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1.นโยบาย และภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 

1.1) เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยด้ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม  โดยยึดหลักกำร

ด้ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนษุยชน และผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนได้เสีย ภำยใต้ 
นโยบำยคุณภำพ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี  

นโยบายคุณภาพ  
ผลิตน ้ำตำลทรำยคุณภำพ ด้วยประสิทธิภำพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลำ ลูกค้ำมั่นใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

วิสัยทัศน ์ 
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในอุตสำหกรรมกำรเกษตรที่ให้ควำมหวำนและพลังงำน รวมทั งธุรกจิต่อเนื่องที่มกีำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน 

พันธกิจ 

1. สร้ำงรำยไดใ้ห้แกช่ำวไร่ บนพื นฐำนของกำรเกษตรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
2. พัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 
3. สร้ำงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงหุ้นส่วนแห่งควำมสำ้เร็จ  
4. พัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องเพื่อให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรไดเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

เป้ำหมำยระยะยำวในกำรด้ำเนินธุรกิจของบริษัท คือ กำรเป็นหนึ่งในผู้น้ำในกำรผลิตน ้ำตำล และผลพลอยได้อื่น
จำกกำรผลิตน ้ำตำล  ซึ่งเห็นได้จำกนโยบำยในส่วนธุรกิจน ้ำตำลของบริษัท ได้แก่  “ผลิตน ้ำตำลทรำยคุณภำพสูง ด้วย
ประสิทธิภำพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลำ ลูกค้ำมั่นใจ ปลอดภัยผู้บริโภค” ท้ำให้โรงงำนน ้ำตำลทั ง 5 โรงงำนภำยในกลุ่ม จัดได้
ว่ำเป็นกลุ่มโรงงำนน ้ำตำลล้ำดับต้นของกลุ่มผู้ผลิตน ้ำตำลทั งประเทศที่มีประสิทธิภำพกำรผลิตสูง และผลิตน ้ำตำลได้อย่ำง
มีคุณภำพ   อีกทั งด้วยเป้ำหมำยกำรเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลพลอยได้อื่นจำกกำรผลิตน ้ำตำล  และกำรเห็นศักยภำพของธุรกิจ
ต่อเนื่องจำกธุรกิจน ้ำตำล เช่น ธุรกิจเอทำนอล ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำ และธุรกิจผลิตปุ๋ยชีวภำพ  ท้ำให้บริษัทมีกำรลงทุน
ในธุรกิจต่อเนื่องมำโดยตลอด  ซึ่งโครงกำรท่ีผ่ำนมำค่อนข้ำงประสบควำมส้ำเร็จเป็นที่น่ำพอใจ    
  

ในระยะสั นบริษัทมีเป้ำหมำยที่จะเป็นหนึ่งในผู้น้ำทำงด้ำนกำรบริหำรต้นทุนและประสิทธิภำพทำงด้ำนกำรผลิต 
โดยน้ำเอำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ำมำประยุกต์ใช้กับระบบกำรผลิตและกำรจัดกำร  นอกจำกนี  บริษัทเข้ำใจว่ำควำมเส่ียง
หลักของบริษัท คือ ปริมำณอ้อย   โรงงำนน ้ำตำลและธุรกิจต่อยอด ไม่สำมำรถอยู่รอดได้ถ้ำขำดอ้อยเข้ำหีบ  บริษัทจึงมี
เป้ำหมำยที่จะช่วยลดต้นทุนกำรผลิตอ้อย  เพิ่มผลผลิตและประสิทธิกำรผลิตอ้อยของเกษตรกรชำวไร่อ้อย เพื่อให้ 
เกษตรกรชำวไร่สำมำรถอยู่รอด รวมถึงกำรสร้ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมให้แก่เกษตรกรชำวไร่    
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1.2) การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญในชว่ง 3 ปทีี่ผ่านมา 
  
จำกกำรที่บริษัทได้รับใบอนุญำตในหลักกำรให้ย้ำยและขยำยโรงงำนน ้ำตำล 2 แห่ง และใบอนุญำตในกำร

ก่อสร้ำงโรงงำนเอทำนอล 2 แห่ง   ในปี 2551 บริษัทได้ตัดสินใจลงทุนในโครงกำรเพิ่ม 1 โครงกำร คือ โครงกำรพลังงำน
ทดแทนที่บ่อพลอย  ซึ่งจะประกอบด้วย โครงกำรย่อยต่อเนื่อง 4 โครงกำร อันได้แก่ โครงกำรย้ำยและขยำยก้ำลังกำรผลิต
โรงงำนน ้ำตำล จำกอ้ำเภอท่ำมะกำ มำที่อ้ำเภอบ่อพลอย และขยำยก้ำลังกำรผลิตเป็น 35,000 ตันต่อวัน  โครงกำรลงทุน
โรงงำนผลิตเอทำนอล ที่ก้ำลังกำรผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน  โครงกำรโรงผลิตกระแสไฟฟ้ำขนำด 90 MW และโครงกำร
โรงงำนผลิตปุ๋ยชีวภำพ   ซึ่งเริ่มรับรู้รำยได้จำกโครงกำรในปี 2554    

  
ในปี 2554 บริษัทได้ตัดสินใจลงทุนเพิ่ม 1 โครงกำร คือโครงกำรลงทุนสร้ำงโรงงำนน ้ำตำลและโรงไฟฟ้ำที่จังหวัด

เลย โครงกำรประกอบด้วยโรงงำนน ้ำตำลขนำด 16,000 ตันอ้อยต่อวัน และโรงผลิตกระแสไฟฟ้ำ ขนำด 40 MW และได้
ทดลองเดินเครื่องจักรในฤดูกำลหีบอ้อยปี 2555/56 

 
ในปี  2555 ภำยหลังจำกที่บริษัทได้ท้ำกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ รวมถึงได้ท้ำกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงในด้ำน

ต่ำงๆ แล้ว บริษัทได้ตัดสินใจลงทุน โครงกำรขยำยก้ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และปรับปรุงโรงงำนน ้ำตำลเพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อย ที่อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยขยำยก้ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเดิม 30 เมกะวัตต์ เป็น 
65 เมกะวัตต์ และปรับปรุงโรงงำนน ้ำตำลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อยได้เพิ่มขึ นอีก 8,000 ตันต่อวัน จำกเดิมอยู่ที่ 
27,000 ตันต่อวัน โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2557 

 
1.3) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั 
 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำ้กัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ภำยใต้กลุ่ม เค เอส แอล เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตและ
จ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยใหญเ่ป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทมีโรงงำนน ้ำตำลที่อยู่ภำยใต้กลุ่มธุรกิจทั งหมด 5 
โรง โดยแบ่งสำยกำรผลิตออกเปน็ 3 ภำค ดังนี  

 
1. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงำน ได้แก่ บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกดั (มหำชน) สำขำ อ้ำเภอน ้ำพอง 

จังหวดัขอนแก่น และ สำขำ อ้ำเภอวังสะพุง จงัหวดัเลย 
2. ภำคกลำง แถบจังหวัดกำญจนบรุี มี 2 โรงงำน ได้แก่ บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนวิกรุงไทย จ้ำกัด และ บริษัท 

น ้ำตำลทำ่มะกำ จำ้กัด 
3. ภำคตะวันออกมี 1 โรงงำน คือ บริษัท น ้ำตำลนวิกว้ำงสุ้นหลี จ้ำกดั  

 
ผลิตภัณฑ์ที่ทำงบริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยผลิต จะประกอบดว้ยผลิตภัณฑ์หลักที่

เป็นน ้ำตำลทรำย ซึง่สำมำรถจำ้แนกประเภทได้ 4 ประเภท คือ น ้ำตำลทรำยดิบ (Raw Sugar), น ้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง 
(High Pol Sugar), น ้ำตำลทรำยขำว (White Sugar) และน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) และผลิตภัณฑ์เสริม
ทีเ่กี่ยวเนื่องที่ไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลทรำยอีก เช่น กำกน ำ้ตำล (Molasses) กำกอ้อย (Bagasses) และกำกหม้อ
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กรอง (Filter Cake)  โดยบริษทัได้ขยำยกำรลงทุนต่อยอดจำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำล เพื่อสร้ำงมูลคำ่เพิม่ (ดังแสดงใน
แผนภำพท่ี 1.1) คือ 

 
(1) โรงงำนผลิตเอทำนอล  ซึ่งใช้ผสมกับน ้ำมัน เป็นเชื อเพลิงส้ำหรับรถยนต์ ใชว้ัตถุดิบคือ กำกน ำ้ตำล และน ้ำอ้อย 
(2) โรงงำนผลิตกำ๊ซชีวภำพ ใช้วัตถดุิบที่เป็นน ้ำเสียที่มำจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอล  มำหมกัให้ได้ก๊ำซชีวภำพ

เป็นเชื อเพลิงเสริมส้ำหรับโรงไฟฟ้ำ 
(3) โรงงำนผลิตปุ๋ยชีวภำพ  ใชว้ัตถดุิบที่เป็นของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำล (กำกหม้อกรอง) และน ้ำเสียที่มำ

จำกกระบวนกำรผลิตก๊ำชชวีภำพ และกำรผลิตเอทำนอล 
(4) โรงไฟฟ้ำ  ใช้วัตถุดิบท่ีเป็นของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำล (กำกอ้อย) และก๊ำซชีวภำพท่ีไดจ้ำกโรงงำนผลิต

ก๊ำชชีวภำพ เป็นเชื อเพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และพลังไอน ้ำขำยให้กับโรงงำนในเครือและกำรไฟฟ้ำ 
 
แผนภาพที ่1.1 : The Relation between KSL Existing Sugar Production and KSL Value Added Project 
 

 
 
ณ วันท่ี  31 ตุลำคม 2556 บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย มกีำรลงทุนในบริษัทย่อย

และบริษัทร่วมรวม 15 บริษัท (ไม่รวมบรษิัทย่อย ของบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มินัล จ้ำกดั (มหำชน)) โดยมีรำยละเอียดดงันี   
 

ชื่อบริษทั/จ ากดั 
ทุนช าระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การ
ลงทนุ 

 
ประเภทของธุรกิจ 

 
ธุรกิจน ้าตาล    

บริษัท น ้ำตำลทำ่มะกำ จำ้กัด 600.00 90.21% ผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 
บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนวิกรุงไทย จ้ำกัด 1,000.00 95.78% ผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 
บริษัท น ้ำตำลนวิกว้ำงสุ้นหลี จ้ำกัด 500.00 98.61% ผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำย 
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บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขด จ้ำกัด 684.75 98.49% เพำะปลูกอ้อยและผลิตน ้ำตำลที่ประเทศลำว 
Koh Kong Plantation Co., Ltd* 936.98 80.00% เพำะปลูกอ้อยที่เกำะกง ประเทศกัมพูชำ 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd 1,167.66 80.00% ผลิตน ้ำตำลที่เกำะกง ประเทศกมัพูชำ 

ธุรกิจสนบัสนนุ    
บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มินัล จ้ำกดั (มหำชน)** 145.20 23.82% ท่ำเรือ ใหเ้ช่ำคลังสินคำ้ และอสังหำริมทรัพย์  

ผลิต จ้ำหน่ำยแปง้สำลี และน ้ำมนัปำล์ม 
บริษัท เคเอสแอล เอก็ซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จำ้กดั 20.00 79.55% บริษัทรับอนุญำตส่งออกน ้ำตำล 
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง  จ้ำกัด 300.00 100.00% ซื อมำขำยไปน ้ำตำลทรำยในประเทศ และ

ด้ำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร 
บริษัท วินน์ อิน เทรดดิ ง จ้ำกดั 487.497 100.00% ธุรกิจซื อมำขำยไป และให้คำ้ปรึกษำ 

ธุรกิจพลังงานและสารเคม ี    
บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จำ้กัด 610.00 100.00% ผลิตและจ้ำหน่ำย เอทำนอล หรือเชื อเพลงิ

จำกกำรเกษตร และ 
ปุ๋ยชีวภำพ หรือปุ๋ยอินทรีย ์

บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น  จ้ำกัด 800.00 100.00% โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) 
บริษัท เคเอสแอล แมททเีรียล ซพัพลำยส์ จ้ำกดั*** 10.00 100.00% จัดหำวัตถดุิบ 

ธุรกิจอืน่ๆ    
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ้กัด 840.00 91.02% พัฒนำ และลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ เพื่อให้

เช่ำ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมของกลุ่ม 
บริษัท แชมเปีย้น เฟอร์เมนเตชั่น จ้ำกดั 200.00 32.50% ร่วมลงทุนกับกลุ่มพันธมิตร โดยเข้ำไปถือหุ้น

ร้อยละ 60 ในบริษัท จันทบุรี สตำร์ช จำ้กัด 
ซึ่งเป็นโรงงำนผลิตแปง้จำกมันส้ำปะหลัง 

 
หมำยเหต ุ
สัดส่วนกำรลงทุนหมำยรวมถงึ อตัรำกำรถือหุ้นทั งทำงตรงและทำงอ้อมรวมกัน 
* ถือทำงอ้อมผ่ำน บริษัท วินน์ อนิ เทรดดิ ง จำ้กดั 
** อย่ำงไรก็ตำม ในบริษัท ไทยชกูำร์ เทอร์มเินิ ล จ้ำกดั (มหำชน)  บริษัทย่อยซึง่เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งทรัพย์ ชื่อย่อ TSTE มีบริษัทย่อยของบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มนิัล จ้ำกัด (มหำชน) อีก 5 บริษัท ได้แก่  
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ้ำกัด  ท้ำธุรกิจให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ อตัรำกำรถือหุ้นรวมทั งทำงตรงและทำงอ้อม 23.11%  
บริษัท ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมัน จ้ำกัด ท้ำธุรกิจซื อ-ขำย ให้เชำ่ และพัฒนำอสังหำรมิทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงกลั่น
น ้ำมันปำล์ม อัตรำกำรถือหุ้นรวมทั งทำงตรงและทำงอ้อม 28.48% 
บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ้ำกดั (มหำชน) ท้ำธุรกจิใหเ้ชำ่อสังหำรมิทรัพย์ และธุรกิจผลิตแป้งสำลี อัตรำกำรถือหุ้นรวมทั ง
ทำงตรงและทำงอ้อม 16.59% เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ชื่อย่อ TMILL 
บริษัท ที เอส คลังสินค้ำ จำ้กัด ท้ำธุรกิจรับฝำกและขนถำ่ยสินคำ้ อัตรำกำรถือหุ้นรวมทั งทำงตรงและทำงอ้อม 19.30% 
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บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ้ำกัด ท้ำธุรกิจให้บริกำรขนส่ง บริกำรรักษำควำมปลอดภัย และโรงงำนผลิตถงุกระสอบ
พลำสติก  อัตรำกำรถือหุ้นรวมทั งทำงตรงและทำงอ้อม 30.58% 
รำยละเอียดสำมำรถดูไดจ้ำกข้อมูลบริษัทจดทะเบียน  บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จำ้กัด (มหำชน) (TSTE) และ บริษัท ที 
เอส ฟลำวมิลล์ จ้ำกัด (มหำชน) (TMILL) 
*** ชื่อเดิม บริษัท เคเอสแอล เคมี จ้ำกดั
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม ณ. 31 ตุลำคม 2556 ดังนี   
 

Energy & Chemical

Business

Khon Kaen Alcohol

THB 610 M, 100.00%

Khon Kaen Sugar 

Power Plant

THB 800 M, 100.00%

KSL Material Supplies

THB 10 M, 100.00%

Khon Kaen Sugar Industry Public Company

Sugar Business Other Businesses

Tamaka

THB 600 M, 90.21%

New Krung Thai

THB 1,000 M, 95.78%

New Kwang Soon Lee

THB 500 M, 98.61%

KSL Real Estate

THB 840 M, 91.02%

Champion 

Fermentation

THB 200 M, 32.50%

(Listed Company KSL)

Paid-up Capital ~1,704 M THB

Savannakhet Sugar, Lao

THB 685 M, 98.49%

Koh Kong Sugar Factory &

Koh Kong Plantation

Cambodia

THB 2,105 M, 80%

Supporting 
Business

Thai Sugar Terminal

(Listed Company TSTE)

THB 145.2 M, 23.82%

KSL Export Trading

THB 20 M, 79.55%

KSL Agro & Trading

THB 300 M, 100.00%

WYNN In Trading

THB 487 M, 100.00%
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บริษัทมีบริษัทย่อย และบริษัทร่วมโดยมีรำยละเอียดสำมำรถจ้ำแนกตำมประเภทของธุรกิจได้ดงันี  
 
ธุรกิจน  าตาล 
 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำ้กัด (มหำชน) 
เป็นบริษัทผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลและผลพลอยได้อื่นๆ สำขำที่ 1 โรงงำนตั งอยู่ที่อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำมำรถ
หีบอ้อยได้ที่ 27,000 ตันอ้อย/วัน (อยู่ระหว่ำงปรับปรุงประสิทธิภำพให้สำมำรถหีบอ้อยได้ที่ 35,000 ตันอ้อย/วัน คำดว่ำจะ
แล้วเสร็จปี 2557) และสำขำที่ 2 โรงงำนตั งอยู่ที่อ้ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สำมำรถหีบอ้อยได้ที่ 16,000 ตันอ้อย/วัน โดย
ทั งสองโรงงำนสำมำรถผลิตได้ทั งน ้ำตำลทรำยดิบ น ้ำตำลไฮโพล น ้ำตำลทรำยขำว และน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์    
 
บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จำ้กดั 
เป็นบริษัทผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและผลพลอยได้อื่นๆ โรงงำนตั งอยู่ที่ อ้ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี สำมำรถ
หีบอ้อยได้ที่ 20,000 ตันอ้อย/วัน โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทั งน ้ำตำลทรำยดิบ น ้ำตำลทรำยขำว และน ้ำตำลทรำยขำว
บริสุทธิ ์
 
บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ้ำกัด 
เป็นบริษัทผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและผลพลอยได้อื่นๆ เดิมโรงงำนตั งอยู่ที่อ้ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี 
บริษัทได้ย้ำยไปยัง อ้ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี และขยำยก้ำลังกำรผลิต สำมำรถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 35,000 ตัน
อ้อย/วัน โดยในปัจจุบันได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทั งน ้ำตำลทรำยดิบ น ้ำตำลทรำยขำว และน ้ำตำล
ทรำยขำวบริสุทธิ์ 
 
บริษัท น ้ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี จำ้กัด 
เป็นบริษัทผลิตและจ้ำหน่ำยน ้ำตำล และผลพลอยได้อื่นๆ มีโรงงำนตั งอยู่ที่อ้ำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำมำรถหีบอ้อย
ได้สูงสุดที่ 3,000 ตันอ้อย/วัน ซึ่งก้ำลังกำรหีบอ้อยลดลง เนื่องมำจำก บริษัทมีกำรขยำยเครื่องจักรส่วนหนึ่งไปที่ประเทศ
ลำว และประเทศกัมพูชำ   โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทั งน ้ำตำลทรำยดิบ น ้ำตำลไฮโพล น ้ำตำลทรำยขำว และน ้ำตำล
ทรำยขำวบริสุทธิ์ 
 
บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขต จ้ำกัด 
เป็นบริษัทท่ีได้รับสัมปทำนพื นท่ีส้ำหรับเพำะปลูกอ้อยประมำณ 10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จำกรัฐบำลลำว โดยบริษัท
จะเพำะปลูกอ้อยเอง และมีโรงงำนน ้ำตำลที่สะหวันนะเขต สำมำรถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 3,000 ตันอ้อยต่อวัน ผลผลิตจะเป็น
น ้ำตำลทรำยดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ  
 
บริษัท Koh Kong Plantation จำ้กัด และบริษัท Koh Kong Sugar Industry จ้ำกัด 
เป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทำนพื นที่ส้ำหรับเพำะปลูกอ้อยรวมประมำณ 20,000 เฮกเตอร์ (125,000 ไร่) จำกรัฐบำลกัมพูชำ 
โดยบริษัทจะเพำะปลูกอ้อยเอง และมีโรงงำนน ้ำตำลที่เกำะกง สำมำรถหีบอ้อยได้สูงสุดที่ 6,000 ตันอ้อยต่อวัน ผลผลิตจะ
เป็นน ้ำตำลทรำยดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ  
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ธุรกิจสนบัสนนุ 
 
บริษัท เคเอสแอล เอก็ซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จ้ำกัด 
จัดตั งขึ นเมือ่ปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทส่งออกน ้ำตำลรับอนุญำตตำมข้อก้ำหนดของ พรบ. อ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 
ด้ำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนของบริษทัน ้ำตำลในกลุ่มและบริษัทน ำ้ตำลอื่นๆในกำรส่งออกน ้ำตำลไปต่ำงประเทศ 
 
บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มินัล จำ้กดั (มหำชน) (TSTE ) และบริษัทย่อย 
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่ำคลังเก็บสินค้ำ บริกำรขนถ่ำยสินค้ำขึ นเรือ
เดินสมุทร บริกำรท่ำเทียบเรือและบริกำรสินค้ำผ่ำนท่ำ  โดยท่ำเรือและคลังสินค้ำ ตั งอยู่ที่พระประแดง สมุทรปรำกำร ริม
แม่น ้ำเจ้ำพระยำ  ลูกค้ำส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทน ้ำตำลในกลุ่ม KSL โรงงำนน ้ำตำลอื่นท่ีถือหุ้นโดยพันธมิตรทำงกำรค้ำอื่นๆ 
และลูกค้ำทั่วไป   นอกจำกนี ทำงบริษัท ไทยชูกำร์เทอร์มินัล จ้ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ซึ่ง
ด้ำเนินธุรกิจหลัก ๆ คือ ธุรกิจซื อ ขำย ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้งสำลี ธุรกิจผลิตถุงกระสอบพลำสติก และ
โรงงำนผลิตน ้ำมันปำล์ม (รำยละเอียดดูได้จำกข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูกำร์  เทอร์มิ เนิ ล จ้ำกัด 
(มหำชน)(TSTE)) 
 
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง จำ้กัด 
เดิมชื่อ บริษัท เค เอส แอล กำรเกษตร จ้ำกัด จัดตั งขึ นเมื่อป ี พ.ศ. 2549 ด้ำเนินกำรเพำะปลูกอ้อยในท่ีดินของบริษัท 
รวมถงึส่งเสริมชำวไร่อ้อยให้มกีำรเพำะปลูกมำกขึ น ปจัจุบันดำ้เนนิธุรกิจ ซื อมำขำยไปน ้ำตำลทรำยในประเทศ และกิจกำร
ทำงกำรเกษตร 
 
บริษัท วินน์ อิน เทรดดิ ง  จำ้กดั  
เป็นบริษัทดำ้เนินธุรกจิซื อมำขำยไประหว่ำงประเทศ ให้คำ้ปรึกษำ และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยบริษัทเขำ้ไปถือหุ้น ใน
สัดส่วนร้อยละ 100 
 
ธุรกิจพลังงานและสารเคม ี

บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จ้ำกัด 

ก่อตั งขึ นเมื่อต้นปี 2547 เป็นบริษัทที่จัดตั งเพื่อด้ำเนินธุรกิจผลิตแอลกอฮอล์จำกกำกน ้ำตำล น ้ำอ้อย และอื่นๆ ซึ่งได้รับ
ใบอนุญำตผลิตที่ 150,000 ลิตรต่อวัน จำกกระทรวงอุตสำหกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ผลิตแอลกอฮอล์เพื่อผสมกับน ้ำมัน
เชื อเพลิง หรือที่เรียกว่ำเอทำนอล ซึ่งใช้เป็นน ้ำมันเชื อเพลิงส้ำหรับรถยนต์ บริษัทยังมีโรงงำนผลิตปุ๋ยชีวภำพ โดยน้ำของ
เสียจำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำล (กำกหม้อกรอง) และของเสียจำกกระบวนกำรผลิตแอลกอฮอล์ (น ้ำเสีย) มำเป็นวัตถุดิบ 
ปัจจุบันบริษัทก่อสร้ำงโรงงำนผลิตเอทำนอล สำขำที่ 2 ณ โครงกำรพลังงำนทดแทนบ่อพลอย โดยโรงงำนได้เริ่มด้ำเนินกำร
เชิงพำณิชย์ในปี 2555 ซึ่งท้ำให้บริษัทมีก้ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ นเป็น 350,000 ลิตรต่อวัน 
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บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด 

ก่อตั งขึ นเมื่อปลำยปี 2546 เป็นบริษัทที่จัดตั งเพื่อด้ำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำ และผลิตไอน ้ำโดยใช้กำกอ้อยเป็น
เชื อเพลิงหลัก โดยจ้ำหน่ำยไฟฟ้ำ พร้อมกับไอน ้ำให้โรงงำนน ้ำตำล และโรงงำนอื่นๆในกลุ่ม และมีไฟฟ้ำที่เกินควำมต้องกำร
ของกลุ่ม สำมำรถจ้ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตได้ ปัจจุบันบริษัทมีสำขำรวม 3 สำขำ โดยสำขำที่หนึ่งตั งอยู่ใกล้เคียง
โรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น อ.น ้ำพอง จ.ขอนแก่น สำขำที่สองตั งอยู่ใกล้เคียงโรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ . กำญจนบุรี 
(โครงกำรพลังงำนทดแทนบ่อพลอย) และสำขำที่สำมตั งอยู่ใกล้เคียงโรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย (โครงกำร
เลย) ท้ำให้ปัจจุบันบริษัทมีก้ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำรวม 160 MW และหำกโครงกำรขยำยก้ำลังกำรผลิตที่ อ.น ้ำพอง จ.
ขอนแก่น แล้วเสร็จบริษัทจะมีก้ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำรวม 195 MW 

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส์ จำ้กัด 

เดิมชื่อ บริษัท เคเอสแอล เคมี จ้ำกัด ภำยหลังเปล่ียนชื่อเป็น บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ้ำกัด มี
วัตถุประสงค์ในกำรจัดหำ และจัดจ้ำหน่ำย วัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร  เช่น จ้ำหน่ำยปุ๋ยอินทรีย์  และรวมถึงกำร
ให้บริกำรทำงกำรค้ำต่ำง ๆ  
 
ธุรกิจอืน่ๆ 
 
บริษัท เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ้ำกดั  
เป็นบริษัทด้ำเนินธุรกิจท้ำสวนเกษตร และบ้ำนพักตำกอำกำศที่จังหวัดกำญจนบุรีในชื่อ “ริเวอร์แควปำร์คแอนด์รีสอร์ท” 
โดยให้บริกำรบ้ำนพักและใช้เป็นที่จัดอบรมสัมมนำให้แก่บุคลำกรภำยในกลุ่ม  และลูกค้ำทั่วไป นอกจำกนี ยังประกอบ
ธุรกิจให้เช่ำอำคำรส้ำนักงำน ย่ำนใจกลำงเขตธุรกิจในกรุงเทพมหำนคร โดยเป็นเจ้ำของ อำคำรลิเบอร์ตี สแควร์ สีลม ซึ่ง
เป็นอำคำรสูง 22 ชั น และชั นใต้ดิน 6 ชั น มีพื นท่ีให้เช่ำรวม 19,151 ตำรำงเมตร 
 
บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ้ำกัด  
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) ได้เข้ำไปร่วมทุนกับกลุม่พันธมิตร โดยเข้ำไปถือหุ้นในบริษัท แชมเปีย้น เฟอร์เมน
เตชั่น จำ้กัด ในสัดสว่นร้อยละ 32.5 และบริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ้ำกัดเข้ำไปถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ของ
บริษัท จันทบุรี สตำร์ช จำ้กัด ซึง่เป็นโรงงำนผลิตแป้งจำกมันส้ำปะหลังที่จังหวัด จันทบุรี   
 
 ส้ำหรับนโยบำยกำรแบ่งกำรดำ้เนินงำนของบรษิัทในกลุ่มนั น จะจัดบริษัทท่ีมีลกัษณะธุรกิจคลำ้ยกันอยู่ภำยใต้
บริหำรงำนคณะผู้บริหำรเดยีวกัน เช่น  บริษัทในธุรกจิน ้ำตำล ทั ง 4 บริษัท จะอยู่ภำยใตก้ำรบริหำรงำนของคณะ
กรรมกำรบริหำรชุดเดียวกัน   ส่วนบริษัทในธุรกิจสนับสนุน  ธุรกิจพลังงำนและสำรเคมี  และธรุกิจอื่นๆ บริษัทจะจัดส่ง
บุคลำกรของบรษิัท เข้ำไปร่วมเป็นกรรมกำรบรษิัท เพื่อร่วมในกำรก้ำหนดนโยบำย  และในบำงบริษัทย่อย  บริษัทได้ส่ง
บุคลำกรของบรษิัทเอง เข้ำไปดำ้รงต้ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทย่อย  เพื่อให้บริษัทย่อยดงักล่ำว ด้ำเนินนโยบำย
บริหำรสอดคล้องกับบรษิัทใหญ ่
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1) โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั 

 

สำยผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ 
% กำรถือหุ้นของ
บริษัท ปี 2556 

 

ปี 2554 
รำยได ้

(ล้ำนบำท) 

 
% 

ปี 2555 
รำยได ้

(ล้ำนบำท) 

 
% 

ปี 2556 
รำยได ้

(ล้ำนบำท) 

 
% 

1. บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) บริษัทหลัก 7,362.94 33%  8,159.56  27% 7,584.83 27% 

2. บริษัท น ้ำตำลทำ่มะกำ จ้ำกัด 90.21% 3,851.87 18%  4,103.60  14% 3,193.48 11% 

3. บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ้ำกัด 95.78% 2,198.11 10%  4,879.60  16% 4,801.90 17% 

4. บริษัท น ้ำตำลนวิกว้ำงสุน้หลี จ้ำกัด 98.61% 968.96 4%  1,144.64  4% 795.89 3% 

5. บริษัท ไทยชุกำร์เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด (มหำชน) 23.82% 2,224.10 10%  3,249.06  11% 2,485.90 9% 

6. บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จ้ำกัด 79.55% 16.03 0%  27.40  0% 17.88 0% 

7. บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ำกัด 100.00% 759.67 3%  1,882.31  6% 2,466.09 9% 

8. บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด 100.00% 1,016.01 5%  1,869.17  6% 2,170.17 8% 

9. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ้ำกัด* 100.00% 7.60 0%  16.05  0% 3.26 0% 

10. บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขต จ้ำกดั 98.49% 291.96 1%  281.78  1% 256.99 1% 

11. บริษัท Koh Kong Plantation จ้ำกัด** 80.00% 347.39 2%  247.99  1% 135.83 0% 

12. บริษัท Koh Kong Sugar จ้ำกัด 80.00% 526.90 2%  375.73  1% 674.17 2% 

13. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง จ้ำกัด 100.00% 2,415.83 11%  4,095.76  13% 3,858.27 13% 

14. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ้ำกัด 91.02% 6.16 0%  10.18  0% 104.14 0% 

15. บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ้ำกัด 32.50% (9.17) 0%  (8.29) 0% (0.17) 0% 

16. บริษัท Wynn In Trading จ้ำกัด 100.00% 1.08 0%  -  0% - 0% 

รวม  21,985.44 100%  30,334.54  100% 28,548.63 100% 

หักรายการระหว่างกัน  5,222.17   7,637.89   8,831.12  

รวมรายได้  16,763.27   22,696.65   19,717.51  

* ชื่อเดิม บริษัท เคเอสแอล เคมี จ้ำกัด 

* *ถือทำงอ้อมผ่ำนบริษัท Wynn In Trading จ้ำกัด 

 
2.2) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
 
ผลิตภัณฑห์ลกั : น  าตาล 
 
น  าตาล : ลักษณะผลิตภณัฑ ์

 
บริษัทเป็นกลุ่มบริษัทน ้ำตำลในประเทศไทยที่ได้ผ่ำนกำรตรวจรับรองระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพตำม 

“มำตรฐำน SQF 2000”, “มำตรฐำน ISO 9001 Version 2000” รวมทั ง “มำตรฐำนระบบวิเครำะห์อันตรำยและจุดวิกฤตที่
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ต้องควบคุม” หรือ HACCP น ้ำตำลทรำยที่ กลุ่มบริษัท ผลิตสำมำรถจ้ำแนกได้ตำมประเภทและเกรดของควำมบริสุทธิ์ของ
น ้ำตำลเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

 
น ้ำตำลทรำยดิบ (Raw Sugar)   -  เป็นน ้ำตำลทรำยมีค่ำสีสูงกว่ำ 1,500 ICUMSA สีจะมีลักษณะเป็นสีน ้ำตำล

เข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนสูง ควำมบริสุทธิ์ต่้ำ กำรขนถ่ำยจะขนถ่ำยในลักษณะเป็น BULK ไม่ได้ใส่ในกระสอบ  น ้ำตำลชนิด
นี ไม่สำมำรถน้ำไปบริโภคโดยตรงได้  ผู้ซื อจะต้องน้ำน ้ำตำลไปผ่ำนกระบวนกำรรีไฟน์หรือท้ำให้บริสุทธิ์ก่อนเพื่อผลิตเป็น
น ้ำตำลทรำยขำวหรือน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์    

 
น ้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง (High Pol Sugar)   -  เป็นน ้ำตำลทรำยมีค่ำสีอยู่ระหว่ำง 1,000 - 1,500 ICUMSA 

สำมำรถน้ำไปบริโภคได้โดยตรง กำรขนส่งนิยมบรรจุเป็นกระสอบ รำคำจะถูกกว่ำน ้ำตำลทรำยขำวและน ้ำตำลทรำยขำว
บริสุทธิ์  

 
น ้ำตำลทรำยขำว (White Sugar) -  เป็นน ้ำตำลทรำยมีค่ำสีประมำณ 46 – 200 ICUMSA มีค่ำโพลำไรเซชั่นไม่

น้อยกว่ำ 99.50 ดีกรี น ้ำตำลประเภทนี โดยทั่วไปเป็นน ้ำตำลทรำยที่ประชำชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงำน
อุตสำหกรรมอำหำรท่ีต้องกำรควำมบริสุทธิ์ปำนกลำง   

 
น ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) – เป็นน ้ำตำลทรำยมคีำ่สีไม่เกิน  45 ICUMSA มีลักษณะเด่นคือมี

ควำมบริสุทธิ์สูง เป็นน ้ำตำลที่นิยมใชใ้นอุตสำหกรรมที่ต้องใช้น ้ำตำลที่มีควำมบริสุทธิ์มำก เช่นอุตสำหกรรมยำ เครื่องดื่ม
ประเภทน ้ำอัดลมและเครื่องดืม่บำ้รุงกำ้ลัง  
 
 ภำยหลังจำกที่มกีำรผ่ำนกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลแล้ว ของเหลวที่เหลือที่ไม่สำมำรถทำ้ใหเ้ป็นเมด็น ้ำตำลได้ หรือ
ต่้ำกว่ำจุดคุม้ทุนท่ีจะไปท้ำเป็นน ำ้ตำลเรียกว่ำ กำกน ้ำตำล กำกน ำ้ตำลจัดเป็นผลผลิตพลอยได้จำกกำรผลิตน ้ำตำลทรำยที่
ยังมมีูลค่ำ โดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบของสำรต่ำงๆคือ น ้ำ 20% น ้ำตำลซูโครส 30% น ้ำตำลอินเวอร์ท 32%  อินทรีย์สำร
ซึ่งไม่ใช่น ้ำตำล 12% และ เถำ้ 6% และในปริมำณอ้อย 1 ตัน โรงงำนน ำ้ตำลจะได้ผลผลิตกำกน ำ้ตำลประมำณ 45 - 50 
กิโลกรัม ดังนั นผลผลิตกำกน ้ำตำลในแต่ละปีจะมีมำกน้อยเพียงใดขึ นอยู่กับปริมำณอ้อยเข้ำหีบของโรงงำน ้ำตำลในแต่ละ
ปี กำกน ้ำตำลสำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงกว้ำงขวำงในอุตสำหกรรมชวีะ–เคมี (Biochemistry Industry) ซึ่งได้แก ่
อุตสำหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้มกล่ันสุรำ อุตสำหกรรมผลิตยีสต์ อุตสำหกรรมผลิตผงชูรส อุตสำหกรรมอำหำร
สัตว์ (โดยผสมกับมันส้ำปะหลังและชำนอ้อย) อุตสำหกรรมผลิตน ้ำส้มสำยชู อุตสำหกรรมผลิตซอีิ๊วและซอสปรุงรสตำ่ง ๆ 
ซึ่งถือเป็นอุตสำหกรรมปลำยน ำ้ของกำรผลิตน ำ้ตำล 

 
ส้ำหรับของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลที่สำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ได้จะมี กำกอ้อย และ กำกหม้อกรอง   

กำกอ้อย เป็นส่วนของชำนอ้อยที่ได้จำกกำรขบวนกำรหีบอ้อยจำกชุดลูกหีบชุดสุดท้ำย โดยปัจจุบันบริษัทใช้กำกอ้อยเป็น
เชื อเพลิงส้ำหรับผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ำเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตน ้ำตำล และจ้ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำ ส่วนกำกหม้อกรอง 
เป็นกำกที่ได้จำกกระบวนกำรกรองตะกอนในระบบสูญญำกำศ กำกหม้อกรองที่ได้สำมำรถน้ำไปเป็นวัตถุดิบในกำรผลิต
ปุ๋ยเพื่อกำรเกษตรทั่วไป ในอดีตบริษัทให้กำกหม้อกรองดังกล่ำวแก่ชำวไร่อ้อยที่น้ำอ้อยมำส่งโรงงำนเพื่อเป็นกำรส่งเสริม
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กำรผลิตปลูกอ้อยในพื นท่ีใกล้เคียง อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังจำกที่บริษัทย่อยเริ่มด้ำเนินกิจกำรผลิตแอลกอฮอล์และสำรเคมี
ต่อเนื่อง  น ้ำเสียที่ได้จำกโรงงำนจะสำมำรถน้ำไปผสมกับกำกหม้อกรอง ผ่ำนกระบวนกำรย่อยสลำย (BIODECOMPOSE) 
ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภำพเหมำะสมแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อย ซึ่งจะท้ำให้เกิดกำรท้ำธุรกิจที่ครบวงจร 

 
น  าตาล : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 
กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดต่ำงประเทศ 
 
 ภำพรวมของตลำดน ้ำตำลโลกนั น  ผลผลิตน ้ำตำลโลก ฤดูกำรผลิต 2555/56 มีประมำณ 183.4 ล้ำนตัน 
(มูลค่ำน ำ้ตำลทรำยดิบ) เพิ่มขึ น 8 ล้ำนตัน หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับฤดูกำรผลิต 2554/55 ใน
ขณะเดียวกันควำมต้องกำรบริโภคโลกรวมเทำ่กับ 172.1 ล้ำนตัน ขยำยตวัเพิ่มขึ น 4.5 ล้ำนตัน หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 
2.7 เมื่อเทียบกับฤดูกำรผลิต 2554/55 จึงท้ำให้ปริมำณน ้ำตำลคงเหลือปลำยปเีพิ่มขึ นจำกระดับ 68.3 ล้ำนตัน ในฤดูกำร
ผลิต 2554/55 เป็น 76.7 ล้ำนตัน ในฤดูกำรผลิต 2555/56 คิดเป็นอัตรำร้อยละ 40.77 ของปริมำณควำมต้องกำรบริโภค 
หรือเพียงพอส้ำหรับกำรบริโภคประมำณ 5 เดือน 
 
แผนภาพที ่2.1: ดุลน ้าตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP) 
 

 
Note: 2013/14 is forecasted number 
Source : F.O.Licht, updated 1-11-2013 
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จำกกำรประมำณกำรของ F.O.Licht ณ 1 พฤศจิกำยน 2556 คำดว่ำ ผลผลิตในปี 2556/57 จะลดลงร้อยละ 0.8 
จำก 183.4 ล้ำนตัน เป็น 181.9 ล้ำนตัน  ส่วนกำรบริโภคจะเพิ่มขึ นร้อยละ 1.8 หรือเพิ่มขึ นจำก  172.1 ล้ำนตัน เป็น 175.2 
ล้ำนตัน ซึ่งจะทำ้ให้ปรมิำณผลิตน ้ำตำลโลกเกินดุลลดลงที่ 4.4 ล้ำนตัน (จำกปีท่ีผ่ำนมำเกินดุลที่ 8.4 ล้ำนตัน) ส่งผลให้
ปริมำณน ้ำตำลคงเหลือปลำยงวดของโลก ปี 2556/57 คำดว่ำจะเพิ่มขึ นจำก 76.7 ล้ำนตัน เป็น 81.1 ล้ำนตัน ส่วนในทวีป
เอเชยี คำดวำ่ปี 2556/57 จะมีน ้ำตำลผลิตไม่พอต่อกำรบริโภคต่อเนื่อง โดยปริมำณน ำ้ตำลในทวีปเอเชียจะขำดดุลอยู่
ประมำณ 11.7 ล้ำนตัน อย่ำงไรก็ดีกำรประมำณกำรดงักลำ่ว อำจเปล่ียนแปลงไป ตำมอุปสงค์ และอุปทำนท่ีเปล่ียนแปลง
ไป 

 
 นอกจำกนี  สภำพภูมิอำกำศที่ไมแ่น่นอน  เช่นกำรเกดิอุทกภัย ภัยแล้ง หรืออำกำศหนำวจัด ในประเทศผู้ผลิต

และประเทศผู้บริโภค รวมถึงจำ้นวนประเทศผู้ผลิตที่สำมำรถส่งออกได้ที่มีอยู่อยำ่งจ้ำกัด จงึทำ้ให้เหตุกำรณ์ใดก็ตำมที่
ส่งผลต่อปริมำณน ้ำตำลที่ผลิตได ้ส่งผลต่อรำคำน ำ้ตำลตลำดโลกเช่นกัน    

 
 ส้ำหรับแนวโน้มรำคำน ้ำตำลในอนำคต จะขึ นอยู่กับผลผลิตจำกประเทศในแถบยุโรป รวมถึงผลกระทบจำก

สภำพอำกำศต่อผลผลิตอ้อย  ของประเทศผู้ผลิตรำยใหญ่ เช่น ประเทศบรำซิล ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย เป็น
ต้น  โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ประเทศบรำซิล เนื่องจำกในปัจจุบันประเทศบรำซิล น้ำผลผลิตอ้อยมำผลิตเป็นเชื อเพลิงรถยนต์ 
คือ เอทำนอล ท้ำให้ผลผลิตน ้ำตำล และเอทำนอลจำกประเทศบรำซิล แปรผันตำมรำคำน ้ำตำลในตลำดโลก และ รำคำเอ
ทำนอล เพรำะหำกผลิตภัณฑ์ใดทำ้ก้ำไรมำกกวำ่ ผู้ผลิตจำกประเทศบรำซิลจะเลือกผลิตสนิค้ำประเภทนั นๆมำกขึ น 
(Sugar-Ethanol Parity) อย่ำงไรก็ดีควำมสำมำรถทีจ่ะเลือกผลิตระหว่ำงสินค้ำทั ง 2 ประเภทของประเทศบรำซิล อยู่ที่
ประมำณร้อยละ 40-60 เนื่องจำกโรงงำนไม่ได้ออกแบบมำเพื่อผลิตสินค้ำอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงได้ร้อยละ 100 นอกจำกนี ยังมี
ผลกระทบจำกตลำดกำรเงิน เช่น กำรเคล่ือนยำ้ยเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่ำงๆ อตัรำแลกเปล่ียน 
รำคำน ำ้มัน และภำพรวมเศรษฐกิจโลก 

 
แผนภาพที ่2.2: แสดงราคาน ้าตาลตลาดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ป ี
 

 

YEAR 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Max 9.07         9.32         11.84       19.30       12.37       15.02       24.64       34.39       35.31       26.50     19.94     

Average 7.13         7.07         9.31         14.83       10.16       11.86       17.26       22.34       26.88       21.58     17.84     

Min 5.89         5.36         8.22         9.75         8.45         9.52         11.38       13.67       20.47       18.54     16.00     

Unit : cent / lb ,  Conversion to US$/Ton by multiplied by 22.0462

Year : Nov / Oct, data updated until Oct, 2013
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ส้ำหรับช่องทำงกำรจำ้หน่ำยในกำรส่งออกของโรงงำนน ้ำตำลไทย สำมำรถแบง่เป็นดงันี  
 

(1) ขำยผ่ำนเทรดเดอร์รำยใหญ่ (Traders) เช่น บริษัท Cargill, บริษัท Tate & Lyle, บริษัท Kerry เป็นต้น  จำกนั น 
เทรดเดอรจ์ะน้ำน ำ้ตำลไทยไปขำยต่อให้ผู้ซื ออื่นๆ ในต่ำงประเทศต่อไป กำรขำยให้กับเทรดเดอร์จะเป็นกำรลด
ควำมเส่ียงในเรื่องกำรเก็บเงินไมไ่ด้ และลดควำมยุง่ยำกในกำรจดักำรเรื่องกำรส่งออก  โดยโรงงำนน ้ำตำลไทยจะ
รับผิดชอบกำรขนส่งถึงทำ่เรือท่ีส่งออกในประเทศไทยเทำ่นั น  เชน่ FOB Ports @ Bangkok หรือ FOB Ports @ 
Lamchabang เป็นต้น  

(2) ส่งออกผ่ำนชำยแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น ประเทศลำว และ ประเทศกัมพชูำ  โดยทยอยขำยเป็นจ้ำนวน
น้อยให้กับผู้คำ้น ้ำตำลชำยแดน 

(3) ขำยให้กับผู้ผลิตเพื่อกำรส่งออกทีใ่ช้น ้ำตำลเป็นวัตถุดิบ  เนื่องจำกในบำงชว่งเวลำ รำคำน ้ำตำลภำยในประเทศ
สูงกวำ่รำคำน ้ำตำลตำ่งประเทศ  ท้ำให้ผู้ผลิตที่ใช้น ้ำตำลเป็นวัตถดุิบ ในกำรผลิตสินค้ำของตน เพือ่น้ำไปส่งออก
ไม่สำมำรถแข่งขันกับผู้ผลิตอื่นในตลำดโลกได้  ดงันั นเพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนอตุสำหกรรมอำหำรและ
เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแขง่ขัน ทำงภำครัฐจึงเปดิโอกำสให้ผู้ผลิตเพื่อกำรสง่ออกสำมำรถขออนุญำตซื อน ำ้ตำล
ได้ที่รำคำน ำ้ตำลตลำดโลก โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขที่ทำงภำครัฐก้ำหนด 

 
กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดในประเทศ 
 
 อุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลไทยอยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติอ้อยและน ้ำตำลทรำย พ .ศ.2527 ซึ่งก้ำหนดให้
คณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำล  ควบคุมปริมำณน ้ำตำลให้มีปริมำณเพียงพอกับปริมำณควำมต้องกำรน ้ำตำล
ภำยในประเทศ    โดยทุกปี คณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำล จะประมำณกำรปริมำณน ้ำตำลที่จะบริโภคภำยในประเทศ  
จำกนั นก้ำหนดออกเป็นโควตำ  และกระจำยโควตำตำมสัดส่วนปริมำณน ้ำตำลที่ผลิตได้ให้แก่โรงงำนน ้ำตำล ตำมปริมำณ
น ้ำตำลที่แต่ละโรงงำนผลิต  อีกทั งรำคำจ้ำหน่ำยน ้ำตำลภำยในประเทศถูกควบคุมภำยใต้ พรบ.ว่ำด้วยสินค้ำและบริกำรปี 
2542  โดยภำครัฐได้ประกำศรำคำจ้ำหน่ำยน ้ำตำลภำยในประเทศ เป็นดังนี  
  
(1)   รำคำน ้ำตำลทรำยขำวธรรมดำจ้ำหน่ำยส่งมอบ ณ.โรงงำนขำยได้ไม่เกิน 1,900 บำทต่อกระสอบ100 กิโลกรัม 
(2)   รำคำน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์จ้ำหน่ำยส่งมอบ ณ.โรงงำนขำยได้ไม่เกิน 2,000 บำทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม 
(3)   รำคำจ้ำหน่ำยส่ง ส่งมอบ ณ สถำนท่ีจ้ำหน่ำยส่งทุกท้องที่ทั่วรำชอำณำจักร ของน ้ำตำลทรำยขำวธรรมดำจะขำยได้ไม่

เกิน 1,965 บำทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม ของน ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์จะขำยได้ไม่เกิน 2,065 บำทต่อกระสอบ 100 
กิโลกรัม   

(4)   รำคำจ้ำหน่ำยปลีกในเขตกรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร  และสมุทรสำคร น ้ำตำลทรำยขำว
ธรรมดำ จะขำยได้ไม่เกิน 21.50 บำทต่อกิโลกรัม น ้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิ์ จะขำยได้ไม่เกิน 22.50 บำทต่อกิโลกรัม 
(รวม VAT)   

 
โดยกำรควบคุมรำคำดังกล่ำวไม่บังคับกับน ้ำตำลทรำยชนิดก้อนส่ีเหล่ียมบรรจุกล่องหรือที่บรรจุในซอง น ้ำหนักไม่เกินซอง
ละ 10 กรัม  
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สภำวะกำรแข่งขัน และคู่แข่งขัน 
 
ในปี 2556 ประเทศไทยมีโรงงำนน ้ำตำลที่เดินเครื่องผลิตจ้ำนวน 50 โรง (ไม่รวมโรงงำนที่ไม่ด้ำเนินงำน และ

ใบอนุญำตใหม่ที่ยังไม่ได้ก่อสร้ำงโรงงำน) มีกำรหีบอ้อยรวมประมำณ  100  ล้ำนตันอ้อย/ปี ผลิตน ้ำตำลประมำณ  10 ล้ำน
ตันน ้ำตำล  (ขึ นอยู่กับปริมำณ และคุณภำพอ้อยเข้ำหีบแต่ละปี) โดยมีระยะเวลำกำรหีบอ้อยในแต่ละปีประมำณ 4 – 6 
เดือนเท่ำนั น ฤดูกำรหีบอ้อยจะเริ่มประมำณเดือนพฤศจิกำยนของแต่ละปีจนถึงประมำณเดือนเมษำยน หรือ พฤษภำคม 
จ้ำนวนของโรงงำนน ้ำตำลปัจจุบันถูกควบคุมจำกทำงภำครัฐโดยผู้ประกอบกำรโรงงำนน ้ำตำลต้องได้รับอนุญำตจำก
คณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย และกรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรมก่อน ถึงจะขยำยก้ำลังกำรผลิต หรือย้ำยฐำน
กำรผลิต หรือสร้ำงโรงงำนน ้ำตำลแห่งใหม่ได้  
 

ในปี 2556 ประเทศไทยมีโรงงำนน ้ำตำลที่เดินเครื่องผลิตจ้ำนวน 50 โรง สำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มโรงงำนน ้ำตำลซึ่ง
เป็นผู้ผลิตรำยใหญ่ของประเทศไทยได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ ที่เหลือเป็นผู้ผลิตรำยย่อย โดยกลุ่มโรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น ถือได้
ว่ำเป็นกลุ่มผู้ผลิตที่มีปริมำณอ้อยเข้ำหีบเป็นอันดับ 4 มีส่วนแบ่งตลำดประมำณร้อยละ 8 ปัจจุบันมีโรงงำนทั งหมด 5 โรง 
(ปี 2556 โรงงำนที่ 5 ทดลองเดินเครื่งจักร เนื่องจำกโรงงำนใหม่เพิ่งก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ) ตั งอยู่ใน 3 ภูมิภำค คือ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (2 โรง) ภำคกลำง (2 โรง) และ ภำคตะวันออก (1 โรง) โดยตำรำงที่ 2.3 แสดงยอดขำยของน ้ำตำล 
และสัดส่วนส่งออกต่อกำรขำยในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง 
    
ตารางที่  2.3: ยอดขายน ้าตาล และสัดส่วนการส่งออกต่อการขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลงั 
 

 
 
น  าตาล : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
 
นโยบำยกำรจัดหำวตัถุดิบ 
 

นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงำนจัดเป็นหัวใจส้ำคัญอันดับต้น ๆ ของโรงงำนน ้ำตำล เนื่องจำกสภำวะ
ในปัจจุบันที่อุตสำหกรรมน ้ำตำลมีก้ำลังกำรผลิตรวมมำกกว่ำปริมำณอ้อยที่มีในประเทศท้ำให้ทุกโรงงำนน ้ำตำลต้องหำ
อ้อยมำป้อนโรงงำนให้ได้มำกที่สุดเพื่อลดต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ต่อหน่วยลง ปัจจุบันวิธีหลักที่กลุ่มโรงงำนน ้ำตำลใช้เพื่อ
กำรจัดหำวัตถุดิบคือระบบกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ชำวไร่ หรือเป็นที่รู้จักกันในอุตสำหกรรมในระบบ “ เกี๊ยว ”    
ระบบกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินของโรงงำนจะเป็นกำรท้ำสัญญำซื ออ้อยล่วงหน้ำจำกเกษตรกรโดยที่เกษตรกรจะ
สำมำรถขอเงินกู้จำกโรงงำนน ้ำตำลเพื่อน้ำไปใช้ในกำรลงทุนปลูกอ้อย  เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชำวไร่จะน้ำอ้อยมำส่งให้แก่
โรงงำนและโรงงำนจะหักค่ำอ้อยดังกล่ำวจำกเงินกู้ที่ได้ให้แก่เกษตรกรแต่ละรำยไป   

 

ยอดขายและราคาขาย

ปริมาณ ราคาเฉล่ีย จ านวนเงิน ปริมาณ ราคาเฉล่ีย จ านวนเงิน ปริมาณ ราคาเฉล่ีย จ านวนเงิน

ตัน บาทต่อตัน ล้านบาท ตัน บาทต่อตัน ล้านบาท ตัน บาทต่อตัน ล้านบาท

น  าตาล 720,318    17,226      12,408     792,816    19,543       15,494     617,013    19,994      12,336     

น  าตาลภายในประเทศ 192,331    19,935      3,834       197,975    19,973       3,954       144,641    19,957      2,887       

น  าตาลต่างประเทศ 527,987    16,239      8,574       594,841    19,400       11,540     472,372    20,005      9,450       

% ปริมาณขายน  าตาลในประเทศ/ปริมาณขายน  าตาลรวม 27% 25% 23%

25542556 2555
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กลยุทธ์ท่ีผ่ำนมำที่บริษัทใช้ในกำรจัดหำวัตถุดิบคือกำรท้ำให้ชำวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยให้กับโรงงำนได้รับผลตอบแทนที่
ดีในระยะยำวซึ่งจะท้ำให้ชำวไร่อ้อยมีแรงจูงใจที่จะปลูกอ้อยเพื่อป้อนโรงงำนต่อไปและเป็นกำรเติบโตไปพร้อมกับโรงงำน  
นโยบำยหลักของบริษัทท่ีใช้โดยเฉพำะที่ภำคอีสำนคือ   “ชำวไร่ร่้ำรวย โรงงำนรุ่งโรจน์”  ซึ่งเป็นนโยบำยที่มุ่งเน้นกำรสร้ำง
และส่งเสริมอำชีพระยะยำวให้แก่ชำวไร่อ้อยและเป็นระบบที่ตัดตัวกลำงหรือ “หัวหน้ำโควตำ” ออกไปท้ำให้บริษัทสำมำรถรู้
ถึงปัญหำของชำวไร่ได้โดยตรงและสำมำรถให้กำรช่วยเหลือชำวไร่ได้  อีกทั งบริษัทยังให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนเครื่องมือ 
วิชำกำรและปัจจัยกำรผลิตเช่นให้เงินกู้เพื่อซื อรถขนอ้อยแก่ชำวไร่รำยย่อยกำรให้กำกหม้อกรองแก่ชำวไร่เพื่อน้ำไปใช้เป็น
ปุ๋ยส้ำหรับกำรปลูกอ้อยโดยไม่คิดมูลค่ำ กำรส่งผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนเกษตรมำให้ควำมรู้ในเรื่องกำรปลูกอ้อย กำรป้องกัน
และกำรก้ำจัดศัตรูพืช กำรกระท้ำดังกล่ำวจัดเป็นกลยุทธ์ที่ท้ำให้บริษัทมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชำวไร่และก่อให้เกิดกำร
เติบโตไปพร้อมๆกันอย่ำงเป็นระบบ 

 
นโยบำยกำรผลิต 
 

บริษัทมุ่งเน้นกำรผลิตน ำ้ตำลทรำยขำวและ ขำวบริสุทธิ์ให้ได้มำกที่สุดเท่ำที่จะสำมำรถหำตลำดได ้ เนื่องจำกสินคำ้
ดังกล่ำวเป็นสินคำ้ ที่มีรำคำขำยสูงและให้ผลตอบแทนกำ้ไรมำกกว่ำ  นอกจำกนี  บริษัทยังคงนโยบำยกำรปรับปรุงและ
พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตโดยกำรท่ีบริษัทมีประสิทธิภำพกำรผลิตที่ดี สูงกว่ำค่ำเฉล่ียของอตุสำหกรรม จะช่วยให้บรษิัท
มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง  เพิ่มศักยภำพในกำรแขง่ขัน 

 
นโยบำยกำรตลำด 

 
เนื่องจำกรำคำขำยน ำ้ตำลในประเทศที่มีกำรควบคุมโดยภำครัฐบริษัทจึงมุ่งเน้นกำรขำยตรงให้กับภำคอุตสำหกรรม

โดยบริษัทใหค้วำมส้ำคัญกับคุณภำพของสินค้ำและ กำรส่งมอบที่ตรงเวลำ   โดยลูกค้ำส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกำรใน
อุตสำหกรรมเครื่องดื่มและขนมหวำนเป็นหลัก   

 
นอกเหนือจำกกำรกลยุทธก์ำรมุง่เน้นกำรขำยให้กับภำคอตุสำหกรรมแล้ว บริษัทเองยงัใหค้วำมสำ้คัญกับกำรขำย

น ้ำตำลให้กับผู้ประกอบกำรท่ีเปน็ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อกำรส่งออก (re-exporter) เนื่องจำกกำรขำยน ำ้ตำลให้กลุ่ม
ผู้ผลิตดังกล่ำวบริษัทจะสำมำรถขำยน ้ำตำลในส่วนของ โควตำ ค. ได้ โดยสำมำรถขำยได้โดยมผีลตอบแทนที่ดีกวำ่กำร
ขำยส่งออกทั่วๆไปเนื่องจำกต้นทุนค่ำขนส่งที่ถกูกว่ำ 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่ส้ำคัญของกระบวนกำรผลิตน ้ำตำลทรำยจะเกิดจำกน ้ำเสียที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต 
และฝุ่นขี เถ้ำที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ของหม้อไอน ้ำ  ซึ่งบริษัทได้ค้ำนึงถึงและหำมำตรกำรป้องกัน ต่ำง ๆ เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม  
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น  าตาล : งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 
- ไม่มี -  

 
ผลิตภัณฑห์ลกั : เอทานอล 
 
เอทานอล : ลักษณะผลิตภณัฑ ์

 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) ด้ำเนินธุรกิจ 

ผลิตและจ้ำหน่ำยเอทำนอล โดยปัจจุบันนี  จ้ำหน่ำยให้กับบริษัทน ้ำมัน เพื่อใช้ผสมในน ้ำมันเชื อเพลิงในสัดส่วนร้อยละ 10, 
20 หรือ 85 ที่เรียกโดยทั่วไปว่ำ น ้ำมันแก๊สโซฮอล์   

 
เอทานอล : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 
กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดในประเทศ 
 
 ปริมำณควำมต้องกำรเอทำนอลในประเทศที่ใช้ผสมกับน ้ำมันเชื อเพลิง จะขึ นอยู่กับปริมำณกำรใช้แก๊สโซฮอลล์    
โครงกำรแก๊สโซฮอล์ ได้เริ่มจ้ำหน่ำยให้แก่ประชำชนทัว่ไป ในปี 2549 โดยเริ่มผสมเอทำนอลกับน ้ำมันเชื อเพลิงที่สัดสว่น
ร้อยละ 10  (E10)  ภำวะตลำดในปี 2551 สืบเนื่องจำกรำคำน ้ำมนัมีกำรปรับขึ นไปมำกกว่ำ 100 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล 
ประกอบกำรภำครัฐมกีำรสนับสนุนทั งทำงด้ำนภำษีและเงินอุดหนุนเข้ำกองทุน ซึ่งทำ้ให้รำคำน ำ้มันแก็สโซฮอล์มีรำคำต่ำ้
กว่ำรำคำน ้ำมันปกติ ตำมตำรำงที่ 2.4 แสดงโครงสร้ำงรำคำจ้ำหน่ำยน ้ำมันแก็สโซฮอล์  และกำรส่งเสริมกำรใช้น ำ้มันแก็ส
โซฮอล์ในรูปของพลังงำนทดแทน  ท้ำให้ตลำดเอทำนอลมีกำรเตบิโตโดยตลอด ซึ่งปจัจุบันมกีำรใช้เอทำนอลผสมในน ำ้มัน
เชื อเพลิงเฉล่ีย 2.8 ล้ำนลิตรต่อวนั ตำมแผนภำพที่ 2.5 แสดงปริมำณกำรใชเ้อทำนอลที่ใช้ผสมกับน ้ำมันเชื อเพลิงในรูปของ
น ้ำมันแก็สโซฮอล์ 
 
ตารางที่  2.4: โครงสร้างราคาจ้าหนา่ยน ้ามนัแก๊สโซฮอล์ 
 

 
ที่มำ: ส้ำนักงำนพลังงำน และแผนพลังงำน, กระทรวงพลังงำน 
 
 

PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM IN BANGKOK, January 10, 2014

