบวนการจนกระทัง่ถึงการได้มาซึ่งผูด้ ารงต าแหน่งที่ต้องการจากภายในหรอืภายนอกบรษิัท  หรอื

อาจตดิต่อกบับรษิทัและสถาบนัทีม่คีวามเป็นมอือาชพีมาใหค้ าปรกึษาในการด าเนินตามแผนการสบืทอดงานแลว้แต่กรณี 

          บรษิทัฯมกีารก าหนดแผนสบืทอดงาน ดงันี้  

1. การก าหนดต าแหน่งงานทีส่ าคญัหรอืต าแหน่งงานหลกั 

2. การก าหนดความสามารถหรอืสมรรถนะของต าแหน่งงานหลกั 

3. กระบวนการวเิคราะหห์าผูส้บืทอดต าแหน่ง 

4. จดัท าแผนพฒันารายบุคคล 

 

9.4   กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกลไกในการก ากบัดูแลทีท่ าใหส้ามารถควบคุมดูแลการจดัการและรบัผดิชอบการด าเนินงานของบรษิทั

ย่อยและบรษิทัร่วม และดูแลรกัษาผลประโยชน์ของเงนิลงทุนบรษิทั   คณะกรรมการบรษิทัจงึไดส้่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนบรษิทั

ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วมตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยเป็นไปตามระเบียบปฎิบัติของบริษัทซึ่งได้รบัมติ

เหน็ชอบจากทีป่ระชุมกรรมการบรษิทั  ตวัแทนของบรษิทัทีไ่ปเป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วมดงักล่าว จะมสีว่นร่วมใน

การก าหนดนโยบายส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ เช่น  การลงทุนในโครงการอื่นๆ 
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9.5  กำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยใน 

          บรษิทัมนีโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกี่ยวกบัการใช้ขอ้มูลภายในเพื่อป้องกนัมใิหก้รรมการผู้บรหิารและพนักงาน ใช้

ขอ้มูลภายในทีม่สีาระส าคญัของบรษิทั ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น การเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีและผูเ้กีย่วขอ้งในธุรกรรมทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถงึการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัและ

วธิรีายงานการถอืครองหลกัทรพัย ์โดยด าเนินการตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ ดงันี้  

      บรษิทัก าหนดจรรยาบรรณ : แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการด าเนินธุรกจิ ในสว่นทีเ่กีย่วกบั การใชข้อ้มูลภายในและการซือ้ขาย 

หลกัทรพัยข์องกลุ่มบรษิทั การใหข้อ้มลูขา่วสาร หรอืใหส้มัภาษณ์ต่อสือ่มวลชน หรอืต่อสาธารณชน 

1. ด าเนินการแจง้ให้ผูบ้รหิารฝ่ายต่างๆ เขา้ใจถงึภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิัท ของตนเอง คู่

สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ  ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตาม

มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

2. ด าเนินการสง่หนงัสอืเวยีนแจง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารทราบว่า  หากไดร้บัทราบขอ้มูลภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั  ซึง่

มผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์ขอให้งดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วงระยะเวลา 1เดอืน ก่อนทีง่บ

การเงนิหรอืขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ต่อบุคคลอื่น  

3. ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์ กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูจะต้องจดัท าและน าสง่รายงานการถอื

ครองหลกัทรพัย์และการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทต่อส านักเลขานุการบรษิัทและกฎหมาย เพื่อน าส่งต่อไปยงัส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้แต่กรณี ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง

ก าหนดไวทุ้กครัง้เมื่อมกีารเปลีย่นแปลง และส านกัเลขานุการบรษิทัและกฎหมายจะรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์

ของกรรมการและผูบ้รหิารต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาสและต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิารเป็นรายเดอืน 

4. ขอ้มลูภายในหรอืเอกสารทีม่สีาระส าคญัของบรษิทั ทัง้ในรปูแบบเอกสารและ Soft File  จะถูกเกบ็รกัษาไวใ้นทีร่ดักุม 

และจ ากดัใหร้บัรูไ้ดเ้ฉพาะผูบ้รหิารระดบัสงูตามความจ าเป็นเท่านัน้ โดยเฉพาะขอ้มลูภายในทีเ่ป็นความลบั ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้ง 

เปิดเผยต่อพนกังาน บรษิทัจะใหพ้นกังานทราบถงึขอ้จ ากดัในการน าขอ้มลูไปใช้อย่างถูกตอ้ง  ในกรณีทีพ่นกังานน าขอ้มลูทีเ่ป็น 

ความลบัของบรษิทัไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถอืว่าเป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง   

5. การตดิตามผลการปฏบิตังิาน  จะด าเนินการสุม่ตรวจกรณีทีม่กีารซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีผ่ดิปกต ิ รวมถงึการ 

 ตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศของบรษิทัและขา่วสารจากภายนอก 

 

     ตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ซึง่ประกาศใหท้ราบทัว่กนัว่า กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานตอ้งไม่ใช้

ขอ้มูลภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบรษิทั ทีม่สีาระส าคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง

หรอืผู้อื่น กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ มสีทิธเิสรภีาพในการลงทุนซือ้ขายหลกัทรพัย์ของกลุ่มบรษิัท แต่เพื่อ

ป้องกนัมใิหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จะงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในช่วง

ระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิใหแ้ก่สาธารณชนทราบ 
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9.6 ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี  

ปี 2563 บรษิทั น ้าตาลขอนแกน่ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย มค่ีาตอบแทนการสอบบญัช ี(audit fee) เป็นจ านวน
รวม 6,720,000 บาท และค่าบรกิารอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบญัช ี (non-audit fee) เป็นจ านวนรวม 420,000 บาท อนัไดแ้ก่ 
ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏบิตัติามเงื่อนไขของบตัรสง่เสรมิการลงทุน จ านวน 40,000 บาท และการใหบ้รกิารอื่นอกีเป็น 
จ านวน 380,000 บาท 

 

9.7 กำรน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ส ำหรบับริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code )ไปปรบัใช้  

  บรษิทัไดท้บทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance Policy ) โดยอา้งองิจากหลกัการก ากบัดูแล

กจิการทีด่สี าหรบับรษิัทจดทะเบยีน ปี 2560 (‘CG Code”) ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

ซึง่คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการไดพ้จิารณาพบว่าบรษิทัไดน้ าหลกัปฏบิตัสิ่วนใหญ่มาปรบัใชแ้ลว้และน า เสนอคณะกรรมการ

รบัทราบในหลกัการ ในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่6/2562-2563 เมื่อวนัที ่10 กนัยายน 2563 อย่างไรกต็ามส าหรบัหลกั

ปฏบิตัทิีย่งัไม่เหมาะสม ส าหรบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทันัน้ คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารพจิารณาและไดม้กีารออกมาตราการ

ทดแทนทีเ่หมาะสมและไดบ้นัทกึไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของมตคิณะกรรมการ เพื่อใหม้กีารพจิารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี         
 โดยปี 2563 มเีรื่องทีบ่รษิทัยงัไม่ไดป้ฏบิตัแิละมมีาตรการทดแทนทีเ่หมาะสม  ดงัต่อไปนี้  

1.คณะกรรมการควรพิจารณาจ านวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิท ธิภาพโดยต้องมีจ านวน

กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกนิ 12 คน ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัขนาดประเภทและความซบัซอ้นของธุรกจิ  

- ปจัจุบนับรษิทัมกีรรมการจ านวน 20 คน โดยบรษิทัเหน็ว่าเป็นจ านวนทีเ่หมาะสมกบัขนาดของธุรกจิและความซบัซอ้น 

เพิม่มากขึน้ อนัจ าเป็นต้องมจี านวนกรรมการที่เพียงพอและมคีวามหลากหลายทางวชิาชพีเพื่อที่จะปฏบิตัิหน้าที่ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ และเพื่อช่วยกนัก ากบัดูแลการบรหิารงานของบรษิทัย่อยซึง่มคีวามหลากหลายและมเีป็นจ านวน

มาก 

2.คณะกรรมการบรษิทัมกีารก าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระไวไ้ม่เกิน 9 ปี  

- บรษิทัไม่ไดก้ าหนดนโยบายจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระ เน่ืองจากกรรมการอสิระของบรษิทั 

มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี และสามารถไดร้บัเลอืกเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้บรษิทัฯไม่มขีอ้หา้มการแต่งตัง้ 

กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ กรรมการอสิระ มวีาระการด ารงต าแหน่งตดิต่อกนัได ้

ไม่เกนิสามวาระหรอืไม่เกนิเกา้ปีแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ควรใหก้รรมการอสิระ 

รายใดทีด่ ารงต าแหน่งตดิต่อกนัมาครบสามวาระหรอืเกา้ปีด ารงต าแหน่งต่อไป กใ็หค้ณะกรรมการบรษิทัฯขยายระยะเวลา 

การด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระออกไปไดต้ามทีเ่หน็สมควร  ถงึแมว้่ากรรมการอสิระของบรษิทัจะด ารงต าแหน่งเกนิ  

9 ปี แต่กย็งัวางตนเป็นอสิระจากฝา่ยบรหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

เป็นอย่างด ี จากการสัง่สมความรูค้วามเขา้ใจในกจิการของบรษิทัและบรษิทัย่อยทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัในห่วงโซ่อุปทาน  

และตดัสนิใจโดยค านึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั  
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3.คณะกรรมการอาจพจิารณาจดัใหม้ทีีป่รกึษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเดน็ในการประเมนิผล

การปฏบิตังิานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผย การด าเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี  

- บรษิัทยงัไม่ได้จดัให้มทีี่ปรกึษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเดน็ในการประเมนิผลการ

ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการที่ควรให้มีอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี  แต่คณะกรรมการบริษัทฯก าหนดให้มีการจดัท าแบบ

ประเมนิตนเองซึง่น าแบบของตลาดหลกัทรพัยม์าปรบัใชก้บับรษิทั ไดแ้ก่ (1) แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการทัง้

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

evaluation Form of sub-committees ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ (3) แบบประเมนิตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล

Self-evaluation Form of individual directors เพื่อใหก้รรมการไดร่้วมกนัทบทวนการท างาน แกไ้ขปญัหาและอุปสรรค 

รวมถงึพจิารณาผลงานเพื่อประเมนิผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมา และหาแนวทางในการปรบัปรุงประสทิธภิาพ ในการ

ท างานของคณะกรรมการบรษิทัในปีต่อๆไป  
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10. ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 
คณะกรรมการบรษิทั ในการประชุมครัง้ที ่5/2562-2563 วนัที ่7 สงิหาคม พ.ศ. 2563 ไดพ้จิารณาทบทวนและเหน็ชอบให้

ใช้นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบรษิัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) ที่ครอบคลุมด้านต่างๆที่ส าคญั และเกี่ยวข้องกบัผู้มีส่วนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอกบรษิัทฯ ตลอดจนสงัคม

โดยรวม โดยการก าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมนี้ไดค้รอบคลุมประเดน็หลกั (core subjects) 7 ประการในมาตรฐาน 

ISO 26000 กบัไดก้ าหนดหวัขอ้เพิม่เตมิตามทีบ่รษิทัฯเหน็สมควร รวมเป็นนโยบาย 9 ประการ ดงัต่อไปนี้   

 1. กำรประกอบกิจกำรภำยใต้จริยธรรมในกำรด ำเนินธรุกิจและหลกัธรรมำภิบำล 

 1.1 บรษิทัฯ มุ่งเน้นทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ เป็นธรรม มจีรรยาบรรณ และตัง้มัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิ

ตามกฎหมาย จรยิธรรมในการประกอบการคา้ และหลกัการแข่งขนัทางการคา้ที่เป็นธรรม ช าระภาษีอากรอย่างถูกต้องตรงต่อ

เวลา ทัง้นี้ บรษิัทฯ ส่งเสรมิและปลูกจติส านึกให้บุคลากรของบรษิัทฯ ในทุกระดับชัน้เหน็ความส าคญัของความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมดว้ย 

 1.2 บรษิทัฯ ด าเนินงานภายใต้หลกัธรรมาภบิาลหรอืการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance) ดว้ยความ

รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัฯ จะเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั ใหข้อ้มลูอย่างเพยีงพอต่อการ

ตดัสนิใจในการลงทุน หรอืทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และจะไม่น าขอ้มลูภายในไปเปิดเผยกบับุคคลใดๆ อนั

จะก่อให้เกิดความเสยีหายหรอืความเสยีเปรยีบต่อผู้ถือหุ้น มกีารจดัการและการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารที่

โปร่งใส ตรวจสอบได ้มกีารจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูรายงานทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มูลทางการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถว้น 

และทนัเวลา ตามรปูแบบทีเ่ป็นมาตรฐานทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป  

 2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 บรษิทัฯ บรหิารกจิการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มจีรยิธรรม และปฏบิตัติามนโยบายและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ การใหห้รอืรบัสนิบนหรอืผลประโยชน์อนัไม่สมควรกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืภาคเอกชน 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดโครงสรา้งองคก์รใหม้กีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ กระบวนการท างาน และสายการบงัคบับญัชาในแต่ละ

หน่วยงานให้มคีวามชดัเจน เพื่อให้มกีารถ่วงดุลอ านาจและมคีวามรดักุมในการตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม ในการนี้ 

บรษิทัฯไดจ้ดัท าคู่มอืมาตรการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ทีป่ระมวลนโยบาย จรรยาบรรณ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขัน้ตอน

ปฏบิตัต่ิางๆ ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ถอืปฏบิตัิ บรษิทัฯได้แสดงเจตน์จ านงแน่วแน่ในการต่อต้านการ

ทุจรติคอร์รปัชัน่โดยได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติในปี พ.ศ. 2557  และ

ไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัต่ิอตา้นการทุจรติของภาคเอกชนไทย เมื่อวนัที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

 บรษิัทฯ มนีโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยการปฏบิตัต่ิอผูท้ี่มสี่วนเกีย่วขอ้งไม่ว่าจะเป็น

พนักงาน ชุมชน และสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ค านึงถงึความเสมอภาคและเสรภีาพทีเ่ท่าเทยีม

กนั ไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พื้นฐาน และไม่เลอืกปฏบิตัิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชือ้ชาติ สญัชาต ิศาสนา ภาษา สผีวิ เพศ อายุ การศกึษา 

สภาวะทางร่างกาย หรอืสถานะทางสงัคม รวมถงึการดูแลไม่ใหบ้รษิทัฯ เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น การ

ใชแ้รงงานเดก็ การใชแ้รงงานบงัคบั และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดส้่งเสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติาม
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     ขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชน โดยจดัใหม้กีารมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ และช่องทางในการรอ้งเรยีนส าหรบัผูท้ี่

ไดร้บัความเสยีหายจากการถูกละเมดิสทิธอินัเกดิจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และด าเนินการเยยีวยาแก่ผูไ้ดร้บัความเสยีหาย 

 บรษิัทฯ ได้อบรมหรอืเผยแพร่ความรูด้้านสทิธมินุษยชนและปลูกจติส านึกให้บุคลากรของบรษิัทฯ ปฏบิตัิตามหลกั

สทิธมินุษยชน 

4. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็นปจัจยัที่

จะช่วยเพิม่มูลค่าของกจิการและเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและการเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในอนาคต 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

4.1  เคารพสทิธขิองพนกังานตามกฎหมายแรงงานและหลกัสทิธมินุษยชน  

4.2  จดัใหม้กีระบวนการจา้งงาน และเงื่อนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถงึการก าหนดค่าตอบแทน และการพจิารณา  

ผลงานความดคีวามชอบภายใตก้ระบวนการประเมนิผลการท างานทีเ่ป็นธรรม  

4.3  สง่เสรมิการพฒันาบุคลากร โดยจดัใหม้กีารจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถงึสง่บุคลากรเขา้ร่วมสมัมนา และ 

ฝึกอบรมวชิาการดา้นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถศกัยภาพของบุคลากร รวมถงึปลกูฝงั 

ทศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และการท างานเป็นทมีแก่บุคลากร 

4.4  จดัใหม้สีวสัดกิารดา้นต่างๆ ส าหรบัพนกังานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชพี  

เป็นตน้ และนอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสขุภาพ และประกนัอุบตัเิหตุ เป็นตน้ รวมถงึการใหเ้งนิ 

ช่วยเหลอืประเภทต่างๆ แก่พนกังาน เช่น ทุนการศกึษาแก่บุตร และเงนิช่วยฌาปนกจิ เป็นตน้  

4.5  จดัใหม้บีรกิารตรวจสขุภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดบัชัน้ของบรษิทัฯ โดยพจิารณาจากปจัจยัความเสีย่งตาม 

ระดบั อายุ เพศ และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแต่ละบุคคล 

4.6  ด าเนินการใหพ้นกังานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยั และมสีขุอนามยัในสถานทีท่ างานทีด่ ีโดยจดัใหม้มีาตรการ 

ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ และเสรมิสรา้งใหพ้นกังานมจีติส านึกดา้นความปลอดภยั รวมถงึจดัการฝึกอบรม และ 

สง่เสรมิใหพ้นกังานมสีขุอนามยัทีด่ ีและดแูลสถานทีท่ างานใหถู้กสขุลกัษณะ มคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ 

4.7  เปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถแสดงความคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมหรอืการกระท า 

ทีไ่ม่ถูกตอ้งในบรษิทัฯ รวมถงึใหก้ารคุม้ครองพนกังานทีร่ายงานเรื่องดงักล่าว 
 

 5.  ควำมรบัผิดชอบต่อลูกค้ำ 

 บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาสนิคา้ของบรษิทัฯ เพื่อความพงึพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูคา้และยดึมัน่ในการปฏบิตัิ

ต่อลกูคา้ดว้ยความรบัผดิชอบ และความซื่อสตัย ์ภายใตน้โยบายดงันี้ 

 5.1  บรษิัทฯ ค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสนิค้าเป็นส าคญั โดยบรษิัทฯ มุ่งเน้นทีก่ารใชว้ตัถุดบิที่มคีุณภาพ 

การผลติทีม่มีาตรฐาน และการปรบัปรุงคุณภาพสนิคา้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัสนิคา้ทีม่คีุณภาพ ถูกสุขลกัษณะอนามยั 

และไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุ  

5.2  บรษิทัฯ ค านึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้ และมุ่งมัน่ทีจ่ะใหล้กูคา้ไดร้บัสนิคา้ทีม่คีุณภาพและมคีวามปลอดภยั 

ตามมาตรฐานและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัในระดบัสากล  
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    5.3  บรษิัทฯ ยดึมัน่ในการตลาดที่เป็นธรรม โดยการด าเนินการให้ลูกค้าได้รบัขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้าของบรษิัทฯที่

ถูกตอ้ง ไม่บดิเบอืน คลุมเครอื หรอืโฆษณาเกนิจรงิ เพื่อใหล้กูคา้มขีอ้มลูทีถู่กตอ้งและเพยีงพอในการตดัสนิใจ 

  5.4  บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบลกูคา้สมัพนัธเ์พื่อใชใ้นการสือ่สารตดิต่อกบัลกูคา้ รวมถงึการรบัเรื่องรอ้งเรยีนเกีย่วกบั 

คุณภาพของสนิคา้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

5.5  บรษิทัฯ จะรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ใชข้อ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นทางทีม่ชิอบ 