THB / Litre EX OIL CONSV. WS & MARKET VAT RETAIL

REFIN FUND(1) FUND VAT MARGIN PRICE

ULG 95 R 25.44  10.00  0.25     46.43  1.89    0.13    48.45  

GASOHOL 95 E10 25.85  3.30    0.25     38.88  1.92    0.13    40.93  

GASOHOL 95 E20 26.18  -1.30 0.25     33.48  2.34    0.16    35.98  

GASOHOL 91 E10 25.62  1.20 0.25     36.38  1.96    0.14    38.48  

GASOHOL E85 27.37  -11.60 0.25     18.38  5.80    0.41    24.58  
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แผนภาพที่  2.5: ปริมาณการใช้เอทานอลที่ใช้ผสมกับน ้ามนัเชื อเพลิงในรูปของน ้ามนัแกส๊โซฮอล์ 
 

 
ที่มำ: กรมธุรกจิพลังงำน, กระทรวงพลังงำน 
 
 ในช่วงไตรมำสแรกของ ปี พ.ศ. 2556 กำรบริโภคเอทำนอลต่อวัน ปรับตัวสูงขึ นเนื่องจำกทำงรัฐบำลยกเลิกกำรใช้
น ้ำมันเบนซิน ออกเทน 91 ธรรมดำ เป็นน ้ำมันแก็สโซฮอล์ ออกเทน 91 ทั งหมด 
 
กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดต่ำงประเทศ 

 
 ส้ำหรับตลำดและภำวะอุตสำหกรรมของเอทำนอลในต่ำงประเทศนั น ผู้ผลิตเอทำนอลรำยใหญ่ของโลก คือ
ประเทศบรำซิล  เอทำนอลส่วนใหญ่ผลิตจำกอ้อย   ส่วนหนึ่งจะถูกน้ำไปใช้ผสมกับน ้ำมันเชื อเพลิงในสัดส่วนร้อยละ 20 - 
25 อีกส่วนหนึ่งจะถูกน้ำไปใช้เป็นน ้ำมันเชื อเพลิงในสัดส่วนร้อยละ 100 ส้ำหรับรถยนต์ที่ออกแบบให้สำมำรถใช้งำนได้ 
นโยบำยส่งเสริมจำกภำครัฐ จะมำจำกกำรส่งเสริมให้มีใช้รถยนต์ที่สำมำรถใช้เอทำนอลร้อยละ 100 ให้มีมำกขึ น กำร
ควบคุมปริมำณกำรผลิต และปริมำณควำมต้องกำร ผ่ำนกำรปรับเพิ่ม/ลดสัดส่วน ในกำรผสมกับน ้ำมันเชื อเพลิง    ปัจจุบัน
ประเทศบรำซิลถือได้ว่ำเป็นผู้ส่งออกรำยใหญ่ของโลก 
 
สภำวะกำรแข่งขัน และคู่แข่งขัน 

 
ในปี พ.ศ. 2556 ปริมำณกำรใช้เอทำนอลเพิ่มขึ นอย่ำงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกทำงรัฐบำล

ยกเลิกกำรใช้น ้ำมันเบนซิน ออกเทน 91 ธรรมดำ เป็นน ้ำมันแก็สโซฮอล์ ออกเทน 91 ทั งหมด ท้ำให้สถำนีบริกำรน ้ำมันเริ่ม
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ปรับตัวโดยกำรยกเลิกขำยเบนซินธรรมดำ แม้ว่ำก้ำลังกำรผลิตปัจจุบันของโรงงำนเอทำนอลมีเพียงพอที่จะผลิตได้ตำม
ควำมต้องกำรใช้  แต่โรงงำนบำงโรงงำนยังไม่สำมำรถเดินเครื่องได้เต็มที่ทั งหมด เนื่องมำจำกปัญหำด้ำนรำคำขำยเอทำ
นอลไม่สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบ ไม่จูงใจให้ผู้ผลิตเดินเครื่องได้เต็มก้ำลังกำรผลิต ส่งผลให้ปี พ.ศ. 2556 อุปสงค์ และ
อุปทำนเอทำนอลในประเทศค่อนข้ำงตึงตัว อย่ำงไรก็ดีในส่วนของบริษัทนั น เนื่องจำกใช้ผลพลอยได้จำกโรงงำนน ้ำตำล
เป็นวัตถุดิบ จึงได้เปรียบเรื่องควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ตำรำงที่ 2.6 แสดงยอดขำยและรำคำขำยเฉล่ีย 

 
ตารางที่  2.6: ยอดขาย และราคาขายเฉลี่ย ของเอทานอล ใน 3 ปีย้อนหลัง  
 

 
 
 

เอทานอล : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
 
นโยบำยกำรจัดหำวตัถุดิบ 
 

โรงงำนเอทำนอลของบรษิัท ปัจจุบัน ซื อวัตถดุิบ คือ กำกน ้ำตำล จำก โรงงำนน ำ้ตำลในกลุ่มบริษัท ในรำคำ
ตลำด โดยท้ำสัญญำลว่งหน้ำทั งปี   ในกรณีท่ีโรงงำนน ำ้ตำลในกลุ่มบริษัท มีกำกน ำ้ตำลไม่เพียงพอ  ทำงโรงงำนเอทำนอล
จะซื อกำกน ำ้ตำลจำกโรงงำนน ้ำตำลในบริเวณใกล้เคยีง   นอกจำกนี เพื่อใหเ้กิดควำมคล่องตวัในเรื่องวตัถุดิบ  บริษัทได้
ลงทุนในส่วนท่ีสำมำรถใช้แปง้ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจำกมันส้ำปะหลังได้ เป็นวัตถดุิบในกำรผลิตเอทำนอล ซึ่งจะชว่ยให้
สำมำรถจัดหำวัตถุดิบรองรับกำรผลิต รวมถึงช่วยกำรบริหำรต้นทุนผลิตเอทำนอลได้   และในกรณทีี่รำคำน ำ้ตำลตลำดโลก
ตกต่ำ้   บริษัทสำมำรถที่จะใช้น ้ำอ้อยที่มำจำกกำรหีบอ้อยของโรงงำนน ้ำตำลมำเป็นวัตถดุิบ 

 
นโยบำยกำรผลิต 
 

บริษัทมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตให้ต่้ำที่สุด  ผ่ำนกำรผลิตให้มี Economics of Scale กำรสร้ำงควำม
คล่องตัวในกำรเลือกใช้วัตถุดิบที่มีรำคำถูก   กำรลดต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย ต่ำง ๆ เช่น กำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบ้ำบัดน ้ำเสียโดย
กำรน้ำไปท้ำปุ๋ยอินทรีย์แทน กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน เช่น ทรัพยำกรด้ำนบุคลำกรร่วมกับโรงงำนน ้ำตำล กำรซื อพลังงำน
จำกโรงไฟฟ้ำของบริษัท ท้ำให้ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน กำรเช่ำถังเก็บโมลำส ช่วยลดเงินลงทุนในถังเก็บ กำรซื อ
กำกน ้ำตำลที่หน้ำโรงงำน ซึ่งจะประหยัดค่ำขนส่งกำกน ้ำตำล เป็นต้น ท้ำให้ทำงบริษัทมีต้นทุนกำรผลิตที่ต่้ำกว่ำ 

  
นอกจำกนี ในกำรท่ีบริษัทมีวัตถุดิบ กำกน ้ำตำลเป็นของตนเอง  ท้ำให้สำมำรถควบคุมคุณภำพของกำกน ้ำตำลให้

เหมำะสมต่อกำรผลิตเอทำนอลได้   ผ่ำนกำรลดปริมำณส่ิงเจือปนต่ำง ๆ และกำรควบคุมอุณหภูมิของถังเก็บกำกน ้ำตำล
ให้เหมำะสม  ท้ำให้บริษัทมีประสิทธิภำพกำรผลิตค่อนข้ำงสูง 

 

ยอดขาย (ลติร)

ราคาขายเฉลีย่ (บาทตอ่ลติร)

2556

104,651,475

22.25

2554

29,382,525

23.11

2555

88,493,880

20.47
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นโยบำยกำรตลำด 

 
เอทำนอล เป็นสินค้ำอุตสำหกรรม คือเป็นวตัถดุิบ ส้ำหรับบริษัทน ้ำมัน ไปผสมในน ้ำมันเชื อเพลิงต่อ  ดังนั น ส่ิงที่

ลูกค้ำต้องกำร ก็คือเรื่องคุณภำพสินค้ำต้องสม่้ำเสมอ ตรงตำมมำตรฐำนท่ีกำ้หนดไว้ กำรท่ีสำมำรถจำ้หน่ำยได้สม่้ำเสมอ
ทุกเดือน ทำงบริษัทได้คำ้นึงถึงส่ิงเหล่ำนี มำโดยตลอด  จะเห็นไดจ้ำก กำรมีระบบควบคมุคุณภำพให้เป็นไปตำมมำตรฐำน   
กำรเก็บเอทำนอลส่วนหนึง่ไว้ในถงัเก็บ เพื่อรอจำ้หน่ำยในช่วงที่บริษัทหยุดผลิต เพื่อซ่อมแซม และบ้ำรุงรักษำเครื่องจักร
ประจ้ำปี  เป็นต้น 
 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่ส้ำคัญของกระบวนกำรผลิตเอทำนอลจะเกิดจำกน ้ำเสียจำกกระบวนกำรผลิต ซึ่ง

บริษัทน้ำน ้ำเสียของบริษัทไปผสมกับกำกหม้อกรองน้ำผ่ำนกระบวนกำรผลิต เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลับมำจ้ำหน่ำยให้แก่
เกษตรกร 
 
เอทานอล : งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

 
- ไม่มี - 

 
ผลิตภัณฑห์ลกั : ไฟฟ้าและไอน  า 
 
ไฟฟ้าและไอน  า : ลักษณะผลิตภัณฑ ์

 
โครงกำรนี อยู่ภำยใต้ บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด โดยจ้ำหน่ำยไฟฟ้ำ พร้อมกับไอน ้ำให้โรงงำน

น ้ำตำล และโรงงำนอื่นๆในกลุ่ม และมีไฟฟ้ำที่เกินควำมต้องกำรของกลุ่ม สำมำรถจ้ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตได้ 
ปัจจุบันบริษัทมีสำขำรวม 3 สำขำ โดยสำขำที่หนึ่งตั งอยู่ใกล้เคียงโรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น อ.น ้ำพอง จ.ขอนแก่น มีก้ำลัง
กำรผลิตไฟฟ้ำ 30 MW  โดยจ้ำหน่ำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต จ้ำนวน 20 MW สำขำที่สองตั งอยู่ใกล้เคียงโรงงำนน ้ำตำลนิ
วกรุงไทย อ.บ่อพลอย จ. กำญจนบุรี (โครงกำรพลังงำนทดแทนบ่อพลอย) มีก้ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 90 MW โดยจ้ำหน่ำย
ให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต จ้ำนวน 20 MW และสำขำที่สำมตั งอยู่ใกล้เคียงโรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย 
(โครงกำรเลย) มีก้ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 40 MW นอกจำกนี บริษัทอยู่ระหว่ำงลงทุนขยำยโรงงำนไฟฟ้ำเดิมที่ อ.น ้ำพอง จ.
ขอนแก่น 
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ไฟฟ้าและไอน  า : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 
 เนื่องจำกธุรกิจนี เป็นกำรจำ่ยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยตำมสัญญำซื อขำยไฟฟ้ำ  ดังนั นจงึ
มีผู้รับซื อที่แน่นอน  จึงไม่มีกำรแข่งขันกันทำงกำรตลำด   ส่วนไฟฟ้ำอีกส่วนหน่ึงและไอน ้ำ ทำงบริษัทได้ขำยให้แก่บริษัทใน
เครือ เพื่อใช้ส้ำหรับผลิตเอทำนอลและน ้ำตำล   โดย 100% จะเปน็กำรจำ้หน่ำยภำยในประเทศ 
 
ตารางที่  2.7: ยอดขาย และราคาขายเฉลี่ย ของไฟฟ้า ใน 3 ปีย้อนหลัง 

 

 
 
 
ไฟฟ้าและไอน  า : การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
 
นโยบำยกำรจัดหำวตัถุดิบ 
 

กำรจัดหำวัตถุดิบถือได้ว่ำเป็นส่วนส้ำคัญในกำรประกอบธุรกิจไฟฟ้ำ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงงำนไฟฟ้ำของบริษัทที่
ใช้เชื อเพลิงหลักคือกำกอ้อย   โดยในแต่ละปี ปริมำณอ้อยเข้ำหีบของบริษัทจะไม่แน่นอน ดังนั นในปีที่มีอ้อยเข้ำหีบใน
ปริมำณน้อย ก็จะส่งผลกระทบต่อปริมำณเชื อเพลิงที่จะใช้ในโรงไฟฟ้ำได้   อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้มีกำรเตรียมควำมพร้อม
โดยกำรจัดซื อเชื อเพลิงชีวมวลจำกภำยนอกมำรองรับ  เช่น จัดซื อกำกอ้อยจำกโรงงำนน ้ำตำลข้ำงเคียง  ซื อเปลือกยูคำ
ลิปตัส  เศษไม้ เป็นต้น 
 
นโยบำยกำรผลิต 
 

 (1)   กำรมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิต 
 
บริษัทมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตให้ต่้ำที่สุด  โดยต้นทุนของกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำและไอน ้ำ ส่วนใหญ่จะเป็น

ต้นทุนเชื อเพลิง และค่ำเส่ือมรำคำ  ดังนั นกำรใช้เชื อเพลิงอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงเป็นส่ิงจ้ำเป็น  นอกจำกนี  กำรผลิตให้มี 
Economics of Scale ก็จะเป็นกำรช่วยลดค่ำใช้จ่ำยคงที่ต่อหน่วยลงมำ   

 
(2)   กำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต 
 
ในกำรท่ีบริษัทมีเชื อเพลิงคือ กำกอ้อยเป็นของตนเอง  ดังนั นกำรควบคุมคุณภำพของเชื อเพลิงให้เหมำะสม เพื่อเกิด

ประสิทธิภำพกำรใช้เชื อเพลิงให้ดีที่สุด  เช่น กำรควบคุมควำมชื นของกำกอ้อย ผ่ำนระบบ Bagasse Dryer หรือกำรสร้ำง
หลังคำขึ นปกคลุมเพื่อบังฝน เป็นต้น 

ยอดขาย (MW-hour)

ราคาขายเฉลีย่ (THB/MW-hour)

2556

301,136

3,416

2554

172,879

2,793

2555

267,452

3,215
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นโยบำยกำรตลำด 
 
เนื่องจำกกำรขำยไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต เป็นไปตำมสัญญำซื อขำยไฟฟ้ำระยะยำว  โดยมีสูตรกำรค้ำนวณ

รำคำที่ตำยตัว ตำมรำคำก๊ำซธรรมชำติ และอัตรำแลกเปล่ียน  ดังนั นบริษัทจึงมีผู้ซื อที่แน่นอน  แต่อย่ำงไรก็ตำมกำร
จ้ำหน่ำยไฟฟ้ำในช่วงเวลำที่กำรไฟฟ้ำมีควำมต้องกำรสูง  ก็จะท้ำให้บริษัทได้รับรำคำขำยต่อหน่วยที่สูงขึ น   ส่วนรำคำขำย
ที่บริษัทขำยให้บริษัทในเครือ  บริษัทจะก้ำหนดรำคำให้เท่ำกับรำคำขำยที่บริษัทขำยให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต 

 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

โครงกำรดงักลำ่วได้ผ่ำนกำรศกึษำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส้ำหรับโรงงำนท่ีขอนแก่น
ได้รับกำรขี นทะเบียนกับ CDM Executive Board เพื่อรับกำรสนับสนุนให้เป็นโครงกำร CDM (ตำมอนุสัญญำเกยีวโต โป
โตรคอล) ซึ่งจะมีสิทธใินกำรขำย Carbon Credit ได้ หำกได้รับกำรรับรองกำรตรวจนับจำ้นวน Carbon ที่ลดได้จำก 
UNFCCC 
 
ไฟฟ้า และไอน  า: งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 
- ไม่มี - 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
 
 ปัจจัยควำมเส่ียงในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ที่อำจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของผู้ลงทุน
อย่ำงมีนัยส้ำคัญสำมำรถสรุปไดด้ังนี  
 

3.1) ความเสี่ยงจากการจดัหาวตัถุดิบ – อ้อย 
 

กิจกำรบริษัทเป็นโรงงำนผลิตน ้ำตำลทรำย ซึ่งใช้อ้อยเป็นวัตถดุิบ และบริษัทได้มีกำรลงทุนในโครงกำรต่อยอด
อื่น ๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้ และของเสียที่ไดจ้ำกกระบวนกำรผลิตน ้ำตำล มำเป็นวตัถุดิบ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิม่  
ดังนั นผลประกอบกำรบรษิัทจะพึง่พิงต่อปริมำณอ้อยซึ่งเป็นวตัถุดบิต้นทำงเป็นส้ำคัญ 
   

ควำมผันผวนของปริมำณอ้อยจะเกิดจำกสำเหตุหลัก 2 ประกำรคือ (1) ปริมำณพื นที่ในกำรเพำะปลูกอ้อย 
(จ้ำนวนไร)่ ที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งอำจจะเกิดจำกกำรท่ีเกษตรกรเปล่ียนไปเพำะปลูกพชืไร่ท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงกว่ำ 
รวมถงึเกดิจำกนโยบำยกำรส่งเสริมของภำครฐั (2) ผลผลิตอ้อยต่อพื นที่เพำะปลูก (ตันอ้อยต่อไร่) ที่เปล่ียนแปลงไป 
ซึ่งส่วนใหญ่เกดิจำกสภำวะอำกำศที่เปล่ียนแปลง เช่น ภัยแล้ง และน ้ำท่วม อันเนื่องมำจำกสภำวะโลกร้อน   
 

ผลกระทบที่อำจเกดิขึ นจำกปริมำณอ้อยลดลง  ท้ำให้บริษัท มีปริมำณกำรผลิตที่ลดลง  ตน้ทุนต่อหน่วย
โดยเฉพำะในส่วนของต้นทุนคงทีต่่อหน่วยสูงขึ น  ก้ำไรต่อหน่วยลดลง และสุดท้ำยส่งผลใหก้้ำไรของบริษัทลดลง  ยิ่ง
ไปกว่ำนั นในปีทีม่ีปริมำณออ้ยต่ำ้ จะเกิดภำวะในกำรแย่งซื ออ้อยจำกโรงงำนน ำ้ตำลบริเวณใกล้เคยีงมำกขึ น  ส่งผล
ให้เพื่อรักษำสัดสว่นปริมำณอ้อยเข้ำหีบไว้ ทำงโรงงำนน ้ำตำลจ้ำเป็นต้องต่อสู้โดยกำรจำ่ยเงนิเพิ่มจำกคำ่อ้อยที่
ค้ำนวณตำมระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้ไปอีก  ซึ่งทำ้ให้บรษิัทมภีำระค่ำใช้จำ่ยในต้นทุนวัตถดุิบสูงขึ น      
 

แต่อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน ้ำตำลเป็นอนัดับต้นของโลก  และเป็นผู้ส่งออกน ้ำตำล
หลักที่จ้ำหน่ำยใหก้ับภูมิภำคเอเชีย กำรท่ีประเทศไทยมีปริมำณอ้อยเข้ำหีบที่ลดน้อยลง  ทำ้ใหม้ีน ้ำตำลที่สำมำรถ
ส่งออกได้ลดน้อยลง  ส่งผลต่อกำรปรับตัวของรำคำขำยน ำ้ตำลต่ำงประเทศสูงขึ น   ซึ่งกำรปรบัเพิ่มขึ นของรำคำ
น ้ำตำลตำ่งประเทศ เป็นส่วนหน่ึงในกำรชว่ยลดผลกระทบจำกปริมำณอ้อยเข้ำหีบที่ลดลงไดแ้ละภำระต้นทุนท่ีเพิ่ม
สูงขึ นได้    นอกจำกนี บริษัทได้ตระหนักถึงควำมส้ำคัญของกำรสร้ำงควำมมั่นคงที่ยัง่ยืนของวัตถุดบิอ้อย  บริษัทไดใ้ห้
ควำมชว่ยเหลือแก่เกษตรกรชำวไร่อ้อย ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของเงินกูใ้นกำรลงทุนเพำะปลูก  กำรสนบัสนุนในส่วนของ
วัตถดุิบในกำรเพำะปลูก  กำรท้ำระบบชลประทำน กำรน้ำเทคโนโลยีเข้ำมำชว่ยเพิม่ผลผลิตและประสิทธิภำพกำร
ผลิต  กำรลดบทบำทของพ่อค้ำคนกลำงซื อขำยอ้อย   ซึ่งควำมชว่ยเหลือทั งหมดมีเปำ้หมำยเพื่อสรำ้งฐำนะให้ชำวไร่มี
ควำมเป็นอยู่ทีด่ีขึ น   
 
 
 
 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

หน้ำ 24   
 

3.2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน  าตาลตลาดโลก 
 

ในกำรซื อขำยน ้ำตำลในตลำดโลกนั น  น ้ำตำลจัดไดว้่ำเป็นสินค้ำหน่ึงทีม่ีควำมผันผวนทำงดำ้นรำคำสูงเมื่อ
เทียบกับสินคำ้เกษตรอื่น ๆ   โดยรำคำน ้ำตำลตลำดโลกจะขึ นอยู่กับปัจจยัหลำยอย่ำง เช่น อุปสงค์ อุปทำนของ
ประเทศผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ส่งออก และผู้น้ำเขำ้ รวมถงึกำรเก็งกำ้ไรจำกนักเก็งกำ้ไร  ซึง่จะเกี่ยวพันกับสภำพ
ภูมิอำกำศในกำรเอื ออ้ำนวยต่อกำรเพำะปลูกของแต่ละประเทศ  นโยบำยกำรส่งเสริม กำรแทรกแซง กำรส่งออก กำร
น้ำเขำ้ ของอุตสำหกรรมน ำ้ตำลของภำครัฐ โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้ว   อีกทั งปจัจุบันรำคำน ำ้ตำลยังมี
ส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กับรำคำน ำ้มันเชื อเพลิงด้วย  เนื่องจำกอ้อยรวมถึงกำกน ำ้ตำล สำมำรถน้ำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์
หรือที่เรียกวำ่เอทำนอล ส้ำหรับผสมกับน ้ำมันเพื่อใช้เป็นเชื อเพลิงในรถยนต์ได้   ด้วยปจัจยัดังกล่ำว ส่งผลให้รำคำซื อ
ขำยน ้ำตำลในตลำดโลกค่อนข้ำงผันผวนสูง  
 

โดยทั่วไปโรงงำนน ำ้ตำลในประเทศไทยผูกพันท่ีจะต้องจำ้หน่ำยน ำ้ตำลให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรภำยในประ 
เทศก่อน   จำกนั นน ้ำตำลที่เหลือ โรงงำนจะสำมำรถน้ำน ำ้ตำลไปส่งออกได้   โดยแต่ละปี ส้ำนกัอ้อยและน ้ำตำล
ทรำยจะประมำณกำรปริมำณควำมต้องกำรบริโภคภำยในประเทศ ที่เรียกว่ำ โควตำ ก และจะจดัสรรโควตำดงักล่ำว
ให้แก่โรงงำนน ้ำตำลแต่ละโรง ตำมสัดส่วนของปริมำณน ้ำตำลทีผ่ลิตได้  ส่งผลให้สัดส่วนของน ้ำตำลภำยในประเทศ 
และน ้ำตำลส่งออกของแต่ละโรงงำนจะค่อนข้ำงใกล้เคยีงกัน   ซึง่จะอยู่ระหว่ำง 20:70 ถึง 40:60 ขึ นอยู่กับปริมำณ
อ้อยเข้ำหีบทัว่ทั งประเทศ ดังนั นยอดขำยของธุรกิจน ำ้ตำลจะมีควำมผันผวนตำมรำคำน ำ้ตำลตลำดโลกอยู่ประมำณ 
65 – 75% อย่ำงไรก็ตำมในแง่ของต้นทุนกำรผลิตน ำ้ตำล คำ่อ้อยซึง่เป็นต้นทุนหลักจะเป็นไปตำมระบบแบง่ปัน
ผลประโยชน์ 70 : 30  นั นหมำยควำมวำ่ในกรณีที่รำคำน ้ำตำลปรับตัวลดลง 100 บำท ชำวไร่จะได้รับผลกระทบต่อ
ค่ำอ้อยที่ปรับตวัลดลงร้อยละ 70  ส่วนโรงงำนจะได้รับผลกระทบรอ้ยละ 30  
 

สืบเนื่องจำกในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่ำนมำ รำคำน ำ้ตำลตลำดโลกมกีำรปรับฐำนค่อนข้ำงมำก จำกรำคำซื อขำย
ล่วงหน้ำระดับ 10-12 เซ็นตต์่อปอนด์ ปรับขึ นมำซื อขำยในระดับ 15-20 เซ็นต์ต่อปอนด์ และมีควำมผันผวนของรำคำ
สูงมำก เช่นในปี 2553-2554 เคยปรับตัวขึ นไปสูงสุดที่ระดับมำกกว่ำ 30 เซ็นต์ต่อปอนด์ กำรท่ีรำคำผันผวนค่อนขำ้ง
รุนแรงเช่นนี   ถำ้บริษัทไม่สำมำรถก้ำหนดรำคำขำยให้ได้อย่ำงน้อยเท่ำกับระดับรำคำทีใ่ช้ส้ำหรับกำ้หนดรำคำอ้อยได ้
จะส่งผลกระทบค่อนข้ำงรุนแรงตอ่ผลกำรด้ำเนินงำนของบริษัทได ้  ดังนั นเพื่อเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรผัน
ผวนของน ้ำตำลตลำดโลก บริษัทได้มีกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกกำรสัญญำซื อขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำผ่ำนสถำบัน
กำรเงิน    ซึ่งกำรป้องกันควำมเส่ียงดงักล่ำว จะท้ำให้บริษัทสำมำรถคงรักษำควำมสำมำรถในกำรท้ำก้ำไรไม่ใหข้ึ นอยู่
กับควำมเส่ียงจำกกำรผันผวนของรำคำตลำดโลกมำกเกินไป  อย่ำงไรกต็ำมกำรป้องกันควำมเส่ียงดังกล่ำว อำจ
ส่งผลต่อกำรบันทึกบัญชกี้ำไร ขำดทุน จำกกำรป้องกันควำมเส่ียง   รวมถงึมีควำมเส่ียงในส่วนของปริมำณกำรท้ำ
สัญญำซื อขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ มำกกว่ำปริมำณน ำ้ตำลจริงที่สำมำรถส่งออกได้  ซึ่งเกิดภำวะขำยเกินหรือ Oversold  
ซึ่งอำจก่อให้เกิดผลขำดทุนขึ นได ้  รำยละเอียด สำมำรถดูไดจ้ำก แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ้ำป ีหัวข้อที่ 6. ข้อมูล
ทั่วไปและข้อมูลส้ำคัญอื่น : กระบวนกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของรำคำน ำ้ตำลตลำดโลก  
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นอกจำกนี ในแง่ของบรษิัท  จำกเดิมที่ผลประกอบกำรของบริษัทพ่ึงพิงอยูก่ับธุรกิจน ำ้ตำลและกำกน ้ำตำลอยำ่ง
เดียว ท้ำให้ควำมผันผวนของรำคำน ้ำตำลตลำดโลก ส่งผลกระทบต่อกำรดำ้เนินงำนของบริษัท  แต่กำรท่ีบริษัทได้
ลงทุนในโครงกำรต่อยอด เช่น โครงกำรโรงงำนผลิตเอทำนอล โครงกำรโรงงำนผลิตปุ๋ยชวีภำพ และโครงกำร
โรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำ ท้ำใหใ้นอนำคตบริษัทคำดวำ่ ผลประกอบกำรของบรษิัทจะพึง่พิงกับรำคำน ้ำตำลตลำดโลก
น้อยลง 
 

3.3) ความเสี่ยงเรื่องนโยบายภาครัฐ 
 

อุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลในประเทศไทยถูกควบคุมและก้ำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำล
ภำยใต้พระรำชบัญญัติอ้อยและน ้ำตำลทรำย พ.ศ.2527 ซึ่งมีสำระส้ำคัญของกำรควบคุม ในกำรก้ำหนดกำรจัดสรร
ช่องทำงกำรจ้ำหน่ำยน ้ำตำลออกเป็นระบบโควตำ (โควตำ ก ส้ำหรับน ้ำตำลภำยในประเทศ และโควตำ ข และ ค 
ส้ำหรับน ้ำตำลขำยต่ำงประเทศ)  ควบคุมรำคำจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทรำยภำยในประเทศ  กำรจัดสรรส่วนแบ่งรำยได้ของ
ระบบระหว่ำงโรงงำนน ้ำตำลและเกษตรกรชำวไร่อ้อยภำยใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 และกำรควบคุมกำร
เข้ำมำท้ำธุรกิจของผู้ประกอบกำรรำยใหม่  เป็นต้น   จะเห็นได้ว่ำนโยบำย กฎระเบียบต่ำง ๆ ที่ออกโดยคณะกรรมกำร
อ้อยและน ้ำตำลทรำย ล้วนมีผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิต และผลประกอบกำรของบริษัท เช่น  ระบบแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 70:30 จะเป็นที่มำของกำรค้ำนวณรำคำอ้อย ที่โรงงำนน ้ำตำลจะต้องจ่ำยให้กับชำวไร่  กรณีนโยบำย
กำรปรับรำคำขำยน ้ำตำลภำยในประเทศ หรือกรณีนโยบำยกำรเปิดเสรีของธุรกิจน ้ำตำล   ล้วนส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบกำรของบริษัท 
 

นอกจำกนี นโยบำยของภำครัฐในภำพรวม ส่งผลต่อผลประกอบของบริษัท  เช่น นโยบำยกำรสนับสนุนพลังงำน
ทดแทน เอทำนอล ส่งผลต่อปริมำณกำรขำยเอทำนอลภำยในประเทศ หรือนโยบำยกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นปำล์ม 
หรือกำรประกันรำคำมันส้ำปะหลัง  จะส่งผลในแง่ลบต่อบรษิทั  เนื่องจำกพื นท่ีเพำะปลูกอ้อยลดน้อยลง เพรำะ
เกษตรกรชำวไร่หันไปเพำะปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่ำ  เป็นต้น 
 