 6. ควำมรบัผิดชอบต่อคู่ค้ำ เจ้ำหน้ี คู่แข่ง 

 บรษิทัฯ จะยดึถอืขอ้ปฏบิตัทิางสญัญาทีเ่ป็นธรรมกบัคู่คา้ ปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีก่ าหนด

ไว้ เคารพต่อสทิธิในทรพัย์สนิหรือกรรมสทิธิข์องคู่ค้า ไม่เอารดัเอาเปรยีบต่อคู่ค้า และส่งเสริมให้คู่ค้าด าเนินกิจกรรมความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมร่วมกนักบับรษิทัฯ 

 บรษิัทฯปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีม่กีบัเจา้หนี้ในดา้นต่างๆ ในกรณีทีบ่รษิทัฯไม่สามารถช าระหนี้ตามก าหนดได ้บรษิทัฯ

จะแจง้เจา้หนี้เพื่อร่วมกนัหาทางแกไ้ข 

 บรษิัทฯด าเนินการแข่งขนัทางธุรกจิอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วธิกีลัน่แกล้ง กดีกนั หรอืด าเนินการใดๆที่ต้องห้ามตาม

กฎหมายเพื่อมใิหเ้กดิการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 

7.  กำรดแูลรกัษำส่ิงแวดล้อม 

 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มและหลกีเลีย่งการท าลายสิง่แวดลอ้ม 

โดยบรษิัทฯ ด าเนินการและควบคุมให้การผลิตสนิค้าของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดู แลรกัษา

สิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั บรษิัทฯ ยงัด าเนินกจิการภายใต้แนวคดิการใส่ใจและรกัษาสิง่แวดล้อมโดยมุ่งเน้นดูแลและพฒันา

กระบวนการผลติและเลอืกใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรกบัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สรา้งมาตรการป้องกนัไวก่้อนในการด าเนินงานทีอ่าจ

ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญต่อการใช้ทรพัยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลด 

(reduce) การใช้เพียงเท่าที่จ าเป็น การน ากลบัมาใช้ใหม่ (reuse) และการหมุนเวยีน (recycle)  ในส่วนของของเสยี (waste) 

บรษิทัฯลดหรอืขจดัหรอืน าไปใชป้ระโยชน์ซึง่ของเสยีทีอ่อกจากกระบวนการผลติอย่างรบัผดิชอบและมปีระสทิธภิาพ  

8. กำรรว่มพฒันำชุมชนหรอืสงัคม 

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมเพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนและตอบแทนคนืสู่

สงัคมอย่างแทจ้รงิ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมนีโยบายในการใหค้วามช่วยเหลอืและพฒันาสงัคม โดยใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ 

กบัชุมชนโดยรอบในพืน้ทีท่ีบ่รษิทัฯ เขา้ด าเนินธุรกจิตามควรแก่กรณี สง่เสรมิแรงงานทอ้งถิน่ใหม้โีอกาสในการท างานในองคก์ร 

เปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานทีอ่าจส่งผลกระทบต่อชุมชนทีอ่งคก์รตัง้อยู่ รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อชุมชน 

สงัคมและสิง่แวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบรษิทัฯ ดว้ยความรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัได้

สง่เสรมิใหพ้นักงานของบรษิทัฯ มจีติส านึกและความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม และบรษิทัฯจะร่วมมอืระหว่างกลุ่มหรอื

เครอืขา่ยอื่นๆในการพฒันาชุมชนหรอืสงัคมทีเ่ป็นเป้าหมายในแต่ละปี 
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9. กำรส่งเสริมนวตักรรมท่ีตอบสนองควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 บรษิทัฯสง่เสรมิใหพ้นกังานคน้คดินวตักรรมทีส่ามารถตอบสนองนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นต่างๆ ขา้งต้น 

เช่น การประหยัดทรพัยากรธรรมชาติและพลงังาน การจดัการของเสีย การควบคุมการปลดปล่อยของเสีย เป็นต้น ทัง้นี้ 

นวัตกรรมที่น ามาใช้อาจมีได้หลายระดับ ทัง้ที่เป็นการท าขึ้นใหม่ (novelty) การปรบัปรุง (improvement) การปรับแต่ง 

(adjustment/modification) การเปลีย่น (alteration) เพื่อใหเ้กดิผลทีม่ปีระสทิธภิาพหรอืประสทิธผิลมากกว่าเดมิ และจะเปิดเผย

นวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มตามความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นใหผู้ป้ระกอบการรายอื่นพจิารณาด าเนินการ

หรอืพฒันาต่อไป 

กำรติดตำมและทบทวนนโยบำยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินการโดยค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่ อง บรษิัทฯ จะ

ด าเนินการตดิตาม ประเมนิ และทบทวนโครงการต่างๆ ทีไ่ดส้นับสนุนทัง้ในปจัจุบนั และจะพจิารณาโครงการความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมในอนาคต อย่างรอบคอบ ต่อเนื่อง และสม ่าเสมอ 

 บรษิทัฯไดจ้ดัท ารายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนืตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบบั Standard โดย

เปิดเผยขอ้มูลต่างๆในระดบั Core ซึ่งมมีติิทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม สงัคม โดยได้จดัท าเป็นส่วนหนึ่งในเล่มรายงาน

ประจ าปีมาตัง้แต่ปี 2559 รายงานดงักล่าวจะแสดงถึงขอ้มูลการรายงานตามหวัขอ้ต่างๆและหน่วยวดัตาม GRI และรายงาน

กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมในรอบปีทีผ่่านมา 
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11. กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง  

กำรควบคมุภำยใน  
บริษัทฯได้ให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมทัง้ด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จดัใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมเพยีงพอ มี
ประสทิธภิาพตลอดจนป้องกนัหรอืลดความเสีย่งจากการกระท าทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิและชื่อเสยีงของบรษิทั
ฯ รวมทัง้ประเมนิการปฏบิตังิานตามแนวทางการก ากบักบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance : GCG)  

บรษิัทฯ ได้รบัประกาศนียบตัรรบัรองฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)   ซึ่งเป็นการต่ออายุรบัรองเป็นวาระที่สองของบริษัท โดย
คณะกรรมการบรษิัท ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน รวมทัง้ก ากบัดูแลให้มี
การปฏบิตัติามบทบาทหน้าที ่โดยก าหนดโครงสรา้งองคก์รและสายงานการบงัคบับญัชาทีช่ดัเจนในการถ่วงดุลอ านาจ และการ
ควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายทางธุรกจิ และดชันีชีว้ดัผลส าเรจ็ (Key Performance Indicators: KPI) 
เพื่อใชใ้นการประเมนิประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานและตดิตามผลการด าเนินงานเปรยีบเทยีบ กบัเป้าหมายขององคก์รอย่าง
สม ่าเสมอ 
           นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัท ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจ าทุ กปี ตาม
แนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งป ระเทศไทยที่ อ้างอิงจาก  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ และ 17 หลกัการย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคลอ้ง ว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมตามลกัษณะธุรกจิ ดงันี้            
 

1. กำรควบคมุภำยในองคก์ร  
บรษิทัฯ มกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิและการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน สามารถวดัผลได ้มกีารทบทวนเป้าหมาย

และเปรยีบเทียบผลการด าเนินงานจรงิกบัเป้าหมายทุกระยะ จดัให้มโีครงสร้างสายการรายงาน การจดัท าผงัองค์กรแบ่งแยก
หน้าทีต่ามสายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผดิชอบทีเ่หมาะสมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ายใต้การก ากบั
ดแูลของคณะกรรมการบรษิทั และก าหนดเกีย่วกบัเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการก ากบัดูแลกจิการ การต่อตา้นการทุจรติ
คอร์รปัชัน่ และการขดัแย้งเกี่ยวกบัผลประโยชน์ แสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรงและจรยิธรรม รวมทัง้จดัท า
อ านาจด าเนินการเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่ส าคัญ ซึ่งมีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานใหม่อยู่เสมอ 

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร ท าหน้าทีก่ ากบัดูแลและพฒันาการด าเนินการดา้นการควบคุม
ภายใน แสดงถงึความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ก าหนดใหบุ้คลากรมหีน้าที่และความ
รบัผดิชอบในการควบคุมภายใน เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร  

ในดา้นการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ บรษิทัฯไดจ้ดัท าคู่มอืมาตรการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ พรอ้มทัง้ให้
มกีารประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติภายในบรษิทัฯ  

 
2. กำรประเมินควำมเส่ียง  
บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ เพื่อใหส้ามารถระบุ

และประเมนิความเสีย่งต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ร่วมกบั
ส านักบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทฯในการพิจารณาการประเมินปจัจยัความเสี่ยงทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร ที่จะมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ซึ่งส านักบรหิารความเสีย่งไดร้ะบุและวเิคราะห์ความเสีย่งทุกประเภท รวมทัง้ความ
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เสีย่งดา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างครอบคลุมทัว่ทัง้องคก์ร และจดัระดบัความ
เสีย่งทีส่ าคญัตามผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละกระบวนการทางธรุกจิ เพื่อก าหนดแผนงานการบรหิารความเสีย่ง และ
มกีารทบทวนปจัจยัเสีย่งทีม่กีารเปลีย่นแปลงทัง้จากภายนอกและภายในทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อองคก์รเป็นประจ าทุกปี 

 
3. กำรควบคมุกำรปฏิบติังำน 
บรษิัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน ที่สอดคล้องกบัความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ ซึ่งได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความ

รบัผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยมีการจดัท าและทบทวนคู่มืออ านาจด าเนินการ และคู่มือ/ขัน้ตอนการ
ปฏบิตัิงานให้เหมาะสมกับโครงสรา้งองค์กร และการปฏบิตัิงานในปจัจุบนัอย่างสม ่าเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุล
อ านาจหรอืสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดอ้ย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏบิตังิานในส่วนทีม่คีวามเสีย่งส าคญั เพื่อป้องกนัและ
ลดขอ้ผดิพลาด เช่น ธุรกรรมดา้นการเงนิ การขาย การจดัซือ้จดัจ้าง การดูแลทรพัยส์นิ และการบรหิารทรพัยากรบุคคล เป็นต้น 
รวมทัง้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในด าเนินการสอบทานผลการปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั คู่มืออ านาจ
ด าเนินการและคู่มอืการปฏิบตัิงานต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏบิตัิงานมรีะบบการควบคุมภาย ในที่เพียงพอ 
เหมาะสม และมกีารปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการจดัการ และการน าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการปฏบิตังิานอย่าง
เป็นระบบเพื่อช่วยใหก้ารปฏบิตังิานมคีวามรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 
  4. ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล 

              บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล โดยส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารพฒันาระบบ
อย่างต่อเน่ือง เพื่อใหข้อ้มูลต่างๆ มคีวามถูกตอ้งและเป็นปจัจุบนั โดยไดน้ าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั มปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล รวมทัง้มคีวามปลอดภยัของขอ้มูล ตัง้แต่การรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จดัเกบ็ และติดตามผลขอ้มูล 
เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานและการน าขอ้มลูทีส่ าคญั ไปใชใ้นการบรหิารจดัการของกรรมการผูบ้รหิาร พนกังาน ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ หรอืผู้
มสี่วนไดเ้สยีต่างๆ มคีวามครบถ้วนถูกต้องอย่างเพยีงพอ และภายในเวลาทีเ่หมาะสม เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจทางธุรกจิ รวมทัง้มี
การก าหนดนโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการใชข้อ้มลู 
  การสือ่สารขอ้มลูของบรษิทัจดัใหม้ชี่องทางการสือ่สารทีม่คีวามเหมาะสม เพื่อสื่อสารหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบรวมทัง้
เรื่องต่างๆให้พนักงานรบัทราบ และก าหนดช่องทางที่ปลอดภัยส าหรบัการแจ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีนเกี่ยวกบัการทุจรติและ
คอรร์ปัชัน่ มกีารสือ่สารระหว่างหน่วยงานภายในบรษิทัฯและกบับุคคลภายนอกเกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน  

5. ระบบกำรติดตำม  
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านส านกัตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นผูต้รวจสอบตดิตามและ

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน เพื่อให้มัน่ใจว่า ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบหรอืสอบทานไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขอย่างเหมาะสม
ทนัท่วงท ีนอกจากนี้ ในสว่นของการประเมนิการควบคุมภายในดา้นบญัชกีารเงนิมกีารตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตและ
น าเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาเป็นประจ าทุกไตรมาส  ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาตและส านกัตรวจสอบภายในไม่พบประเดน็ ทีเ่ป็นขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั 



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

............................รบัรองควำมถกูต้อง 

หน้า 87 
 

กำรบริหำรควำมเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบรษิัทฯ เป็นผู้ก าหนดนโยบายการจดัการความเสี่ยง ปจัจยัความเสี่ยง และ
กระบวนการบรหิารความเสีย่งให้ฝ่ายจดัการน าไปปฏบิตัิ  เพื่อช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถวางแผนการด าเนินธุรกจิ ตลอดจน
วเิคราะห ์ก าหนดแผนงาน และประเมนิผลการปฏบิตังิานหรอืออกแบบระบบงานทีส่ามารถควบคุมความเสีย่งให้อยู่ในระดบัที่
องคก์รยอมรบัได ้โดยค านึงถงึปจัจยัเสีย่งทัง้ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก  

ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและส านักบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการด าเนินการตาม
แผนพฒันากจิกรรมการบรหิารความเสีย่ง ดงันี้ 

1. ทบทวนกฎบตัรกรรมการบรหิารความเสีย่ง วตัถุประสงค ์ขอบเขตอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ คู่มอืการบรหิารความ
เสีย่งและคู่มอืการปฏบิตังิานของส านกับรหิารความเสีย่ง  

2. ก าหนดความเสีย่งขององคก์ร และผูร้บัผดิชอบความเสีย่งตามสายงาน ส าหรบัแต่ละปจัจยัเสีย่ง ประจ าปี 2562/2563 ที่
ผ่านการพจิารณาและอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. จดัท าแผนสนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินปจัจัยเสี่ยงใหม่ ประจ าปี 2563/2564 พร้อมทัง้จดัหาแนวทางและ
มาตรการในการตอบสนองต่อความเสีย่ง  

4. ประชุมเตรยีมการใหส้ านกับรหิารความเสีย่ง ลงพืน้ทีป่ฏบิตังิานตามแผนสนบัสนุนขา้งตน้ 
5. สนบัสนุนการจดัท ารายงานสรุปสถานะความเสีย่ง ใหก้บัผูร้บัผดิชอบความเสีย่งตามสายงานของกลุ่มบรษิทัทัง้ 7 สถาน

ประกอบการพรอ้มส านกังานใหญ่ 
6. สรุปรายงานสถานะความเสีย่งของกลุ่มบรษิัทต่อคณะกรรมการของบรษิัท โดยแสดงขอ้มูลรายการความเสีย่งที่คงที ่

ความเสี่ยงที่ลดลง และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น พร้อมทัง้สาเหตุอย่างละเอียดเพื่อให้ฝ่ายจดัการน าไปด าเนินการและ
วางแผนใหเ้หมาะสม เป็นประจ าทุกไตรมาส 

7. จดัท าและทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  
 

  ดว้ยความทุ่มเทและความร่วมมอืของบุคลากรทุกสว่น ท าใหร้ะบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งของกลุ่ม

บรษิทัอยู่ในเกณฑ์ทีอ่งคก์รยอมรบัได ้และยงัสามารถพฒันาการใหส้อดคลอ้งกบัการก าหนดวตัถุประสงค์เป้าหมายขององคก์ร

และสว่นงานต่างๆ อกีดว้ย 
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12. รำยกำรระหว่ำงกนั 

รายการระหว่างกนัทีเ่ปิดเผยในสว่นนี้เป็นรายการระหว่างกนัในระหว่างปี 2563  ปี 2562 และ ปี 2561 สิน้สดุวนัที ่31 ตุลาคม ของแต่ละปี ประกอบดว้ย รายการระหว่าง
บรษิทัและบรษิทัย่อย กบับรษิทัร่วมและบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ดงัต่อไปนี้ 

 

บริษทัยอ่ย 
 

บริษทัท่ีมีรำยกำรระหว่ำงกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและ
กากน ้าตาล 

บริษัทถือหุ้นในบริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากัด ในอตัราส่วนร้อยละ 90.21 ทัง้นี้ มีบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่  
ซึง่ไดแ้ก่ผูเ้กี่ยวขอ้งกบักรรมการบรษิทั ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 9.79  ซึ่งน้อยกว่ารอ้ยละ 10 ดงันัน้ รายการระหว่างบรษิัท และบรษิัทย่อย 
ไม่ถอืว่าเป็นรายการทีต่อ้งเปิดเผยในรายการระหว่างกนั 

บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั 
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและ
กากน ้าตาล 

บรษิัทถือหุ้นในบริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั ในอตัราส่วนร้อยละ 95.78 ทัง้นี้ มีบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งของบรษิัท 
ถอืหุน้อยู่ ซึง่ไดแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งกบักรรมการบรษิทั ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 4.22  ซึง่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ดงันัน้ รายการระหว่างบรษิทั  
และบรษิทัย่อยไม่ถอืว่าเป็นรายการทีต่อ้งเปิดเผยในรายการระหว่างกนั 

บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและ
กากน ้าตาล  

บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั ในอตัราส่วนรอ้ยละ 98.61 ทัง้นี้ มบีุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทัถอืหุน้อยู่ 
ซึง่ไดแ้ก่ผูเ้กี่ยวขอ้งกบักรรมการบรษิทั ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.39  ซึ่งน้อยกว่ารอ้ยละ 10 ดงันัน้ รายการระหว่างบรษิัท และบรษิัทย่อย 
ไม่ถอืว่าเป็นรายการทีต่อ้งเปิดเผยในรายการระหว่างกนั 

บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
ประกอบธุรกจิประเภทโรงแรม รสีอรท์ รวมทัง้
จดัสรรทีด่นิเพื่อการเกษตรและเป็นศนูยฝึ์กอบรม
สมัมนาและอาคารส านกังานใหเ้ช่า 

บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดัในอตัราสว่นรอ้ยละ 40.77 บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 50.25  
ทัง้นี้ มบีุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของบรษิทัถอืหุน้อยู่ ซึง่ไดแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งกบักรรมการบรษิทั ถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 8.98  ซึง่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 
ดงันัน้ รายการระหว่างบรษิทั และบรษิทัย่อย ไม่ถอืว่าเป็นรายการทีต่อ้งเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 
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บริษทัท่ีมีรำยกำรระหว่ำงกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์
บรษิทั เค.เอส.แอล.เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้ จ ากดั  
ประกอบธุรกจิตวัแทนในการสง่ออกน ้าตาลทราย 

เป็นบรษิัทย่อย โดยบรษิัทถอืหุน้รอ้ยละ 33.88 บรษิัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั ถอืหุ้นรอ้ยละ 20.85 บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย 
จ ากดั ถือหุน้รอ้ยละ 15.36 และบรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 9.47 ทัง้นี้มกีรรมการร่วมกนั คอื นายจ ารูญ ชนิธรรมมติร ์
นายธวทัชยั โรจนะโชตกิุล นายสขุมุ โตการณัยเศรษฐ ์และนายชลชั ชนิธรรมมติร์ 

บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและ
กากน ้าตาล และด าเนินกจิการทางการเกษตร  