บริษัทได้ตระหนักถงึควำมส้ำคัญของ นโยบำยภำครัฐในกำรก้ำหนดทิศทำงของ อตุสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำล  
บริษัทจึงรว่มมือกับ 3 สมำคมโรงงำนน ำ้ตำลและสมำคมของเกษตรกรชำวไร่อ้อยในกำรท้ำควำมเข้ำใจกับภำครฐัให้
เหน็ควำมส้ำคัญของอตุสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำล ซึง่เป็นอุตสำหกรรมต้นทำง ส้ำหรับอุตสำหกรรมอำหำรและอำหำร
แปรรูป   อีกทั งปัจจุบันสำมำรถน้ำมำแปรเปล่ียนเป็นพลังงำนเชื อเพลิงส้ำหรับรถยนต์ (เอทำนอล) และยังสำมำรถ
น้ำไปต่อยอดผลิตสำรเคมตี่อได้อกี  กำรส่งออกน ำ้ตำล เป็นกำรน้ำเงินตรำเข้ำประเทศ เกือบทั งหมด  แทบจะไม่มี
ต้นทุน ค่ำใชจ้่ำยใด ที่เป็นกำรน้ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ  ซึ่งตำ่งกับอตุสำหกรรมประเภทอื่น   อ้อยเป็นพืชเศรษฐกจิที่ทุก
ส่วนของอ้อยสำมำรถน้ำมำใช้ประโยชน์ได้ทั งหมด  ดังนั นอ้อยจดัได้ว่ำเป็นพืชเศรษฐกจิที่มีควำมส้ำคัญของประเทศ   
กำรส่ือสำร กำรชี แจง กำรท้ำควำมเขำ้ใจ กับภำครัฐ  เป็นกำรชว่ยลดควำมเส่ียงจำกกำรกำ้หนดนโยบำยของภำครัฐ
ในทิศทำงของอตุสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำลได ้
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3.4) ความเสี่ยงจากการเกิดหนี เสียจากระบบการให้สนิเชื่อชาวไร่อ้อย (เงินเกี๊ยว) 
 

ในกำรประกอบกิจกำรโรงงำนน ้ำตำล  โรงงำนน ้ำตำลจะมีกำรปล่อยเงินกู้ หรือเงินสนับสนุนอื่น ๆ ให้กับชำวไร่
เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรเพำะปลูกอ้อย หรือที่เรียกวำ่ “กำรเกีย๊วอ้อย” ซึ่งเป็นเสมอืนกับกำรจองอ้อย
ส้ำหรับเข้ำหีบในโรงงำน   ภำยหลังจำกที่อ้อยโตขึ นพร้อมตัด  จะเป็นช่วงเดียวกับชว่งโรงงำนน ำ้ตำลเริ่มเปิดหีบอ้อย  
เกษตรกรชำวไร่อ้อยจะตัดอ้อยและส่งอ้อยให้กับโรงงำนและรับเงนิค่ำอ้อย   โดยมีกำรหักเงินกู้ยมืหรือเงินสนับสนุน
อื่น ๆ ออก    ควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรเกีย๊วอ้อย จะเกิดมำจำก ถ้ำปีใดที่เกดิควำมแห้งแล้งจนท้ำให้ผลผลิตอ้อยลด
น้อยลง  หรือเกิดควำมเสียหำยจำกโรคระบำด   หรือเกษตรกรชำวไร่อ้อยไม่ยอมส่งอ้อยใหก้ับโรงงำน    หนี ที่เกิดจำก
กำรเกี๊ยวอ้อยจะกลำยเป็นหนี เสียซึ่งจะส่งผลกระทบมำที่ผลประกอบกำรของบริษัท ให้บริษัทต้องตั งส้ำรองหนี สงสัย
จะสูญเพิ่มขึ น 
 

บริษัทได้ค้ำนงึถึงปจัจยัควำมเส่ียงดังกล่ำว  จึงไดม้ีกำรพัฒนำระบบกำรเกีย๊วอ้อยที่ดี  โดยบริษทัได้น้ำระบบ
ดำวเทียมในกำรส้ำรวจพื นที่ปลูกอ้อย (GPS) มำชว่ยในกำรลดปัญหำกำรอำ้งสิทธิควำมเป็นเจำ้ของไร่อ้อย และยังใช้
ส้ำหรับกำรวำงแผนกำรจดัหำอ้อย    อีกทั ง บริษัทยงัมกีำรร้องขอให้เกษตรกรชำวไร่น้ำทรัพย์สินเขำ้มำค ้ำประกันเงิน
เกี ยวที่เกษตรกรชำวไร่รับไป   ส่งผลให้ปัจจุบัน หนี เสียของบริษทัค่อนข้ำงต่้ำ และหนี เงินเกีย๊วส่วนใหญ่ของบริษัทมี
ทรัพย์สินค ้ำประกันอยู ่

 
3.5) ความเสี่ยงจากการลงทนุในโครงการใหม่ของบริษัท 

 
บริษัทมีโครงกำรลงทุนใหม่ทั งหมด 2 โครงกำรในชว่ง 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ได้แก ่ โครงกำรลงทุนโรงงำนน ้ำตำล และ

โรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำ ทีจ่ังหวัดเลย  และโครงกำรลงทุนขยำยกำ้ลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และปรับปรุงโรงงำน
น ้ำตำลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อย ที่อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  

 
ควำมเส่ียงจำกโครงกำรลงทุน เนื่องจำกโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงโรงงำน และบำงโครงกำรอยูใ่น

ขั นตอนเริ่มต้นของกำรลงทุน  ดังนั นจงึยังไม่สำมำรถบอกไดว้่ำจะประสบควำมส้ำเร็จหรือไม่   ควำมเส่ียงของ
โครงกำรสำมำรถแยกพจิำรณำ โดย 

  
- โครงกำรลงทุนสร้ำงโรงงำนน ำ้ตำลและโรงไฟฟ้ำที่จงัหวัดเลย 

   
    โครงกำรนี เป็นโครงกำรลงทุนย้ำยก้ำลังกำรผลิตบำงส่วนของบริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
ไปสร้ำงโรงงำนใหม่  พร้อมกับให้ขยำยใบอนุญำตก้ำลังกำรผลิตเป็น 24,000 ตันอ้อยต่อวัน ที่จังหวัดเลย  มติ
คณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2554  ได้อนุมัติให้บริษัทลงทุนในโครงกำรลงทุน โรงงำนน ้ำตำล
และโรงผลิตกระแสไฟฟ้ำ  ที่จังหวัดเลย ในมูลค่ำ 3,800 ล้ำนบำท โดยโครงกำรประกอบด้วย โรงงำนน ้ำตำล
ขนำด 16,000 ตันอ้อยต่อวัน  และโรงผลิตกระแสไฟฟ้ำ ขนำด 40 MW และได้ทดลองเดินเครื่องในฤดูกำลหีบ
อ้อยปี 2555/56  บริษัทคำดว่ำจะสำมำรถหีบอ้อยได้อย่ำงเป็นทำงกำรได้ในฤดูกำลหีบอ้อยปี 2556/57 สืบเนื่อง
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จำกโครงกำรได้ผ่ำนขั นตอนกำร Test Run ส่วนหนึ่งในฤดูหีบที่ผ่ำนมำ ควำมเส่ียงเรื่องควำมพร้อมของ
เครื่องจักรจะมีน้อย คงเหลือแต่ควำมเส่ียงในส่วนของปริมำณอ้อยไม่เพียงพอต่อก้ำลังกำรผลิตที่เพิ่มขึ น 
อย่ำงไรก็ดีทำงบริษัทเข้ำไปส่งเสริมชำวไร่อ้อยในพื นท่ีเป็นระยะเวลำหน่ึงก่อนเริ่มโครงกำร เพื่อรองรับก้ำลังกำร
ผลิตไว้แล้วส่วนหน่ึง   นอกจำกนี ยังมีควำมเส่ียงอื่น ๆ โดยบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 
 
            - โครงกำรลงทุนขยำยกำ้ลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และปรับปรุงโรงงำนน ำ้ตำลเพื่อเพิม่ควำมสำมำรถ
ในกำรหีบอ้อย ที่อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวดัขอนแก่น 
 
   มติคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2555  ไดอ้นุมัติให้บรษิัทลงทุนในโครงกำรขยำย
ก้ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ขนำด 35 เมกะวัตต ์ โดยเพิม่จำกเดิม 30 เมกะวัตต์ เป็น 65 เมกะวัตต์ และ
ปรับปรุงโรงงำนน ำ้ตำลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อยไดเ้พิม่ขึ น 8,000 ตันอ้อยต่อวัน จำกเดิมอยู่ที ่
27,000 ตันต่อวัน มูลคำ่เงินลงทนุทั ง 2 โครงกำรประมำณ 3,360 ล้ำนบำท โดยคำดวำ่จะแล้วเสรจ็ในปี 2557 
โดยเป็นโครงกำรท่ีต้องใช้เงินลงทนุสูง จึงอำจมีควำมเส่ียงในกำรจัดหำเงินลงทุน ซึ่งทำงบริษัทลดควำมเส่ียง
โดยส่วนหนึ่งของเงินลงทุนทำงบริษัทน้ำมำจำกเงินทุนและกำ้ไรสะสมของ บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ้ำกัด 
(มหำชน) และ บริษัทย่อย นอกจำกนี ยังมีควำมเส่ียงในกำรกอ่สร้ำง และด้ำเนินโครงกำร เนื่องจำกยงัอยู่
ระหว่ำงขออนุญำตหน่วยงำนต่ำงๆ ในเรื่องที่เกีย่วข้องกับกำรพัฒนำโครงกำร  

 
3.6) ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 
เนื่องจำกบรษิัทมีกำรส่งออกน ำ้ตำลประมำณ ร้อยละ 65 – 75 ของยอดขำย จงึมคีวำมเส่ียงจำกควำมผันผวน

ของอัตรำแลกเปล่ียน   อยำ่งไรก็ตำมจำกกำรก้ำหนดรำคำอ้อยผ่ำนระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ท้ำให้บริษัทมี
ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนน้อย เนื่องจำกต้นทุนค่ำอ้อยของบริษัทผันผวนตำมอัตรำแลกเปล่ียนเช่นเดียวกัน จงึ
ท้ำให้รำยได้และต้นทุนส่วนใหญข่องบริษัทสัมพันธต์ำมอตัรำแลกเปล่ียนในทิศทำงเดียวกัน (Natural Hedge) 

 
3.7) ความเสี่ยงในด้านการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุน้รายใหญ่ 

 
ตระกูลชินธรรมมติร์และบริษัทของตระกูลชินธรรมมิตร์ได้ถอืหุ้นในบริษัทมำกกวำ่ ร้อยละ 60 ของจ้ำนวนทุน

เรียกชำ้ระแล้วทั งหมด  ซึ่งสัดส่วนดังกล่ำวท้ำให้กลุ่มตระกูลชินธรรมมิตร์ สำมำรถควบคมุเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้เกือบทั งหมดไม่วำ่จะเป็นเรื่องกำรแตง่ตั งกรรมกำร หรือกำรขอมติในเรื่องอื่นท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น  ยกเว้นเรื่องที่กฎหมำยหรอืข้อบังคับของบริษัทกำ้หนดให้ตอ้งได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั น
จึงเป็นกำรยำกที่ผู้ถือหุ้นรำยอื่นสำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถว่งดุลเรื่องที่กลุม่ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
เสนอได้ 
 

อย่ำงไรกต็ำม เพื่อควำมโปร่งใสของกำรบริหำรจัดกำรและเพื่อให้มีระบบท่ีสำมำรถตรวจสอบได้  บริษัทได้
แต่งตั งกรรมกำรตรวจสอบที่มคีวำมเป็นอิสระจำ้นวน 7 ท่ำนเขำ้ตรวจสอบกำรดำ้เนินงำนของบรษิัท ดังนั นจึงมีกำร
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ถ่วงดุลอ้ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรในระดับทีเ่หมำะสม นอกจำกนี  บริษัทยงัจดัใหม้ีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท่ี
ปฏิบัติงำนเป็นอิสระตำมควำมเหมำะสมและขึ นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่หลักในกำรดูแลระบบกำร
ควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 

 
3.8) ความเสี่ยงที่อาจเกดิขึ นสืบเนือ่งจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลก 

 
ในช่วงที่ผ่ำนมำ วิกฤติสถำบันกำรเงินในสหรัฐอเมริกำและในสหภำพยุโรปอันเกิดจำกปัญหำสินเชื่อ ได้ขยำยวง

กว้ำงไปสู่ภูมิภำคอื่นๆ โดยได้ส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องทำงกำรเงินและสภำพเศรษฐกิจทั่วโลก จำกกำรที่ปัญหำ
ดังกล่ำวส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกโดยรวม จึงไม่มีหลักประกันใดว่ำสถำนกำรณ์ดังกล่ำว และสถำนกำรณ์
คล้ำยกันนี ในอนำคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึงปริมำณควำมต้องกำรน ้ำตำล (Demand) และ/หรือระดับ
รำคำน ้ำตำลโลก อีกทั งหำกปัญหำสภำพคล่องของสถำบันกำรเงิน ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อแหล่งกู้ยืม และต้นทุน
ทำงกำรเงินของบริษัท 

 
ทั งนี ทำงบริษัทได้ด้ำเนินนโยบำยทำงกำรเงินที่รอบคอบมำโดยตลอด โดยได้คงระดับหนี สินต่อทุนในระดับที่

พอเหมำะ อีกทั งบริษัทยังมีควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับธนำคำรต่ำงๆ ที่เป็นหุ้นส่วนทำงธุรกิจมำอย่ำงยำวนำน ทั งนี บริษัทจะ
ด้ำเนินธุรกิจอย่ำงรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินและเศรษฐกิจโลกที่อำจมีในอนำคต และ
อำจมีผลต่อบริษัท 

 
3.9) ความเสี่ยงจากโครงการลงทนุในประเทศลาว และกัมพูชา 

 
โครงกำรทั งสองประเทศ เป็นโครงกำรบุกเบิก ริเริ่ม ธุรกิจน ้ำตำล ในต่ำงประเทศ ซึ่งบริษัทได้รับพื นที่สัมปทำน

จำกภำครัฐ ในกำรเพำะปลูกอ้อย  และได้รับอนุญำตในกำรก่อสร้ำงโรงงำนน ้ำตำล อย่ำงไรก็ตำมสืบเนื่องจำกสภำพ
พื นดินที่ได้รับสัมปทำนเส่ือมโทรม รวมถึง มีปัญหำต่ำง ๆ เช่น ปัญหำกำรจัดกำร กำรขำดเทคโนโลยีในกำรเพำะปลูก
อ้อยในพื นท่ีขนำดใหญ ่กำรขำดโครงสร้ำงพื นฐำน เช่น ถนน ระบบขนส่ง และกำรขำดแคลนก้ำลังคนและบุคลำกรที่
มีควำมสำมำรถ ซึ่งทั งหมดนี ต้องใช้เวลำในกำรพัฒนำนำนกว่ำที่วำงแผนไว้  ดังนั นจึงส่งผลต่อผลผลิตต่อพื นที่มีไม่
มำกพอที่จะถึงจุดคุ้มทุน ท้ำให้ผลประกอบกำรในปี 2556 ทั งสองโครงกำรยังประสบภำวะขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทได้เล็งเห็นและแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ  มำโดยตลอด  ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำที่บริษัทเข้ำไปลงทุน โครงกำรได้มี
กำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำในกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีกำรเพำะปลูก กำรจัดกำร กำรควบคุมงบประมำณ มีกำรให้เงินกู้แก่
ชำวไร่ คู่ค้ำ เพื่อขยำยพื นที่กำรเพำะปลูก  กำรลงทุนในโครงสร้ำงพื นฐำนเพิ่มเติม และกำรพัฒนำสภำพดินที่เส่ือม
โทรมอย่ำงต่อเนื่อง จึงส่งผลให้โครงกำรมีกำรพัฒนำขึ นตำมล้ำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทิศทำงที่ดีที่โครงกำร จะเริ่ม
สร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในอนำคต   

นอกจำกนี   สืบเนื่องจำกเป็นโครงกำรลงทุนต่ำงประเทศ  โครงกำรจะมีควำมเส่ียงในส่วนที่เกี่ยวกับ ทำง
กำรเมือง  ข้อพิพำทกับชุมชน  กฎระเบียบจำกทำงรำชกำรของประเทศนั น ๆ ที่มีกำรเปล่ียนแปลง แก้ไข และควำมไม่
ชัดเจนเรื่องกฏเกณฑ์   ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทตระหนัก ให้ควำมส้ำคัญ  พร้อมที่จะบริหำรจัดกำร แก้ไขให้ทันท่วงท ี  
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4. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษัทย่อย 
 
 ณ 31 ตุลำคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีทรัพย์สินถำวรหลักทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกิจดังนี  
 

ประเภทและลักษณะทรัพย์สิน 
เนื อที่ 

โดยประมำณ 
ลักษณะ 
กรรมสิทธิ์ 

 มูลค่ำสุทธ ิ
ตำมบัญช ี
(ล้ำนบำท)  

ภำระผูกพัน 

1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน (ไร)่         
  ที่ดินที่ตั งโรงงำน         
  - โรงงำนน ้ำตำลขอนแกน่ 1,739.13 เป็นเจ้ำของ       528.26    
  - โรงงำนน ้ำตำลท่ำมะกำ 239.19 เป็นเจ้ำของ       519.48    
  - โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย 798.22 เป็นเจ้ำของ       398.17    
  - โรงงำนน ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี 231.62 เป็นเจ้ำของ         66.48    
  - โรงงำนขอนแก่นแอลกอฮอล์ 696.00 เป็นเจ้ำของ       180.13    
  - โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น 212.00 เป็นเจ้ำของ         37.96    
  ที่ดินปลูกอ้อย 5,179.60 เป็นเจ้ำของ       444.47    
  ที่ดินอ่ืน ๆ   เป็นเจ้ำของ     1,467.09   บำงส่วนค ำ้ประกันวงเงินกู ้
    รวมที่ดินและส่วนปรับปรุง         3,642.05    
2. อำคำร โรงงำน และสิ่งปลูกสร้ำง   เป็นเจ้ำของ     3,976.23   บำงส่วนค ำ้ประกันวงเงินกู ้
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์   เป็นเจ้ำของ     8,841.44   บำงส่วนค ำ้ประกันวงเงินกู ้
4. ยำนพำหนะและเครื่องกลทุ่นแรง   เป็นเจ้ำของ       870.17    
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส้ำนักงำน   เป็นเจ้ำของ         90.66    
6. ทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ำง   เป็นเจ้ำของ     7,716.97    
รวมทั งหมด       25,137.52    
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4.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตวัตนทีส่ าคัญในการประกอบธุรกิจ 
เครื่องหมำยกำรคำ้ 
 
 เครื่องหมำยกำรคำ้ของบริษัทและบริษัทย่อย ท่ีจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ มีดงัต่อไปนี  
 

 
 

 

 
สิทธิบัตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน BOI 
 

ณ 31 ตุลำคม 2556 บริษัทย่อยในประเทศสำมแห่งได้รับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนจ้ำนวน 8 ฉบับ จำก
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ .ศ. 2520 โดยสิทธิ
ประโยชน์ ที่ได้รับรวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ส้ำหรับก้ำไรส้ำหรับปีที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม 
โดยทุกฉบับมีก้ำหนด 8 ปีนับตั งแต่วันท่ีเริ่มมีรำยได้จำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม ตำมรำยละเอียด ดังนี  

บัตรส่งเสริม 
เลขที่ 

มาตราที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ลงวันที ่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เริ่มมีรายได้ วันหมดอายุ 

1929(2)/2547 25 26 28 31 34 35(3) 36(1)  
และ 36(2) 

2 พ.ย. 2547 - กำรผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื อเพลิงจำกผลผลิต
กำรเกษตรรวมทั งเศษหรือขยะหรือของเสีย 

8 ม.ค. 2549 7 ม.ค. 2557 

   - กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพหรือปุ๋ยอินทรีย์ 30 มี.ค. 2549 7 ม.ค. 2557 
1062(2)/2552 25 26 28 31 34 35(3) 36(1)  

และ 36(2) 
30 ม.ค. 2552 - กำรผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื อเพลิงจำกผลผลิต

กำรเกษตรรวมทั งเศษหรือขยะหรือของเสีย 
ยังไม่มีรำยได้ 

   - กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพหรือปุ๋ยอินทรีย์ ยังไม่มีรำยได้ 
1063(2)/2552 25 26 28 31 34 35(3) 36(1)  

และ 36(2) 
30 ม.ค. 2552 - กำรผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื อเพลิงจำกผลผลิต

กำรเกษตรรวมทั งเศษหรือขยะหรือของเสีย 
6 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2562 

   - กำรผลิตปุ๋ยชีวภำพหรือปุ๋ยอินทรีย์ 30 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2562 
   - กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ 29 ก.พ. 2555 31 ธ.ค. 2562 
2364(1)/2554 25 26 28 31 34 35(1) 35(2)  

และ 35(3) 
20 ก.ย. 2554 

 
- กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ 28 ก.พ. 2556 28 ก.พ. 2564 

1258(2)/2548 25 26 28 31(3) 31(4) 34   
และ 35(3) 

29 มี.ค. 2548 
 

- กำรผลิตไฟฟ้ำและไอน ้ำ 22 ธ.ค. 2549 21 ธ.ค. 2557 

1432(2)/2552 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3)  
31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3) 

24 มิ.ย. 2552 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ำ และน ้ำเพ่ืออุตสำหกรรม 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 มี.ค. 2556 - กำรผลิตไฟฟ้ำ ไอน ้ำ และน ้ำเพ่ืออุตสำหกรรม ยังไม่มีรำยได้ 

1657(2)/2552 25 26 28 31(1) 31(3) 31(4)  
และ 34 

25 ส.ค. 2552 - กำรผลิตน ้ำมันพืชบริสุทธิ์  และ/หรือน ้ ำมันพืช 
กึ่งบริสุทธิ์ 

5 มิ.ย. 2553 4 มิ.ย. 2561 
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นอกจำกนี ตำมบัตรส่งเสริมเลขที่ 1063(2)/2552, 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษัทย่อยได้สิทธิในกำร
ลดหย่อนภำษีเงินได้ในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ ก้ำหนด 5 ปีนับจำกวันที่กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้หมดอำยุและ
ตำมบัตรส่งเสริมเลขที่ 1657(2)/2552 บริษัทย่อยได้รับสิทธิ์ยกเว้นอำกรขำเข้ำส้ำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติ และได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้ส้ำหรับเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับส่งเสริมตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ 

บริษัทย่อยในต่ำงประเทศสำมแห่ง ได้รับใบอนุญำตลงทุนต่ำงประเทศและสิทธิประโยชน์ทำงภำษีจำกประเทศ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (ใบอนุญำตล้ำดับที่ 1) และประเทศกัมพูชำ (ใบอนุญำตล้ำดับที่ 2 ถึง 4) ซึ่งมี
รำยละเอียด ดังนี    

1) ใบอนุญำตลงทุนต่ำงประเทศ เลขที่ 017-06/คลท ได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ 
เป็นเวลำ 5 ปีนับจำกวันท่ีมีรำยได้จำกกำรขำยน ้ำตำลทรำย จำกนั นต้องเสียภำษีเงินได้ในอัตรำร้อยละ 20 
เริ่มมีรำยได้วันที่ 21 กรกฎำคม 2553 และหมดอำยุวันที่ 20 กรกฎำคม 2558 

2) ใบอนุญำตลงทุนต่ำงประเทศ เลขที่ 4420/06 ก.ว.ก. ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2549 ออกให้โดยหน่วยงำน  
Council for the Development of Cambodia บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยได้รับยกเว้นภำษี 
ในกำรน้ำเข้ำเครื่องจักรในกำรผลิตและวัสดุในกำรก่อสร้ำง 

3) ใบอนุญำตลงทุนต่ำงประเทศ เลขที่ 1641/09 ก.ว.ก. และ 1642/09 ก.ว.ก.  ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2552  
ออกให้โดยหน่วยงำน Council for the Development of Cambodia บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษี  
โดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้จ้ำนวน 8 ปี และ 9  ปี ตำมล้ำดับ ซึ่งนับรวมทั ง Priority Period นับจำกเวลำที่บริษัทย่อย
ได้ด้ำเนินกิจกำร (ปี 2549) 

4) ใบอนุญำตขอยกเว้นภำษีของพืชเกษตร - อุตสำหกรรม (อ้อย) เลขที่ 2299 ลงวันที่ 12 เมษำยน 2555 ออกให ้
โดยกระทรวงเศรษฐกิจและกำรคลัง ประเทศกัมพูชำ โดยได้รับสิทธิให้คิดภำษีมูลค่ำเพิ่มร้อยละ 0 ส้ำหรับ 
กำรขำยอ้อยที่ใช้ในกำรผลิตน ้ำตำลทรำยเพื่อส่งออก ใบอนุญำตนี มีก้ำหนด 1 ปี เริ่มตั งแต่วันที่ 29 
กรกฎำคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2554 โดยปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรรอรับใบอนุญำตต่อจำก
วันท่ีครบก้ำหนดจนถึงปีบัญชีปัจจุบันที่ได้ยื่นขอไปแล้ว 

4.3 นโยบายการลงทนุและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
 ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 บริษัทมีกำรลงทุนในบริษัทย่อยทั งทำงตรงและทำงอ้อมจำ้นวน 19 บริษทั และบริษัท
ร่วมจำ้นวน 1 บริษัท ได้แก ่
 

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง 
  1) บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ้ำกัด 
  2) บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ้ำกดั 
  3) บริษัท น ้ำตำลนิวกวำ้งสุ้นหลี จ้ำกดั 
  4) บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ้ำกดั 
  5) บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จำ้กัด 
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  6) บริษัท โรงไฟฟ้ำน ำ้ตำลขอนแก่น จ้ำกดั 
  7) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำ้กัด 
  8) บริษัท  เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ้ำกัด (เดิมชื่อบริษัท เคเอสแอล เคมี จ้ำกัด) 
  9) บริษัท ไทยชกูำร์เทอร์มิเนิ ล จำ้กัด (มหำชน)  
  10) บริษัท เคเอสแอล. อะโกร์ แอนด์ เทรดดิ ง จ้ำกัด  
  11) บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขต จ้ำกัด 
  12) บริษัท Koh Kong Sugar Industry จ้ำกัด 

13) บริษัท Wynn In Trading จ้ำกัด 
บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผ่ำนบริษัท ไทยชกูำร์ เทอร์มิเนิ ล จ้ำกดั (มหำชน) 

  14) บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำ้กัด  
  15) บริษัท ที เอส อุตสำหกรรมน ำ้มัน จำ้กัด 
  16) บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ้ำกัด (มหำชน) 
  17) บริษัท ที เอส คลังสินค้ำ จำ้กัด 
  18) บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ้ำกดั 
 

บริษัทย่อยทีบ่ริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd. 
  19) Koh Kong Plantation Co., Ltd. 

 
บริษัทร่วม  

1) บริษัท แชมเปีย้นฟอร์เมนเตชัน่ จ้ำกัด 
 
 โดยในจำ้นวนบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงทั งหมด บริษัทมีอำ้นำจควบคุมหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุน
จดทะเบยีน ยกเว้นบริษัทไทยชูกำร์เทอร์มิเนิ ล จำ้กดั (มหำชน) และบริษัทย่อยจำ้นวน 5 บริษัท ซึง่ถือหุ้นโดยตรงและโดย
อ้อมรวมร้อยละ 23.82 แต่บริษัทมีส่วนร่วมในอ้ำนำจกำรควบคมุ จึงถือว่ำเป็นบริษัทย่อยตำมคำ้นยิำมที่ระบุในมำตรฐำน
กำรบัญชี  
 
 ส้ำหรับนโยบำยกำรลงทุนและบริหำรงำนของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั น บริษัทจะพิจำรณำลงทุนใน
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน ้ำตำลทรำย ธุรกิจสำรให้ควำมหวำน หรือกิจกำรอื่นที่สำมำรถเอื อประโยชน์
รวมถึงให้ผลตอบแทนที่ดีกับธุรกิจของบริษัทได้  โดยค้ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสม
ตำมแต่ละประเภทของธุรกิจนั นๆ รวมถึงพิจำรณำขนำดเงินลงทุนที่เหมำะสม ส่วนกำรพิจำรณำสัดส่วนในกำรร่วมลงทุน 
บริษัทจะพิจำรณำในหลำยปัจจัย เช่น บริษัทจะค้ำนึงถึงควำมช้ำนำญของบริษัทในธุรกิจนั นๆ เป็นส้ำคัญ หำกบริษัทไม่มี
ควำมช้ำนำญก็จะร่วมลงทุนในสัดส่วนน้อย และให้ผู้ร่วมทุนที่มีควำมช้ำนำญลงทุนในอัตรำที่สูงกว่ำ เป็นต้น หำกบริษัท
ร่วมลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยส้ำคัญ บริษัทจะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในรูปแบบของกรรมกำรบริษัท หรือ ผู้บริหำร
ระดับสูงของบริษัท  ทั งนี กำรเข้ำลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดๆ จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
และกำรลงทุนจะต้องไม่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตกับบริษัท 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
 บริษัทและบริษัทย่อยไมม่ีข้อพิพำททำงกฎหมำยใด ๆ ที่มีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัท
ย่อยที่มีจำ้นวนเกินกวำ่ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 และไม่มีข้อพิพำททำงกฎหมำยในคดีที่มี
ผลต่อกำรด้ำเนินธุรกจิของบริษัทอย่ำงมีนัยส้ำคัญ 

 
อย่ำงไรกต็ำม ตำมที่บริษัทได้รับใบอนุญำตจำกมตคิณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี 11 พฤษภำคม 2553 โดยเห็นชอบให้

บริษัทย้ำยก้ำลังกำรผลิตจ้ำนวน 12,000 ตันอ้อยต่อวัน ไปตั งโรงงำนน ำ้ตำลใหม่ทีจ่ังหวัดเลย พร้อมกับขยำยกำ้ลังกำร
ผลิตเป็น 24,000 ตันต่อวนันั น ต่อมำบริษัทได้ดำ้เนินกำรยื่นขออนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (รง.4) ตำม
พระรำชบัญญัติโรงงำนต่อกระทรวงอุตสำหกรรม โดยดำ้เนินกำรตำมขั นตอนและครบกำ้หนดระยะเวลำกำรขอรับอนุญำต
ตำมกฎหมำยแล้ว ซึ่งกระทรวงอตุสำหกรรมยงัมิได้ออกใบอนุญำตประกอบกิจกำร (รง.4) ให้แก่บริษัท 
 
ในวันที่ 27 ธันวำคม 2555 บริษัทและบริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย จึงได้ยื่นฟ้องคดตี่อศำล
ปกครองกลำง โดยขอให้ศำลมีค้ำพิพำกษำหรือมคี้ำส่ังให้กระทรวงอุตสำหกรรมออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน 
(รง.4) ให้แก่บริษัทและบริษัทยอ่ย รวมทั งไดย้ื่นขอใหศ้ำลมคีำ้ส่ังกำ้หนดมำตรกำรหรือวิธกีำรคุ้มครองเพื่อบรรเทำทุกข์
ชั่วครำวก่อนพิพำกษำ ซึง่ต่อมำในวันที่ 17 มกรำคม 2556 ศำลได้มีค้ำส่ังคุ้มครองชัว่ครำวให้โรงงำนของบริษัททีจ่ังหวัด
เลยด้ำเนินกำรเปิดหีบอ้อยให้แก่เกษตรกรชำวไร่อ้อยคู่สัญญำจนถงึวันท่ี 15 เมษำยน 2556 และให้บริษัทย่อยผลิตไฟฟ้ำ
เฉพำะส่วนที่ส่งให้บริษัทในชว่งเวลำดังกลำ่ว 
 
หลังจำกนั น บริษัทได้รับหนงัสือจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม มีค้ำส่ังไม่ออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนน ำ้ตำลที่
จังหวดัเลยให้แก่บริษัท วันท่ี 8 มีนำคม 2556 บริษัทจึงไดย้ืน่หนังสืออุทธรณ์ค้ำส่ังไม่ออกใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำน (รง.4) ต่อรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม และในวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2556 บริษัทได้ยื่นหนังสือติดตำมผล
กำรพิจำรณำอุทธรณค์้ำส่ังดังกลำ่ว อยำ่งไรก็ตำม บริษัทยังมิได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์คำ้ส่ังดังกลำ่วแต่อยำ่งใด 
 
ในวันที่ 2 กันยำยน 2556 บริษทัยื่นฟ้องคดตี่อศำลปกครองกลำง โดยขอให้ศำลมีคำ้ส่ังยกเลิกหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้องและ
ให้กระทรวงอุตสำหกรรมออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง. 4) ให้แก่บริษัทรวมทั งได้ยื่นค้ำร้องในวันท่ี 11 
พฤศจิกำยน 2556 บริษัทได้ยื่นคำ้ร้องต่อศำลปกครองกลำง โดยขอให้ศำลคุม้ครองชัว่ครำวก่อนที่จะมีกำรพิพำกษำคดี ซึ่ง
บริษัทยงัมิได้รับแจ้งผลคำ้ร้องจำกศำลปกครองกลำง อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกถึงฤดูกำลหีบอ้อยแล้วกำรท่ีโรงงำนน ้ำตำลที่
จังหวดัเลย ไมเ่ปิดหีบจะส่งกระทบผลต่อเกษตรกรชำวไร่อ้อยคู่สัญญำของบริษัทได้ เพื่อลดควำมเสียหำยดังกล่ำว โรงงำน
น ้ำตำลที่จงัหวดัเลยจึงได้ทำ้กำรเปิดหีบอ้อยในวันท่ี 2 ธันวำคม 2556  
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6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส าคัญอื่น 
 

6.1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ์
 

บริษัท       น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจ ผู้ ผ ลิ ต  - จ้ ำ หน่ ำยน ้ ำ ต ำลทรำย  และ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง   โดยมีที่ตั งส้ำนักงำนใหญ่ที่  503 อำคำร เค เอส แอล ทำวเวอร์ ชั น 9 ถนนศรีอยุธยำ แขวง
ถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 
เลขทะเบียนบริษัท  บมจ.0107547000214  Home Page   www.kslsugar.com   
โทรศัพท ์  (662)-642-6230    โทรสำร  (662)-642-6228    
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6.2) กระบวนการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน  าตาลตลาดโลก 
  

ประเทศไทยเป็นประเทศที่สำมำรถผลิตน ้ำตำลเกินกว่ำควำมต้องกำรบริโภคภำยในประเทศท้ำให้มีปริมำณ
น ้ำตำลเหลือส่วนหนึ่งส้ำหรับส่งออกไปขำยในต่ำงประเทศ  โดยมีสัดส่วนน ้ำตำลส้ำหรับบริโภคภำยในประเทศ ต่อน ้ำตำล
ส่งออก ในแต่ละปีไม่เท่ำกัน  ประมำณ 20:80 ถึง 40:60 ขึ นอยู่กับปริมำณอ้อยเข้ำหีบในแต่ละปี   ดังนั นจึงท้ำให้ประเทศ
ไทยเป็นผู้ส่งออกน ้ำตำลอันดับสองของโลก รองจำกประเทศบรำซิล ส่งผลให้รำยได้ของผู้ผลิตน ้ำตำลในประเทศไทยส่วน
หน่ึงอิงกับรำคำน ้ำตำลตลำดโลก อีกส่วนหน่ึงอิงกับรำคำน ้ำตำลภำยในประเทศที่ก้ำหนดตำยตัวโดยมีกำรปรับเปล่ียนตำม
นโยบำยของภำครัฐ  
 

ในส่วนของรำคำน ้ำตำลตลำดโลกนั น สืบเนื่องจำกนโยบำยปกป้องผลประโยชน์และคุ้มครองเกษตรกรใน
ต่ำงประเทศ นโยบำยที่เกี่ยวกับควำมมั่งคงทำงด้ำนอำหำร ท้ำให้ประเทศผู้น้ำเข้ำต่ำง ๆ ได้ออกมำตรกำรในกำรควบคุม 
กำรจ้ำกัด กำรน้ำเข้ำภำยในประเทศ  ซึ่งมำตรกำรเหล่ำนี เป็นนโยบำยของภำครัฐที่ส่งผลต่ออุปสงค์ ควำมต้องกำรน ้ำตำล
ในตลำดโลก  ประกอบกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภำพภูมิอำกำศที่ไม่แน่นอน  เช่นกำรเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง หรือหนำวจัด ใน
ประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้บริโภค และจ้ำนวนประเทศผู้ผลิตที่สำมำรถส่งออกได้ที่มีอยู่อย่ำงจ้ำกัด จึงท้ำให้เหตุกำรณ์ใด
ก็ตำมที่ส่งผลต่อปริมำณน ้ำตำลที่ผลิตได้ ซึ่งเป็นอุปทำนของตลำดโลก จะส่งผลต่อรำคำน ้ำตำลตลำดโลก   รวมถึงในช่วง 
2 – 3 ปีท่ีผ่ำนมำ กำรเข้ำมำลงทุนเพิ่มขึ นอย่ำงมีนัยส้ำคัญของกองทุนต่ำงประเทศ ส่งผลให้รำคำน ้ำตำลตลำดโลกมีควำม
ผันผวนสูง คืออยู่ในระดับที่สูงกว่ำหรือต่้ำกว่ำปัจจัยพื นฐำนมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปีที่มีควำมต้องกำรบริโภคใกล้เคียง
หรือมำกกว่ำปริมำณน ้ำตำลที่ผลิตได้   ควำมผันผวนของรำคำน ้ำตำล จะเห็นได้จำกแผนภำพที่ 6.1   แสดงรำคำน ้ำตำล
ตลำดโลกย้อนหลัง 10 ปีท่ีผ่ำนมำ 
 
แผนภาพที่ 6.1 ราคาน ้าตาลตลาดโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา New York (NYBOT#11 – Raw Sugar) และที ่
London (LD#5 – Refined Sugar)   
 

 

YEAR 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Max 9.07         9.32         11.84       19.30       12.37       15.02       24.64       34.39       35.31       26.50     19.94     

Average 7.13         7.07         9.31         14.83       10.16       11.86       17.26       22.34       26.88       21.58     17.84     

Min 5.89         5.36         8.22         9.75         8.45         9.52         11.38       13.67       20.47       18.54     16.00     

Unit : cent / lb ,  Conversion to US$/Ton by multiplied by 22.0462

Year : Nov / Oct, data updated until Oct, 2013
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 ส้ำหรับผู้ผลิตน ้ำตำลในประเทศไทย  เนื่องจำกรำยได้ส่วนหนึ่งอิงกับรำคำน ้ำตำลส่งออก ที่มีควำมผันผวน
ค่อนข้ำงสูง  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด้ำเนินงำนของบริษัทได้ในกรณีที่ รำคำน ้ำตำลตลำดโลกตกต่้ำลงอย่ำงรวดเร็ว    
ดังนั นเพื่อเป็นกำรป้องกันควำมผันผวนของรำคำน ้ำตำลตลำดโลก  จึงได้เกิดกระบวนกำรป้องกันควำมเส่ียงขึ น  โดยใช้
กลไกและเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงด้ำนรำคำน ้ำตำล ในรูปของสัญญำซื อขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ (future 
contract) โดยอิงรำคำกับตลำดซื อขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำที่ New York (NYBOT#11 – Raw Sugar) และที่ London (LD#5 
– Refined Sugar)  โดยมีรำยละเอียดดังนี  
 
กรณีที่ 1   ธุรกรรมปกตทิั่วไปในการซื อขายน  าตาลส่งออก (ไม่มีการป้องกนัความเสี่ยง) 
 

ผู้ซื อและผู้ขำยตกลงรำคำน ำ้ตำล โดยอิงกับรำคำตลำด  เมื่อตกลงรำคำกันได้  แม้รำคำน ำ้ตำลตลำดโลกจะ
เปล่ียนแปลงไป  ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อรำคำที่ตกลงกัน และรำคำทีบ่ันทึกบัญชี    ผู้ขำยจะบันทึกบัญชีตำมรำคำขำยที่เป็น
รำคำทีต่กลงกันกับผู้ซื อ  ตัวอย่ำง เช่น  
 
ในกรณีของตลำดน ำ้ตำลล่วงหน้ำ ปรับขึ น 
 
วันท่ี 1 รำคำตลำดน ำ้ตำลล่วงหน้ำ อยู่ที ่ 600 USD / ton :    
 ผู้ซื อและผู้ขำยตกลงซื อขำยน ำ้ตำล ท่ีรำคำตลำด 600 USD +  premium 100 USD 
 

YEAR 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Max 246.00   263.10   314.70   497.00   419.40   412.50    628.90    826.40    876.30    671.10    539.40    

Average 206.71   218.47   268.43   412.87   323.94   344.67    471.40    617.00    700.07    588.86    502.08    

Min 174.50   173.50   238.50   281.20   259.50   273.80    324.60    437.80    582.00    499.80    472.90    

Unit : US$ / Ton

Year : Nov / Oct, data updated until Oct, 2013
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วันท่ี 2 รำคำตลำดน ำ้ตำลล่วงหน้ำ ปรับเพิ่มขึ นเป็น 800 USD / ton  :    
 ผู้ขำยส่งมอบน ำ้ตำล    ผู้ซื อช้ำระรำคำที่ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
 
กำรบันทึกบัญชขีองบริษัท : บริษทัจะมีรำยได้จำกกำรขำยน ้ำตำลที่ 700 USD 
หมำยเหตุ : Premium ของน ้ำตำลจะขึ นอยู่กับประเภทของน ้ำตำลต่ำง ๆ  สถำนท่ีส่งมอบใกล้ ไกล   ระยะเวลำกำรส่งมอบ 
รูปแบบของกำรส่งมอบ  เป็นต้น  
 
ในกรณีของตลำดน ำ้ตำลล่วงหน้ำ ปรับลง 
 
วันท่ี 1 รำคำตลำดน ำ้ตำลล่วงหน้ำ อยู่ที ่ 600 USD / ton :    
 ผู้ซื อและผู้ขำยตกลงซื อขำยน ำ้ตำล ท่ีรำคำตลำด 600 USD +  premium 100 USD 
 
วันท่ี 2   รำคำตลำดน ำ้ตำลล่วงหน้ำ ปรับลงเป็น 400 USD / ton  :    
 ผู้ขำยส่งมอบน ำ้ตำล    ผู้ซื อช้ำระรำคำที่ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
 
กำรบันทึกบัญชขีองบริษัท : บริษทัจะมีรำยได้จำกกำรขำยน ้ำตำลที่ 700 USD 
 
จะเห็นได้วำ่ รำคำน ้ำตำลที่ผู้ขำยจะได้รับ ขึ นอยู่กับ เวลำที่ผู้ซื อและผู้ขำยตกลงซื อขำยเป็นส้ำคัญ   จึงเกิดปัญหำวำ่   ใน
กรณีทีร่ำคำน ้ำตำลตลำดโลกอยูใ่นระดับสูง   ผู้ขำยมีควำมสนใจที่จะขำย  แต่ผู้ซื อไมต่้องกำรซื อเนื่องจำกรำคำแพงไป  
หรือในกรณีท่ีรำคำน ้ำตำลตลำดโลกอยู่ในระดับต่้ำ   ผู้ซื อมคีวำมต้องกำรซื อ   แต่ผู้ขำยเห็นว่ำรำคำต่ำ้เกินไป ไม่ต้องกำร
ขำย    จึงทำ้ให้ผู้ซื อและผู้ขำยตกลงรำคำกันไม่ได้  ดังนั นดว้ยวิธกีำรดงักล่ำว จะได้ผลกต็่อเมื่อ รำคำน ำ้ตำลตลำดโลกไม่
ผันผวนมำกเกินไป   แต่ถ้ำรำคำเกิดควำมผันผวนมำก  กำรท้ำธรุกรรมดังกลำ่วจะท้ำให้ทั งผู้ขำยและ / หรือ ผู้ซื อสูญเสีย
โอกำสในกำรซื อขำยในรำคำที่แต่ละฝ่ำยพอใจได้ 
 
กรณีที่ 2   การน าเครื่องมอืในการบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาน  าตาลมาใช ้ในรูปของสัญญาซื อขายน  าตาล
ล่วงหน้า 
 
 ในช่วงที่รำคำน ำ้ตำลตลำดโลกมคีวำมผันผวนสูง   เพื่อไม่ใหสู้ญเสียโอกำสในกำรขำยในระดบัรำคำที่ผู้ผลิต
น ้ำตำลพอใจ  ผู้ผลิตจงึมีกำรน้ำเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงดำ้นรำคำน ำ้ตำลมำใช ้ โดยเครื่องมือดงักล่ำว
เรียกว่ำสัญญำซื อขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ  ซึ่งองิกับรำคำน ำ้ตำลตลำดโลก  เป็นสัญญำซื อขำยล่วงหน้ำที่ กำรปิดสัญญำไม่ใช่
กำรส่งมอบน ำ้ตำล  แต่เป็นกำรช้ำระรำคำส่วนต่ำงระหวำ่งรำคำน ้ำตำลที่ได้ทำ้ไว้ในวันท้ำสัญญำ กับรำคำน ้ำตำลในวันที่
ปิดสัญญำ   ซึ่งช่องทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว   อำจจะท้ำโดยตรงไปท่ีตลำดซื อขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ ผ่ำนโบรก
เกอร์ หรือท้ำสัญญำกับสถำบันกำรเงิน ที่เป็นคู่สัญญำได้    ตัวอยำ่งเช่น 
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ในกรณีของตลำดน ำ้ตำลล่วงหน้ำ ปรับลง 
 
วันท่ี 1 รำคำตลำดน ำ้ตำลล่วงหน้ำ อยู่ที ่ 600 USD/ton :   

ผู้ขำยพอใจในระดับรำคำนี  แต่ยังไมม่ีผู้ซื อสนใจรำคำเนื่องจำกผู้ซื อคำดวำ่รำคำนำ่จะต่ำ้ลง ผู้ขำยจึงได้ทำ้
สัญญำขำยลว่งหน้ำกับทำงสถำบันกำรเงิน โดยก้ำหนดรำคำขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำที่รำคำ 600 USD    
 
วันท่ี 2 รำคำตลำดน ำ้ตำลล่วงหน้ำ ปรับลงเป็น 400 USD/ton :   

ผู้ซื อสนใจซื อ  ผู้ขำยจงึได้ขำยน ้ำตำลโดยตกลงที่รำคำตลำด 400 USD + premium 100 USD = 500 USD   ณ. 
ช่วงเวลำเดยีวกัน ผู้ขำยปิดสัญญำซื อขำยล่วงหน้ำโดยท้ำกำรซื อสัญญำคืนที่รำคำตลำดที่ 400 USD/ton (ขำยที่ 600 ซื อ
คืนที่ 400) จงึท้ำให้เกดิส่วนตำ่งก้ำไร 200 USD 
 

ดังนั นจะเห็นได้วำ่   ผู้ขำยจะได้รำยได้จำกกำรขำยน ้ำตำลจรงิที่ 500 USD + ก้ำไรส่วนตำ่งจำกกำรเข้ำท้ำสัญญำ
ซื อขำยน ำ้ตำลล่วงหน้ำ 200 USD = 700 USD ซึง่เท่ำกับรำคำทีป่ระกันไว้ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
 
กำรบันทึกบัญชขีองบริษัท : บริษัทจะมีรำยได้จำกกำรขำยน ้ำตำลที่ 500 USD  (ซึ่งจะต่้ำกวำ่รำคำที่ประกันไว้ที่ 700 USD) 
แต่จะไปบันทึกเป็นก้ำไรจำกกำรเข้ำท้ำสัญญำซื อขำยล่วงหน้ำอกี 200 USD ในรูปของรำยได้อื่น ๆ 
 
ในกรณีของตลำดน ำ้ตำลล่วงหน้ำ ปรับขึ น 
 
วันท่ี 1 รำคำตลำดน ำ้ตำลล่วงหน้ำ อยู่ที ่ 600 USD/ton :   

ผู้ขำยพอใจในระดับรำคำนี  แต่ยังไมม่ีผู้ซื อสนใจรำคำเนื่องจำกผู้ซื อคำดวำ่รำคำนำ่จะต่ำ้ลง ผู้ขำยจึงได้ทำ้
สัญญำขำยลว่งหน้ำกับทำงสถำบันกำรเงิน โดยก้ำหนดรำคำขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำที่รำคำ 600 USD    
 
วันท่ี 2 รำคำตลำดน ำ้ตำลล่วงหน้ำ ปรับขึ นเป็น 800 USD/ton :   

ผู้ซื อมีควำมจ้ำเป็นต้องใช้น ำ้ตำล จึงจำ้เป็นตอ้งซื อที่รำคำสูง ผู้ขำยจึงได้ขำยน ำ้ตำลโดยตกลงที่รำคำตลำด 800 
USD + premium 100 USD = 900 USD   ณ. ช่วงเวลำเดียวกัน ผู้ขำยปิดสัญญำซื อขำยล่วงหน้ำโดยท้ำกำรซื อสัญญำคืน
ที่รำคำตลำดที่ 800 USD/ton   จงึท้ำให้เกดิส่วนตำ่งขำดทุน 200 USD (ขำยที่ 600 ซื อคืนที่ 800) 
 

ดังนั นจะเห็นได้วำ่ ผู้ขำยจะได้รำยได้จำกกำรขำยน ้ำตำลจรงิที่ 900 USD + ขำดทุนส่วนตำ่งจำกกำรเข้ำทำ้
สัญญำซื อขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ -200 USD = 700 USD ซึ่งเทำ่กบัรำคำที่ประกันไว้ 600 USD + premium 100 USD = 
700 USD 
 
กำรบันทึกบัญชขีองบริษัท : บริษัทจะมีรำยไดจ้ำกกำรขำยน ำ้ตำลที่ 900 USD  (ซึง่จะสงูวำ่รำคำที่ประกันไว้ที่ 700 USD) 
แต่จะไปบันทึกเป็นขำดทุนจำกกำรเข้ำทำ้สัญญำซื อขำยล่วงหน้ำอีก -200 USD 
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 ดังนั นจะเห็นได้ว่ำ ในทุกกรณี  บริษัทจะได้รับรำยได้สุทธิที่ 700 USD ทั งหมด (ถ้ำไม่นับรวมกับค่ำ commission 
ที่ช้ำระให้กับสถำบันกำรเงิน)  โดยมีวิธีกำรบันทึกบัญชีต่ำงกัน คือ ถ้ำเป็นกำรท้ำธุรกรรมปกติ (ไม่มีกำรบริหำรควำมเส่ียง
เข้ำมำเกี่ยวข้อง)  ทำงบริษัทจะบันทึกบัญชีรำยได้จำกกำรขำยที่ 700 USD  แต่มีปัญหำคือในช่วงเวลำดังกล่ำว อำจจะไม่
มีผู้ซื อต้องกำรซื อ หรือ ผู้ขำยไม่ต้องกำรขำยได้ ส่วนกำรน้ำเครื่องมือกำรป้องกันควำมเส่ียงผ่ำนสัญญำซื อขำยน ้ำตำล
ล่วงหน้ำเข้ำมำช่วย ถ้ำตลำดอยู่ในแนวโน้มขำลง ทำงบริษัทจะบันทึกบัญชีรำยได้จำกกำรขำยที่ 500 USD  แต่จะบันทึก
ก้ำไรจำกกำรเข้ำท้ำสัญญำซื อขำยล่วงหน้ำอีก 200 USD แต่ถ้ำตลำดอยู่ในแนวโน้มขำขึ น  ทำงบริษัทจะบันทึกบัญชีรำยได้
จำกกำรขำยที่ 900 USD แต่จะบันทึกขำดทุนจำกกำรเข้ำท้ำสัญญำซื อขำยล่วงหน้ำอีก 200 USD 
 
 ดังนั นจงึสรุปได้ว่ำ กำรเข้ำทำ้ธุรกรรมสัญญำซื อขำยน ำ้ตำลล่วงหน้ำ จะท้ำให้ (1) ผู้ซื อและผู้ขำย สำมำรถซื อขำย
ได้ในระดับรำคำที่ทั งสองฝ่ำยพอใจ โดยไม่จำ้เป็นต้องรอให้ระดับรำคำตรงกันระหว่ำงผู้ซื อและผู้ขำย (2) รำยได้สุทธิรับจะ
เท่ำกับรำคำที่ได้ประกันรำคำไว ้ โดยถ้ำตลำดอยูใ่นแนวโน้มขำลง รำยได้จำกกำรขำยน ้ำตำลจรงิจะต่้ำ แต่จะมกี้ำไรจำก
กำรเขำ้ท้ำสัญญำซื อขำยล่วงหน้ำมำชดเชย แต่ถำ้ตลำดอยูใ่นแนวโน้มขำขึ น รำยได้จำกกำรขำยน ้ำตำลจริงจะสูง แตม่ี
ขำดทุนจำกกำรเข้ำทำ้สัญญำซื อขำยมำหักออก 
 
ประเด็นที่ส าคัญ 
 

1) กำรบันทึกบัญชีระหว่ำงรำยได้จำกกำรขำยน ำ้ตำลจริง กับกำรบันทึกก้ำไรขำดทุนจำกกำรเขำ้ท้ำสัญญำซื อขำย
ล่วงหน้ำ มีโอกำสที่จะบันทึกในชว่งเวลำทีต่่ำงกัน เช่น นโยบำยบญัชีในบำงบริษัทจะท้ำกำรบันทึกรำยได้จำกกำร
ขำยน ้ำตำลจริง เมื่อมกีำรส่งมอบน ้ำตำลให้กับลูกคำ้ แต่ก้ำไรขำดทุนจำกกำรเข้ำทำ้สัญญำซื อขำยล่วงหน้ำ จะ
บันทึกเมื่อมกีำรปิดสัญญำ ดงันั นจึงมคีวำมเป็นไปได้ ที่บริษัทจะรับรู้ก้ำไรขำดทุนจำกกำรเข้ำทำ้สัญญำซื อขำย
ล่วงหน้ำก่อน จำกนั นต่อมำจงึคอ่ยบันทึกรำยไดจ้ำกกำรขำย ส่งผลให้เกิดกำรบันทึกไม่ตรงกัน คนละช่วงเวลำกัน  
ผลกระทบดังกล่ำวจะเกิดกับบริษัทท่ีมีรำยงำนผลกำรดำ้เนินงำนในรูปของไตรมำส 

 
2) กำรน้ำเอำเครื่องมือป้องกันควำมเส่ียงควำมผันผวนจำกรำคำน ำ้ตำลมำใช้ ผ่ำนสัญญำซื อขำยน ำ้ตำลล่วงหน้ำ  

สำมำรถใชเ้พื่อประกันควำมเส่ียงส้ำหรับน ้ำตำลที่มีอยู่ รวมถงึน ้ำตำลที่คำดว่ำจะผลิตได้ในอนำคต ดังนั น
ปริมำณกำรท้ำสัญญำจะขึ นอยูก่บัควำมแม่นยำ้ในกำรประมำณกำรว่ำควรจะมียอดผลิตน ้ำตำลไดเ้ท่ำใด 
อย่ำงไรกต็ำมปรมิำณน ำ้ตำลที่จะผลิตได้จะขึ นอยู่กับผลผลิตอ้อยเข้ำหีบ ที่ซึ่งมีปัจจยัทำงด้ำนสภำพอำกำศเข้ำ
มำเกี่ยวข้อง รวมถึงเกี่ยวข้องกับพื นที่เพำะปลูก และชำวไร่จำ้นวนมำก ท้ำให้ในแต่ละปีมีควำมคลำดเคลื่อนเรื่อง
ประมำณกำรผลผลิตอ้อยค่อนข้ำงสูง  

     
 ในกรณีท่ีมีกำรประมำณกำรผลผลิตน ้ำตำลมำกเกินไป และไดม้ีกำรท้ำสัญญำซื อขำยน ำ้ตำลล่วงหน้ำไปตำม
ผลผลิตที่ประมำณกำร แตต่่อมำในภำยหลัง ผลผลิตไม่เป็นไปตำมที่ประมำณกำรไว้ เกิดกำรท้ำสัญญำเกิน (Oversold)     
ผลกระทบคือ ถ้ำตลำดรำคำน ำ้ตำลอยูใ่นขำขึ น จะท้ำให้เกิดผลขำดทุนจรงิจำกกำรเขำ้ท้ำสัญญำซื อขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำ 
เนื่องจำกไมม่ีกำรขำยน ำ้ตำลจริงที่อยู่ในรำคำระดับสูงเขำ้มำทดแทน แต่ในทำงกลับกัน ในกรณีที่ตลำดรำคำน ำ้ตำลอยู่ใน
ขำลง จะทำ้ใหเ้กิดก้ำไรจริงจำกกำรเข้ำทำ้สัญญำซื อขำยน ้ำตำลล่วงหน้ำเช่นกัน 
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7. ข้อมูลหลักทรพัย์ และผู้ถือหุ้น 
 
7.1) หลักทรัพย์ของบริษทั  
 

ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ้นวน 1,870 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ้ำนวน 1,870 ล้ำนหุ้น 
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท มีทุนที่เรียกชำ้ระแล้ว 1,704.64 ล้ำนหุ้น คิดเป็น 1,704.64 ล้ำนบำท
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7.2) ผู้ถือหุ้น  ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 3 ปีย้อนหลัง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนหุ้น (ไม่รวมหุ้นทุนซื อคืน) มีดังนี   
 

 
 

บริษัท ชินกิจ จำ้กดั เป็นบริษัทของครอบครัวตระกูลชินธรรมมิตร์  ซึ่งส่วนใหญถ่ือหุ้นโดยสมำชิกในครอบครัวตระกูลชินธรรมมติร์  โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 30 
ของทุนจดทะเบียน 
 

บริษัท เค.เอส.แอล.ชูกำร์ โฮลดิ ง จ้ำกัด มีทุนจดทะเบยีนจ้ำนวน 1,000 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 100 ล้ำนหุ้น มูลค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 10 บำท มีทุนที่เรียกชำ้ระแล้ว 100 ล้ำนหุ้น 
คิดเป็น 1,000 ล้ำนบำท   

 
 

สัดส่วน สัดส่วน สัดส่วน

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

1 บริษัท เคเอสแอลชกูาร์โฮลดิง้ จ ากัด 500,000,000 32.24 1 บริษัท เคเอสแอลชกูาร์โฮลดิง้ จ ากัด 520,000,000 33.00 1 บริษัท เคเอสแอลชกูาร์โฮลดิง้ จ ากัด                                                                                                                                                                      550,000,000 32.92

2 SOMERS (U.K.) LIMITED 56,920,900 3.67 2 นาย ชนะชยั ชตุิมาวรพนัธ์ 42,533,465 2.70 2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด                                                                                                                                                                            47,913,478 2.87

3 นาย ชนะชยั ชตุิมาวรพนัธ์ 42,533,465 2.74 3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 42,329,343 2.69 3 นาย ชนะชยั ชตุิมาวรพนัธ ์                                                                                                                                                                               44,363,465 2.66

4 CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH 36,507,900 2.35 4 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 36,507,900 2.32 4  CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH                                                                                                                                                                     38,502,900 2.30

5 น.ส.ดวงดาว ชนิธรรมมิตร์ 35,520,690 2.29 5 น.ส.ดวงแข ชนิธรรมมิตร์ 36,100,956 2.29 5 น.ส. ดวงดาว ชนิธรรมมิตร์                                                                                                                                                                                37,720,089 2.26

6 น.ส.ดวงแข ชนิธรรมมิตร์ 35,509,960 2.29 6 น.ส.ดวงดาว ชนิธรรมมิตร์ 36,038,790 2.29 6 น.ส. ดวงแข ชนิธรรมมิตร์                                                                                                                                                                                 37,595,956 2.25

7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 34,398,729 2.22 7 นายกมนดนัย ชนิธรรมมิตร์ 34,196,000 2.17 7 นาย สมชาย ชนิธรรมมิตร์                                                                                                                                                                                  36,449,139 2.18

8 นายพริิย์พล ชนิธรรมมิตร์ 33,814,700 2.18 8 นายพริิย์พล ชนิธรรมมิตร์ 33,819,260 2.15 8 นาย กมนดนัย ชนิธรรมมิตร์                                                                                                                                                                                36,038,870 2.16

9 นายกมนดนัย ชนิธรรมมิตร์ 33,534,700 2.16 9 นายสมชาย ชนิธรรมมิตร์ 31,949,139 2.03 9 นาย พริิย์พล ชนิธรรมมิตร์                                                                                                                                                                               35,057,870 2.10

10 นายสมชาย ชนิธรรมมิตร์ 30,867,175 1.99 10 บริษัท ชนิกิจ จ ากัด 30,910,000 1.96 10 บริษัท ชนิกิจ จ ากัด 32,901,000 1.97

รวม 839,608,219 54.13 รวม 844,384,853 53.59 รวม 896,542,767 53.67

11 ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 711,456,956 45.90 11 ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 731,383,230 46.41 11 ผู้ถือหุน้อื่น ๆ 774,004,117 46.33

รวมทนุทีเ่รียกช าระแล้วทัง้สิ้น 1,551,065,175 100.00 รวมทนุทีเ่รียกช าระแล้วทัง้สิ้น 1,575,768,083 100.00 รวมทนุทีเ่รียกช าระแล้วทัง้สิ้น 1,670,546,884 100.00

 ณ  วันที ่31 ตุลาคม 2556

ล าดับ

ที่
ช่ือ จ านวนหุ้น

 ณ  วันที ่31 ตุลาคม 2555

ล าดับ

ที่
ช่ือ จ านวนหุ้น

ล าดับ

ที่
ช่ือ

 ณ  วันที ่31 ตุลาคม 2554

จ านวนหุ้น
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โดย ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 3 ปีย้อนหลัง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรกที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนหุ้น มดีังนี  
 
 

 
ล าดับที่ ชือ่-นามสกุล จ านวนหุ้น สัดส่วน ล าดับที่ ชือ่-นามสกุล จ านวนหุน้ สัดส่วน ล าดับที่ ชือ่-นามสกุล จ านวนหุ้น สัดส่วน

1 นางนารีรัตน์  ชนิธรรมมิตร์ 6,052,634 12.11   1 นางนารีรัตน์  ชนิธรรมมิตร์ 12,105,268 12.11   1 นางนารีรัตน์  ชนิธรรมมิตร์ 12,105,268 12.11   