บรษิทัถอืหุน้ใน บรษิทัน ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั ในอตัราสว่นรอ้ยละ 98.00 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมการของบรษิทัถอืหุน้ 
ในบรษิทัย่อย ดงันัน้ รายการระหว่างบรษิทั และบรษิทัย่อย ไมถ่อืว่าเป็นรายการทีต่อ้งเปิดเผยในรายการระหว่างกนั  

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทรายและ
กากน ้าตาล  

บรษิทัถอืหุน้ใน  Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  ในอตัราสว่นรอ้ยละ 88.02 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมการของบรษิทัถอืหุน้ 
ในบรษิทัย่อย ดงันัน้ รายการระหว่างบรษิทั และบรษิทัย่อย ไมถ่อืว่าเป็นรายการทีต่อ้งเปิดเผยในรายการระหว่างกนั 

Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
ประกอบธุรกจิเพาะปลกูออ้ย  

บรษิทัถอืหุ้นโดยอ้อมผ่าน  Wynn In Trading Co., Ltd.  ในอตัราส่วนรอ้ยละ 80 ไม่มผีู้ถอืหุน้ใหญ่และกรรมการของบรษิทัถือหุน้ใน
บรษิทัย่อย ดงันัน้ รายการระหว่างบรษิทั และบรษิทัย่อย ไม่ถอืว่าเป็นรายการทีต่อ้งเปิดเผยในรายการระหว่างกนั 

 
บริษทัรว่ม 

บริษทัท่ีมีรำยกำรระหวำ่งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์
บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกจิท่าเทยีบเรอืและคลงัสนิคา้ รวมทัง้
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

เป็นบรษิทัร่วม โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 23.82  ผูถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมการซึง่ถอืเป็นบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ถอืหุน้อยู่ร้อยละ 16.65
และมกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายกมนดนยั ชนิธรรมมติร ์ นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ และนายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ 

บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายเอทานอลหรอื
เชือ้เพลงิจากผลติผลทางการเกษตร 

เป็นบรษิทัร่วม โดยบรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 40 ทัง้นี้มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์ นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ และ 
นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ 
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บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

บริษทัท่ีมีรำยกำรระหว่ำงกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ ์
บรษิทั เค.เอส.แอล. ไอท ีเซน็เตอร ์จ ากดั 
เป็นผูส้นบัสนุนทางดา้นคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ
ใหแ้ก่บรษิทัและบรษิทัในกลุ่ม 

เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยบรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 50 และบรษิทั ราชาชรูส จ ากดั ถอืหุน้รอ้ยละ 50 ทัง้นี้  
มกีรรมการร่วมกนักบับรษิทั คอื นายชาตร ีชนิธรรมมติร ์ 

บรษิทั อ่อนนุช ก่อสรา้ง จ ากดั 
ประกอบธุรกจิโรงแรมและนายหน้าอสงัหารมิทรพัย ์

เป็นบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมการถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 78.57 และมกีรรมการร่วมกนักบับรษิทั คอื นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์ 
นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร ์และนายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ 

บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั 
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑเ์ซรามคิ 

เป็นบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมการถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 48.27 และมกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์ 
นายสขุมุ โตการณัยเศรษฐ ์ นายธวทัชยั โรจนะโชตกิุล  และนายชลชั ชนิธรรมมติร ์ 

บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายผงชรูส 

เป็นบรษิทัทีผู่ถ้อืหุน้ใหญ่และกรรมการถอืหุน้อยู่รอ้ยละ 46.73 และมกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายจ ารญู ชนิธรรมมติร ์ 
นายสขุมุ โตการณัยเศรษฐ ์ นายธวทัชยั โรจนะโชตกิุล  นายสมชาย ชนิธรรมมติร์ และนางอนิทริา สขุะนินทร ์ 

บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายแอลกอฮอลห์รอื
เชือ้เพลงิจากผลผลติการเกษตร 

มกีรรมการร่วมกบับรษิทั คอื นายชลชั ชนิธรรมมติร์ 

บรษิทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชงิเทรา) จ ากดั 
ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายเอทานอล 
แอลกอฮอล ์และก๊าซชวีภาพ 

มกีรรมการร่วมกบับรษิทัคอื นายชลชั ชนิธรรมมติร ์
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12.1 รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกนั 
12.1.1. รำยกำรซ้ือ-ขำยสินค้ำและบริกำรตำมปกติของธรุกิจ รวมถึงจ ำนวนรำยกำรคงค้ำง ณ วนัส้ินปี (ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ตลุำคม 2563  2562 และ 2561) 

ผู้ซ้ือ / ผู้รบับริกำร ผู้ขำย / ผู้ให้บริกำร ลกัษณะรำยกำร / เงื่อนไข
ท่ีส ำคญั 

มลูค่ำของรำยกำร 
                      (พนับำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

31 ต.ค. 
63 

31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 
61 

บรษิทั ราชาชูรส จ ากดั บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา 
จ ากดั 

  -  ขายน ้าตาล - 28 28 บริษทั และบริษทัย่อยขายน ้าตาลให้บริษทั ราชาชูรส จ ากดั เพื่อเป็น
สวสัดิการให้แก่พนักงานของบรษิัท ซึ่งการขายสนิค้าดงักล่าวเป็นไป
ตามธรุกจิปกตขิองกลุ่มบรษิทั ราคาที่คดิระหว่างกนัเป็นราคาตลาดซึ่งมี
เงื่อนไขเป็นไปตามการคา้ปกตทิัว่ไป 

 บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวก
รงุไทย จ ากดั 

- ขายน ้าตาล 

 

- 28 30 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น 
จ ากดั (มหาชน)  

บรษิทั ราชาชูรส จ ากดั - คา่เคมภีณัฑ ์

- เจา้หน้ีอื่น 

279 

18 

1,331 

28 

2,179 

199 

บรษิทัซือ้สนิคา้เคมภีณัฑ ์ไดแ้ก่ โซดาไฟ และกรดเกลอื จากบรษิทัราชา
ชูรส จ ากดั เพื่อใช้ส าหรบัล้างเครื่องจกัรภายในโรงงานน ้าตาล โดยราคาที่
คดิระหวา่งกนัเป็นราคาตลาดซึง่มเีงื่อนไขเป็นไปตามการคา้ปกตทิัว่ไป 

บรษิทั เคเอสแอล กรนี  
อนิโนเวชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น 
จ ากดั (มหาชน)  

- ขายกากน ้าตาล 

- ลูกหน้ีการคา้ 

- เงนิรบัล่วงหน้าคา่สนิคา้ 

498,741 

321 

- 

1,013,327 

1,821 

14,593 

824,633 

186,844 

119,129 

บริษัท และบริษัทย่อยขายกากน ้ าตาลให้บริษัท เคเอสแอล กรีน อิน
โนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) เพื่อน าไปใช้เป็นวตัถุดบิในการผลิต ซึ่งการ
ขายสินค้าดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ราคาที่คิด
ระหวา่งกนัเป็นราคาตลาดซึง่มเีงื่อนไขเป็นไปตามการคา้ปกตทิัว่ไป 

 บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา 
จ ากดั  

- ขายกากน ้าตาล 

- ลูกหน้ีการคา้ 

- เงนิรบัล่วงหน้าคา่สนิคา้ 

199,862 

- 

- 

224,589 

45,220 

15,344 

239,043 

74,637 

42,505 
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 บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุง
ไทย จ ากดั 

- ขายกากน ้าตาล 

- ลูกหน้ีการคา้ 

- เงนิรบัล่วงหน้าคา่สนิคา้ 

384,845 

40,751 

- 

164,689 

1,760 

49,451 

453,011 

52,419 

13,403 
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ผูซ้ื้อ / ผูร้บับริกำร ผูข้ำย / ผู้ให้บริกำร ลกัษณะรำยกำร / เง่ือนไขท่ีส ำคญั มลูค่ำของรำยกำร 

(พนับำท) 
ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61 
บรษิทั บางจากไบโอเอทานอล 
(ฉะเชงิเทรา) จ ากดั 

บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ี
จ ากดั 

- ขายน ้าตาลทรายดบิ 
- ลกูหนี้การคา้ 
- เงนิรบัล่วงหน้าค่าสนิคา้ 

- 
- 
- 

146,781 
13,951 

18 

46,690 
20,615 

- 

บรษิัทย่อยขายน ้าตาลทรายดบิให้บรษิัท บางจากไบโอเอ
ทานอล (ฉะเชงิเทรา) จ ากดั เพือ่น าไปใชเ้ป็นวตัถุดบิในการ
ผลติ ซึ่งการขายสนิค้าดงักล่าวเป็นไปตามธุรกจิปกติของ
กลุ่มบริษัท ราคาที่คิดระหว่างกันเป็นราคาตลาดซึ่งมี
เงือ่นไขเป็นไปตามการคา้ปกตทิัว่ไป 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
(มหาชน) 

บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอรต์ 
เทรดดิง้ จ ากดั 

- ค่าบรกิารเพือ่ส่งออก 7,944 5,006 9,650 ตามพรบ.อ้อยและน ้าตาล การส่งออกน ้าตาลต้องท าผ่าน
บริษัทที่ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้ าตาลทราย 
(กอน.) อนุญาตเท่านัน้ กลุ่มบริษัทและบริษัท ประจวบ
อุตสาหกรรม จ ากัด จึงได้ตัง้บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์
ปอร์ต  เทรดดิ้ง  จ ากัด ขึ้นมา  เพื่อเป็นตัวแทนจัดการ
สนิค้าและด าเนินการเรื่องเอกสารการส่งออกเท่านัน้ โดย
บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต  เทรดดิ้ง จ ากัด คิด
ค่าบริการกบับริษัทในกลุ่มตามปรมิาณสินค้า ซึ่งเป็นไป
ตามราคาทุน รวมค่าบรหิารจดัการ 
 
  

บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั - ค่าบรกิารเพือ่ส่งออก 728 1,742 1,836 

บรษิทั โรงงานน ้าตาลนวิกรุงไทย 
จ ากดั 

- ค่าบรกิารเพือ่ส่งออก 3,719 2,125 3,664 

บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ี
จ ากดั 

- ค่าบรกิารเพือ่ส่งออก 544 385 665 

บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขด 
จ ากดั 

- ค่าบรกิารเพือ่ส่งออก 580 400 330 
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ผูซ้ื้อ / ผูร้บับริกำร ผูข้ำย / ผู้ให้บริกำร ลกัษณะรำยกำร / เง่ือนไขท่ีส ำคญั มลูค่ำของรำยกำร 
(พนับำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
(มหาชน) 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ้ล 
จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

- ค่าฝากสนิคา้และขนถ่ายน ้าตาลเพือ่
ส่งออก 

- รายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ ค่าส่วนลด 
- เจา้หนี้อื่น 

6,100 
 

352 
- 

4,951 
 
- 

480 

3,049 
 
- 
- 

บรษิทัมคีวามจ าเป็นทีต่อ้งใชท้่าเทยีบเรอื และบรกิารขนถ่าย
น ้าตาลเพื่อส่งออกใหก้ลุ่มโรงงานน ้าตาล บรษิัท ไทยชูการ ์
เทอร์มเินิ้ล จ ากดั (มหาชน) ก าหนดค่าบรกิารฝากสนิคา้และ
ค่าขนถ่ายน ้ าตาลเพื่ อส่งออก จากปริมาณสินค้าและ
ระยะเวลาการฝาก ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดและมเีงือ่นไข
เป็นไปตามการคา้ปกตทิัว่ไป 

บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  -  ค่าฝากสนิคา้และขนถ่ายน ้าตาลเพือ่
ส่งออก 

- รายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ ค่าส่วนลด 
- เจา้หนี้อื่น 

5,823 
 

499 
243 

21,572 
 
- 

1,815 

20,908 
 

370 
932 

บรษิทั โรงงานน ้าตาลนวิกรุงไทย 
จ ากดั 

 -  ค่าฝากสนิคา้และขนถ่ายน ้าตาลเพือ่
ส่งออก 

- รายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ ค่าส่วนลด 
- เจา้หนี้อื่น 

11,102 
 

1,657 
63 

32,944 
 
- 

7,780 

27,527 
 
- 

4,650 

 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
(มหาชน) 

บรษิทั เค.เอส.แอล. ไอท ี 
เซน็เตอร ์จ ากดั 

- ค่าจดัการคอมพวิเตอร ์ 

- ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 

6,413 

499 

7,132 

437 

5,557 

159 

บรษิัท เค.เอส.แอล. ไอท ีเซ็นเตอร์ จ ากดั ได้จดัตัง้ขึ้น
เพื่อเป็นศูนย์บรกิารคอมพวิเตอร์ใหบ้รกิารภายในกลุ่ม
บรษิัท  บรษิัทมกีารก าหนดราคาค่าบรกิารระหว่างกนั
โดยค านวณจากต้นทุนเงนิลงทุนและการด าเนินงาน
ของบรษิัท เค.เอส.แอล. ไอท ีเซ็นเตอร์ จ ากดั และน า
ตวัเลขที่ไดม้าจดัสรรเพื่อคดิค่าบรกิารตามปรมิาณการ
ใชง้านจรงิของแต่ละบรษิทั 

บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
 

 - ค่าจดัการคอมพวิเตอร ์

- ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 

2,046 

104 

2,070 

102 

1,931 

49 

บรษิทั โรงงานน ้าตาลนวิกรุงไทย 
จ ากดั 

 - ค่าจดัการคอมพวิเตอร ์

- ค่าใชจ้า่ยจ่ายล่วงหน้า 

3,073 

193 

3,308 

188 

2,872 

121 

บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ี
จ ากดั 

 - ค่าจดัการคอมพวิเตอร ์

- ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 

1,638 

68 

1,626 

73 

1,488 

45 
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ผูซ้ื้อ / ผูร้บับริกำร ผูข้ำย / ผู้ให้บริกำร ลกัษณะรำยกำร / เง่ือนไขท่ีส ำคญั มลูค่ำของรำยกำร 
(พนับำท) 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

   31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61  

บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต 
จ ากดั 

บรษิทั เค.เอส.แอล. ไอท ี 
เซน็เตอร ์จ ากดั 

-  ค่าจดัการคอมพวิเตอร ์ 130 135 106 บรษิทั เค.เอส.แอล. ไอท ีเซน็เตอร์ จ ากดั ไดจ้ดัตัง้ขึน้เพื่อ
เป็นศูนย์บรกิารคอมพิวเตอร์ให้บรกิารภายในกลุ่มบรษิัท  
บรษิทัมกีารก าหนดราคาค่าบรกิารระหว่างกนัโดยค านวณ
จากตน้ทุนเงนิลงทุนและการด าเนินงานของบรษิทั เค.เอส.
แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ ากดั และน าตัวเลขที่ได้มาจดัสรร
เพื่อคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงของแต่ละ
บรษิทั 

บรษิทั เค.เอส.แอล เอก็ซ์ปอรต์
เทรดดิง้ จ ากดั 

 -  ค่าจดัการคอมพวิเตอร ์ 187 200 164 

บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขด 
จ ากดั 

 -  ค่าจดัการคอมพวิเตอร ์ 733 602 517 

Koh Kong Sugar Industry 
Co., Ltd. 

 -  ค่าจดัการคอมพวิเตอร ์ 166 266 436 

Koh Kong Plantation Co., Ltd.  -  ค่าจดัการคอมพวิเตอร ์ 18 101 98  
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12.1.2. ค่ำเช่ำพืน้ท่ี (ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุำคม 2563  2562 และ 2561)  

 

ผู้ให้เช่ำ ผู้เช่ำ ลกัษณะรำยกำรท่ีส ำคญั มูลค่ำของรำยกำร (พนับำท) ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผล 

31 ต.ค. 63 31 ต.ค. 62 31 ต.ค. 61 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
(มหาชน)  

บรษิทั ออ่นนุชก่อสรา้ง จ ากดั เชา่พืน้ทีส่ านกังาน 196.69 ตารางเมตรและทีจ่อดรถ 
ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อเดอืน โดยตอ่สญัญาทกุ 3 ปี 
(01/11/61 - 31/10/64)  
 ในปี 2563 ลดค่าเชา่ 20% เป็นเวลา 3 เดอืนจากเดอืน 
เม.ย.63 – ม.ิย.63  

708 708 708 บริษัทให้พื้นที่เช่าแก่บริษัทในกลุ่มเป็นระยะ
เวลานานแล้ว เนื่องจากต้องการใหบ้รษิทัในกลุ่ม
ตัง้ส านักงานในพื้นที่เดยีวกนั เพื่อสะดวกในการ
บรหิารจดัการ โดยคดิค่าเช่าตามราคาตลาดและ
มเีงื่อนไขเป็นไปตามการค้าปกติทัว่ไป ณ วนัที่
เริ่มท าสัญญาเช่าครัง้แรก โดยเงื่อนไขต่างๆที่
เกี่ยวกบัการเช่าพื้นทีแ่ละทรพัย์สนิได้ก าหนดให้
เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั 

บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั เชา่พืน้ทีโ่กดงั 200 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 100 
บาท ต่อเดอืน โดยต่อสญัญาทกุ 1 ปี (01/08/63 - 
31/07/64) ในปี 2563 ลดค่าเชา่ 20% เป็นเวลา 3 เดอืน
จากเดอืน เม.ย.63 – ม.ิย.63 

236 240 240 

บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั เชา่พืน้ทีส่ านกังาน 495.54 ตารางเมตร และทีจ่อดรถ  
ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อเดอืน โดยตอ่สญัญาทกุ 1 ปี 
(01/01/63 - 31/12/63)  ในปี 2563 ลดคา่เชา่ 20% เป็น
เวลา 3 เดอืนจากเดอืน เม.ย.63 – ม.ิย.63 

1,695 1,784 1,865 

บรษิทั เค.เอส.แอล. ไอทเีซน็เตอร ์
จ ากดั 

เชา่พืน้ทีส่ านกังาน 432.62 และทีจ่อดรถ ตารางเมตรละ  
300 บาท ต่อเดอืน โดยต่อสญัญาทกุ 3 ปี (01/08/61 – 
31/07/64) ในปี 2563 ลดค่าเชา่ 20% เป็นเวลา 3 เดอืน
จากเดอืน เม.ย.63 – ม.ิย.63 

1,480 1,557 1,557 

บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ 
จ ากดั 

เชา่พืน้ทีส่ านกังาน 33.48 ตารางเมตร  ตารางเมตรละ 
300 บาท ต่อเดอืน โดย ต่อสญัญา ทกุ 3 ปี (01/10/63 - 
30/09/66) ในปี 2563 ลดค่าเชา่ 20% เป็นเวลา 3 เดอืน
จากเดอืน เม.ย.63 – ม.ิย.63 

115 121 121 
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12.1.3. เงินกู้ยืม / เงินให้กู้ยืมระหวำ่งบริษทั บริษทัยอ่ย กบับริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563  2562 และ 2561) 
 

หน่วย : พนับำท 
ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมำ 
1 พ.ย. 62 

กู้เพ่ิม 
ระหว่ำงงวด 

ช ำระคืน 
ระหว่ำงงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 63 

ดอกเบีย้จ่ำย ควำมจ ำเป็นและ 
ควำมสมเหตสุมผล 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น 
จ ากดั (มหาชน) 

นิตบิุคคลอาคารชดุ เค.เอส.แอล 
ทาวเวอร ์

3,400 1,000 (300) 4,100 56 บรษิทัไดร้บัการสนบัสนุนความชว่ยเหลอืทางการเงนิ จาก นิตบิุคคลอาหารชุด 
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสัน้ ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน 
ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภายในบรษิทั โดยคดิอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.22 – 1.24 ต่อปี และ
จา่ยช าระดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืน 
 

 
หน่วย : พนับำท 

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุำคม 2562  

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมำ 
1 พ.ย. 61 

กู้เพ่ิม 
ระหว่ำงงวด 

ช ำระคืน 
ระหว่ำงงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 62 

ดอกเบีย้จ่ำย ควำมจ ำเป็นและ 
ควำมสมเหตสุมผล 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น 
จ ากดั (มหาชน) 

นิตบิุคคลอาคารชดุ เค.เอส.แอล 
ทาวเวอร ์

3,800 - (400) 3,400 66 บรษิทัไดร้บัการสนบัสนุนความชว่ยเหลอืทางการเงนิ จาก นิตบิุคคลอาหารชุด 
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสัน้ ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน 
ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภายในบรษิทั โดยคดิอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.80 - 1.95 ต่อปี และ
จา่ยช าระดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืน 
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หน่วย : พนับำท 

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุำคม 2561  

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ 
ยอดยกมำ 
1 พ.ย. 60 

กู้เพ่ิม 
ระหว่ำงงวด 

ช ำระคืน 
ระหว่ำงงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 61 

ดอกเบีย้จ่ำย 
ควำมจ ำเป็นและ 
ควำมสมเหตสุมผล 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น 
จ ากดั (มหาชน) 

นิตบิุคคลอาคารชดุ เค.เอส.แอล 
ทาวเวอร ์

5,000 300 (1,500) 3,800 80 บรษิัทได้รบัการสนับสนุนความช่วยเหลอืทางการเงนิ จาก นิตบิุคคลอาหารชุด 
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสัน้ ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน 
ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีนภายในบรษิทั โดยคดิอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.80 - 1.84 ต่อปี และ
จา่ยช าระดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืน 
 

 

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมำ    
1 พ.ย. 62 

กู้เพ่ิม 
ระหว่ำงงวด 

ช ำระคืน 
ระหว่ำงงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 63 

ดอกเบีย้จ่ำย ควำมจ ำเป็นและ 
ควำมสมเหตสุมผล 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
(มหาชน) 

บรษิทั เค.เอส.แอล. ไอท ีเซน็
เตอร ์จ ากดั 

- 3,000 - 3,000 9 บรษิทัไดร้บัการสนบัสนุนความชว่ยเหลอืทางการเงนิ จากบรษิทั เค.เอส.แอล. 
ไอที เซ็นเตอร์ จ ากัด ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสัน้ ในรูปตัว๋สัญญาใช้เงิน 
ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  เงินกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวยีนภายในบรษิทั โดยคดิอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 1.20 - 1.22 ต่อปี และ
จา่ยช าระดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืน 
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หน่วย : พนับำท 
ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ตลุำคม 2561 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมำ    
1 พ.ย. 60 

กู้เพ่ิม 
ระหว่ำงงวด 

ช ำระคืน 
ระหว่ำงงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 61 

ดอกเบีย้จ่ำย ควำมจ ำเป็นและ 
ควำมสมเหตสุมผล 

บรษิทั ประจวบอตุสาหกรรม 
จ ากดั           

บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์
เทรดดิง้ จ ากดั 

- 278,100 (278,100) - 1,039 บรษิทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดัไดร้บัการสนบัสนุนทางการเงนิผ่านบรษิทั 
เค เอส แอล เอก็ซป์อรต์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามระเบยีบขอ้บงัคบั
ของราชการในเรื่องการส่งออกน ้าตาล โดยบรษิัท เค เอส แอล เอก็ซ์ปอร์ต 
จ ากดั ท าหน้าทีเ่ป็นบรษิทัตวักลาง (ผูกู้้) ในการขอวงเงนิสนิเชื่อเพื่อธุรกรรม
การส่งออกกับทางธนาคาร และปล่อยกู้ต่อให้แก่โรงงานบริษัท ประจวบ
อตุสาหกรรม จ ากดั โดยบรษิทัประจวบอตุสาหกรรม จ ากดั จะวางค ้าประกนั
เงนิกู้กบัธนาคารด้วยน ้าตาลที่จะส่งออก และน าตัว๋สญัญาใช้เงนิมาวางเพื่อ
เป็นหลักประกันที่บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จ ากัด  ทัง้นี้
หลกัประกนัดงักล่าวครอบคลุมวงเงนิสนิเชื่อ และไม่มกีารคดิค่าธรรมเนียมใน
การค ้าประกนัวงสนิเชื่อระหว่างกนั 
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นโยบำยหรอืแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคต 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ มมีตเิกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงันี้ 

 
กรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณารายการระหว่างกนัของบรษิทัตามตารางทีแ่สดงขา้งตน้ และไดใ้หค้วามเหน็ว่า เป็นรายการทีม่ี

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผลในการท ารายการ ซึง่รายการทีเ่ป็นรายการคา้ตามปกตขิองการด าเนินธุรกจินัน้ บรษิทัไดก้ าหนดราคาตาม
ราคาตลาด  
 
นโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 
1. รำยกำรค้ำตำมปกติของกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น การใช้ท่าเรือและคลงัสนิค้าของบรษิัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากดั 

(มหาชน) และการซื้อขายน ้าตาลระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะ
ด าเนินการโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั และราคาทีค่ดิตอ้งเป็นไปตามราคาตลาด 

 
2. รำยกำรเช่ำพืน้ท่ีและทรพัยสิ์น จะเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นราคาค่าเช่าทีเ่ท่ากบัการใหบุ้คคลอื่นเช่า 

 
3. รำยกำรซ้ือขำยทรพัยสิ์นและเงินลงทุน รายการซือ้ขายทรพัยส์นิและเงนิลงทุนของบรษิทั เป็นรายการเพิม่ทุนเพื่อรกัษา

สดัสว่นการถอืหุน้และการลงทุนเพื่อขยายธุรกจิปจัจุบนัทีม่อียู่และธุรกจิในอนาคต ซึง่นโยบายทีซ่ือ้ขายทรพัยส์นิระหว่างกนั
และการซือ้ขายเงนิลงทุนระหว่างกนั จะค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญัและจะกระท าเท่าทีจ่ าเป็นและเหมาะสม  

 
4. รำยกำรกู้ยืมเงินกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้ง การกูย้มืเงนิกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ บรษิทัจะกระท าเท่าทีจ่ าเป็น

และเหมาะสม  โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั 
 

5. รำยกำรพิเศษอ่ืนๆ เป็นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากขอ้ 1 - 4 ขา้งตน้ 
 

รายการระหว่างกนัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยเกดิขึน้กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสี่วนไดส้่วนเสยีหรอือาจ
มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บรษิัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเหน็เกี่ยวกบัความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่อา จเกดิขึน้ 
บรษิัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรอืผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกนัดังกล่าว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี 

 
ทัง้นี้ รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้  คณะกรรมการบรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์  และขอ้บงัคบั ประกาศ  ค าสัง่  หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  รวมตลอดถงึการปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยงกนั  และการไดม้าหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย
นอกจากนี้ บรษิทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุงบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิของประเทศไทยทีอ่อกโดย
สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภซ์ึง่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี(56-1)ในปีต่อๆไป
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โครงสรำ้งกำรถือหุ้นท่ีมีบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งถือหุ้นเกินกว่ำรอ้ยละ 10 
 
จากโครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยในปจัจบุนัทีบ่รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมบางบรษิทัยงัมกีารถอืหุน้โดยบุคคลที่

อาจมคีวามขดัแยง้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 นัน้มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

บรษิัท ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) มบีุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งของบรษิัทถือหุ้นอยู่จ านวนรอ้ยละ 16.65 
และบรษิัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในบรษิัท ไทยชูการ์ เทอรม์เินิ้ล จ ากดั (มหาชน) จ านวนร้อยละ 
23.82 และไม่มนีโยบายทีจ่ะลงทุนเพิม่  นอกจากนี้ ผูถ้อืหุน้และกรรมการไม่มแีรงจูงใจทีจ่ะกระท าการใดๆ เพื่อถ่ายเท
ผลประโยชน์ไปที่บรษิัทใดบรษิัทหนึ่ง นอกจากนี้ในบรษิัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ลจ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ยงัมกีรรมการอกีหลายท่านทีม่าจากบรษิทัน ้าตาลอื่นๆ ดงันัน้ จงึมกีาร
คานอ านาจกนัภายในอยู่แลว้ในทัง้ 2 บรษิทั ท าใหก้ารท ารายการระหว่างบรษิทัและบรษิทัไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั 
(มหาชน) เป็นไปตามราคาและกลไกทางการตลาด ซึง่จะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์สงูสดุกบัทัง้สองบรษิทั 

 
จะเห็นได้ว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบรษิัทและบรษิัทย่อยในปจัจุบนัที่บางบรษิัทยงัมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่อาจมคีวาม

ขดัแยง้เกนิกว่ารอ้ยละ 10 นัน้ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตี ซึง่ในปจัจุบนับรษิทัพยายามทีจ่ะปรบัโครงสรา้งใหม้คีวามขดัแยง้กนัน้อย
ทีสุ่ด ทัง้นี้ บรษิัทมนีโยบายเกีย่วกบัการลงทุนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมในอนาคต โดยบรษิทัจะเขา้ลงทุนโดยตรงด้วยตวัเอง และ
ไม่ใหบุ้คคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เขา้ถอืหุน้ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมเกนิกว่าทีก่ าหนดเวน้แต่จะกระท าเท่าทีจ่ าเป็นและเหมาะสม และ
ค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั  นอกจากน้ี บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้จะไม่เขา้ถอืหุน้หรอืลงทุนในธุรกจิทีจ่ะท าใหเ้กดิความ
ขดัแยง้กบัทางบรษิทั หรอืธุรกจิทีม่ลีกัษณะเป็นการแขง่ขนักบับรษิทั 
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13. ข้อมูลกำรเงินท่ีส ำคญั 
   

รอบบญัชขีองบรษิทัเริม่วนัที ่1 พฤศจกิายน และสิน้สดุวนัที ่31 ตุลาคม ของทุกปี 
 

13.1) รำยงำนของผูส้อบบญัชี 
 

1) ผูส้อบบญัช ี
ปี 2561  นางสาวจนัทริา จนัทราชยัโชต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6326 
  บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
ปี 2562  นางสาวจนัทริา จนัทราชยัโชต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6326 
  บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
ปี 2563  นางสาวจนัทริา จนัทราชยัโชต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6326 
  บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
 

 

2) สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชใีนระยะ 3 ปีทีผ่า่นมา 
ปี 2561  ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยใหค้วามเหน็โดยไม่มเีงื่อนไข 
ปี 2562  ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยใหค้วามเหน็โดยไม่มเีงื่อนไข 
ปี 2563  ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิโดยใหค้วามเหน็โดยไม่มเีงื่อนไข 
 

13.2) สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัยอ่ย และหลกัเกณฑใ์นกำรท ำงบกำรเงินรวม 
งบการเงนิปีระหว่างปี 2561 - 2563 ประกอบดว้ยบรษิทัย่อยจ านวนทัง้สิน้ 13 แห่ง โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้ ณ 31 
ตุลาคม ดงันี้ 
 

ตารางที ่13.1: แสดงสดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัทางตรงและทางอ้อม 
 

 อตัรารอ้ยละของการถอืหุน้ 
 2563 2562 2561 
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 90.21 90.21 90.21 
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั 95.78 95.78 95.78 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 98.61 98.61 98.61 
บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั* 91.02 91.02 91.02 
บรษิทั เค.เอส.แอล.เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั** 79.55 79.55 79.55 
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บรษิทั ดบับลวิเอสพ ี โลจสิตกิส ์จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 98.00 98.49 98.49 
Koh Kong Plantation Company Limited*** 80.00 80.00 80.00 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited 88.02 80.00 80.00 
Wynn In Trading Company Limited 100.00 100.00 100.00 
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หมายเหตุ 
*ถอืหุน้ทางออ้มผ่านบรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
**ถอืหุน้ทางออ้มผ่าน บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั และบรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ี
จ ากดั 
*** ถอืหุน้ทางออ้มผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd. 
 
13.3) งบก ำไรขำดทุนรวม 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 
 

ปี 2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมทัง้สิน้ 11,853  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 6,002 ลา้นบาท หรอื
ประมาณรอ้ยละ 34 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

โครงสรา้งรายได ้ ปี 2563 ปี 2562 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายไดจ้ากการขาย 11,672  17,490  (5,818) 

น ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 10,043  15,413  (5,370) 

ไฟฟ้า 1,167  1,205  (38) 

ปุ๋ย น ้ามนั และอื่นๆ (ธุรกจิสนบัสนุน) 462  872  (410) 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 181  365  (184) 

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 11,853  17,855  (6,002) 
 
ในปี 2563 (1) รายไดจ้ากธุรกจิน ้าตาลทีล่ดลงมสีาเหตุหลกัมาจากสภาวะภยัแลง้รุนแรงซึง่ท าใหป้รมิาณผลผลติอ้อย 

ทัว่ประเทศไทยลดลงมากกว่ารอ้ยละ 40  ทัง้นี้ รายไดจ้ากการขายในปีนี้ลดลงจ านวน 5,370 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 35 ซึง่มา
จากการลดลงของปรมิาณการขายน ้าตาลรอ้ยละ 45  สว่นราคาขายน ้าตาลโดยเฉลีย่ของปีนี้จะเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 15 ตาม
สภาวะราคาน ้าตาลตลาดโลกทีป่รบัตวัขึน้ (2) รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าลดลงประมาณ 38 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3  และ 
(3) รายไดจ้ากธุรกจิสนับสนุนที่ลดลง 410 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 47 มสีาเหตุหลกัจากกจิกรรมทางการค้าที่สมัพนัธก์บัธุรกจิ
น ้าตาลมปีรมิาณลดลง  ไดแ้ก่ การขายปุ๋ยและยา และการขายน ้ามนั ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจงึสง่ผลใหใ้นภาพรวมรายไดจ้ากการ
ด าเนินงานโดยรวมลดลงอย่างมากเมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา 

 

บรษิทัมตี้นทุนขายและการใหบ้รกิารรวมทัง้สิน้ 10,082 ลา้นบาท ลดลงจากปีทีผ่่านมาจ านวน 4,148 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 29 โดยมสีาเหตุหลกัจากต้นทุนวตัถุดบิหลกัคอืออ้ยทีม่รีาคาสงูขึน้กว่าปีก่อน ประมาณรอ้ยละ 20 - 25 และการลดลง
ของปรมิาณออ้ยยงัสง่ผลใหต้น้ทุนการผลติอื่นต่อหน่วยสงูขึน้ อนัไดแ้ก่ ค่าเสือ่มราคาและตน้ทุนคงทีอ่ื่น อกีทัง้ตน้ทุนวตัถุดบิใน
การผลติไฟฟ้ากส็งูขึน้จากการทีบ่รษิทัตอ้งใชเ้ชือ้เพลงิอื่นซึง่มตีน้ทุนสงูกว่าเพื่อทดแทนกากออ้ย  
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ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิาร จ านวน 1,365 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 55 สว่นใหญ่ประกอบดว้ย    
(1) ค่าธรรมเนียมกองทุนฯ ลดลงทัง้จ านวน 1,262 ลา้นบาท เนื่องจากการยกเลกิค่าธรรมเนียมดงักล่าวของกองทุนฯ 

ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2562  
(2) ค่าใชจ้่ายในการขายอื่น จ านวน 451 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 52 โดยลดลงจากการปรมิาณการขายน ้าตาลทัง้ใน

และต่างประเทศ 
(3) ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังาน จ านวน 309 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14  
(4) ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร จ านวน 142 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 6  
(5) ขาดทุนจากการยกเลกิสญัญาขาย จ านวน 171 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้ทัง้จ านวน  
 

รายไดอ้ื่นและค่าใชจ้่ายอื่น ประกอบดว้ย 
                                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทรำยได้/ค่ำใช้จำ่ย ปี 2563 ปี 2562 
(1) รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย     
(1.1) รายไดอ้ื่น 248 341 
(1.2) รายไดค้่าตอบแทนการผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทราย - 101 
(1.3) รายไดจ้ากโครงการเงนิช่วยเหลอืฯ จากกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย - 308 

          รวมรายไดอ้ื่น 248 750 

      
(2) ก าไร (ขาดทุน) อื่นๆ และค่าใชจ้่ายอื่น - สทุธ ิประกอบดว้ย     
(2.1) ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น  29 -16 
(2.2) ก าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์ -394 121 
(2.3) ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยช์วีภาพ  -36 -26 
(2.4) ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 123 207 
(2.5) ก าไรจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์ 77 27 
(2.6) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ -113 -62 
(2.7) เงนิน าสง่เขา้กองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย * -330 -    

          รวมก าไร (ขาดทุน) อื่นๆ และค่าใชจ้่ายอื่น - สทุธ ิ -644 251 

หมายเหตุ  * เงนิน าส่งเขา้กองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย จ านวน 330 ลา้นบาท เป็นเงนิน าส่งของปี 2561 และ 2562 ทีบ่นัทกึเป็นค่าใชจ้่าย
ลกัษณะทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว (one-time transaction) ในปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศในราชกิจจานเุบกษาลงวนัที่ 26 
พฤษภาคม 2563 

 
สว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม   
 

บรษิทัมสีว่นแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม จ านวน 323 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 221 (ปี 2562 : 101 ลา้นบาท) 
เนื่องดว้ยการเตบิโดของธุรกจิและผลประกอบการทีด่ขี ึน้ของกลุ่มบรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) จากการผลติและจ าหน่าย
แอลกอฮอล ์เอทานอลและไบโอดเีซล  
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จากขอ้มลูดงักล่าว ท าใหบ้รษิทัมกี าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้(EBIT) จ านวน 333 ลา้นบาท ซึง่ลดลง
จากปีก่อน รอ้ยละ 80 (ปี 2562 : 1,689 ลา้นบาท) 

 

ตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้
 

ปี 2563 บรษิัทมตี้นทุนทางการเงนิจ านวน 497 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 อนัเนื่องมาจากการจ่ายช าระคนืเงนิกู้
ระยะยาวในระหว่างปีและอตัราดอกเบีย้ของเงนิกูย้มืระยะสัน้ลดลง ส่วนภาระค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล จ านวน 66 ลา้น
บาท แสดงเป็นรายไดข้องบรษิทัในงบการเงนิ เนื่องดว้ยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต  

 
จากผลประกอบการดงักล่าว ส าหรบัปี 2563 บรษิทัมผีลขาดทุนสทุธจิ านวน 98 ลา้นบาท (ปี 2562 : ก าไรสทุธ ิ830 

ลา้นบาท)  ซึง่เป็นขาดทุนของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยจ านวน 15 ลา้นบาท และแสดงผลขาดทุนสุทธใินส่วนของบรษิทัใหญ่จ านวน 
83 ลา้นบาท  
 
ตารางที ่13.2 : แสดงงบก าไรขาดทุนรวมของบริษทั และบริษทัย่อย เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั 
 

 
 