2 นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมิตร์ 3,923,972 7.85     2 นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมิตร์ 7,847,944 7.85     2 นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมิตร์ 7,847,944 7.85     

3 นางสาวดวงแข  ชนิธรรมมิตร์ 3,882,325 7.76     3 นางสาวดวงแข  ชนิธรรมมิตร์ 7,764,650 7.76     3 นางสาวดวงแข  ชนิธรรมมิตร์ 7,764,650 7.76     

4 นายชนะชยั  ชตุิมาวรพนัธ์ 3,485,894 6.97     4 นายชนะชยั  ชตุิมาวรพนัธ์ 6,971,788 6.97     4 นายชนะชยั  ชตุิมาวรพนัธ์ 6,971,788 6.97     

5 นายจ ารูญ  ชนิธรรมมิตร์ 2,685,290 5.37     5 นายจ ารูญ  ชนิธรรมมิตร์ 5,370,580 5.37     5 นายจ ารูญ  ชนิธรรมมิตร์ 5,370,580 5.37     

6 นายสมชาย  ชนิธรรมมิตร์ 2,584,945 5.17     6 นายสมชาย  ชนิธรรมมิตร์ 5,169,890 5.17     6 นายสมชาย  ชนิธรรมมิตร์ 5,169,890 5.17     

7 นายศรัณย์ ชนิธรรมมิตร์ 2,123,414 4.25     7 นายศรัณย์ ชนิธรรมมิตร์ 4,246,828 4.25     7 นายศรัณย์ ชนิธรรมมิตร์ 4,246,828 4.25     

8 นายกมนดนัย ชนิธรรมมิตร์ 1,453,000 2.91     8 นายกมนดนัย ชนิธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91     8 นายกมนดนัย ชนิธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91     

9 นายพริิย์พล ชนิธรรมมิตร์ 1,453,000 2.91     9 นายพริิย์พล ชนิธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91     9 นายพริิย์พล ชนิธรรมมิตร์ 2,906,000 2.91     

10 นางเยาวนุช  เดชวิทกัษ์ 1,450,000 2.90     10 นางเยาวนุช  เดชวิทกัษ์ 2,900,000 2.90     10 นางเยาวนุช  เดชวิทกัษ์ 2,900,000 2.90     

นางสาวเยาวลักษณ์ ชตุิมาวรพนัธ์ 1,450,000 2.90     นางสาวเยาวลักษณ์ ชตุิมาวรพนัธ์ 2,900,000 2.90     นางสาวเยาวลักษณ์ ชตุิมาวรพนัธ์ 2,900,000 2.90     

รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 30,544,474 61.09   รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 61,088,948 61.09   รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 61,088,948 61.09   

11 รายอื่น 19,455,526 38.91   11 รายอื่น 38,911,052 38.91   11 รายอื่น 38,911,052 38.91   

รวมผู้ถือหุ้นทัง้หมด 50,000,000 100.00 รวมผู้ถือหุ้นทัง้หมด 100,000,000 100.00 รวมผู้ถือหุ้นทัง้หมด 100,000,000 100.00 

 ณ  วันที ่31 ตุลาคม 2556 ณ  วันที ่31 ตุลาคม 2555 ณ  วันที ่31 ตุลาคม 2554
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7.3)  นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 
 

บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก้ำไรสุทธิหลังหักภำษีและส้ำรองตำม
กฎหมำยแล้วของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  หำกไม่มีเหตุจ้ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนั นไม่มีผลกระทบต่อกำร
ด้ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนัยส้ำคัญ ทั งนี  กำรจ่ำยเงินปันผลให้น้ำปัจจัยต่ำง ๆ มำประกอบกำรพิจำรณำ เช่น 
ผลกำรด้ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน สภำพคล่อง แผนกำรขยำยงำน เป็นต้น ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวข้ำงต้น
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหุ้นและ/หรือควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท ส้ำหรับกำรจ่ำยเงินปันผลของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) บริษัทจะขึ นอยู่กับกระแสเงินสดและสภำพ
คล่องรวมถึงควำมเหมำะสมและควำมต้องกำรในกำรใช้เงินของแต่ละบริษัทโดยที่ไม่ได้มีกำรก้ำหนดอัตรำขั นต่้ำแต่
อย่ำงใด 
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คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบคณะกรรมกำรชุดย่อยอ่ืนๆ

คณะกรรมกำรบริหำร

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

ผู้ตรวจสอบภำยใน

ส้ำนักกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ส้ำนักเลขำนุกำรบริษัท และกฎหมำย

สำยงำนผลิต 
และเทคนิค

สำยงำนจัดหำวัตถุดิบ
สำยงำนบัญชี 
และกำรเงิน

สำยงำนบริหำร 
และส้ำนักงำน

สำยงำน
ทรัพยำกรบุคคล

สำยงำนพั นำธุรกิจ

8. โครงสรา้งการจัดการ 
 
8.1) โครงสร้างการจัดการ 
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8.1.1) คณะกรรมการบริษัท  
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย 
 
1) นำยมน ู      เลียวไพโรจน ์ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ 
2) นำยจำ้รูญ       ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร  
3) นำยประภำส       ชุติมำวรพันธ ์ กรรมกำร  
4) นำยพรศิลป์         แต้มศิริชยั  กรรมกำร 
5) นำยสุขุม      โตกำรัณยเศรษฐ ์ กรรมกำร 
6) นำยธวัทชัย       โรจนะโชติกุล  กรรมกำร 
7) นำงอินทิรำ       สุขะนินทร์  กรรมกำร           
8) นำงสำวดวงดำว      ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร 
9) นำยสมชำย       ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร 
10) นำงสำวดวงแข      ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร 
11) นำยชลัช       ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร 
12) นำยชำตร ี      ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร 
13) นำยสมชำต ิ      ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร 
14) นำยธัชพงษ ์      ภำกรศิริวงศ ์ กรรมกำร 
15) นำยประมูล       วิเชยีรสินธุ์  กรรมกำรอิสระ 
16) พลต้ำรวจเอกบุญเพ็ญ       บ้ำเพ็ญบุญ  กรรมกำรอิสระ 
17) นำยสิทธ ิ      ลีละเกษมฤกษ ์ กรรมกำรอิสระ 
18) นำยกำรุณ       กิตติสถำพร  กรรมกำรอิสระ  
19) ศ.ดร. วรภัทร       โตธนะเกษม  กรรมกำรอิสระ  
20) ดร. นงลักษณ ์        พินัยนิติศำสตร์  กรรมกำรอิสระ  
21) นำยตระกำร       ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ กรรมกำร/ เลขำนุกำรบริษัท 
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8.1.2) คณะผู้บริหาร 
 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 คณะผู้บริหำรระดับสูง ประกอบด้วย ดังนี  
 
1. นำยจำ้รูญ    ชินธรรมมิตร์      ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
2. นำยประภำส    ชุติมำวรพันธ ์      รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยงำนบริหำรและส้ำนักงำน  
3. นำยพรศิลป์    แต้มศิริชัย      รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยงำนผลิตและเทคนิค 
4. นำยสุขุม    โตกำรัณยเศรษฐ์      รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยงำนบัญชีและกำรเงิน 
5. นำยธวัทชัย    โรจนะโชติกุล      รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยงำนบริหำรและส้ำนักงำน   
6. นำงอินทิรำ    สุขะนินทร์      รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส สำยงำนพั นำธุรกจิ 
7. นำงสำวดวงดำว    ชินธรรมมติร ์      รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนทรัพยำกรบุคคล 
8. นำยชลัช               ชินธรรมมิตร์       รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนจดัหำวัตถดุิบ 
9. นำยชนะชัย           ชุติมำวรพันธ์          รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ สำยงำนสำยงำนบัญชีและกำรเงิน 
10. นำยธีระ     สงวนดีกุล              รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนส้ำนักกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
 
ขอบเขตอำ้นำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

  
1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ส้ำคัญของบริษัท ก้ำหนดภำรกิจ วัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริษัท 

รวมถึงกำรก้ำกับดูแลกำรด้ำเนินงำนโดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
2. มีอ้ำนำจจ้ำง แต่งตั ง โยกย้ำย บุคคลตำมจ้ำนวนที่จ้ำเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหำรหรือพนักงำน

ของบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ทุกต้ำแหน่ง รวมถึงกำรก้ำหนดขอบเขตอ้ำนำจหน้ำที่และผลประโยชน์ตอบ
แทนที่เหมำะสม และมีอ้ำนำจในกำรปลดออก ให้ออก ไล่ออก พนักงำนตำมควำมเหมำะสม 

3. มีอ้ำนำจในกำรก้ำหนดเงื่อนไขทำงกำรค้ำ เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลำกำรช้ำระเงิน กำรท้ำสัญญำซื อ
ขำย กำรเปล่ียนแปลงเงื่อนไขกำรค้ำ เป็นต้น 

4. มีอ้ำนำจกระท้ำกำรและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่ เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท 

5. อนุมัติกำรแต่งตั งที่ปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ ที่จ้ำเป็นต่อกำรด้ำเนินงำน 
6. ด้ำเนินกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนท่ัวไปของบริษัท 

 
ทั งนี  อ้ำนำจหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ต้องอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของ

กฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท  ดังนั น กำรอนุมัติรำยกำรของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ดังกล่ำว จะไม่รวมถึง กำรอนุมัติรำยกำรที่ท้ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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ตารางสรุปวงเงนิอนุมตัิของรายการที่ส าคัญ 
 

 
หมำยเหต:ุ  
1. อ้ำนำจในกำรอนุมัตดิังกล่ำว อยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมำยและกฎระเบียบข้อบงัคับของบริษัท ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกำรกำ้กับหลักทรัพย์และตลำดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2. BOD: คณะกรรมกำรบริษัท, EXC: คณะกรรมกำรบริหำร, PSD: ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่

สรุปวงเงินอนุมัติรำยกำรท่ีส้ำคัญตำมคู่มืออ้ำนำจด้ำเนินกำร BOD EXC PSD 

1. กำรอนุมัตวิงเงินงบประมำณประจ้ำปี มำกกวำ่ 
500 ล้ำนบำท 

ไม่เกิน 
500 ล้ำนบำท 

ไม่เกิน 
100 ล้ำนบำท 

2. กำรเปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมวงเงินงบประมำณ / งบลงทุน
โครงกำรขนำดใหญ่  

เปล่ียนแปลงมำกกว่ำ
ร้อยละ 20 

เปล่ียนแปลงระหวำ่ง 
ร้อยละ 10-20 

เปล่ียนแปลงน้อย
กว่ำร้อยละ 10 

3. กำรอนุมัติรำยกำรจดัซื อ จดัจำ้ง กำรใหก้ำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินท่ีไม่ได้ของบประมำณ ในวงเงินรวม/ ครั ง 

มำกกวำ่ 
500 ล้ำนบำท 

ไม่เกิน 
500 ล้ำนบำท 

ไม่เกิน 
100 ล้ำนบำท 
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ตาราง สรุปจ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ

เข้าประชุม รวมคร้ัง เข้าประชุม รวมคร้ัง เข้าประชุม รวมคร้ัง เข้าประชุม รวมคร้ัง เข้าประชุม รวมคร้ัง เข้าประชุม รวมคร้ัง

1 นายมนู เลยีวไพโรจน์ ประธานกรรมการ 5 5

2 นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 4 5 11 12

3 นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ กรรมการบริหาร 5 5 12 12

4 นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมการบริหาร 5 5 12 12

5 นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 5 5 12 12

6 นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมการบริหาร / เลขานุการ 5 5 12 12

7 นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 5 5 12 12

8 นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน
5 5 12 12 2 2

9 นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ กรรมการ 5 5 12 12

10 นายชาตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 5 5

11 นายชลชั ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง
5 5 11 12 4 5

12 นายสขุุม โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 5 5 11 12

13 นายธวัทชัย โรจนะโชติกลุ กรรมการบริหาร 5 5 11 12

14 นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน
5 5 2 2

15 นายประมูล วิเชียรสนิธุ์
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5 5 2 2

16 พลต ารวจเอกบญุเพ็ญ บ าเพ็ญบญุ
กรรมการอิสระ /  ประธาน

กรรมการบริหารความเสีย่ง
4 5 5 5 - -

17 นายสทิธิ สลีะเกษมฤกษ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ

เสีย่ง

5 5 5 5 5 5

18 นายการุณ กติติสถาพร

กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน/

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ CG

4 5 4 5 2 2 1 1

19 นายวรภัทร  โตธนะเกษม

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเสีย่ง /

ประธานกรรมการ CG

5 5 4 5 5 5 1 1

20 นางสาวนงลกัษณ์ พินัยนิติศาสตร์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการCG
5 5 4 5 1 1

21 นางอินทิรา สขุะนินทร์ กรรมการบริหาร 5 5 12 12

ท่ี รายช่ือ - สกุล ต ำแหน่งในคณะกรรมกำรบริษัท
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8.2) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

8.2.1  ค่ำตอบแทนกรรมกำรคณะกรรมกำรบริษัท 

 

บริษัทมีกำรก้ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนกรรมกำรท่ีชัดเจน  และมกีำรเสนอขออนุมัติจำก
ผู้ถือหุ้นทุกปี  โดยพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ของควำมโปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบได้  รวมทั งอยูใ่นระดับที่เหมำะสมและ
เพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษำกรรมกำรท่ีมคีุณภำพตำมทีต่้องกำร  พร้อมกันนี ยังพิจำรณำถึงหน้ำที่รับผิดชอบท่ีได้รับเพิ่มขึ น  
ส้ำหรับกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำยให้รับตำ้แหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ  โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรนี   แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1) ค่ำตอบแทนประจ้ำ ซึ่งจะจ่ำยให้กับกรรมกำรท่ีไม่เป็นผู้บริหำร เป็นรำยเดือนไม่ว่ำจะมีกำรประชุมหรือไม่ก็ตำม 

2) ค่ำเบี ยประชุม เป็นค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้กับกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุมในแต่ละครั ง โดยจ่ำยให้เฉพำะกรรมกำรที่
เข้ำร่วมประชุมเท่ำนั น 

3) ค่ำตอบแทนตำมผลกำรด้ำเนินงำน  เป็นค่ำตอบแทนพิเศษที่จ่ำยให้กับกรรมกำรปีละครั ง  โดยพิจำรณำจำกผล
ประกอบกำรของบริษัทในแต่ละปี 

 

8.2.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำร 

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำร ในปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำเพื่อก้ำหนดเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ
กำรก้ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำร ที่จะพิจำรณำให้เหมำะสมกับผลกำรด้ำเนินงำนและขนำดของธุรกิจ  
รวมทั งเปรียบเทียบกับอุตสำหกรรมในธุรกิจเดียวกัน  เพื่อท้ำให้เกิดแรงจูงใจในกำรที่จะพั นำบริษัทได้อย่ำงต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
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ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั   
 

บริษัทได้ก้ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยได้รับอนุมัติจำกที่ประชมุผู้ถือหุ้นเมื่อวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2556 โดย
ก้ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร ซึ่งประกอบด้วย 

 
       ปีละไม่เกิน        
 

1. ค่ำตอบแทน – ประธำนกรรมกำร   540,000 บำท    
        
2. ค่ำตอบแทน – ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 540,000 บำท   
        
3. ค่ำตอบแทน – กรรมกำร 19 คน   8,550,000 บำท   
       รำยเดือนๆ ละ 25,000 บำท + โบนัส 
        
4. ค่ำเบี ยประชุมสำ้หรับกรรมกำรบริหำรท่ีเข้ำรว่มประชมุ     
       ครั งละ 500 บำท / คน 
 

5. ค่ำเบี ยประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรกำ้กับดูแลกิจกำร ที่เข้ำประชุมและคณะกรรมกำรชุดย่อยอืน่ ๆ ที่เข้ำ
ประชุม 
ประธำนย่อยชุดตำ่งๆ ครั งละ 6,000 บำท / คน  กรรมกำรย่อยชดุต่ำงๆ  ครั งละ 5,000 บำท  / คน    
 

 หมำยเหตุ : ค่ำตอบแทนดังกล่ำวไม่รวมคำ่ตอบแทนในบริษัทย่อย 
 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร    
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรจะเป็นไปตำมหลักกำรและนโยบำยที่บริษัทกำ้หนด  โดยจะเชื่อมโยงกับผลกำรด้ำเนินงำน
ของบริษัทและผลปฏิบัติงำนของแต่ละคน ทั งนี ระดับของคำ่ตอบแทนผู้บริหำรอยู่ในระดับที่จงูใจและรักษำผู้บริหำรที่มี
คุณภำพตำมที่บริษัทตอ้งกำร 
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ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 
1. ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรในปีที่ผ่ำนมำ 

ท่ี รายชื่อคณะกรรมการ 
ต าแหน่งใน

คณะกรรมการบริษัท 

ปี 2556 ปี 2555 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบี้ยประชุม รวม (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบี้ยประชุม รวม (บาท) 

รายเดือน โบนัส รายเดือน โบนัส 

1 นำยมนู  เลียวไพโรจน์ ประธำนกรรมกำร 
     

360,000.00  
     

150,000.00  
                -    

    
510,000.00  

     
360,000.00  

     
120,000.00  

                -    
    

480,000.00  

2 นำยจ้ำรูญ  ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำรบริหำร 
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

5,500.00  
    

430,500.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

5,000.00  
    

405,000.00  

3 นำยประภำส  ชุติมำวรพันธ ์ กรรมกำรบริหำร 
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

6,000.00  
    

431,000.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  

4 นำยพรศิลป์  แต้มศิริชัย กรรมกำรบริหำร 
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

6,000.00  
    

431,000.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  

5 นำยสมชำย  ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำรบริหำร 
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

6,000.00  
    

431,000.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  

6 นำงสำวดวงแข  ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำรบริหำร 
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

6,000.00  
    

431,000.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  

7 นำงสำวดวงดำว  ชินธรรมมิตร ์
กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

     
300,000.00  

     
125,000.00  

     
16,000.00  

    
441,000.00  

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
21,000.00  

    
421,000.00  

8 นำยธัชพงษ ์ ภำกรศิริวงศ์ กรรมกำรบริหำร 
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

6,000.00  
    

431,000.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  

9 นำยตระกำร  ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ 
กรรมกำรบริหำร / 

เลขำนุกำร 
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

6,000.00  
    

431,000.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

5,500.00  
    

405,500.00  

10 นำยชำตร ี ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร 
     

300,000.00  
     

125,000.00  
                -    

    
425,000.00  

     
300,000.00  

     
100,000.00  

                -    
    

400,000.00  
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ท่ี รายชื่อคณะกรรมการ 
ต าแหน่งใน

คณะกรรมการบริษัท 

ปี 2556 ปี 2555 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบี้ยประชุม รวม (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบี้ยประชุม รวม (บาท) 

รายเดือน โบนัส รายเดือน โบนัส 

11 นำยชลัช  ชินธรรมมิตร ์
กรรมกำรบริหำร / 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
     

300,000.00  
     

125,000.00  
     

20,500.00  
    

445,500.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
     

10,000.00  
    

410,000.00  

12 นำยสุขุม  โตกำรัณยเศรษฐ ์ กรรมกำรบริหำร 
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

5,500.00  
    

430,500.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

5,500.00  
    

405,500.00  

13 นำยธวัทชัย  โรจนะโชติกุล กรรมกำรบริหำร 
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

5,500.00  
    

430,500.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  

14 นำยสมชำติ  ชินธรรมมิตร ์
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 

     
300,000.00  

     
125,000.00  

     
10,000.00  

    
435,000.00  

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
11,000.00  

    
411,000.00  

15 นำยประมูล  วิเชียรสินธุ ์ 
กรรมกำรอิสระ /ประธำน
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

     
300,000.00  

     
125,000.00  

     
12,000.00  

    
437,000.00  

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
35,000.00  

    
435,000.00  

16 
พลต้ำรวจเอกบุญเพ็ญ  บ้ำเพญ็
บุญ 

กรรมกำรอิสระ /  ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

/ กรรมกำรCG 

     
300,000.00  

     
125,000.00  

     
30,000.00  

    
455,000.00  

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
37,000.00  

    
437,000.00  

17 นำยสิทธิ  ลีละเกษมฤกษ ์
กรรมกำรอิสระ / ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ / 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

     
360,000.00  

     
150,000.00  

     
55,000.00  

    
565,000.00  

     
360,000.00  

     
120,000.00  

     
33,000.00  

    
513,000.00  
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ท่ี รายชื่อคณะกรรมการ 
ต าแหน่งใน

คณะกรรมการบริษัท 

ปี 2556 ปี 2555 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบี้ยประชุม รวม (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบี้ยประชุม รวม (บาท) 

รายเดือน โบนัส รายเดือน โบนัส 

18 นำยกำรุณ  กิตติสถำพร 

กรรมกำรอิสระ /กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน/กรรมกำร

ตรวจสอบ / กรรมกำร CG 

     
300,000.00  

     
125,000.00  

     
40,000.00  

    
465,000.00  

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
15,000.00  

    
415,000.00  

19 ดร.วรภัทร  โตธนะเกษม 

กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร
ตรวจสอบ/กรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง /ประธำน
กรรมกำร CG 

     
300,000.00  

     
125,000.00  

     
51,000.00  

    
476,000.00  

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
10,000.00  

    
410,000.00  

20 ดร.นงลักษณ ์ พินัยนิติศำสตร์ 
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำร
ตรวจสอบ/กรรมกำรCG 

     
300,000.00  

     
125,000.00  

     
25,000.00  

    
450,000.00  

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
15,000.00  

    
415,000.00  

21 นำงอินทิรำ   สุขะนินทร์ กรรมกำรบริหำร 
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

6,000.00  
    

431,000.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  

  รวม   
  

6,420,000.00  
  

2,675,000.00  
    

318,000.00  
 

9,413,000.00  
  

6,420,000.00  
  

2,140,000.00  
    

245,000.00  
 

8,805,000.00  

 
หมำยเหตุ :  ค่ำตอบแทนดงักลำ่วไม่รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรในบริษัทย่อย 
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2. ค่ำตอบแทนผู้บริหำรในปีที่ผ่ำนมำ 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร   รวม จำ้นวน 10 คน (ตำมรำยชื่อคณะผู้บริหำรระดับสูง ข้อ 8.1.2)  มีคำ่ตอบแทน  อัน

ได้แก่  เงินเดือนและโบนัส  รวมเป็นเงิน  39.50 ล้ำนบำท 
 

ค่ำตอบแทนอื่น  
 

-ไม่มี- 
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทได้จัดให้มีนโยบำย  ด้ำนกำรฝึกอบรมและพั นำทรัพยำกรบุคคลขององค์กรในทุกระดับ   มกีำรจดัเขำ้
ฝึกอบรมและพั นำทั งภำยในและภำยนอกบริษัท    ซึ่งบริษัทส่งกรรมกำรและผู้บริหำรเข้ำรว่มอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ กับ
หลำยสถำบัน  อำทเิช่น หลักสูตร Chairman, หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรพื นฐำนท่ีจำ้เป็นส้ำหรับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หลักสูตรต่ำง ๆ ที่เป็นควำมรูใ้หม่ ๆ ที่จดัขึ นโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถำบัน
วิชำชีพตำ่งๆ     ปี 2556 กรรมกำรอิสระเข้ำรับกำรอบรม  Monitoring the Internal Audit Function (MIA) และAnti-
Corruption for Executive Program ( ACEP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

พร้อมกันนี  กรณีที่บริษัทมีกรรมกำรเข้ำใหม่   บริษัทก้ำหนดเป็นนโยบำยที่จะต้องมีกำรอบรมและปฐมนิเทศ
ส้ำหรับกรรมกำรใหม่   เพื่อเป็นกำรให้ข้อมูลพื นฐำนของบริษัทที่จ้ำเป็นและมีประโยชน์ต่อกำรท้ำหน้ำที่กรรมกำรของ
บริษัท   นอกจำกนี  กรณีที่บริษัทมีกำรขยำยกำรด้ำเนินธุรกิจและโครงกำรลงทุนต่ำง ๆ ของบริษัท  บริษัทเชิญกรรมกำรของ
บริษัทเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเข้ำเยี่ยมชมและตรวจสอบควำมคืบหน้ำของโครงกำรอย่ำงสม่้ำเสมอ  เพื่อเป็นกำรสร้ำง
ควำมมั่นใจให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่ำงมั่นใจ  

 

แผนการสืบทอดงาน 
 คณะกรรมกำรบริษัทเล็งเห็นถึงควำมส้ำคัญของกำรก้ำหนดแผนสืบทอดงำน  กรณีที่กรรมกำรผู้จัดกำรหรือ
ผู้บริหำรระดับสูงไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในต้ำแหน่ง   เพื่อเป็นกำรเตรียมพร้อมให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ  บริษัทมีกำรเตรียม
ทรัพยำกรบุคคลของบริษัทให้สำมำรถรับผิดชอบทดแทนกันได้   โดยมีกำรโยกย้ำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบงำนตำมควำม
เหมำะสม  เพื่อสร้ำงโอกำสให้ผู้บริหำรระดับสูงในแต่ละสำยงำน  ได้มีโอกำสเรียนรู้งำนท่ีหลำกหลำย   สำมำรถทดแทนกัน
ได้ตลอดเวลำ  พร้อมกันนี  คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  ด้ำเนิน
กำรศึกษำหำข้อมูลและติดต่อกับบริษัทและสถำบันที่มีควำมเป็นมืออำชีพมำให้ค้ำปรึกษำในกำรด้ำเนินโครงกำรแผนกำร
สืบทอดงำนให้ดียิ่งๆ ขึ นต่อไป 
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8.3)  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน 
 
 บริษัทมีนโยบำยห้ำมกรรมกำรและผู้บริหำรใช้ข้อมูลภำยในที่มีสำระส้ำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงกำรซื อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีวิธีกำรดูแลผู้บริหำรในกำรน้ำ
ข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี   
 

1. ด้ำเนินกำรแจ้งให้ผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ เข้ำใจถึงภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  ตลอดจนรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 และบท
ก้ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

2. ด้ำเนินกำรส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหำรทรำบว่ำ  ผู้บริหำรที่รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็นสำระส้ำคัญ  ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงรำคำหลักทรัพย์ ควรหลีกเล่ียงหรืองดกำรซื อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลำ 1 
เดือน (ยกเว้นในกรณีจ้ำเป็น) และห้ำมไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระส้ำคัญนั นต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูล
ภำยในนั นจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน 
 

3. ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์  กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงจะต้องแจ้งให้แก่
คณะกรรมกำรทรำบ ในวำระ เรื่อง รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ 
 

4. ข้อมูลภำยในหรือเอกสำรที่มีสำระส้ำคัญของบริษัท ทั งในรูปแบบเอกสำรและ Soft File  จะถูกเก็บรักษำไว้ใน
ที่รัดกุมและจ้ำกัดให้รับรู้ได้เฉพำะผู้บริหำรระดับสูงตำมควำมจ้ำเป็นเท่ำนั น โดยเฉพำะข้อมูลภำยในที่เป็นควำมลับ ใน
กรณีที่จ้ำเป็นต้องเปิดเผยต่อพนักงำนบริษัท บริษัทจะให้พนักงำนทรำบถึงข้อจ้ำกัดในกำรน้ำข้อมูลไปใช้อย่ำงถูกต้อง  ใน
กรณีที่พนักงำนน้ำข้อมูลท่ีเป็นควำมลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอก จะถือว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  
 

5. กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน  จะด้ำเนินกำรสุ่มตรวจกรณีที่มีกำรซื อขำยหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ  รวมถึง กำร
ตรวจสอบผ่ำนระบบสำรสนเทศของบริษัทและข่ำวสำรจำกภำยนอก 
 
8.4)  บุคลากร   
 
 ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลำกรของบริษัทมีดังนี  
 
           งบรวม  งบเฉพำะกิจกำร 
      2556        2555  2556    2555 
จ้ำนวนพนกังำนถัวเฉล่ีย (คน) 

ช่วงฤดูกำรผลิต                 6,133       4,982       1,960      1,419       
ช่วงปกต ิ    4,121       3,360    1,564       1,202 

ค่ำใช้จำ่ยเกี่ยวกับพนักงำน (ล้ำนบำท)             1,352.06  1,180.39              365.51    318.38 
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 ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพำทดำ้นแรงงำนท่ีมีนยัส้ำคัญอันมีผลกระทบทำงดำ้นลบต่อบริษัท 
 

นโยบำยในกำรพั นำพนักงำน 
  

บริษัทให้ควำมส้ำคัญกับทรัพยำกรบุคคลขององค์กรมำโดยตลอด  และมีกำรก้ำหนดนโยบำยเรื่องกำรฝึกอบรม
และกำรพั นำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงต่อเนื่องและสม่้ำเสมอ   เพื่อให้พนักงำนมีศักยภำพและประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนและมีควำมเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนในสำยงำนของตน โดยก้ำหนดเป้ำหมำยให้บุคลำกรทุกคนเข้ำรับ
กำรอบรม ให้สอดคล้องกับทิศทำงและกลยุทธ์ของบริษัท  มีกำรจัดอบรมทั งในบริษัทโดยเชิญวิทยำกรมำบรรยำยและ
ฝึกอบรมพนักงำนในเรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำรท้ำงำนรวมทั งเรื่องจริยธรรม และให้พนักงำนเข้ำร่วมอบรมและสัมมนำเพื่อ
เพิ่มพูนควำมรู้กับบริษัทอื่นๆภำยนอกบริษัทด้วย นอกจำกนี  บริษัทมีกำรวำงแผนกำรอบรม  และสนับสนุนในเรื่อง
งบประมำณอย่ำงสม่้ำเสมอ  พร้อมทั งสนับสนุนให้มีกำรส่ือสำรเพื่อถ่ำยทอดและบริหำรควำมรู้  (Knowledge 
Management) ร่วมกันระหว่ำงพนักงำนในองค์กร    

นอกจำกนี  บริษัทมุ่งเน้นกำรพั นำคุณภำพชีวิตที่ดีของพนักงำนและบุคลำกร มีกำรพั นำพนักงำนให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และส่ิงแวดล้อมในที่ท้ำงำน โดยมีกำรจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องควำม
ปลอดภัยและกำรปฎิบัติตนในโรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 
9.1)  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 
บริษัทมีนโยบำยก้ำกับดูแลกจิกำรครอบคลุม เรื่องสิทธิของผู้ถือหุน้ เรื่องกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทยีมกัน 

เรื่องบทบำทของผู้มีส่วนไดเ้สีย เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส และเรื่องบทบำทและควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร ซึ่งรวมถึงโครงสรำ้ง คุณสมบตัิและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบรษิัทฯและคณะกรรมกำรชุดย่อย 
ซึ่งได้แก ่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรก้ำกับดูแลกจิกำร นอกจำกนี ยังรวมถงึ กำรประชุม กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 
9.2) โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
 

 

 
 

 
 