%

เปล่ียนแปลง

รายได้จากการด าเนนิงาน 11,853      17,855      -34% 17,812      

ต้นทุนจากการด าเนนิงาน (10,082)     (14,230)     -29% (14,681)     

ก าไรขัน้ต้น 1,771        3,625        -51% 3,131        

รายได้อืน่ 248          750          -67% 892          

ค่าใช้จ่ายในการขาย (451)         (944)         -52% (770)         

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร (772)         (681)         13% (720)         

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

ค่าธรรมเนยีมกองทุน -              (1,262)       -100% (1,116)       

ก าไรก่อนหกัก าไร(ขาดทุน)อืน่ๆ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 654          1,337        -51% 1,275        

ก าไร(ขาดทุน)อืน่ๆ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ-สทุธิ (644)         251          -357% 282          

สว่นแบ่งก าไรบรษิทัร่วม 323          101          220% 145          

ก าไรก่อนหกัต้นทุนการเงนิและภาษี 333          1,689        -80% 1,702        

ต้นทุนทางการเงนิ (497)         (710)         -30% (728)         

ภาษเีงนิได้ 66            (149)         -144% (144)         

ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 15            (8)             -288% 18            

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ (83)           822          -110% 848          

ก าไร (ขาดทุน) สทุธต่ิอหุน้ (0.02)         0.19          -111% 0.19         

อตัราก าไรขัน้ต้น 14.9% 20.3% 17.6%

อตัราก าไร (ขาดทุน) สทุธิ -0.7% 4.6% 4.8%

งบก ำไรขำดทนุโดยสรุป (ล้ำนบำท) 2562 25612563
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เมื่อพจิารณาในส่วนของโครงสรา้งรายได้จากการด าเนินงาน ปี 2563 บรษิทัมรีายไดร้วมทัง้สิน้ 11,853 ลา้นบาท 

โดยประกอบดว้ยรายไดห้ลกั คอื (1) รายไดจ้ากการขายน ้าตาลและกากน ้าตาล 10,043 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 84.7 ของ
รายไดร้วมจากการด าเนินงาน (2) รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้าจ านวน 1,251 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ10.6 ของรายได้
รวมจากการด าเนินงาน และ (3) รายไดจ้ากงานบรกิารอื่น จ านวน 181 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการซือ้มาขายไป จ านวน 
353 ลา้นบาท  สว่นทีเ่หลอืเป็นรายไดอ้ื่นๆ อกีจ านวน 25 ลา้นบาท 
 
ตารางที ่13.3 : โครงสรา้งรายได้ของบริษทั 3 ปีย้อนหลงั 
 

 
  

%

เปล่ียนแปลง

 รายไดจ้ากการด าเนินงานปกติ

รายไดจ้ากการขายน ้าตาลและกากน ้าตาล 10,043    84.7% 15,413    86.3% -35% 15,353   86.2%

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและไอน ้า 1,251      10.6% 1,326      7.4% -6% 1,211     6.8%

รายไดจ้ากงานบรกิาร 181         1.5% 365         2.0% -50% 405       2.3%

รายไดอ้ืน่ ๆ 25          0.2% 86          0.5% -71% 93         0.5%

รวม 11,500    97.0% 17,190    96.3% -33% 17,062   95.8%

 รายไดจ้ากการด าเนินงาน ซื้อมาขายไป

รายไดจ้ากการขายน ้ามนั 182         1.5% 362         2.0% -50% 440       2.5%

รายไดจ้ากการขายปุ๋ ย 155         1.3% 242         1.4% -36% 273       1.5%

รายไดจ้ากการขายพสัดุ 16          0.1% 61          0.3% -74% 37         0.2%

รวม 353         3.0% 665         3.7% -47% 750       4.2%

 รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 11,853     100.0% 17,855     100.0% -34% 17,812   100.0%

2562 2561
(ล้ำนบำท)

โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
2563
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13.4) งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
 
ตารางที ่13.4 : สรปุงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อยของบริษทั เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั 
 

 

 
ณ สิน้ปี 2563 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม 41,122 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 7 หนี้สนิรวม 21,576 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14 

ในขณะทีส่่วนของผูถ้อืหุน้จ านวน 19,546 ลา้นบาท นัน้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3   จงึส่งผลใหอ้ตัราหนี้สนิต่อทุนลดลงจาก 1.32 เท่า 
เหลอื 1.10 เท่า และอตัราหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อทุนลดลงจาก 1.16 เท่า เหลอื 0.96 เท่า อนัเนื่องมากจากการช าระภาระ
เงนิกูร้ะยะยาวจ านวนมาก ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้จากการประเมนิมลูค่าทีด่นิใหม่ในปี 2563 

 
 

 
 

%

เปล่ียนแปลง

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 138            2,430        -94% 129

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ 1,203         1,287        -7% 2,476

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 786            926           -15% 1,533

สนิคา้คงเหลอื 2,049         2,774        -26% 4,089

สนิทรพัยช์วีภาพ 42              52            -19% 61

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ ๆ 56              45            24% 46

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 4,273         3,965        8% 3,879

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ ๆ 157            245           -36% 335

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิทีจ่ะไดร้บัช าระเกนิกวา่หนึ่งปี 361            -           100% -          

ลกูหนี้กองทุนออ้ยและน ้าตาลทรายทีจ่ะไดร้บัช าระเกนิกวา่หนึ่งปี -             541           -100% 441

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 144            146           -1% 243

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 5,775         5,637        2% 5,167

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 25,891        25,868       0.1% 26,924

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ ๆ 247            205           20% 219

รวมสนิทรพัย์ 41,122        44,121       -7% 45,542

หนี้สนิหมนุเวยีน 11,388        11,818       -4% 13,924

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน 10,188        13,282       -23% 12,979

รวมหนี้สนิ 21,576        25,100       -14% 26,903

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 19,546        19,021       3% 18,639

สว่นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 19,027        18,606       18,210

อตัราสว่นหนี้สนิต่อทุน 1.10           1.32          1.44        

อตัราสว่นหนี้สนิสว่นทีม่ดีอกเบี้ยต่อทุน 0.96           1.16          1.26        

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ (ล้ำนบำท) 2562 25612563
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โดยรายการทีเ่ปลีย่นแปลงทีส่ าคญั ของรายการในงบแสดงฐานะการเงนิมดีงัต่อไปนี้ 
 
-  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลดลง เป็นจ านวน 2,292 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 94 โดยมสีาเหตุหลกัจากการ

ลดลงอย่างมากของเงนิฝากระหว่างทาง เนื่องดว้ยมกีารขายส่งออกน ้าตาลและไดร้บัช าระหนี้จ านวนมากในช่วงใกลส้ิน้เดอืน
ตุลาคม 2562  

- สนิคา้คงเหลอื ลดลงจ านวน 725 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 26 โดยมสีาเหตุหลกัจากปรมิาณผลผลติน ้าตาลที่ลดลง 
จากสภาวะภยัแลง้รุนแรง ในขณะทีค่วามตอ้งการในตลาดยงัใกลเ้คยีงเดมิ 

- เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม เพิม่ขึน้จ านวน 308 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 8 มสีาเหตุหลกัจากผลก าไรของกลุ่มบรษิทั บบีจีไีอ 
- ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าทางการเงนิ เพิม่ขึน้ทัง้จ านวนคอื 381 ล้านบาท จากการท าสญัญาเช่าการเงนิเพื่อใหเ้ช่า

ทรพัยส์นิกลุ่มหนึ่งกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัแห่งหนึ่ง โดยมกี าหนดรบัช าระภายในปีภายในระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี ซึง่มสีว่นของ
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี จ านวน 20 ลา้นบาท  

- ลกูหนี้กองทุนออ้ยและน ้าตาลทรายสว่นทีจ่ะไดร้บัช าระเกนิกว่าหนึ่งปี ลดลงทัง้จ านวน คอื 541 ลา้นบาท อนัเนื่องจาก
มกีารหกักลบหนี้กบัเงนิน าส่งเขา้กองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายในปี 2563  ทัง้นี้ ลูกหนี้ส่วนที่เหลอืจากการหกักลบจ านวน 
447 ลา้นบาท ไดจ้ดัประเภทเป็นสว่นทีจ่ะไดร้บัช าระภายในหนึ่งปี   

- หุน้กูร้ะยะยาว ลดลง 3,500 ลา้นบาท จากการจ่ายคนืหุน้กูท้ีค่รบก าหนดช าระระหว่างปี  
 
นอกจากการเปลีย่นแปลงขา้งตน้ ในระหว่างปี 2563 ทีด่นิกลุ่มทีใ่ชใ้นการด าเนินงานไดม้กีารประเมนิมลูค่าใหม่โดย

ผูป้ระเมนิราคาอสิระ ทัง้นี้ มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยด์งักล่าวเพิม่ขึน้รวมสทุธจิ านวน 1,033 ลา้นบาท  
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13.5) งบกระแสเงินสดรวม 
 
ตารางที ่13.5 : แสดงงบกระแสเงินสดรวม เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลงั 
 

 
 
 ในปี 2563 บรษิทัไดร้บักระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน จ านวน 1,535 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 รอ้ยละ 41 
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปี 2563 บรษิัทมผีลขาดทุนจากการด าเนินงาน อนัมสีาเหตุหลกัจากน ้าตาลทีข่ายลดลงจากปีก่อน 
เนื่องจากการขาดแคลนวตัถุดบิหลกัคอือ้อยจากสภาวะภยัแลง้ ประกอบกบัในปีก่อน (ปี 2562) บรษิทัไดท้ยอยระบายขาย
สนิคา้คงคา้งจากงวดปีก่อนๆ  อย่างไรกต็าม ในปีปจัจุบนั บรษิทับรหิารใหม้กีระแสเงนิสดรบัเพิม่ขึน้จากการใหส้นิเชื่อชาวไร่
ที่ลดลงและการทยอยรบัช าระหนี้ ส่วนลูกหนี้การคา้ยงัมีระยะเวลาการให้สนิเชื่อยงัคงเดมิ โดยลูกหนี้การคา้ลดลงเลก็น้อย
เน่ืองจากการเร่งการช าระเงนิจากลกูหนี้ ท าใหบ้รษิทัมกีระแสเงนิสดเขา้ดขีึน้จากการบรหิารลกูหนี้ดงักล่าว 
 

ในส่วนกระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน บรษิทั มกีระแสเงนิสดจ่ายสุทธ ิจ านวน 228 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกั
จากการลงทุนสุทธใินสนิทรพัยถ์าวร โดยมเีงนิจ่ายสุทธจิ านวน 430 ลา้นบาท ในขณะที่ไดร้บัเงนิจากการรบัช าระหนี้เงนิให้
กูย้มืระยะสัน้และระยะยาว จ านวน 103 ลา้นบาท และเงนิสดรบัจากเงนิปนัผลและดอกเบีย้รบัจ านวน 81 ลา้นบาท  

 

ในกจิกรรมจดัหาเงนิ บรษิทัมกีระแสเงนิสดออกสทุธ ิจ านวน 3,591 ลา้นบาท ซึง่มสีาเหตุหลกั คอื การจ่ายช าระหุน้
กูจ้ านวน 3,500 ลา้นบาท และมกีารจ่ายเงนิปนัผลจ านวน 221 ลา้นบาท 

 
  

%

เปล่ียนแปลง

ก าไร + ค่าเสือ่ม + รายการทีไ่มใ่ช่เงนิสด (Non Cash) 1,028         2,546         -60% 2,449         

เปลีย่นแปลงใน Working Capital 507            76              567% (3,145)        

กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 1,535         2,622         -41% (696)           

ลงทุนในทีด่นิ อาคาร เครือ่งจกัร (สทุธ)ิ (435)           (414)           5% (1,132)        

กระแสเงินสดจำกกำรลงทุน (228)             117              -295% (863)             

กระแสเงินสดจำกกำรจดัหำเงิน (3,591)          (457)             686% 1,512           

เงนิสดเปลีย่นแปลง (2,293)        2,301         (24)             

เงนิสดปลายงวด 138            2,430         129            

ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 333            1,689         -80% 1,702         

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,080         1,205         -10% 1,264         

ก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) 1,413         2,894         -51% 2,966         

งบกระแสเงินสดโดยสรปุ (ล้ำนบำท) 2562 25612563
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13.6) อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 
 
ตารางที ่13.6 : แสดงอตัราส่วนทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลงั 
 

 
 

จากอตัราส่วนทางการเงนิปี 2563 ขา้งต้น อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนและประสทิธภิาพในการด าเนินงาน
จะลดลง เน่ืองจากผลประกอบการทีข่าดทุน 83 ลา้นบาท (ปี 2562 : ก าไร 822 ลา้นบาท) อนัมสีาเหตุหลกัจากสภาวะภยัแลง้
ในปีการเพาะปลูก 2562/2463 ที่ท าให้รายได้และความสามารถในการท าก าไรจากธุรกจิน ้าตาลลดลงอย่างมาก  ประกอบกบั
บรษิทัรบัรูเ้งนิทีต่อ้งน าสง่กองทุนออ้ยและน ้าตาลทรายของสองปีก่อน (ปี 2561 และ 2562) จ านวน 330 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ้่าย
ที่เกดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว (one-time transaction) ในปีปจัจุบนั  ส่วนอตัราก าไรขัน้ต้นลดลงมสีาเหตุหลกัจากต้นทุนวตัถุดบิ
หลกัทีส่งูขึน้ประกอบปรมิาณออ้ยทีน้่อยลงท าใหก้ารใชป้ระโยชน์จากตน้ทุนคงทีอ่ื่น ๆ ลดลงทัง้ในการผลติน ้าตาลและไฟฟ้า  
แมร้าคาขายถวัเฉลีย่จะเพิม่ขึน้จากผลกระทบของราคาตลาดโลก แต่ยงัคงไม่เพยีงพอต่อการชดเชยตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

 

อตัราสว่นสภาพคล่อง

อตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีน 0.38          0.64          0.60          

อตัราสว่นสนิทรพัยค์ล่องตวั 0.19          0.39          0.30          

ระยะเวลาการเก็บหนี้ - ลกูหนี้การค้า (วนั) 16            21            19            

ระยะเวลาการหมุนเวยีนของสนิค้า (วนั) 88            88            89            

อตัราสว่นวเิคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 1.10          1.32          1.44          

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.96          1.16          1.24          

อตัราสว่นหนี้สนิระยะยาวต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 0.44          0.62          0.61          

อตัราสว่นผลตอบแทนจากการลงทุน

อตัราผลตอบแทนจากการใช้สนิทรพัย์ 0% 2% 2%

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ -0.4% 4.3% 4.5%

อตัราสว่นวเิคราะห์ประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน

อตัราก าไรขัน้ต้น 15% 20% 18%

ก าไรจากการด าเนนิงานต่อยอดขาย 0% 9% 9%

ก าไรสทุธกิ่อนภาษต่ีอยอดขาย -1% 5% 5%

ก าไรสทุธต่ิอยอดขาย -1% 5% 5%

การวดัราคาทางการตลาด

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ 4.43          4.31          4.13          

ก าไรต่อหุน้ (0.02)         0.19          0.19          

2562 2561อตัรำส่วนทำงกำรเงิน 2563
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อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ ได้แก่ อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) และอตัราส่วน
หนี้สนิที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E Ratio) ลดลงหรือดีขึ้นกว่าปีก่อน สบืเนื่องมาจากการช าระหนี้หุ้นกู้ที่ครบ
ก าหนดในระหว่างปี (3,500 ล้านบาท) และการบรหิารเงนิทุนที่ต้องใชใ้นระหว่างปี โดยการควบคุมการลงทุนในทรพัยส์นิ
ถาวรใหม่และการใหส้นิเชื่อชาวไร่  

 
อตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปีก่อน โดยพบว่าอตัราส่วนเงนิทุนหมุนเวยีนและอตัราส่วนสนิทรพัยค์ล่องตวัลดลง  

อนัมสีาเหตุหลกัจากการบรหิารต้นทุนทางการเงนิ ท าใหม้กีารใชว้งเงนิสนิเชื่อระยะสัน้เพิม่ขึน้ในระหว่างปี เนื่องดว้ยการกู้
ระยะยาวจะพจิารณาในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2564 เพื่อใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลาทีต่อ้งช าระหนี้ระยะยาวและสภาวะตลาดตรา
สารหนี้ ในขณะทีปี่ 2562 บรษิทัไดเ้สรมิสภาพคล่องโดยการออกหุน้กูร้ะยะยาวล่วงหน้าไวเ้นื่องจากสภาวะตลาดตราสารหนี้
อ านวย  จงึไดบ้รหิารโดยน าบางสว่นมาช าระเงนิกูร้ะยะสัน้ช่วงสิน้ปี 2562 ระหว่างรอการช าระหนี้สนิระยะยาวในปีถดัมา (ปี 2562)  
ส าหรบัการบรหิารลูกหนี้การค้า ระยะเวลาในการรบัช าระหนี้ลดลงเนื่องจากการบรหิารให้ลูกหนี้ช าระหนี้เรว็ขึน้ตัง้แต่ปลายปี 
2562 จนถงึปี 2563 
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14. กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจดักำร 
 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (KSL หรอื บรษิทั) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
(ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 ถงึวนัที ่31 ตุลาคม 2563) บรษิทัแสดงผลประกอบการส่วนที่เป็นของบรษิทัใหญ่  
ดว้ยผลขาดทุนสุทธจิ านวน 83 ลา้นบาท โดยผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2562 
รวมถงึขอ้มูลอื่นทีส่ าคญั โดยสรุปไดด้งันี้ 
 
ภำพรวมของธรุกิจน ้ำตำลและข้อมูลธรุกิจท่ีส ำคญั 
 

ในปีปจัจุบนั ธุรกจิน ้าตาลได้รบัผลกระทบอย่างมากจากสภาวะภยัแล้งรุนแรงในประเทศไทย โดยส่งผลให้ปรมิาณ
ผลผลติออ้ยทัว่ประเทศในปีการผลติ 2562/2563 ลดลงมากกว่ารอ้ยละ 40 เมื่อเทยีบกบัปีการผลติ 2561/2562 และท าใหป้รมิาณ
ผลผลติน ้าตาลของโรงงานน ้าตาลในประเทศลดลงอย่างมาก ทัง้นี้ ในในปีการผลติ 2562/2563 บรษิทัมผีลผลติน ้าตาลเป็นอนัดบั 
4 ของประเทศไทยหรอืคดิเป็นร้อยละ 7.05 โดยสามารถผลติน ้าตาลในประเทศได้รวม 0.59 ล้านตนั ในขณะที่ปีก่อนผลติได้ 
1.13 ลา้นตนั หรอืลดลงประมาณรอ้ยละ 48  ทัง้นี้ในปี 2563 ราคาขายถวัเฉลีย่ทัง้ในประเทศและสง่ออกในปี 2563 ถอืว่าดกีว่าปีก่อน
ประมาณรอ้ยละ 15   

 
ผลกำรด ำเนินงำนและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั  
 

บรษิทัมผีลขาดทุนจากการด าเนินงานในปีบญัช ี2563 จ านวน 83 ลา้นบาท จากเดมิในปีบญัช ี2562 มกี าไรสทุธจิ านวน 822 
ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดผลการด าเนินงานและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 
 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 

ปีบญัช ี2563 บรษิทัมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวมทัง้สิน้ 11,853  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 6,002 ลา้น
บาท หรอืรอ้ยละ 34 โดยสรุปไดด้งันี้ 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

โครงสรา้งรายได ้ ปี 2563 ปี 2562 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายไดจ้ากการขาย 11,672  17,490  (5,818) 

น ้าตาลทรายและกากน ้าตาล 10,043  15,413  (5,370) 

ไฟฟ้า 1,167  1,205  (38) 

ปุ๋ย น ้ามนั และอื่นๆ (ธุรกจิสนบัสนุน) 462  872  (410) 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 181  365  (184) 

รวมรายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 11,853  17,855  (6,002) 
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 (1) ในปีบญัช ี2563 รายไดจ้ากการขายน ้าตาลและกากน ้าตาลทีล่ดลง จ านวน 5,370 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 35 มสีาเหตุ
หลกัมาจากผลกระทบจากสภาวะภยัแลง้ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ สง่ผลใหป้รมิาณการขายน ้าตาลรวมในปี 2563 ลดลงประมาณรอ้ยละ 
45 สว่นราคาขายน ้าตาลโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 เนื่องจากราคาตลาดโลกของน ้าตาลปรบัตวัสงูขึน้ในปี 2563  

(2) รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าลดลง 38 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3  
(3) รายไดจ้ากธุรกจิสนับสนุนลดลง จ านวน 410 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 47 มสีาเหตุหลกัจากกจิกรรมทางการคา้ที่

สมัพนัธก์บัธุรกจิน ้าตาลมปีรมิาณลดลง 

ก าไรขัน้ตน้ 

ปีบญัช ี2563 บรษิทัมกี าไรขัน้ต้น 1,771 ลา้นบาท คดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นรอ้ยละ 15 ซึง่ลดลงจากปีบญัช ี2562 ทีม่ี
ก าไรขัน้ต้น 3,625 ลา้นบาท หรอือตัราก าไรขัน้ต้นรอ้ยละ 20 โดยก าไรขัน้ต้นลดลงตามปรมิาณขายทีล่ดลง ส่วนอตัราก าไร
ขัน้ต้นทีล่ดลงมสีาเหตุหลกัจากต้นทุนการผลติทีส่งูขึน้ อนัเนื่องมาจากต้นทุนค่าวตัถุดบิ(ออ้ย) รวมถงึค่าเชือ้เพลงิในการผลติ
ไฟฟ้าทีส่งูขึน้ ประกอบกบัต้นทุนการผลติอื่นต่อหน่วยทีส่งูขึน้จากการลดลงของปรมิาณออ้ยเขา้หบี ทัง้นี้ ประมาณการราคา
ออ้ยส าหรบัฤดกูารผลติปี 2562/2563 เพิม่ขึน้จากปีการผลติ 2561/2562 ในอตัรารอ้ยละ 20 - 25 ซึง่บรษิทัประมาณการราคาออ้ย
โดยอา้งองิตามวธิคี านวณจากส านกังานคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย 
 
รายไดจ้ากการลงทุนในบรษิทัร่วมและรายไดอ้ื่น  

(1)  ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมเพิม่ขึน้ จ านวน 221 ลา้นบาท (ปีบญัช ี2563 : 322 ลา้นบาท และปี 
บญัช ี2562 : 101 ลา้นบาท) 

(2)  รายไดอ้ื่นลดลงจากปี 2562 จ านวน 502 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัดงันี้  
- ปีบญัช ี2562 บรษิัทรบัรู้รายได้จากโครงการเงนิช่วยเหลอืและแก้ปญัหาความเดอืดร้อนของชาวไร่และ

โรงงานน ้าตาลทรายจากส านกังานกองทุนออ้ยและน ้าตาลทราย จ านวน 308 ลา้นบาท (ปีบญัช ี2563 : ไม่ม)ี  
- ปีบญัช ี2562 บรษิทัรบัรูร้ายไดค้่าตอบแทนการผลติและจ าหน่ายน ้าตาลทราย 101 ลา้นบาท เงนิชดเชย

ดงักล่าวเป็นเงนิชดเชยทีบ่รษิทัคาดว่าจะได้รบัจากกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย เนื่องจากราคาอ้อยขัน้
สุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายขัน้สุดท้ายคาดว่าจะต ่ากว่าขัน้ต้น ซึ่งกองทุนฯ ต้องจ่าย
ชดเชยสว่นต่างของค่าออ้ยและผลตอบแทนฯ ดงักล่าวใหก้บับรษิทั โดยไม่ต้องขอคนืค่าออ้ยทีเ่คยจ่ายเกนิ
จากชาวไร่โดยตรง (ปีบญัช ี2563 : ไม่ม)ี 

 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  

ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายลดลงจ านวน 1,755 ลา้นบาท โดยลดลงจาก 2,206 ลา้นบาท ในปีก่อน เหลอื 451 ลา้นบาท  
ในปีบญัช ี2563 โดยมสีาเหตุหลกัจาก (1) การยกเลกิการน าส่งค่าธรรมเนียมเขา้ส านักงานกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย 
ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ท า ให้มคี่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงเป็นจ านวนเงนิ 1,262 ล้านบาท ประกอบกบั (2) 
ปรมิาณการขายน ้าตาลทีล่ดลง โดยเฉพาะปรมิาณการสง่ออก ท าใหค้่าจดัเกบ็น ้าตาลและค่าขนส่งลดลงประมาณ 493 ลา้นบาท 
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ค่าใชจ้่ายบรหิารและค่าใชจ้่ายอื่นๆ 

รายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั มดีงันี้ 
- บรษิัทมรีายการค่าใช้จ่ายที่รบัรู้เฉพาะเพยีงครัง้เดยีวในปีปจัจุบนั (one-time transaction) คอื บรษิัทรบัรู้เงนิน าส่งเขา้

กองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายของสองปีก่อน (ปีบญัช ี2562 และ 2561) จ านวนรวม 330 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในปี 
2563 ทัง้นี้ เงนิน าส่งเขา้กองทุนฯ ดงักล่าวค านวณตามปรมิาณอ้อยเขา้หบีของปีการผลติ 2560/2561 (ตัง้แต่ 15 ม.ค. 
2561 เป็นต้นไป) และ 2561/2562 ในอตัรา 20 บาทต่อตนัออ้ย ตามมตคิณะรฐัมนตรทีีป่ระกาศในราชกจิจานุเบกษาลง
วนัที ่26 พฤษภาคม 2563 

- ในปีบญัช ี2563 บรษิทัรบัรูข้าดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธเ์พื่อการป้องกนัความเสีย่งจากความผนัผวนของ 
ราคาน ้าตาลทราย จ านวน 394 ลา้นบาท (ปีบญัช ี2562 : ก าไรจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธ ์จ านวน 121 ลา้นบาท) 

 
ตน้ทุนทางการเงนิ 

ต้นทุนทางการเงนิ มจี านวน 497 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 213 ล้านบาท เนื่องจากการทยอยช าระคนื  
เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้รวมถงึอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ทีล่ดลง 
 
 
 ในภาพรวมสถานะทางการเงนิ ปีบญัช ี2563 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม 41,122 ลา้นบาท หนี้สนิรวม 21,576 ลา้นบาท 
และส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 19,546 ลา้นบาท อตัราหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (IBD/Equity Ratio) ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563 
เท่ากบั 0.96 เท่า ซึง่ลดลงจากอตัรา 1.16 เท่า ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2562 โดยมสีาเหตุหลกัจากภาระหนี้เงนิกูท้ีล่ดลง  
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1.นำยมนู  เลียวไพโรจน์       
  อายุ 77 ปี 
  เป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ  
ต ำแหน่ง  กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการบรษิทั 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 18 มนีาคม 2547     
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาบรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาโท M.Sc. (Econ.) University of     
    Kentucky, USA    
 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(เกยีรตนิิยมด)ี  
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 วุฒบิตัร การพฒันาอุตสาหกรรม  
   ศนูยอ์บรมนาโงยา ประเทศญีปุ่น่ 
 วุฒบิตัร วปอ.รุ่นที ่34 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการก าหนดกลยุทธแ์ละบรหิารความเสีย่ง 
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  
 ดา้นหน่วยงานภาครฐั 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Chairman 2000 รุ่นที ่3/2001  
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) 30/2003  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (4) 
ตัง้แต่ 2560 ประธานกรรมการ บรษิทั เอสวโีอเอ จ ากดั (มหาชน)  
ตัง้แต่ 2554 ประธานกรรมการ บมจ. ท.ีเอม็.ซ.ีอุตสาหกรรม               
ตัง้แต่ 2553 ประธานกรรมการ บมจ. ยบูลิลี ่เอน็เตอรไ์พรส ์ 
ตัง้แต่ 2547 ประธานกรรมการ บมจ. โพลเีพลก็ซ(์ประเทศไทย)                     
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน (3) 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั    
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง:(ไม่มกีารถอืหุน้) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 
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2. นำยจ ำรญู   ชินธรรมมิตร ์    
    อายุ 70 ปี 
ต ำแหน่ง  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่,ประธานกรรมการบรหิาร
(กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547     
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาศลิปศาสตร ดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์     
   สาขาวชิาการจดัการภมูสิงัคม  
   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิม) บรหิารธุรกจิบณัฑติ  
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ 
 ดา้นการก าหนดกลยุทธแ์ละบรหิารความเสีย่ง 
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP)    
   รุ่นที1่7/2004   
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)     
 Chairman 2000 รุ่นที ่10/2004   
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืน (ไม่ม)ี 
 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ 
กิจกำรอ่ืน (14) 
 
 
   

ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                       บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                 บรษิทั น ้าตาลทา่มะกา จ ากดั  
                 บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
ตัง้แต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต่ 2549 ประธานกรรมการ บรษิทั เคเอสแอลอะโกรแอนดเ์ทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2549 ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ตัง้แต่ 2549 ประธานกรรมการ บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 
ตัง้แต่ 2546 ประธานกรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
ตัง้แต่ 2545  ประธานกรรมการ บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2543 ประธานกรรมการ บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 
ตัง้แต่ 2540 ประธานกรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั        
ตัง้แต่ 2540 กรรมการ บรษิทั ไทยชกูารม์ลิเลอร ์จ ากดั 
ตัง้แต่ 2539 ประธานกรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเตท จ ากดั 
ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิทั ออ่นนุช ก่อสรา้ง จ ากดั 
จ ำนวกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง:113,012,431 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ2.56) 
 คู่สมรส:ม.ล.จารุวฒันา ชนิธรรมมติร ์52,775,901 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ1.20) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
- เป็นน้องเขยของบคุคลในล าดบัที ่3 (นายพรศลิป์ แตม้ศริชิยั) 
- เป็นน้องของบุคคลในล าดบัที ่6 (นางอนิทริา สขุะนินทร)์ 
- เป็นพีข่องบุคคลในล าดบัที ่7,9 และ 10 (นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร,์  
นายสมชาย ชนิธรรมมติร ์, นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร)์ 
- เป็นอาของบุคคลในล าดบัที ่8 และ 12  (นายชลชั ชนิธรรมมติร ์,  
นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ ์, นายชาตร ีชนิธรรมมติร)์  
- เป็นน้าของบุคคลในล าดบัที ่11 (นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ)์ 
- เป็นบดิาของบุคคลในล าดบัที ่24 (นายพริยิพ์ล ชนิธรรมมติร)์ 
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3. นำยพรศิลป์   แต้มศิริชยั 
    อายุ 75 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร  
(กรรมการผูม้อี านาจลงนาม)  , 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-ส านกันวตักรรม  
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
 26 กมุภาพนัธ ์2547  
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาการบรหิาร
จดัการ      
   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 Master of Science, Engineering North  
   Dakota State University, USA. 
 Master of Business Administration,  
   University of Southern Queensland, Australia 
 ปรญิญาตร ีสาขาโครงสรา้งโยธาวศิวกรรมศาสตร ์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ 

  ดา้นการก าหนดกลยุทธแ์ละบรหิารความเสีย่ง 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (1) 
ตัง้แต่ 2556 กรรมการ บรษิทั สหมติรเครื่องกล จ ากดั (มหาชน) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน (7) 
ตัง้แต่ 2526 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
ตัง้แต่ 2553 ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
ตัง้แต่ 2550 กรรมการ บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 
ตัง้แต่ 2550 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ตัง้แต่ 2546 กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั  
ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
ตัง้แต่ 2546 - ต.ค.2562 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
                  บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั  
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง: 29,390,196 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.67) 
 คู่สมรส: นางมนทนฐั แตม้ศริชิยั 30,688,231 หุน้  
   (คดิเป็นรอ้ยละ0.70) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
- พีเ่ขยของบุคคลในล าดบัที ่2 (นายจ ารญู   ชนิธรรมมติร)์     
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4. นำยสุขมุ  โตกำรณัยเศรษฐ ์
   อายุ 73 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร , 
 (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) , 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายงานบญัชแีละการเงนิ 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547   
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ประกาศนียบตัรวชิาชพี สาขาอาชวีะ คณะพาณิชย ์- การบญัช ี      
  โรงเรยีนกติตพิาณิชย ์
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบญัช ี
 ดา้นการเงนิ 
 ดา้นธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่18/2004  
   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
 (ไม่ม)ี 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน 
(14) 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
 

ตัง้แต่ 2558 ประธานกรรมการ บรษิทั ราชาทรานเฟอร ์จ ากดั 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ  
                บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั                        
ตัง้แต่ 2545 กรรมการ  
                บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2545 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
ตัง้แต่ 2545 กรรมการ บรษิทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2545 กรรมการ บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จ ากดั 
ตัง้แต่ 2543 รองประธานกรรมการ บรษิทั ราชาปอรซ์เลน จ ากดั 
ตัง้แต่ 2543 กรรมการ บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 
ตัง้แต่ 2541 กรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั    
ตัง้แต่ 2532 กรรมการบรหิาร บรษิทั ราชาโปรดกัส ์จ ากดั 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2562)      
 ของตนเอง: 4,320,000หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.10) 
 คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ: (ไม่มกีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 
 
 

 
 

 
 

 
 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั ประจ ำปี 2563  
 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 )   

 
............................รบัรองควำมถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 

 
5. นำยธวทัชยั   โรจนะโชติกลุ 
    อายุ 67 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร,  
 (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) , 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สายงานบรหิารและส านกังาน 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547   
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ Auckland Technical Institute,  
  New Zealand 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ 
 ดา้นธุรกจิอาหารและเครื่องดืม่  

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

ตัง้แต่ 2549 กรรมการ บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ  
               บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2545 กรรมการ บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จ ากดั 
ตัง้แต่ 2543 กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ  
                บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 
ตัง้แต่ 2541 กรรมการ  
                บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2532 กรรมการ บรษิทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2532 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
ตัง้แต่ 2530 กรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั(ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง: 55,937,112 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ1.27) 
 คู่สมรส: นางกรกช โรจนะโชตกิุล 3,166,748 หุน้  
  (คดิเป็นรอ้ยละ0.07) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร   
 (ไม่ม)ี 
 
 

 

 
 
 
  



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั ประจ ำปี 2563  
 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 )   

 
............................รบัรองควำมถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 

 
6. นำงอินทิรำ  สขุะนินทร ์
    อายุ 73 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร   
(กรรมการผูม้อี านาจลงนาม)  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-สายงานพฒันาธุรกจิ   
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 25 มถุินายน 2553 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 อนุปรญิญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ  
 ดา้นธุรกจิอาหารและเครื่องดืม่ 
 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่  
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่50/2006  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืน (1) 
ตัง้แต่ 2548  กรรมการ บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน)   
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน (8) 
ตัง้แต่ 2553 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ 2553 กรรมการ  
                บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2553 กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
ตัง้แต่ 2548 ผูจ้ดัการทัว่ไป  
                บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 
ตัง้แต่ 2546 กรรมการ บรษิทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั(ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563)  
 ของตนเอง: 25,471,699 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.58) 
 คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไม่มกีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
- พีส่าวของบุคคลในล าดบัที ่2 (นายจ ารญู ชนิธรรมมติร)์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั ประจ ำปี 2563  
 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 )   

 
............................รบัรองควำมถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 

 
7. นำงสำวดวงดำว   ชินธรรมมิตร ์
    อาย ุ 62  ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร  
(กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) / 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - สายงานทรพัยากรบุคคล 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 Master of Science, Agricultural Economics,  
  University of  Saskatchewan, Canada 
 Bachelor of Science, Computer Information System,   
  Western Michigan University, USA. 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ   
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy  Key Blueprint   
  for  Business Growth, ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ 
 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่ 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006     
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
(1) 
ตัง้แต่ 2548 กรรมการ บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน (7) 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ  
                บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลดิง้ จ ากดั  
ตัง้แต่ 2542 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิทั ออ่นนุชก่อสรา้ง จ ากดั 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563)    
 ของตนเอง :99,799,954 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ2.26)  
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
- น้องสาวของบุคคลในล าดบัที ่ 2 (นายจ ารญู ชนิธรรมมติร)์  
 

 

 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั ประจ ำปี 2563  
 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 )   

 
............................รบัรองควำมถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 

 
8. นำยชลชั   ชินธรรมมิตร ์
    อายุ 51 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร  
(กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) /กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547    
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิดา้นการเงนิและการธนาคาร  
   Mercer University, USA 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิดา้นการเงนิและการธนาคาร        
   มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 หลกัสตูรวทิยาลยัตลาดทุน รุน่ที ่10 
 หลกัสตูรวทิยาลยัพลงังาน รุ่นที ่6 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรม 
  และการลงทุน รุ่นที ่3 
 หลกัสตูรการปฏริปูธุรกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม รุ่นที ่2       
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการขยายธุรกจิและควบกจิการ 
 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่ 
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่21/2004  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (4)  
ตัง้แต่ 2557 กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหา 

  และพจิารณาค่าตอบแทน,กรรมการบรรษทัภบิาล                 
  บรษิทั มาสเตอรแ์อด จ ากดั  (มหาชน) 

ตัง้แต่ 2550 กรรมการ บรษิทั ทเีอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน)          
ตัง้แต่ 2550 กรรมการ บรษิทั ไทยชกูารเ์ทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน)  

ตัง้แต่ 2563 กรรมการ บรษิทั ไทรทนั โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน 
(20)  
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั 
ไดแ้ก่     

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

               ตัง้แต่ 2545 กรรมการ  
                              บรษิทัเคเอสแอล เอก็ซป์อรต์ เทรดดิง้  จ ากดั 

ตัง้แต่ 2544 กรรมการ บรษิทั ไทยชกูารม์ลิเลอร ์จ ากดั 
ตัง้แต่ 2540 กรรมการ บรษิทั ออ่นนุชก่อสรา้ง จ ากดั 
ตัง้แต่ 2540 ประธานกรรมการ  
                บจก.โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
 

 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั ประจ ำปี 2563  
 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 )   
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 ตัง้แต่ 2540 กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร  
                บรษิทั เอม็ เอม็ พ ีคอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2540 กรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
2557 - 1 สงิหาคม 2562 กรรมการและกรรมการบรหิาร  
                  บรษิทั มดัแมน จ ากดั (มหาชน) 
2539 - 1 กรกฎาคม 2562 กรรมการผูจ้ดัการ   
                  บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั(ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 

 ของตนเอง: 43,279,926 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.98) 
 คู่สมรส :(ไม่มกีารถอืหุน้) 
 บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:  
นาย ชยพทัธ ์ชนิธรรมมติร ์ 11,088,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.25) 
นาย ชชัพรี ์ชนิธรรมมติร ์ 11,088,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.25) 
นางสาว ชลพมิพ ์ชนิธรรมมติร ์374,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.01) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร    