 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ ่

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำร 
ก้ำกับดูแลกิจกำร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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9.2.1 คณะกรรมการบริษัท  
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย 
22) นำยมน ู      เลียวไพโรจน ์ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ 
23) นำยจำ้รูญ       ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร  
24) นำยประภำส       ชุติมำวรพันธ ์ กรรมกำร  
25) นำยพรศิลป์         แต้มศิริชยั  กรรมกำร 
26) นำยสุขุม      โตกำรัณยเศรษฐ ์ กรรมกำร 
27) นำยธวัทชัย       โรจนะโชติกุล  กรรมกำร 
28) นำงอินทิรำ       สุขะนินทร์  กรรมกำร           
29) นำงสำวดวงดำว      ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร 
30) นำยสมชำย       ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร 
31) นำงสำวดวงแข      ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร 
32) นำยชลัช       ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร 
33) นำยชำตร ี      ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร 
34) นำยสมชำต ิ      ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร 
35) นำยธัชพงษ ์      ภำกรศิริวงศ ์ กรรมกำร 
36) นำยประมูล       วิเชยีรสินธุ์  กรรมกำรอิสระ 
37) พลต้ำรวจเอกบุญเพ็ญ       บ้ำเพ็ญบุญ  กรรมกำรอิสระ 
38) นำยสิทธ ิ      ลีละเกษมฤกษ ์ กรรมกำรอิสระ 
39) นำยกำรุณ       กิตติสถำพร  กรรมกำรอิสระ  
40) นำยวรภัทร       โตธนะเกษม  กรรมกำรอิสระ  
41) นำงสำวนงลักษณ ์     พินัยนิติศำสตร์  กรรมกำรอิสระ  
42) นำยตระกำร       ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ กรรมกำร/ เลขำนุกำรบรษิัท 

 
กรรมกำรของบริษัทจ้ำนวน 21 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรจ้ำนวน 9 คน ในจ้ำนวนนี มี

กรรมกำรอิสระ  จ้ำนวน  7 คน คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ด้ำเนินกำรจัดกำรและก้ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯตำม
กฎหมำย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรก้ำกับตลำดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และปฎิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง 

คณะกรรมกำรบริษัทมำจำกกำรแต่งตั งของผูถ้ือหุ้น โดยคณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั งเลขำนุกำรบริษัท เพื่อท้ำ
หน้ำที่ให้คำ้แนะน้ำและช่วยเหลอืคณะกรรมกำรบริษัทให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบงัคับต่ำงๆ ที่เกีย่วข้อง   
และเพื่อท้ำหน้ำทีเ่กี่ยวกับ กำรประชุมของคณะกรรมกำรบรษิัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั งสนบัสนุนให้กำรกำ้กับดูแล
กิจกำรเป็นไปตำมบรรษัทภิบำลที่ดี 
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ขอบเขตอำ้นำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
1. บริหำรกิจกำรบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีกำรปฎิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบ

ระมัดระวัง ปฎิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ปฎิบัติตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และมีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส 

2. ก้ำหนด หรือเปลี่ยนแปลงกรรมกำรผู้มีอ้ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท 
3. ก้ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และทิศทำงกำรด้ำเนินงำนของบริษัทและกำรก้ำกับดูแลให้ฝ่ำยบริหำร

ด้ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ และทิศทำงที่ก้ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

4. พิจำรณำตัดสินใจในเรื่องที่มีสำระส้ำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อ้ำนำจ
กำรบริหำร และรำยกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก้ำหนด 

5. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและก้ำหนดค่ำตอบแทนของฝ่ำยบริหำร 
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบกำรและกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
7. จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั งดูแลให้มีกระบวนกำร

ประเมินควำมเหมำะสมของกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรติดตำมประเมินผล 

8. ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท 
9. ก้ำกับดูแลกิจกำรให้มีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีจริยธรรม 
10. ก้ำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภำยในของบริษัทในเรื่องต่ำง ๆ 
11. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรจัดท้ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับ

รำยงำนของผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจ้ำปี และครอบคลุมเรื่องส้ำคัญอื่นๆ ตำมนโยบำยข้อพึงปฏิบัติที่ดี
ส้ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12. คณะกรรมกำรอำจแต่งตั งบุคคลหรือคณะกรรมกำรย่อยอื่นใดให้ด้ำเนินกิจกำรของบริษัท ภำยใต้กำร
ควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ้ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ้ำนำจ และ/หรือภำยในเวลำ
ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอ้ำนำจ
นั นๆ ได้ 

13. ก้ำกับดูแลกำรด้ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัท 
 

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วย 
1) นำยจำ้รูญ  ชินธรรมมิตร ์    ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2) นำยประภำส  ชุติมำวรพันธ ์    กรรมกำรบริหำร 
3) นำยพรศิลป์  แต้มศิริชยั    กรรมกำรบริหำร 
4) นำยสุขุม  โตกำรัณยเศรษฐ ์    กรรมกำรบริหำร 
5) นำยธวัทชัย  โรจนะโชติกุล    กรรมกำรบริหำร 
6) นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร ์    กรรมกำรบริหำร 
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7) นำยสมชำย  ชินธรรมมิตร ์    กรรมกำรบริหำร 
8) นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร ์    กรรมกำรบริหำร 
9) นำยชลัช  ชินธรรมมิตร ์    กรรมกำรบริหำร 
10) นำยตระกำร  ชุณหโรจน์ฤทธิ ์    กรรมกำรบริหำร 
11) นำงอินทิรำ  สุขะนินทร์    กรรมกำรบริหำร  
12) นำยธัชพงษ ์ ภำกรศิริวงศ ์    กรรมกำรบริหำร 

 
โดยประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้เลือกเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 
 
ขอบเขตอำ้นำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 

1. ก้ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์ และโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนหลักในกำรด้ำเนินธุรกิจของบริษัทท่ี
ก้ำหนดให้สอดคล้องและสนับสนนุต่อสภำพเศรษฐกจิและกำรแข่งขันท่ีได้ก้ำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น
เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ 

2. ก้ำหนดแผนธุรกจิ งบประมำณ และอ้ำนำจกำรบริหำรต่ำงๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
เห็นชอบ 

3. ก้ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและก้ำหนดนโยบำยดำ้นกำ้ลังคน โดยครอบคลุมถึงภำพรวมในกำรคัดเลือก 
กำรฝึกอบรม กำรวำ่จำ้ง กำรสร้ำงผู้บริหำรทดแทน รวมถงึกำรประเมินผลและหลักเกณฑก์ำรพิจำรณำ
ก้ำหนดผลตอบแทนของพนักงำนทุกระดับ  

4. ตรวจสอบ ติดตำมนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัททีก่้ำหนดให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เอื อต่อสภำพกำรดำ้เนินธุรกจิ 

5. ตรวจสอบตดิตำมผลกำรดำ้เนินงำนของบรษิัทท่ีก้ำหนดให้เป็นไปตำมแผนธุรกจิที่ได้รับอนุมัติไว้ 
6. พิจำรณำโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของบริษัทที่กำ้หนดภำยใต้คู่มอือ้ำนำจกำรด้ำเนินกำร ก้ำหนด

ขอบเขตอำ้นำจในกำรอนุมัติโครงกำรต่ำงๆ  
7. ด้ำเนินกำรจดัท้ำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินในกำรเปิดบัญชี  กู้ยืม จ้ำนำ้ จ้ำนอง ค ำ้ประกัน

และกำรอื่น รวมถึงกำรซื อขำยและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ท่ีดินใดๆ ตำมวัตถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในกำร
ด้ำเนินกิจกำรของบรษิัทภำยใต้อำ้นำจวงเงินท่ีไดก้้ำหนดไว้ 

8. ติดตำมผลกำรพั นำระบบกำรจดักำรและกำรบริหำรควำมเส่ียงของแต่ละสำยงำน  
9. ด้ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยในแต่ละครั ง 
 

ทั งนี  กำรมอบอ้ำนำจดังกล่ำวข้ำงต้นให้แก่คณะกรรมกำรบริหำรนั น อยู่ภำยใต้กฎหมำยและหลักเกณฑ์
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและในกรณีที่กำรด้ำเนินกำรใดที่มีหรืออำจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของ
กรรมกำรบริหำรคนใด หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมกำรบริหำร
น้ำเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำต่อไป โดยกรรมกำรบริหำรผู้นั นและ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมในเรื่องดังกล่ำว 
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9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบดว้ย  

1. นำยสิทธ ิ   ลีละเกษมฤกษ ์   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำยวรภัทร    โตธนะเกษม   กรรมกำรตรวจสอบ  

3. นำยกำรุณ    กิตติสถำพร   กรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำงสำวนงลักษณ ์    พินัยนิติศำสตร ์   กรรมกำรตรวจสอบ 

โดยหัวหน้ำสำ้นักตรวจสอบภำยใน ท้ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยต้ำแหน่ง 
 
ขอบเขตอำ้นำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal 
Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก้ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั งและเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 

5. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน 

6. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น 
ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินและกำรบริหำรควำมเส่ียง ทบทวนกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจของผู้บริหำร ทบทวน ร่วมกับผู้บริหำรของบริษัทในรำยงำนส้ำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสำธำรณชน
ตำมที่กฎหมำยก้ำหนด ได้แก่ บทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร  

7. จัดท้ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ้ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี  

7.1 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
7.2 เกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 
7.3 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยแ์ห่ง 

  ประเทศไทย ข้อก้ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
7.4 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
7.5 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
7.6 จ้ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบ 

                     แต่ละท่ำน 
7.7 ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำทีต่ำม 

                     กฎบัตร 
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7.8 รำยงำนอื่นที่เห็นวำ่ผู้ถือหุน้และผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขต หน้ำที่ และควำม 
                     รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

8. รำยงำนกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ท้ำอย่ ำงเป็นประจ้ำ เพื่อคณะกรรมกำรบริษัทจะได้ ทรำบถึงกิจกรรมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังต่อไปนี  

8.1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งระบุควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
  ในเรื่องต่ำง ๆ ไว้ อย่ำงชัดเจน 

8.2 รำยงำนเกี่ยวกับควำมเห็นต่อรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบภำยใน และกระบวนกำร  
                      ตรวจสอบภำยใน 

8.3 รำยงำนอื่นใดที่เห็นว่ำคณะกรรมกำรบริษัทควรทรำบ 
9. ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสัยว่ำ มีรำยกำร หรือกำรกระท้ำ

ดังต่อไปนี  ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส้ำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด้ำเนินงำนของบริษัท ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อด้ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไข ภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

9.1 รำยกำรท่ีเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
9.2 ข้อสงสัย หรือสันนิษฐำนวำ่อำจมีกำรทุจรติ หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีควำมบกพร่องส้ำคัญใน

ระบบกำรควบคุมภำยใน 
9.3 ข้อสงสัยว่ำอำจมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก้ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทถึงส่ิงที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส้ำคัญ
ต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำรด้ำเนินงำน และได้มีกำรหำรือร่วมกันกับคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร
แล้วว่ำต้องด้ำเนินกำรปรับปรุงแก้ ไข เมื่อครบก้ำหนดเวลำที่ก้ำหนดไว้ ร่วมกัน หำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรด้ำเนินกำรแก้ไขดังกล่ำวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรรมกำร
ตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนส่ิงที่พบดังกล่ำวต่อส้ำนักงำนก้ำกับหลักทรัพย์ และตลำด
หลักทรัพย์ หรือตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ 

10. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำร
ด้ำเนินงำนของบริษัทได้กระท้ำควำมผิดตำมที่กฎหมำยระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกำรณ์
ดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทรับทรำบ และเพื่อด้ำเนินกำรตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้ำ 
และให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรตรวจสอบเบื องต้นให้แก่ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรก้ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกผู้สอบ
บัญชี พฤติกำรณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่ำว และวิธีกำรเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกำรณ์
นั น ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก้ำกับตลำดทุนประกำศก้ำหนด 

11. ให้มีอ้ำนำจเชิญกรรมกำร ผู้บริหำร หัวหน้ำหน่วยงำน หรือพนักงำนของบริษัทหำรือ หรือตอบค้ำถำมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

12. พิจำรณำทบทวนขอบเขตอ้ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ้ำทุกปี 
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กำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก้ำหนดให้ประชุมอยำ่งนอ้ยปีละ 4 ครั ง กำรด้ำรงต้ำแหน่งเป็นเวลำ 2 ปี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ : คุณสมบัติจะเป็นไปตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ ปัจจุบันคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ของบริษัทเป็นกรรมกำรอิสระทั งหมดซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรเงิน ระบบควบคุมและตรวจสอบภำยใน   
โดยนำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ท้ำงำนด้ำนบัญชีและกำรเงิน
เป็นอย่ำงดี รวมทั งเข้ำใจและมีควำมรู้ในธุรกิจของบริษัท รวมทั งมีประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท   ใน
ปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม 5 ครั ง มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม่้ำเสมอ รวมถึงกำร
รำยงำนกำรท้ำหน้ำที่ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 
 
9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 คณะกรรมกำรสรรหำและกำ้หนดคำ่ตอบแทน ประกอบด้วย 
  1. นำยประมูล  วิเชยีรสินธุ์  ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำ้หนดค่ำตอบแทน 
  2.นำยกำรุณ  กิตติสถำพร   กรรมกำรสรรหำและก้ำหนดค่ำตอบแทน 
  3. นำยสมชำต ิ    ชินธรรมมิตร์           กรรมกำรสรรหำและก้ำหนดค่ำตอบแทน 
  4.นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำรสรรหำและก้ำหนดค่ำตอบแทน 
 
โดยประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก้ำหนดคำ่ตอบแทน  เป็นผู้เลือกเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและ

ก้ำหนดคำ่ตอบแทน 
 

ขอบเขตอำ้นำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและกำ้หนดคำ่ตอบแทน 
1. ก้ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์  วิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำร  และพิจำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสม

ส้ำหรับกรรมกำรบริษัทให้สอดคล้องกับควำมรับผิดชอบ และผลกำรด้ำเนินงำนของบริษัทและของ
กรรมกำรแต่ละคน ทั งนี ต้องให้อยู่ในระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม และเป็นไปตำมนโยบำยที่
คณะกรรมกำรบริษัทก้ำหนด    

2. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อด้ำรงต้ำแหน่งกรรมกำรบริษัท รวมถึง 
กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

3. ทบทวนโครงสร้ำง ขนำด  และองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัท รวมทั งให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็น
ควรมีกำรเปล่ียนแปลงต่อคณะกรรมกำรบริษัท   

4. ก้ำหนดแนวทำงในกำรประเมินผลปฏิบัติ งำนของคณะกรรมกำรบริษัท เป็นประจ้ำทุกปี โดยค้ำนึงถึง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และควำมเส่ียงที่เกิดขึ น 

5. ก้ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยรำยงำนกำรด้ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก้ำหนดค่ำตอบแทนไว้
ในรำยงำนประจ้ำปีของบริษัท 

 
                 กำรประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและก้ำหนดค่ำตอบแทน ก้ำหนดใหม้ีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั ง 
โดยกรรมกำรสรรหำและก้ำหนดค่ำตอบแทน ดำ้รงต้ำแหน่งเป็นเวลำ 2 ปี 
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คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน : บริษัทก้ำหนดให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนและ
คณะกรรมกำรสรรหำ เป็นคณะกรรมกำรชุดเดียวกัน โดยประธำนเป็นกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรส่วนใหญ่เป็นกรรมกำร
อิสระ   กรรมกำรที่ด้ำรงต้ำแหน่งในคณะกรรมกำร จะมีคุณสมบัติที่หลำกหลำย เช่น ควำมรู้ทำงด้ำนกำรปกครอง 
กฎหมำย และ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ในปี 2556 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนมีกำรประชุม 2 ครั ง 
มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสม่้ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำนกำรท้ำหน้ำที่ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 
 
9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ณ วันท่ี 31  ตุลำคม 2556  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบด้วย 
  1. พลต้ำรวจเอกบุญเพ็ญ    บ้ำเพ็ญบุญ  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
  2. นำยสิทธ ิ ลีละเกษมฤกษ ์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
  3. นำยวรภัทร    โตธนะเกษม  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
  4.นำยชลัช  ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
โดยหัวหน้ำสำ้นักบริหำรควำมเส่ียง ท้ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยตำ้แหน่ง 
 
ขอบเขตอำ้นำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

1. ก้ำหนดนโยบำย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรของบริษัท เพื่อพิจำรณำในเรื่องของกำรบริหำรควำมเส่ียง
โดยรวมซึ่งต้องครอบคลุมถึงควำมเส่ียงที่ส้ำคัญของบริษัท เช่น ควำมเส่ียงจำกตลำด ควำมเส่ียงด้ำน
สภำพคล่อง  ควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดกำร ควำมเส่ียงด้ำนกำรลงทุน  ควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจกำร เป็นต้น 

2. วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยสำมำรถประเมินติดตำม และดูแล
ปริมำณควำมเส่ียงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม 

3. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของ
ระบบและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่ก้ำหนด 

4. ให้ข้อเสนอแนะในส่ิงที่ต้องด้ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและกลยุทธ์ที่คณะกรรมกำรบริษัทก้ำหนด 
 

กำรประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง กำ้หนดให้มีกำรประชุมร่วมกันอยำ่งน้อยปีละ 2 ครั ง โดย
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ดำ้รงต้ำแหน่งเป็นเวลำ 2 ปี 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง : คณะกรรมกำรบริษัทก้ำหนดให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีกรรมกำร
ส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรอิสระ และประธำนเป็นกรรมกำรอิสระ กรรมกำรท่ีด้ำรงต้ำแหน่งในคณะกรรมกำร จะมีคุณสมบัติที่
หลำกหลำย เช่น ควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำร กำรลงทุน และควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจของ
บริษัทเป็นอย่ำงดี ในปี 2556 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีกำรประชุม 5 ครั ง มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำง
สม่้ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำนกำรท้ำหน้ำที่ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 
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9.2.6 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
ณ วันท่ี 31  ตุลำคม 2556  คณะกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้วย 
 

1. นำยวรภัทร      โตธนะเกษม ประธำนคณะกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำร 
2. พลต้ำรวจเอกบุญเพ็ญ       บ้ำเพ็ญบุญ กรรมกำรอิสระ 
3. นำยกำรุณ        กิตติสถำพร กรรมกำรอิสระ  
4. นำงสำวนงลักษณ ์ พินัยนิติศำสตร์ กรรมกำรอิสระ 

 
ขอบเขตอำ้นำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำ้กับดูแลกิจกำร 

1. เสนอแนวปฏิบัติด้ำนกำรก้ำกับดูแลกิจกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

2. ให้ค้ำแนะน้ำแก่คณะกรรมกำรบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับกำรก้ำกับดูแลกิจกำร 

3. ดูแลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำร เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก้ำกับดูแลกิจกำร 
4. ทบทวนแนวทำงหลักกำรก้ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทโดยเปรียบเทยีบกับแนวปฏิบัติของสำกลปฏิบัต ิ 
 และเสนอแนะ ต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

5. มอบนโยบำยกำรก้ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทให้คณะท้ำงำนก้ำกับดูแลกิจกำร 
กำรประชุมของคณะกรรมกำรกำ้กับดูแลกิจกำร กำ้หนดใหม้ีกำรประชุมร่วมกันอยำ่งน้อยปีละ 2 ครั ง โดย

กรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำร ดำ้รงต้ำแหน่งเป็นเวลำ 2 ปี 
คณะกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำร : มีกำรจัดตั งเมื่อเดือนมิถุนำยน 2556 โดยเป็นกรรมกำรอิสระทั งหมด ซึ่ง

ประธำนกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรเป็นผู้ทรงคุณวุ ิทำงด้ำนกำรก้ำกับดูแล กำรบริหำรจัดกำร และกำรลงทุน     ในปี 
2556 คณะกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำรมีกำรประชุม 1 ครั ง  
 
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

1.  โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ้ำนวน 21 คน โดยเป็นกรรมกำรอิสระจ้ำนวน 7 คน    
หน่ึงในกรรมกำรอิสระเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมกำรผู้จัดกำร  ทั งนี  คณะกรรมกำรจะเป็น
ผู้ที่มีควำมหลำกหลำยในควำมรู้ควำมสำมำรถ  เช่น ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนบัญชี กำรเงิน  กฎหมำย  กำรปกครอง 
เทคโนโลยีกำรผลิต  บุคคล  จัดซื อ  กำรตลำด  อสังหำริมทรัพย์  ตรวจสอบภำยใน เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เป็นต้น 
รำยละเอียดของประวัติ คุณวุ ิ ประสบกำรณ์  กำรถือหุ้น  แสดงในข้อมูลเอกสำร 56-1 
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ตำรำงแสดงประเภทของกรรมกำร 

ที ่

รำยชื่อ – สกุล 

ประเภทของกรรมกำร 

ตัวแทนผู้ถือหุ้น 
กรรมกำรที่ไม่เป็น

ผู้บริหำร 
กรรมกำร
อิสระ 

กรรมกำรที่เป็น
ผู้บริหำร 

1 นำยมนู เลียวไพโรจน์   / /   

2 นำยจ้ำรูญ ชินธรรมมิตร์ /     / 

3 นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์ /     / 

4 นำยพรศิลป ์ แต้มศิริชัย /     / 

5 นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ /     / 

6 นำงอินทิรำ สุขะนินทร ์ /     / 

7 นำยตระกำร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ /     / 

8 นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ /     / 

9 นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ /     / 

10 นำยธัชพงษ์ ภำกรศิริวงศ ์ /     / 

11 นำยชำตร ี ชินธรรมมิตร์ / /     

12 นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ /     / 

13 นำยสุขุม 
โตกำรัณย
เศรษฐ์ /     / 

14 นำยธวัทชัย โรจนะโชติกุล /     / 

15 นำยสมชำต ิ ชินธรรมมิตร์ / /     

16 นำยประมูล วิเชียรสินธุ ์   / /   

17 
พลต้ำรวจเอกบุญ
เพ็ญ 

บ้ำเพ็ญบุญ   
/ / 

  

18 นำยสิทธ ิ สีละเกษมฤกษ ์   / /   

19 นำยกำรุณ กิตติสถำพร   / /   

20 นำยวรภัทร   โตธนะเกษม   / /   

21 นำงสำวนงลักษณ ์ พินัยนิติศำสตร ์   / /   

  รวม   14 9 7 12 

 

2.  ตำมข้อบงัคับของบริษัท กำรประชุมสำมัญประจ้ำปีทุกครั ง ให้กรรมกำรจ้ำนวนหนึ่งในสำมออกจำกต้ำแหน่ง ถำ้
จ้ำนวนกรรมกำรแบ่งเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ้ำนวนใกล้ท่ีสุดกับหนึ่งในสำม ดังนั น วำระกำรดำ้รงตำ้แหน่งของ
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กรรมกำรจะอยู่ประมำณ 3 ป ี โดยในกรณีท่ีคณะกรรมกำรครบวำระ หำกยงัไม่มกีำรแตง่ตั งคณะกรรมกำรชุดใหม่ ให้
คณะกรรมกำรชดุเดมิยังคงทำ้หน้ำที่ต่อจนกวำ่จะมกีำรแต่งตั งคณะกรรมกำรชุดใหม่เข้ำมำแทน  

3. คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีคณะกรรมกำรชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  และคณะกรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำร โดยไมีกำรก้ำหนดหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ  อีกทั งเพื่อควำมโปร่งใสและเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่  กรรมกำรส่วนใหญ่ในคณะกรรมกำรชุดย่อย
เป็นกรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นกรรมกำรอิสระ  นอกจำกนี  เพื่อให้กำรท้ำหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชุดย่อยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้จริง ประธำนคณะกรรมกำร จะไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกใน
คณะกรรมกำรชุดย่อย  ทั งนี  คณะกรรมกำรชุดย่อยมีวำระ  2 ปี ในกรณีที่คณะกรรมกำรครบวำระ หำกยังไม่มีกำรแต่งตั ง
คณะกรรมกำรชุดใหม่ ให้คณะกรรมกำรชุดเดิมยังคงท้ำหน้ำที่ต่อจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรชุดใหม่เข้ำมำแทน 
และในกรณีท่ีกรรมกำรหมดวำระในคณะกรรมกำรบริษัท และไม่ได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำมำด้ำรงต้ำแหน่งกรรมกำรบริษัท
อีก  จะท้ำให้วำระของกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยหมดวำระลงตำม  ทั งนี หำกมีกรรมกำรเพิ่มใหม่ระหว่ำงปีใน
กรรมกำรชุดย่อย ให้กรรมกำรนั นมีวำระกำรด้ำรงต้ำแหน่งเท่ำกับ วำระของคณะกรรมกำรชุดย่อยเดิม 

4. คณะกรรมกำรก้ำหนดนโยบำยกำรด้ำรงต้ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่นของกรรมกำร ตำมระเบียบข้อบังคับของ
บริษัท  ท่ีว่ำกรรมกำรบริษัทจะประกอบกิจกำร หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือหุ้นส่วนไม่จ้ำกัดควำมรับผิด
ในห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทจ้ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ้ำกัดอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำง
เดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั ง   โดย
นโยบำยดังกล่ำว ทำงคณะกรรมกำรได้ก้ำหนดให้ใช้กับผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทด้วย   

5.   บริษัทได้ก้ำหนด วิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษัท  ตลอดจนก้ำกับดูแล
ให้ฝ่ำยจัดกำรด้ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจและงบประมำณที่ก้ำหนดไว้ รวมทั งจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำร
ตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  โดยปัจจุบัน วิสัยทัศน์ของบริษัทได้เปล่ียน
จำกผู้ประกอบกำรโรงงำนน ้ำตำลมำเป็นผู้ผลิตพลังงำนทดแทนที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงำนทดแทนแก่สรรพส่ิง เช่น น ้ำตำลเป็นพลังงำนทดแทนส้ำหรับมนุษย์   เอทำนอลเป็นพลังงำนส้ำหรับ
รถยนต์  ปุย๋อินทรีย์ให้พลังงำนส้ำหรับพืช และกระแสไฟฟ้ำเป็นพลังงำนในเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  โดยบริษัทได้มีกำรก้ำหนดแผน
กลยุทธ์ระยะสั น และระยะยำวในกำรพั นำโครงกำรและมีกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับกำรส่งเสริมและพั นำสังคม
โดยเป็นผู้ประกอบกำรท่ีมีจรรยำบรรณ  ตำมวิสัยทัศน์ที่วำงไว้ 

6.  คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมเห็นชอบต่อนโยบำยกำรก้ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท  ที่ว่ำ “บริษัทให้
ควำมส้ำคัญต่อธรรมมำภิบำลที่ดีเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น พนักงำนและลูกค้ำ รวมทั งควำมเป็นประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจต่อบริษัทในระยะยำว โดยเน้นถึงระบบกำรควบคุม กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรก้ำกับ
ดูแลฝ่ำยบริหำรให้ด้ำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้ข้อก้ำหนดของกฎหมำยและจริยธรรมทำงธุรกิจ ”  
และมีกำรส่ือสำร ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำใจและปฏิบัติตำม   โดยในแต่ละปีมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติและทบทวน
นโยบำย 
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7. คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมเห็นชอบในคู่มือจรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบัติที่เป็นลำยลักษณ์อักษรแก่
กรรมกำรและพนักงำน เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่ำงๆที่ส้ำคัญ เช่น ควำมซื่อสัตย์ คุณธรรม ควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และกำรปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยต่ำงๆ รวมทั งยังได้มีบทก้ำหนดโทษทำงวินัยอีกด้วย โดยในแต่ละ
ปีส้ำนักเลขำนุกำรบริษัท ส้ำนักตรวจสอบภำยใน และสำยงำนทรัพยำกรบุคคล จะมีแนวทำงในกำรประเมิน เพื่อน้ำมำ
ปรับปรุงแก้ไขในองค์กร  

8.  กำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรได้ดูแลอย่ำงรอบคอบเมื่อเกิดรำยกำรที่อำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยผ่ำนกำรกล่ันกรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในหัวข้อที่เป็นรำยกำรระหว่ำงกัน ตำม
ข้อก้ำหนด และวิธีกำรของตลำดหลักทรัพย์ในเรื่องที่เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวข้องกัน นอกจำกนี ยังมีกำรก้ำหนดไม่ให้ผู้มี
ส่วนได้เสียในรำยกำรท่ีจะท้ำไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนในรำยงำนประจ้ำปี
และแบบ 56-1   

9. กำรบริหำรงำนและระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีมีประสิทธิผล เพื่อให้กำรด้ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ พร้อมทั งมีข้อมูลท่ีสมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบข้อบังคับอย่ำงถูกต้อง รวมทั งกำร
ใช้ทรัพยำกรของบริษัทเป็นไปอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนมีกำรดูแลป้องกันระวังรักษำทรัพย์สินของบริษัท 
โดยบริษัทมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเพื่อท้ำหน้ำที่วิเครำะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลให้ค้ำปรึกษำและข้อเสนอแนะ เพื่อ
สนับสนุนกำรด้ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ของบริษัท และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท้ำหน้ำที่สอบทำนให้บริษัท มีระบบกำร
ควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล หน่วยงำน
ดังกล่ำวมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ขึ นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมและควำม
เพียงพอของระบบปีละ 1 ครั ง และคณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรให้ควำมเห็นเรื่องควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
ไว้ในรำยงำนประจ้ำปี 

10.  กำรบริหำรควำมเส่ียง อยู่ในควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรจัดให้มีระบบกำรบริหำร
ควำมเส่ียงครอบคลุมทั งองค์กร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรวำงระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยจะมีกำรทบทวนควำม
เพียงพอของระบบและประสิทธิผลของกำรจัดกำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง รวมถึงกำรจัดให้มีสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำและ
รำยกำรผิดปกติ 

11. กำรประชุมคณะกรรมกำร  บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรและมีกำรแจ้งให้กรรมกำรทรำบล่วงหน้ำ
โดยท้ำเป็นตำรำงประจ้ำปี ซึ่งก้ำหนดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั ง (ในทุกๆ 3 เดือน) และมีกำรประชุมอีกหนึ่งครั ง 
ภำยใน 1 เดือนก่อนวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี   อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวต่อกำรด้ำเนินธุรกิจของ
บริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ซึ่งท้ำหน้ำที่ตัดสินใจตำมอ้ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท   โดยทุกครั งที่มีกำรประชุมกรรมกำรบริษัท   คณะกรรมกำรบริหำรได้มีกำรน้ำส่ิงที่
ผ่ำนกำรพิจำรณำ กลับมำแจ้งให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถก้ำกับ ควบคุม ดูแล กำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
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 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำร  กรรมกำรผู้จัดกำร และเลขำนุกำรบริษัท ร่วมกันพิจำรณำ
กำรเลือกเรื่องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร  โดยดูให้แน่ใจว่ำเรื่องที่ส้ำคัญได้น้ำเข้ำรวมไว้แล้ว  และกรรมกำรแต่ละ
คนมีควำมเป็นอิสระท่ีจะเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุม 