- หลานของบุคคลในล าดบัที ่2 (นายจ ารญู ชนิธรรมมติร)์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั ประจ ำปี 2563  
 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 )   

 
............................รบัรองควำมถกูต้อง 
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9. นำยสมชำย   ชินธรรมมิตร ์
   อายุ 68 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร , 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547  
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 Mini MBA  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 อนุปรญิญา คอมพวิเตอร ์สถาบนั Computer College,      
  Germany 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ 

 ดา้นธุรกจิอาหารและเครื่องดืม่ 
 ดา้นการเงนิ 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004   
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   
(ไม่ม)ี 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน 
(6)  
ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทั แชมเป้ียนเฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2546 กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
ตัง้แต่ 2524 กรรมการ บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
2551 – 15 พฤษภาคม 2563  
กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน)  
กรรมการ บรษิทั ทเีอส คลงัสนิคา้ จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั  
กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั 
กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จ ากดั  
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง: 96,475,726 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ2.19) 
 คู่สมรส:  
นางสมจติร สมสขุเจรญิ 279,206 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.01) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร   
- น้องชายของบุคคลในล าดบัที ่2 (นายจ ารญู ชนิธรรมมติร)์  

 
 
 
 
 
 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั ประจ ำปี 2563  
 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 )   
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10.นำงสำวดวงแข  ชินธรรมมิตร ์
     อายุ 65 ปี 
ต ำแหน่ง  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547  
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 Diploma from KATINKA School, United Kingdom 
 หลกัสตูร MMP รุ่น 3 คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ  
 ดา้นการเงนิ 
 ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
(1) 
ตัง้แต่ 2548 กรรมการ บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน (6)  
ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลดิง้ จ ากดั  
ตัง้แต่ 2536 กรรมการ บรษิทั ชวนนัทากจิ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2519 กรรมการ บรษิทั ชนิกจิ จ ากดั  
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง: 99,733,643 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 2.26) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
 - น้องสาวของบุคคลในล าดบัที ่ 2 (นายจ ารญู ชนิธรรมมติร)์ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั ประจ ำปี 2563  
 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 )   
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11. นำยชนะชยั  ชุติมำวรพนัธ ์
      อายุ 48 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร  
            (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม)   
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 1 เมษายน 2560 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโท ศลิปศาสตร ์สาขากฎหมายธุรกจิ  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ และปรญิญาโทวศิวกรรมอตุสาหการ,         
   University of Tennessee, Knoxville, USA 
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 Orientation Course - CFO  Focus on Financial Reporting 
   สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
 CFA Charter holder, Association for Investment       
  Management and Research (AIMR) 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบญัช ี

 ดา้นการเงนิ  
 ดา้นกฎหมายและภาษ ี 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 

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

 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน (9)    
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต่ 2559  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 
ตัง้แต่ ม.ีค.2557 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั  
ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิทั ออ่นนุชก่อสรา้ง จ ากดั 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
2546 – ม.ิย.2559 กรรมการ บจก.เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์ 
2545 – เมษายน 2562 กรรมการ บมจ.เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่                     
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563)   
 ของตนเอง:115,355,499 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ2.62) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ : (ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร    
- หลานของบุคคลในล าดบัที ่ 2 (นายจ ารญู ชนิธรรมมติร)์ 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั ประจ ำปี 2563  
 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 )   

 
............................รบัรองควำมถกูต้อง 
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12. นำยชำตรี   ชินธรรมมิตร ์
     อาย ุ  47 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทั (กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร) 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กุมภาพนัธ ์2547 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 Master of Science, Computer Science,  
   Bellevue University, USA. 
 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์รหิารธุรกจิ  
  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ  
 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่  
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่21/2004          
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที ่1/2008  
  สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA) 
 Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที ่9/2010  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียน
อ่ืน (ไม่ม)ี 
 
 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน (4) 
ตัง้แต่ 2546 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ 2543 รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาระบบงานธุรกจิ       
                บรษิทั เคเอสแอล ไอท ีเซน็เตอร ์จ ากดั 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง: 57,467,546 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ1.30) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
- หลานของบุคคลในล าดบัที ่ 2 (นายจ ารญู ชนิธรรมมติร)์ 
 
 

 
 
 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั ประจ ำปี 2563  
 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 )   

 
............................รบัรองควำมถกูต้อง 
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13. นำยสมชำติ  ชินธรรมมิตร ์
     อายุ 62 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทั (กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร)  
กรรมการก ากบัดแูลกจิการ  
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  
 26 กมุภาพนัธ ์2547  
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม  
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด        
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาเครื่องกล  
  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นธุรกจิการเกษตร  
 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่  
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ    
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร  
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)   
 Director Certification Program (DCP)  รุ่นที ่55/2005  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)   
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่8/2005  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
(1) 
ตัง้แต่ 2548 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 
 
 
  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน 
(9) 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ 2561 กรรมการ บรษิทั ชนิพงษ์สวสัดิ ์จ ากดั  
ตัง้แต่ 2548 กรรมการ บรษิทั โบ๊ทเฮา้สห์วัหนิ จ ากดั  
ตัง้แต่ 2548 กรรมการผูจ้ดัการ  
                บรษิทั ทอ็ป เบลนด ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
ตัง้แต่ 2532 กรรมการ บรษิทั พงษ์วไิล จ ากดั   
ตัง้แต่ 2531 รองกรรมการผูจ้ดัการ  
                บรษิทั บางกอกอนิเตอรฟู์ด จ ากดั 
ตัง้แต่ 2531 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อุตสาหกรรมแป้งไทย จ ากดั  
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง: 22,907,921 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.52) 
 คู่สมรส : นางดรุณี เลศิด ารงคล์กัษณ์ 2,194,852 หุน้  
(คดิเป็นรอ้ยละ 0.05) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 
 
 
 
 
 
 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั ประจ ำปี 2563  
 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 )   
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14. นำยธชัพงษ์  ภำกรศิริวงศ ์ 
     อายุ 70 ปี      
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร   
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ-ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547     
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 วุฒบิตัรการเงนิเพื่อการบรหิาร คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ   
   บญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ  
 ดา้นธุรกจิอาหารและเครื่องดืม่ 
 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่ 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่21/2004 
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียน
อ่ืน(ไม่ม)ี 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน (5) 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ 2550 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลดิง้ จ ากดั  
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.  
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง 158,162 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.004) 
 คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไม่มกีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
(ไม่ม)ี 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
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 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 )   
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15. นำยตระกำร  ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ 
       อายุ 80 ปี 
ต ำแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์2547 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ประกาศนียบตัร พาณิชยการ สาขาบญัช ี
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นธุรกจิอาหารและเครื่องดืม่  

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

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน 
(7) 
ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิทัยอ่ย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 
                บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  
                บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้                
ตัง้แต่ 2546 กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
ตัง้แต่ 2540 กรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั 
ตัง้แต่ 2535 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง: 13,621,766 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.31) 
 คู่สมรส:  
นางรตันา ชุณหโรจน์ฤทธิ ์3,544,720หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ0.08) 
 ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 
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16. พล.ต.อ.บญุเพญ็  บ ำเพญ็บุญ 
     อายุ 75 ปี 
     เป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ  
ต ำแหน่ง กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการ  
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์ 2547 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์ 
  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.รุ่น 37) 
 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
 ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตร ์โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นหน่วยงานภาครฐั 
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน (2)  
ตัง้แต่ 2549 กรรมการกฤษฎกีา ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
ตัง้แต่ 14 ตุลาคม 2548 กรรมการอสิระ  
               บรษิทั ก่อสรา้งสหพนัธุ ์จ ากดั (มหาชน)  
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง:(ไม่มกีารถอืหุน้) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
(ไม่ม)ี  
 

 

 
 
 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
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17. นำยสิทธิ   ลีละเกษมฤกษ ์
     อายุ 67 ปี 
      เป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ  
ต ำแหน่ง กรรมการอสิระ 
            ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์ 2547 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี     
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นบญัช ี
 ดา้นการเงนิ  
 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่  
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่11/2004  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 Audit Committee Forum 2014  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียน
อ่ืน (ไม่ม)ี 
 
 
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน  
(ไม่ม)ี 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรอืต ำแหน่งท่ีส ำคญั 
2537-11 พ.ย.2562 รองประธานกรรมการ  

บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
2552-11 พ.ย.2562 กรรมการสรรหาและกรรมการพจิารณา 

ค่าตอบแทน 
บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

2557-28 ก.ย.2561 รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
             บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

2556-26 เม.ย.2562 กรรมการ  
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีพร๊อพเพอรต์ี ้ 
แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

2555-26 เม.ย.2562 กรรมการ  
บรษิทั เอน็.เค.เอน็เนอรย์ี ่คอนเซอรเ์วชัน่ จ ากดั 

2548-26 เม.ย.2562 กรรมการ บรษิทั บา้นสขุสบาย จ ากดั 
2538-26 เม.ย.2562 กรรมการ บรษิทั คอนตเินนตลั ซติี ้จ ากดั 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563)  
 ของตนเอง:(ไม่มกีารถอืหุน้) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 

 
 

 

 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
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 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 )   
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18. นำยวรภทัร  โตธนะเกษม 
     อายุ 71 ปี 
     เป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ  
ต ำแหน่ง กรรมการอสิระ, 
            ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ, 
           กรรมการตรวจสอบ  
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์ 2553 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ  
  University of Illinois Urbana-Champaign สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์  
   University of Illinois Urbana- Champaign สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ Kellogg School of Management    
  Northwestern University Evanston Illinois,สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(เกยีรตนิิยมดมีาก)   
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 หลกัสตูรวทิยาการตลาดทุน รุน่ที ่5 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยุตธิรรมระดบัสงู รุ่นที ่15 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) 
รุ่นที ่9 
 หลกัสตูรมหานคร รุ่นที ่4  
 หลกัสตูร TEPCOT รุ่นที ่2  
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  
 ดา้นการเงนิ  
 ดา้นการก าหนดกลยุทธแ์ละบรหิารความเสีย่ง 
 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Directors Certification Program DCP 0/2000  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 The Executive Director Course EDC 1/2012  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 Certificate of International Corporate Governance,  
   Yale University, U.S.A. 
 Director Certificate Program, Australian Institute of   
  Corporate Directors (รุ่น Train the Trainers), Bangkok 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (3) 
ตัง้แต่ 28 ม.ิย.2556 กรรมการ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต่ ส.ค.2555 กรรมการอสิระ บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 
ตัง้แต่ 2552 ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ  
                บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำรอ่ืน (1)   
ตัง้แต่ ม.ิย.2555 กรรมการผูจ้ดัการ   
                     มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครฐั (IRDP) 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563)  
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
(ไม่ม)ี 
 
 

 

 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
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19. นำงสำวนงลกัษณ์ พินัยนิติศำสตร ์
      อายุ  61 ปี 
     เป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ  
ต ำแหน่ง กรรมการอสิระ 
             ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
             กรรมการตรวจสอบ 
             กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 26 กมุภาพนัธ ์ 2553 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาเอก วศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า   
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า   
  มหาวทิยาลยัมสิซรูี ่สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 หลกัสตูรส าหรบัผูบ้รหิาร Harvard University,สหรฐัอเมรกิา 
 หลกัสตูรส าหรบัผูบ้รหิาร Stanford Executive Program 2013 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการก าหนดกลยุทธแ์ละบรหิารความเสีย่ง 
 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่  
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ  
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่4  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 Director Certification Program  (DCP) รุ่นที ่71  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
(1) 
ตัง้แต่ 1 กนัยายน 2562 กรรมการและกรรมการบรหิาร  
           บรษิทั มดัแมน จ ากดั (มหาชน)  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน
(ไม่ม)ี  
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
(ไม่ม)ี 
 
 

 

 

 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
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20. นำงอญัชลี  พิพฒันเสริญ  
      อายุ 68 ปี  
     เป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ  
ต ำแหน่ง กรรมการอสิระ  
  กรรมการตรวจสอบ 
             กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 29 กนัยายน 2560 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ศกึษาเพิม่เตมิ (Accounting Information System)  
   University of Texas at Austin, TX, USA 
 ปรญิญาโท MS. (Accounting) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2)  
   คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู ธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม รุ่นที ่2     
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบญัช ี
 ดา้นการเงนิ  
 ดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที1่24/2552  
  สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 Audit Committee and Continuing Development Program  
   (ACP) รุ่นที ่30/2553 สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP)  
   รุ่นที ่2/2553 สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
Role of Chairman รุ่นที ่25/2554  
   สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที ่7/2019 
   สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
(3)  
ตัง้แต่ 2553 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
               บรษิทั ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  
ตัง้แต่ 2552 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
                บรษิทั หลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  
ตัง้แต่ 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
                บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน)   
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน  
(2) 
ตัง้แต่ 2555 คณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
                ดา้นการเงนิและทรพัยส์นิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ตัง้แต่ 2550 คณะกรรมการ โครงการธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ 
                คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
                มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563)  
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 
 
 

 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั ประจ ำปี 2563  
 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 )   
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21. นำยศภุชยั รกัพำนิชมณี   
      อายุ 61 ปี  
     เป็นกรรมการทีม่คีุณสมบตัเิป็นกรรมการอสิระ  
ต ำแหน่ง กรรมการอสิระ  
             กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน,                           
             กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
วนัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   
 21 ธนัวาคม 2562  
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาโท Master of Engineering (Water Resources) สถาบนั
เทคโนโลยแีหง่เอเซยี (AIT)    
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (วศ.บ. - โยธา)  
มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ์ 
ควำมเช่ียวชำญ 
 ดา้นการบรหิารธุรกจิ  
 ดา้นธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม  
 ดา้นการตลาดและพฒันาธุรกจิใหม่  
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  
-ไม่ม-ี 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน  
(2) 
ตัง้แต่ 2533 ประธานกรรมการ บรษิทั ปญัญาคอนซลัแตนท ์จ ากดั               
ตัง้แต่ 2551 กรรมการ บรษิทั ปณัณ์ คอรป์อรเ์รชัน่ จ ากดั   
               
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563)  
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 
 
 

หมำยเหต ุ ลาออกเมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2563  
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22. นำยธีระ สงวนดีกลุ 
      อายุ 69 ปี 
ต ำแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สายงานกลุ่มการผลติธุรกจิ
น ้าตาล 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาโท  วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเคม ี 
  University of Wisconsin, Madison, USA    
 ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ ส าหรบัผูบ้รหิาร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์สาขาเคม ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียน
อ่ืน (ไม่ม)ี 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำร
อ่ืน (5)  
ตัง้แต่ 2550 กรรมการบรษิทั  
        Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ตัง้แต่ 2549 กรรมการ บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั   
ตัง้แต่ 2546 กรรมการ บรษิทั รอยลัเพลสเรยีลตี ้จ ากดั 
ตัง้แต่ 2535 กรรมการ บรษิทั เจรญิลาภพฒันา จ ากดั 
ตัง้แต่ 2553 กรรมการ  
        บรษิทั รอยลั เรสซเิดน้ท ์ดเีวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั 
 

จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง:1,650,000 หุน้(คดิเป็นรอ้ยละ0.04) 
 คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไม่มกีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 
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23.นำยธชัชยั ศภุผลศิริ 
    อายุ 63 ปี  
ต ำแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่- 
             ส านกัเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย 
  เลขานุการบรษิทั  
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาโท นิตศิาสตร,์ Harvard University, USA 
 เนตบิณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา  
 ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิม) นิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 Ethical Leadership Program (ELP6/2016) 
 ผูป้ฏบิตังิานเลขานุการ Fundamental Practice for Corporate  
  Secretary(FPCS) รุ่น29/2014 
 Corporate Governance for Executives (CGE)2014 
 Company Secretary Program (CSP59/2014) 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที1่33/2017  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
(1) 
 ตัง้แต่ 2559 ประธานกรรมการ  
          บรษิทั โรงพยาบาลวฒันแพทย ์ตรงั จ ากดั (มหาชน) 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/กิจกำร
อ่ืน (2)  
ตัง้แต่ ก.ย.2560  กรรมการอสิระ บรษิทั ตาช านิ จ ากดั  
ตัง้แต่ เม.ย.2562 กรรมการ  
                      สมาคมผูผ้ลติน ้าตาลและชวีพลงังานไทย 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 
2563)  
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี 
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24.นำยพิริยพ์ล ชินธรรมมิตร ์
     อาย ุ40 ปี 
ต ำแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สายงานจดัหาวตัถุดบิ   
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
 Master Degree in Business Administration (Organization     
   Leadership), The University of Findlay, Ohio, U.S.A.    
 Bachelor Degree in Business Administration (Marketing),   
  Bangkok University.  
 การพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารระดบัสงู  
  (Competency For Executive Management) 2018 
 Key Successors Development Program Year 2017 
 Leadership Development Program Year 2016  
 วทิยาการพลงังานส าหรบันกับรหิารรุ่นใหม่ 2015 
 
 
 
 

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

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

                           สมาคมผูผ้ลติน ้าตาลและชวีพลงังานไทย 
 ตัง้แต่ เมษายน 2562 กรรมการ คณะกรรมการออ้ย (กอ.) 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563)  
 ของตนเอง: 94,586,024 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ2.14)    
 คู่สมรส : นางวกิานดา ชนิธรรมมติร ์64,900 หุน้  
(คดิเป็นรอ้ยละ0.001) 
 บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร   
-บุตรของบุคคลในล าดบัที ่ 2 (นายจ ารญู ชนิธรรมมติร)์  
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25.นำยโสมนัส โพธิสตัย ์  
     อาย ุ58 ปี 
ต ำแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม 
 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ปี2529  
 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปี2526 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร  
 DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที1่05/2008  
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)          
 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน
(ไม่ม)ี  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน 
(2)  
ตัง้แต่ 1 พ.ย.2562  กรรมการผูจ้ดัการ  

บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั  
ตัง้แต่ 22 ม.ค.2562 กรรมการ  
                         บรษิทั ไทยชกูาร ์มลิเลอร ์จ ากดั  
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ:(ไมม่กีารถอืหุน้)  
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร  
(ไม่ม)ี  
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26.นำยสินชยั สิริรตันพลกลุ   
    อายุ 57 ปี    
ต ำแหน่ง รกัษาการผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-สายงานบญัชแีละ
การเงนิ(CFO)/ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติักำรอบรม  
 ปรญิญาตร ีการเงนิ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
 Orientation Course - CFO  Focus on Financial Reporting รุ่นที ่8  
 ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบยีน(CPIAT 911) 
 มาตรฐานและมาตรฐานทางการเงนิฉบบัใหม่ (TFRS 9/15/16) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่ม)ี  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน (ไม่ม)ี 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร (ไม่ม)ี  

 

หมำยเหต ุพน้จากต าแหน่ง รกัษาการผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส-สายงานบญัชแีละการเงนิ (CFO) เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2563  
ทัง้นี้ไดร้บัต าแหน่ง ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส-ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (เมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2563) 
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27.นำงสำวสภุำพ ฉันทวิทย ์   
    อายุ 46 ปี    
ต ำแหน่ง ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สายงานบญัชแีละการเงนิ(Acting CFO) 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ/ประวติั กำรอบรม  
 บญัชมีหาบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาการบญัช ี(เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง)

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ประเทศไทย (ตัง้แต่ปี 2546 - ปจัจุบนั)  
 CFO’s Orientation Course for New IPOs จดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
 นกับญัชวีชิาชพีอาเซยีน (ASEAN Chartered Professional Accountant) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่ม)ี  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน (ไม่ม)ี 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร (ไม่ม)ี  

 

หมำยเหต ุ  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สายงานบญัชแีละการเงนิ (Acting CFO) วนัเขา้ด ารงต าแหน่งเมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั ประจ ำปี 2563  
 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 )   

 
............................รบัรองควำมถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 29 

28. นำงสำวศิริขวญั     เลิศทวีวฒิุ     
     อายุ 44  ปี    
ต ำแหน่ง ผูจ้ดัการอาวุโส-งานบญัชกีลุ่ม (ผูค้วบคุมดแูลการท าบญัช)ี 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ /ประวติักำรอบรม 
 บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (การบญัช)ี มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 บรหิารธุรกจิบณัฑติ (การบญัช)ี เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 สถาบนัเทคโนโลยรีาช
มงคล วทิยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ 
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) เลขทะเบยีน 7158 
  เตรยีมพรอ้มกบักระบวนการท างานอตัโนมตัสิ าหรบันกับญัชยีุคดจิติอล 
 เจาะลกึมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16: สาระส าคญั ผลกระทบ 
แนวทางปฏบิตั ิและกรณีศกึษา 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่ม)ี  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน (ไม่ม)ี 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร (ไม่ม)ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          บริษทั น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)   แบบ 56 - 1 
 รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูมี้อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบริษทั ประจ ำปี 2563  
 (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563 )   

 
............................รบัรองควำมถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 30 

29. นำยชำติชำย ภวูงษ ์
     อายุ  50  ปี    
ต ำแหน่ง ผูจ้ดัการฝา่ยส านกัตรวจสอบภายใน  
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ /ประวติักำรอบรม 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
 จากสมาคมผูต้รวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย 
ประกาศนียบตัรวชิาชพีผูต้รวจสอบภายในของไทย (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 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่ม)ี  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ริหำรในบริษทัอ่ืน/ กิจกำรอ่ืน (ไม่ม)ี 
จ ำนวนกำรถือหุ้นสำมญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุำคม 2563) 
 ของตนเอง:(ไมม่กีารถอืหุน้) 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผูบ้ริหำร (ไม่ม)ี  
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............................รบัรองควำมถกูต้อง 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 

รายชื่อการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

 

ต ำแหน่ง

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.นายมนู                          เลยีวไพโรจน์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ X X X

2.นายจ ารญู                      ชนิธรรมมติร์ กรรการและประธานเจา้หน้าที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ // // // X X X X X X /

3.นายพรศลิป์                   แตม้ศริชิยั กรรมการและกรรมการบรหิาร // // // / / X

4.นายสุขุม                      โตการณัยเศรษฐ์ กรรมการและกรรมการบรหิาร // // // / / / /

 5.นายธวทัชยั                  โรจนะโชตกิุล กรรมการและกรรมการบรหิาร // // // / / / /

6.นางอินทริา                    สุขะนนิทร์ กรรมการและกรรมการบรหิาร // // // / /

7.นางสาวดวงดาว             ชนิธรรมมติร์
กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน
// // // / /

8.นายชลชั                        ชนิธรรมมติร์ กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิารความเสี่ยง // // // / / / / / / / / /

9.นายสมชาย                    ชนิธรรมมติร์ กรรมการและกรรมการบรหิาร // // // / /

10.นางสาวดวงแข           ชนิธรรมมติร์ กรรมการและกรรมการบรหิาร // // //

11.นายชนะชยั                 ชุตมิาวรพนัธ์ กรรมการและกรรมการบรหิาร // // // / / / / / / // /

12.นายชาตร ี                    ชนิธรรมมติร์ กรรมการ / / /

13.นายสมชาต ิ                 ชนิธรรมมติร์ กรรมการและกรรมการก ากบัดแูลกจิการ / / /

14.นายธชัพงษ์                 ภากรศริวิงศ์ กรรมการและกรรมการบรหิาร // // // /

15.นายตระการ               ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ กรรมการและกรรมการบรหิาร // // // / / /

16.พล.ต.อ.บุญเพญ็         บ าเพญ็บุญ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน/กรรมการก ากบัดแูลกจิการ

17.นายสทิธ ิ                    ลลีะเกษมฤกษ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง

18.นายวรภทัร                โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ/กรรมการ

ตรวจสอบ/

19.นางสาวนงลกัษณ์      พนิยันติศิาสตร์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

20.นางอญัชล ี                พพิฒันเสรญิ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการก ากบัดแูลกจิการ

21.นายศุภชยั รกัพานชิมณี
กรรมการอิสระ/กรรมการบรหิารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน

22.นายธรีะ                     สงวนดกีุล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / /

23.นายธชัชยั ศุภผลศริิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

24.นายพริยิ์พล               ชนิธรรมมติร์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / / / / /

25.นายโสมนสั โพธสิตัย์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

26.นายสนิชยั สริริตันพลกุล ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส

27.นางสาวสุภาพ ฉนัทวทิย์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ช่ือ - นำมสกลุ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม



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

 

 
............................รบัรองควำมถกูต้อง 

เอกสารแนบ 2 หน้า 2 

หมำยเหต ุ: 
       

1)  เครื่องหมาย ต าแหน่ง 
     

          X  ประธานกรรมการ 
     

 

      / กรรมการ 
     

 

     //   กรรมการบรหิาร 
     

2)  รายชื่อบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
     

 

บริษทัยอ่ย 
      

1 บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
     

2 บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั 
     

3 บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 
     

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

5 บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
     

6 บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเตท จ ากดั 
     

7 บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนดเ์ทรดดิง้ จ ากดั 
     

8 บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 
     

9 Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
     

10 Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd. 
     

11 บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 
     

 

บริษทัรว่ม 
      

12 บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
     

13 บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั (มหาชน) 
     

3) นายสมชาย ชนิธรรมมติร ์(กรรมการ) ลาออกจากการเป็นกรรมการ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์นิลั จ ากดั (มหาชน)  
 

 

เมื่อ พฤษภาคม 2563 
      

 
 



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

............................รบัรองควำมถกูต้อง 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
 
นำยชำติชำย  ภวูงษ์ 
 
การศกึษา:  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ  
       

  

ประวตักิารท างาน: 2547 -  ปจัจุบนั ผู้จดัการฝ่ายส านักตรวจสอบภายใน บรษิัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั
(มหาชน) 
มปีระสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน จาก  บรษิัท กรุงไทยพรอ็พเพอร์ตี้ ดีเวลลอป
เมน้ท ์ จ ากดั 
2546 - 2547  และ  บรษิทั ภทัรประกนัภยั จ ากดั(มหาชน)  2536 - 2544 

 
ประวตักิารฝึกอบรม: จากสมาคมผูต้รวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย 

ประกาศนียบตัรวชิาชพีผูต้รวจสอบภายในของไทย (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 
 

 



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

 

............................รบัรองควำมถกูต้อง 

เอกสารแนบ 4 หน้า 1 
 

 
รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินทรพัยสิ์น 

 
ในปี 2563 บรษิัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย ได้มกีารว่าจ้างผู้ประเมนิราคาอิสระให้ท าการ

ประเมนิราคาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนและราคาที่ดนิทีใ่ช้ในการด าเนินงาน เนื่องจากบรษิัทใชน้โยบายการบญัชกีารวดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าทีแ่ทจ้รงิในปจัจุบนัของสนิทรพัย ์โดยในการประเมนิราคาทรพัยส์นิผูป้ระเมนิใช ้
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และวิธีคิดรายได้ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Income Approach) ท าให้
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนและทีด่นิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานมมีูลค่ารวม 10,666 ลา้นบาท มกี าไรจากการเปลีย่นแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 122.98 ล้านบาท และที่ดนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานมมีูลค่ายุตธิรรมเพิม่ขึน้รวมสุทธิ
จ านวน 1,032.91 ลา้นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

............................รบัรองควำมถกูต้อง 

เอกสารแนบ 4 หน้า 2 
 

 
หมำยเหต ุ: บริษทัเปิดเผยรำคำประเมินของทรพัยสิ์น ดงัน้ี 

 
ประเภทและลกัษณะทรพัยส์นิ ราคาประเมนิ 

(ลา้นบาท) 
ชื่อผูท้ีท่ าหน้าทีป่ระเมนิราคา ชื่อผูค้วบคุมการปฏบิตังิานหรอืผูป้ระเมนิ

หลกั 
วตัถุประสงค ์ วนัทีใ่นรายงาน 

(1) อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน      
- ทีด่นิ 3,734 บรษิทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์

เอเจนซี ่จ ากดั 
นางอุดมศร ี นาทกีาญจนลาภ วฒ.026 

นายนท ีตัง้ตดิธรรม วฒ. 346 
เพื่อสาธารณะ 15 ตุลาคม 2563  

      
- อาคาร 1,984 บรษิทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์

เอเจนซี ่จ ากดั 
นางอุดมศร ี นาทกีาญจนลาภ วฒ.026 

นายนท ีตัง้ตดิธรรม วฒ. 346 
เพื่อสาธารณะ 15 ตุลาคม 2563 

(2) ทีด่นิทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน 4,948 บรษิทั ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด ์
เอเจนซี ่จ ากดั 

อุดมศร ี นาทกีาญจนลาภ วฒ.026 
นายนท ีตัง้ตดิธรรม วฒ. 346 

เพื่อสาธารณะ 15 ตุลาคม 2563 
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

              คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ตามมตขิองคณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย
คณะกรรมการอสิระจ านวนสีท่่าน   ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุจ านวนหา้ครัง้ การเขา้รว่ม
ประชุมของกรรมการแต่ละท่านมดีงันี้ 

         ช่ือ-สกลุ                                                       ต ำแหน่ง                              จ ำนวนครัง้ท่ีรว่มประชุม 
1. นายสทิธ ิลลีะเกษมฤกษ์                 ประธานกรรมการตรวจสอบ              5/5 
2. ศาสตราจารย ์ดร. วรภทัร โตธนะเกษม                   กรรมการ                   5/5 
3. ดร.นงลกัษณ์  พนิยันิตศิาสตร ์                           กรรมการ    5/5 
4. รองศาสตราจารยอ์ญัชล ีพพิฒันเสรญิ                   กรรมการ               5/5   

 
         กรรมการทัง้สีท่่านเป็นผูม้คีวามรูค้วามช านาญ และประสบการณ์ดา้นบญัช ีดา้นการเงนิ ดา้นกฎหมายและ
ดา้นธุรกจิเป็นอย่างด ีทัง้นี้ นายสทิธ ิลลีะเกษมฤกษ์ และรองศาสตราจารย ์อญัชล ีพพิฒันเสรญิ เป็นบุคคลทีม่คีวามรู้
และประสบการณ์ในดา้นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมคีุณสมบตัเิหมาะสม
ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย  ทีจ่ะสามารถปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบสอบเป็นอย่างด ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยใหค้วามส าคญักบัการสอบทานรายงานทางการเงนิ รายการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และงาน
ตรวจสอบภายใน รวมทัง้สง่เสรมิและผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน เพื่อใหบ้รษิทั
ฯ มกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมกีารบรหิารความเสีย่ง การดแูลรกัษาทรพัยส์นิและระบบการควบคุมภายในทีม่ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เรือ่งทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาในรอบหนึ่งปีทีผ่่านมา มสีาระส าคญัสรุปได้
ดงันี้ 
1.  สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน    
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานขอ้มูลทีส่ าคญัของงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 2563 
ของบรษิัทน ้าตาลขอนแก่นจ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย มกีารประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี ฝ่ายบรหิารและส านัก
ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณารายงานทางการเงนิ นโยบายการบญัชแีละประมาณการที่ส าคญั การเปิดเผยขอ้มูล
ประกอบงบการเงนิ ข้อสงัเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงนิของผู้สอบบญัชี รวมทัง้มีวาระการป ระชุม
ร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝี่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมทุกไตรมาส เพื่อพจิารณาเกีย่วกบัการปฏบิตังิานอย่างเป็นอสิระ
ในการแสดงความเห็น การได้รับข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลส าคัญในการจัดท างบการเงินโดยไม่มีข้อจ ากัด 
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า งบการเงนิไดแ้สดงรายการถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญั เปิดเผยขอ้มลูส าคญั
อย่างเพยีงพอเป็นไปตามขอ้ก าหนดกฎหมายและมาตรฐานบญัช ีไม่พบรายการใดทีอ่าจมผีลกระทบอนัเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงนิและเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนและผูใ้ชง้บการเงนิ 

2.  สอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตัขิอง
บรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัของกลุ่มบรษิทั
ฯ เป็นการด าเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทัว่ไป ไม่มีความขดัแย้งกันทางผลประโยชน์ มีความเป็นธรรม 
สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ก าหนดของหน่วยงาน
ก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 
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3.  สอบทำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
   คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดให้มกีารสอบทานการปฏบิตัิตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณของ
บรษิทัฯ และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั  โดยบรษิัทมคีณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกจิการท าหน้าทีต่ิดตามดูแลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
การก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิัทฯ รวมทัง้ให้ค าปรกึษา รวมถึงบรษิัทได้จดัให้มรีะบบรบัเรื่อง
รอ้งเรยีน เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน ลูกค้า และผู้มสี่วนได้เสยี สามารถแจ้งขอ้มูลหรอืเบาะแส เกี่ยวกบัการทุจรติ 
การประพฤตมิชิอบหรอืการกระท าผดิจรรยาบรรณธุรกจิ และมหีน่วยงานรบัผิดชอบในการจดัการขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว
ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส  
 บรษิัทฯ ได้รบัประกาศนียบตัรรบัรองฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ 
(Recertification)  ซึ่งเป็นการต่ออายุรบัรองเป็นวาระที่สองของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามส าคญัดา้น
การก ากบัดแูลการปฏบิตัติามแนวทางการต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชัน่ โดยมอบหมายใหส้ านกัตรวจสอบภายในมหีน้าที่
สอบทานการปฏบิตัิตามคู่มอืนโยบายต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ของบรษิัทฯ เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พจิารณา โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าการปฏบิตังิานมคีวามเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพเพยีงพอกบั
การด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส และไม่พบประเดน็ที่เป็นสาระส าคญัในเรื่องการปฏบิตัทิี่ขดัต่อกฎหมายและขอ้ก าหนด
ใดๆ 
4.   สอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานนโยบายและการปฏบิตัติามหลกัการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ และ
บรษิัทย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มกีระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็นระบบทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล โดยมกีาร
พจิารณาสอบทานเกณฑ์ประเมนิความเสีย่งระดบัองคก์ร ตามแนว COSO-ERM และตดิตามการด าเนินการประเมนิ
ความเสีย่งที่อาจเกดิขึ้นจากสถานการณ์หรอืสภาพแวดล้อมทางธุรกจิที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการประเมนิปจัจยั
เสีย่งทีอ่าจจะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ท าหน้าที่ก าหนดกรอบนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของบรษิัทเป็นประจ าทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเหน็ว่า บรษิัทมรีะบบการบรหิารความเสีย่งที่เหมาะสมอย่างมปีระสทิธภิาพ เพยีงพอตามนโยบายและแผนกล
ยุทธ์ของบรษิัทฯ รวมถึงสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ทัง้จากภายในและ
ภายนอกบรษิทัฯ 

 
5.   สอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบัดูแลและสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าการด าเนินกจิกรรมตรวจสอบภายในมคีวามเหมาะสม และมปีระสทิธผิล เป็นไปอย่างมอีสิระ โดยใหค้วามเหน็ชอบ
ต่อแผนการตรวจสอบประจ าปีที่จดัท าขึ้นตามความเสี่ยงที่ส าคญัของบรษิัทฯ ซึ่งใช้หลกัเกณฑ์ตามฐานความเสี่ยง 
(Risk-based) รวมถงึพจิารณาผลการประเมนิระบบการควบคุมภายในโดยใช ้“แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบ
การควบคุมภายใน” ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ก าหนดขึน้ตามกรอบแนวทาง
ปฏิบตัิด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
(COSO 2013) เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทัก่อนเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและติดตามผลการตรวจสอบของส านักตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุก
ไตรมาส เพื่อสอบทานการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามแผนการตรวจสอบทีอ่นุมตัแิละตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ มีความ
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เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพเพยีงพอกบัการด าเนินธุรกจิ โดยไม่พบประเดน็ทีเ่ป็นสาระส าคญัอนัอาจจะกระทบต่อการ
ด าเนินกจิการของบรษิทั 
 
6. กำรพิจำรณำ คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าบรกิารสอบบญัช ีโดยพจิารณา
ผลการปฏบิตังิาน ขอบเขต ประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถ คุณภาพงาน ความน่าเชื่อถอื และความเป็นอสิระของ
ผูส้อบบญัชใีนรอบบญัชทีีผ่่านมา รวมทัง้ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูส้อบบญัชมีคีวามเป็นอสิระ
ในการปฏบิตังิานอย่างแทจ้รงิ  

ทัง้นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาผลการปฏิบตัิงานของผูส้อบบญัชจีาก บรษิัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ
ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั ในรอบระยะเวลาบญัชปีีทีผ่่านมา พรอ้มทัง้พจิารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชสี าหรบัปีการเงนิ
พ.ศ. 2563-2564 ที่เสนอมา โดยเห็นว่าผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และมคีวามเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นอย่างด ีปฏบิตังิานตามมาตรฐานการประกอบ
วชิาชพีการสอบบญัช ีมคีวามเป็นอสิระ และส่งมอบงานตรงตามเวลาอย่างสม ่าเสมอ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเสนอ
ให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาและเสนอขออนุมตัิต่อทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิัท ดลีอยท ์ทู้ช 
โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิัทฯ และได้รบัค่าบรกิารสอบบญัชีตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้ 

 
 

                                        (นายสทิธ ิลลีะเกษมฤกษ์) 
                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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…….….รับรองควำมถกูต้อง 

หน้ำ 1   
 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

 บรษิทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัขอรบัรองว่า 
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   
นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรองว่า 
 

1. งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง 
ครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ  ผลการด าเนินงาน  และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้  

 
2. บรษิทั ไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูทีด่ ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทั ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นทีเ่ป็น 

สาระส าคญัทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 
 

  3.   บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทั
ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2563 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของ
บรษิทัแลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ิ
ชอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
 

     ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัที่บรษิัทไดร้บัรองความถูกต้องแล้ว 
บรษิทัไดม้อบหมายใหน้างกลัยรตัน์ สมุติร   ในฐานะเลขานุการบรษิทัเป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางกลัยรตัน์ สุมิตร ก ากบัไว้ บรษิัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รบัรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
        ชื่อ - นามสกุล                 ต าแหน่ง                   ลายมอืชื่อ 
 
 

1.นายมนู  เลยีวไพโรจน์  ประธานกรรมการ   ................................... 
 
 

2.นายจ ารญู  ชนิธรรมมติร ์  ประธานกรรมการบรหิาร  ................................... 

 
ผูร้บัมอบอ านาจ          
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นางกลัยรตัน์   สมุติร                  เลขานุการบรษิทั   ............................... 

 
 