 

 ส้ำนักเลขำนุกำรบริษัท มีกำรจัดส่งเอกสำรประกอบกำรประชุมให้แก่กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน 
ซึ่งเอกสำรดังกล่ำว ได้ให้ข้อมูลและรำยละเอียดอย่ำงพอเพียงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ อย่ำงไรก็ตำม ในเรื่องที่ไม่
สำมำรถเปิดเผยเป็นลำยลักษณ์อักษร หรือเปิดเผยล่วงหน้ำแล้วจะส่งผลกระทบต่อบริษัท   คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถ
น้ำเรื่องมำอภิปรำยในท่ีประชุมได้ 

 

 ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนกรรมกำรจัดสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่
กรรมกำรจะอภิปรำยปัญหำส้ำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทั่วกัน   นอกจำกนี  ประธำนกรรมกำรส่งเสริมให้มีกำรใช้ดุลยพินิจ
ตัดสินใจ   กรรมกำรให้ควำมสนใจกับทุกวำระที่น้ำเข้ำสู่ที่ประชุม รวมถึงเรื่องกำรก้ำกับดูแลกิจกำร   นอกจำกนี  กำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรเชิญผู้บริหำรระดับสูงในแต่ละฝ่ำยเข้ำร่วมประชุม เพื่อน้ำเสนอข้อมูล ปัญหำและชี แจง
รำยละเอียด เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ   ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง   ทั งยังเป็น
กำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศที่จ้ำเป็นเพิ่มเติมผ่ำนกำรสอบถำมผู้บริหำรระดับสูง  อีกทั งในบำงประเด็นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ  
กรรมกำรบริษัทสำมำรถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่ำนเลขำนุกำรของบริษัท 

 

 รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท จะประกอบด้วยสำระส้ำคัญ เช่น วันเวลำเริ่ม เวลำสิ นสุดประชุม  
รำยชื่อกรรมกำรที่เข้ำประชุมและขำดประชุม   สรุปสำระส้ำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นกำรอภิปรำยและข้อสังเกต 
มติคณะกรรมกำรและควำมเห็นของกรรมกำรที่ไม่เห็นด้วย  ชื่อผู้จดรำยงำน และชื่อผู้รับรองรำยงำน    บริษัทได้มีกำร
จัดเก็บรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นรูปเล่ม สำมำรถสืบค้นง่ำย แต่แก้ไขไม่ได้  มีกำรบันทึกและเปิดเผย
จ้ำนวนครั งกำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำร   เนื่องจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจะจัดขึ นทุกไตรมำส แต่กำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลกำรด้ำเนินงำนของบริษัทจะจัดขึ นทุกเดือน จึงมีกำรรำยงำนกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรบริหำรน้ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบด้วย 
 
 ในปี 2556 คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประเมินผลปฏิบัติงำนของตนเอง โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินจำกตลำด
หลักทรัพย์ รวมถึงมีกำรประเมินเป็นหมู่คณะและรำยบุคคล โดยภำยหลังจำกได้รับผลกำรประเมิน คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลและหำแนวทำงกำรปรับปรุง 
 
9.3) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร  

 
9.3.1 ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  ได้ก้ำหนดนิยำมของกรรมกำรอิสระดงันี  (1) ถือหุ้นไม่

เกิน 0.5% ของจ้ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั งหมด (2) ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั งไม่เป็นลูกจำ้ง 
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พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดอืนประจ้ำ  รวมถงึ ที่ปรึกษำตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย ทีป่รึกษำด้ำนอื่น 
ๆ หรือ เป็นผู้มีอ้ำนำจควบคมุในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งโดยไมต่้องมี
ผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสียในลักษณะดงักล่ำว เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี  (3) ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกจิ 
รวมถงึไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่ำทำงตรงทำงอ้อม (4) ไม่เป็นญำติสนิทหรือมีควำมสัมพันธ์อื่นใดที่
อำจท้ำให้ขำดควำมเป็นอิสระกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่   ซึ่งนยิำมดังกล่ำว ผ่ำนกำรเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัท  โดยหลักเกณฑ์เขม้งวดกว่ำข้อก้ำหนดทั่วไป 

9.3.2 ในรอบระยะเวลำบัญชีที่ผ่ำนมำ กรรมกำรอิสระไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกจิหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆกับ
บริษัท 

9.3.3 กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด  

คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้แต่งตั งคณะกรรมกำรสรรหำและก้ำหนดค่ำตอบแทนจ้ำนวน 4 คน  ซึ่ง 3 คนเป็น
กรรมกำรอิสระของบริษัท  โดยเริ่มก้ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสรรหำกรรมกำรเพื่อน้ำเสนอรำยชื่อให้
กรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ ทั งนี  หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเลือกกรรมกำร มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่ำ
คุณสมบัติตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ้ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง  นอกจำกนี  กำรเลือกตั งกรรมกำรจะด้ำเนินตำมข้อบังคับ
ของบริษัทซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี  

 
1.   คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 4 คน ทั งนี  กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ้ำนวน  
      กรรมกำรทั งหมดนั นต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยก้ำหนด 
2. กำรเลือกตั งกรรมกำรโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั น ให้ใช้คะแนนเสียงข้ำงมำกและให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรดังต่อไปนี  
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ทั งนี  ในกำรออกเสียง

ลงคะแนน บุคคลแต่ละคนท่ีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั งจะได้รับคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นไม่เกินจ้ำนวนหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นนั นมีอยู่ตำม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่ำวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมำกหรือน้อย
เพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล้ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตั งเป็นกรรมกำรเท่ำ
จ้ำนวนกรรมกำรที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั งในล้ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จ้ำนวนที่จะมี ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี ขำด 

3. ในกำรประชุมสำมัญประจำ้ปีทุกครั ง ให้กรรมกำรจำ้นวนหน่ึงในสำมออกจำกต้ำแหน่ง ถ้ำจำ้นวนกรรมกำรจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ้นวนใกล้ท่ีสุดกบัส่วนหนึ่งในสำม 
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9.4) การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 
 

9.4.1 เพื่อให้เป็นไปตำมกลไกในกำรก้ำกับดูแลที่ท้ำให้สำมำรถควบคุมดแูลกำรจัดกำรและรับผิดชอบกำรด้ำเนินงำน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และดูแลรักษำผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท   คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรส่ง
บุคคลเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยเป็นไปตำม
ระเบียบปฎิบัติของบรษิัทซึง่ได้รับมติเห็นชอบจำกที่ประชุมกรรมกำรบริษัท   
 

9.4.2 ตัวแทนของบริษัทท่ีไปเป็นกรรมกำรในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมดังกล่ำว จะมีส่วนร่วมในกำรกำ้หนดนโยบำย
ส้ำคัญต่อกำรดำ้เนินธุรกจิ เช่น  กำรลงทุนในโครงกำรอื่นๆ 
 

9.5) การใช้ข้อมูลภายใน 
 

ตำมนโยบำยกำรกำ้กับดูแลกจิกำรของบริษัท ซึ่งประกำศให้ทรำบท่ัวกันวำ่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุก
ระดับต้อง ไมใ่ช้ข้อมูลภำยใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีสำระส้ำคัญและยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภำพในกำรลงทุนซื อขำย
หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพือ่ป้องกันมใิห้เกดิควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน จะงด
กำรซื อขำยหลักทรัพยข์องกลุ่มบริษัท ในชว่งระยะเวลำ 1 เดือน กอ่นกำรเปิดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชน 
 
9.6) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย มีค่ำสอบบัญชี และค่ำใช้จำ่ยเพิ่มเติมในกำรจัดทำ้งบ
กำรเงินรวม ในปี 2556 เป็นจ้ำนวนเงิน 6,990,000 บำท และมีค่ำค่ำบริกำรอื่น เป็นจ้ำนวนเงิน 200,000 บำท 
 
9.7) การปฎิบตัิตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ีเร่ืองอืน่ๆ 
 

คณะกรรมกำรใหค้วำมส้ำคัญกับกำรกำ้กับดูแลกจิกำร และเข้ำใจบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ที่มีต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย  บริษัทปฏิบัติตำมข้อพงึปฏิบัติส้ำหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นไปตำมแนวทำงของ
ตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส้ำหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยมีรำยละเอยีด
ดังนี   

 
1.  บริษัทให้ควำมส้ำคัญในกำรเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นมำโดยตลอด ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องสิทธิขั นพื นฐำนตำมกฎหมำย  
สิทธิในควำมเป็นเจำ้ของ ผ่ำนกำรแต่งตั งคณะกรรมกำร  และสิทธิอื่นที่ควรมี  นอกจำกนี  บริษัทดแูลผู้ถือหุ้นมำกกว่ำสิทธิ
ตำมกฎหมำย เช่น กำรให้ขอ้มลู ข่ำวสำร ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท กำรจัดส่งขำ่วสำรท่ีส้ำคัญทำงจดหมำยใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น 
รวมถงึเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแจ้งควำมจำ้นงในกำรเข้ำเยีย่มชมกิจกำรของบรษิัท     
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2. บริษัทมีกำรให้ข้อมูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม ตลอดจนข้อมูลทั งหมดทีเ่กี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้อง
ตัดสินใจในท่ีประชมุแก่ผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยได้ส่งหนงัสือนัดเชิญประชมุ และเอกสำรประกอบ ให้ผู้ถือหุ้นได้
พิจำรณำเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน อีกทั งในกำรประชมุสำมัญผู้ถือหุ้นประจำ้ปี 2555 บริษัทมีกำรเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชมุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นไดม้ีเวลำศึกษำขอ้มูล ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสำร 

  

3. ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดข้อมลูต่ำง ๆ ของบริษัทได้ที่ www.kslsugar.com ซึ่งจะมีข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูล
ของบริษัทตำ่งๆ รวมถงึข้อมูลของกำรประชุม ซึ่งจะอำ้นวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจศกึษำสำรสนเทศของ
บริษัทได้   อีกทั งยังสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ผำ่นทำง Email: ir@kslgroup.com 

 

4. บริษัทมีนโยบำยทีจ่ะอำ้นวยควำมสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุน้ได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่ำงเตม็ที่ อย่ำงเช่น  
กำรแยกปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นเป็น 2 ครั ง โดยกำ้หนดกำรปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นเพื่อสิทธิในกำรเขำ้ร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำและมีมติอนมุัติกำรจำ่ยเงินปันผลประจ้ำปี ก่อนทีจ่ะมีกำรปิดสมุดทะเบียนพกักำร
โอนหุ้นเพื่อสิทธิในกำรรับเงินปันผลอีกครั ง  เพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเลือกที่จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล
หรือไม่   กำรกำ้หนดสถำนท่ีในกำรจดักำรประชุมให้สะดวกต่อผูถ้ือหุ้น    ซึ่งบริษัทเลือกจัดกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้นท่ี
โรงแรมซึ่งอยู่ในใจกลำงกรุงเทพฯ และอยู่บริเวณใกล้เคียงกับส้ำนกังำนใหญ่ของบริษัท  กำรประกำศผ่ำนทำงหนังสือพมิพ์
เพื่อแจ้งเรื่องกำรประชมุให้ผู้ถือหุน้ทรำบ   กำรให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียนเข้ำประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุประมำณ 
1 ชั่วโมง  และในกรณีท่ีผู้ถือหุน้ไม่สำมำรถเข้ำรว่มประชุมดว้ยตนเอง  ก็สำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำร่วมประชุมและลงมติแทนได้ 

  

5. บริษัทจัดให้มีกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้นประจ้ำปี ครั งที่ 1/ 2556 เมื่อวันที่ 28 กมุภำพันธ์ 2556 มีกำรเปิดโอกำส
ให้ผู้ถือหุ้นซักถำมข้อสงสัยตำ่งๆ จำกกรรมกำรบริษัท รวมถึงคณะกรรมกำรย่อยตำ่งๆ ทั งนี  บริษัทมีนโยบำยที่จะไม่มีกำร
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรรับรู้สำรสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มีกำรแจกเอกสำรทีม่ีข้อมูลส้ำคญัเพิ่มเติมอยำ่งกะทันหัน 
ไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส้ำคัญ ไม่จำ้กดัสิทธิในกำรเข้ำประชุมของผู้ถือหุ้นท่ีมำสำย เป็นต้น 
 
6.  นอกจำกนี  บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ พร้อม
กับก้ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร  กล่ำวคือ  เป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยที่ถือหุ้น ณ วันท่ีเสนอวำระกำรประชุม นับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำ ของจ้ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัท มีรำยละเอียดของข้อมูลประกอบกำร
พิจำรณำ มีเกณฑ์กำรพิจำรณำบรรจุวำระ/ ไม่บรรจุวำระท่ีชัดเจน มีช่องทำงรับเรื่องและช่วงเวลำที่เปิดรับเรื่อง ซึ่งภำยหลัง
ที่รับเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทจะพิจำรณำกล่ันกรองและจะแจ้งผลกำรพิจำรณำพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทรำบ
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท โดยรำยละเอียดดังกล่ำว สำมำรถดูผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอวำระกำร
ประชุมเป็นกำรเพิ่มเติม    นอกจำกนี  บริษัทยังเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค้ำถำมที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมถึง
คณะกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม ผ่ำนทำงเว็บไซต์อีกด้วย 
 

http://www.kslsugar.com/
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7.  ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท ทั งนี  บริษัทได้ก้ำหนดหลักเกณฑ์ เช่น 
ช่องทำงรับเรื่องผ่ำนไปรษณีย์ลงทะเบียนมำที่สำยงำนเลขำนุกำรบริษัท ช่วงเวลำที่เปิด แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลผู้ได้รับกำร
เสนอชื่อเข้ำด้ำรงต้ำแหน่งกรรมกำร กำรแสดงควำมยินยอมของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อ โดยรำยละเอียดดังกล่ำว สำมำรถดู
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งภำยหลังที่รับเรื่อง ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท จะพิจำรณำกล่ันกรองตำมกระบวนกำร
ต่อไป อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำไม่มีกำรเสนอชื่อแต่อย่ำงใด 
 
8.  บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลจะเหมือนกับ
ข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสำร   ส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบมีกำรจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วัน   
 
9.  ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบ รวมถึงกำรเสนอ
รำยชื่อกรรมกำรอิสระ ได้แก่ นำยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์และนำยประมูล วิเชียรสินธุ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น  
นอกจำกนี  ยังจัดเตรียมแบบมอบฉันทะซึ่งเป็นแบบมำตรฐำนสำมำรถระบุควำมเห็นในกำรลงคะแนนเสียงได้ 
 
10.  ข้อมูลในหนังสือเชิญประชมุผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2555 มีวำระกำรแต่งตั งกรรมกำร วำระกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร วำระกำรแตง่ตั งผู้สอบบัญชีและก้ำหนดค่ำตอบแทนแกผู้่สอบบัญชี วำระกำรจ่ำยเงินปันผล 
 
11.  ในท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำ้ปี 2555 ประธำนกรรมกำรได้แจ้งกฎเกณฑ์ส้ำหรับกำรประชมุและวิธีกำรออก
เสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทรำบ และมีกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมได้ ส่วนในวำระแตง่ตั งกรรมกำร 
คณะกรรมกำรได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมกำรเป็นรำยคน มีกำรใช้บตัรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นกรอกในกรณีท่ีไมเ่ห็น
ด้วยกับวำระ และมีกำรถ่ำยวีดิทศัน์ บันทึกภำพและเสียงกำรประชุม 
 
12.  รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ้ำปี 2555 มีกำรแสดงรำยชื่อกรรมกำรท่ีเขำ้/ ไม่เข้ำร่วมประชุม ซึง่มี
กรรมกำรเข้ำรว่มประชมุครบ มคี้ำชี แจงทีเ่ป็นสำระส้ำคัญ มีค้ำถำมและค้ำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป วิธีลงคะแนนและ
วิธีนับคะแนน และในกรณีที่ไม่เห็นด้วย จะมีมติที่ประชุมทีเ่ป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง   ซึ่งทำง
บริษัทได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุม ผ่ำนทำงเว็บไซต์ ภำยใน 14 วัน 
 
13.  บริษัทมีมำตรกำรป้องกันกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใช้ข้อมลูภำยในเพื่อหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทำงมิชอบ (แสดงรำยละเอยีดในหัวข้อ เรื่องกำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน) 
 
14.  บริษัทก้ำหนดเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทว่ำ กรรมกำรบริษัทจะประกอบกิจกำร หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญหรือหุ้นส่วนไม่จ้ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทจ้ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ้ำกัดอื่น
ที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั ง  และกรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำหำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในสัญญำใดๆ ที่บริษัทท้ำขึ นในระหว่ำงรอบปีบัญชี  หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ นหรือลดลงในระหว่ำงรอบปีบัญชีในบริษัท
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หรือบริษัทในเครือ  โดยบริษัทส่งเสริมให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมกำร ผ่ำนวำระกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท    นอกจำกนี  กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระดังกล่ำว  
 
 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 นอกจำกกำรค้ำนึงถึงกำรรักษำผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว  ยังมีกลุ่มต่ำง ๆ ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ท่ี
ช่วยสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และควำมยั่งยืนของกิจกำร  เช่น กลุ่มลูกค้ำ  พนักงำนของบริษัท คู่ค้ำ เจ้ำหนี  และชุมชน
ที่บริษัทตั งอยู่    ในอดีตที่ผ่ำนมำ บริษัทด้ำเนินนโยบำยต่ำง ๆ  ในกำรสร้ำงจริยธรรมกำรด้ำเนินธุรกิจมำโดยตลอด เช่น   

 

สิทธิของผู้ถือหุ้น : ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน” 
 
สิทธิของพนักงำน:   นอกจำกสิทธิตำมกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็นพระรำชบัญญัติ แรงงำนและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว 
บริษัทได้ให้ควำมส้ำคัญต่อพนักงำนของบริษัททุกระดับชั น ไม่มีกำรแบ่งแยกเชื อชำติ ศำสนำ ไม่ว่ำเพศหญิงหรือชำย โดย
พนักงำนทุกคนต่ำงมีสิทธิเท่ำเทียมกันและได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเสมอภำค และมีสิทธิได้รับสวัสดิกำรตำมต้ำแหน่งหน้ำที่ที่
พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ  และในกำรพิจำรณำปรับต้ำแหน่งหรือเงินเดือนของพนักงำนบริษัท ได้ด้ำเนินกำรในรูปของ
คณะกรรมกำรซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรจำกฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรม     นอกจำกนี  บริษัทมี
นโยบำยส่งเสริมกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ผ่ำนกำรอบรมภำยใน และภำยนอกบริษัท  เพื่อรองรับกำรเติบโตของบริษัทใน
อนำคต   อีกทั งบริษัทยังมีกำรจัดตั งกองทุนส้ำรองเลี ยงชีพ เพื่อสร้ำงหลักประกันให้แก่พนักงำนภำยในบริษัท มีกำร
ประกำศ นโยบำย มรท.8001-2546 มำตรฐำนแรงงำนไทย ด้ำนสิทธิมนุษยชน และควำมรับผิดชอบต่อสังคม  พร้อมกับได้
ใบรับรอง มรท.8001-2546 ระดับสมบูรณ์ ขั นสูงสุด จำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน  
 
สิทธิของลูกค้ำ :  นอกจำกสิทธิของลูกค้ำตำมสัญญำที่ได้ทำ้ข้อตกลงกันแล้ว บริษัทยังค้ำนึงถึงควำมพึงพอใจของลูกคำ้
ด้วย โดยบริษัทสร้ำงระบบติดตำมและประเมินผลควำมพงึพอใจของลูกค้ำ เป็นระยะ ผ่ำนระบบ ISO 9001: 2008 GMP 
และ HACCP และ ใบรับรอง HALALโดยมุ่งหมำยทีจ่ะเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำในระยะยำว     

 

สิทธิของคู่ค้ำ:  ควำมสัมพันธ์ของคู่ค้ำบริษัท ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของกำรเข้ำไปร่วมลงทุนในกิจกำรร่วมกัน   บริษัท
ค้ำนึงถึงสิทธิตำมกฎหมำยและสิทธิตำมสัญญำร่วมทุนมำโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริต ควำมเท่ำเทียมกัน และสิทธิที่จะ
ได้รับผลประโยชน์จำกเงินท่ีลงทุน     
 
สิทธิของเจ้ำหนี :  มีกำรปฏิบัติต่อเจ้ำหนี ตำมเงื่อนไขหรือข้อตกลงทำงกำรค้ำ สร้ำงควำมไว้วำงใจให้กับเจ้ำหนี ผ่ำนกำร
บริหำรงำนอย่ำงมีจรรยำบรรณ และอ้ำนวยควำมสะดวกด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนะทำง
กำรเงินของบริษัท 
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สิทธิของชุมชนและส่ิงแวดล้อม : บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมมำโดยตลอด ไม่ว่ำจะเป็นกำรปฎิบัติตำม
กฎหมำยทีเ่กี่ยวข้องและกิจกรรมต่ำงๆ อำทิเช่น กฎหมำยสิ่งแวดลอ้ม  ให้ควำมร่วมมือต่อภำครัฐและหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง 
ช่วยพ ันำสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ให้กำรสนับสนุนทำงดำ้นกำรเงนิ และสนับสนุนกิจกรรมทำงสังคม เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจและพั นำชมุชนให้ยั่งยืน อำทิเช่น สนับสนนุและปรับปรุงหมู่บ้ำนตวัอยำ่งเศรษฐกจิพอเพียงทีจ่ังหวัดกำญจนบุรี 
สนับสนุนทุนกำรศึกษำใหก้ับโรงเรียนเทคนิควิชำชีพสะหวันนะเขต สปป.ลำว   บริจำคเงินให้กองทุนน ้ำประปำหมู่บำ้นใน
อ้ำเภอน ้ำพอง จงัหวัดขอนแก่น   สนับสนุนพันธุ์กล้ำไม้และปลูกป่ำกับโรงเรียนและชุมชนที่อ้ำเภอน ้ำพอง จงัหวดัขอนแกน่   
โครงกำรมวลชนสัมพันธ์โดยน้ำทมีแพทย์เขำ้ตรวจสุขภำพชุนชนรอบโรงงำนจงัหวดักำญจนบุรี  กำรมอบเงินสนับสนุนเพื่อ
พั นำชมุชนและโรงเรยีนให้กับจงัหวัดขอนแก่นและจงัหวดัเลย นอกจำกนี  โรงงำนน ำ้ตำลขอนแก่น ได้รับหนังสือรับรอง
โรงงำนอุตสำหกรรมสีเขยีว ระดับ 2 ในโครงกำรอบรมอตุสำหกรรมสีเขยีว (Green Industry) จัดโดยส้ำนักงำน
อุตสำหกรรมจงัหวดั  
 

ส้ำหรับโครงกำรท่ีอำจสร้ำงผลกระทบให้กับชุมชนหรือส่ิงแวดล้อม  คณะกรรมกำรมีนโยบำยที่จะสอบถำมควำม
คิดเห็น และลดผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมบริเวณโดยรอบ   รวมถึงบริษัทได้ก้ำหนดหลักเกณฑ์ที่จะต้องมี
กำรศึกษำปัจจัยด้ำนส่ิงแวดล้อมและสังคมและกระบวนกำรลดผลกระทบ พร้อมไปกับกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำร  ดังเช่น โครงกำรโรงงำนน ้ำตำลและโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ำที่จังหวัดเลย  ซึ่งบริษัทได้มีกำรท้ำประชำพิจำรณ์ 
และวิเครำะห์ผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม  
 

นอกจำกที่บริษัทใหค้วำมส้ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดงัที่ไดก้ล่ำวมำแล้วนั น  บริษทัยังตระหนักถึง
ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น  หรือกำรแจ้งเบำะแสตำ่ง ๆ ที่ท้ำให้บรษิทัสำมำรถพ ันำ หรือปรับปรุง แก้ไข กำรด้ำเนินงำนของ
บริษัท   โดยบริษัทจัดช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อกบับริษัทได้  ในกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ที่ไม่เหมำะสมหรือไม่
ถูกต้องเกดิขึ น และผู้มีส่วนไดเ้สียต้องกำรท่ีจะให้แก้ไขหรือขอควำมชดัเจน  หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องกำรท่ีจะให้ข้อเสนอแนะ

ต่ำง ๆ   ผู้มีสว่นได้เสียสำมำรถท้ำได้โดยผ่ำนกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ทำง Email: ia@kslgroup.com  หรือทำง

โทรสำรไปยังส้ำนักงำนตรวจสอบภำยในท่ีหมำยเลข 02 – 642-6092 ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทยงัไม่ได้รับแจ้งเบำะแสกำร
กระท้ำควำมผิดแต่อยำ่งใด 
  

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

 บริษัทได้ค้ำนงึถึงกำรได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ โปร่งใส  กำรเขำ้ถึงข้อมูลได้งำ่ย เทำ่เทียมกัน และ
ควำมน่ำเชื่อถือ  โดยบริษัทได้ดำ้เนินกำร  

1. เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำ้ปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำ้ปี ผ่ำนช่องทำงของตลำด

หลักทรัพย์ ฯ และผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ ของบริษัท www.kslsugar.com  นอกจำกนี ในเว็บไซต์ของบริษัท ยงัมีกำร

น้ำเสนอข่ำวตำ่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบับริษัท และอุตสำหกรรม เพื่อเปน็ข้อมูลในกำรตัดสินใจ 

mailto:ia@kslgroup.com
http://www.kslsugar.com/
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2.   ในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมิไดถู้กส้ำนักงำน ก.ล.ต. หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ ด้ำเนินกำรเนื่องมำจำกกำรเปิดเผย
ข้อมูลไม่เป็นไปตำมข้อก้ำหนด ทั งนี  บริษัทได้มีกำรประเมินประสิทธิภำพของกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนกำรสอบถำม
ควำมคิดเห็นจำกบุคคลภำยนอก 

3. บริษัทเปิดเผยข้อมูลเพิม่เตมิ ทั งในส่วนของหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย นโยบำยกำร
จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร นโยบำยกำรก้ำกับดูแลโดยสรุป นโยบำยเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและสังคม และกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยที่กำ้หนด จรรยำบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวัตกิำรอบรมกรรมกำร    

4. จัดใหม้ีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่ไปกับรำยงำนของผู้สอบ
บัญชีในรำยงำนประจำ้ปี ซึง่มีเนื อหำรับรองกำรปฏิบัติตำมหลักกำรบัญชี และมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมขี้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นจริงตำมมำตรฐำนกำรบัญชี โดยรำยงำนดงักล่ำวลงนำมโดยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร 

5.  ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วย ข้อมูลองค์กร โครงสร้ำงกำรถือหุ้น โครงสร้ำงคณะกรรมกำร วิสัยทัศน์ / 
ภำรกิจ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ นโยบำยกำรก้ำกับดูแลกจิกำรและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่กำ้หนด จรรยำบรรณธุรกจิ 
ข้อมูลนักลงทุน นโยบำยเกีย่วกับส่ิงแวดล้อมและสังคม รำยงำนประจ้ำปี งบกำรเงิน และขำ่วสำรท่ีบริษัทเผยแพร่ โดยมีทั ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  

6. บริษัทตระหนักถงึควำมส้ำคัญในกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศแกผู้่ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทรำบข้อมูลท่ี
ถูกต้อง โปร่งใส และทั่วถึง บริษัทจึงจดัทีมงำนเพื่อรับผิดชอบติดตอ่ประสำนงำนกับผู้ลงทุนและผู้ถอืหุ้น โดยสำมำรถติดต่อ

ได้ที่ Email: ir@kslgroup.com  หรือติดต่อที ่

 

1. นำยมชีัย ปิยะวิเศษพ ัน ์ หมำยเลขโทรศัพท์ 02-642-6230 ต่อ 279 

     Email: meechai@kslgroup.com 

 2. นำยชนะชัย ชตุิมำวรพันธ ์ หมำยเลขโทรศัพท์ 02-642-6230 ต่อ 294   

Email: chanachai@kslgroup.com  

 3. นำยชลัช ชินธรรมมิตร ์ หมำยเลขโทรศัพท์ 02-642-6230 ต่อ 291 

     Email: chalush@kslgroup.com 

 

 เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทได้ดีขึ นและสำมำรถน้ำไปถ่ำยทอดต่อนักลงทุนท่ีสนใจได ้   บริษัทจงึ
จัดท้ำแผนงำนนักลงทุนสัมพันธป์ระจ้ำปี โดยมกีำรประชมุนักวิเครำะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมำส ณ ห้องประชุมของ
บริษัท นอกจำกนี  บริษัทจัดให้มกีำรประชุมชี แจงผลกำรด้ำเนินงำนท่ีตลำดหลักทรัพย์   เพื่อเปิดโอกำสให้นักลงทุนรำยย่อย
ได้รับข้อมูลของบริษัท รวมถึงสอบถำมผลกำรด้ำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรตำ่ง ๆ ได ้

 ส้ำหรับนักลงทุนต่ำงประเทศ บริษัทประสำนงำนร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทวเิครำะห์หลักทรัพย์ในกำร
จัดท้ำแผน เพื่อร่วมเดินทำงในกำรน้ำเสนอผลกำรดำ้เนินงำนของบริษัทและควำมกำ้วหน้ำของโครงกำรของบริษัท โดยในปี

mailto:ir@kslgroup.com
mailto:chanachai@kslgroup.com
mailto:chalush@kslgroup.com
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ที่ผ่ำนมำ บริษัทเขำ้ร่วมประชุมชี แจงผลกำรดำ้เนินงำนและควำมก้ำวหน้ำที่ยุโรปและเอเชยี ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ยิ่งไปกว่ำนั น บริษัทเปิดโอกำสให้นักลงทุนทั งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ สำมำรถเขำ้พบเพื่อขอข้อมูลรำยละเอียดและเยี่ยมชมกจิกำรของบรษิัท ซึง่สำมำรถทำ้ตำรำงนดัหมำย
ล่วงหน้ำ ผ่ำนทีมงำนนักลงทุนสัมพันธ์ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยด้ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corperate  
Social Responsibility : CSR) ด้วยควำมตระหนักและให้ควำมส้ำคัญในกำรสนับสนุนกำรด้ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ
ชุมชนโดยรอบ รวมทั งใส่ใจดูแลส่ิงแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยยึดหลักกำรด้ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม 
เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงำน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจกำรอยู่    
ลูกค้ำ คู่ค้ำ และหน่วยงำนภำครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชำติ 

ทำงบริษัทฯ มุ่งมั่นพั นำธุรกิจน ้ำตำลและธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ โดยควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ
ปฏิบัติตำมข้อก้ำหนดกฎหมำย หรือข้อก้ำหนดอื่นๆ รวมทั งแนวปฏิบัติสำกลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพั นำสร้ำงรำกฐำนของควำม
รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม รำยละเอียดดังนี  

1. การก ากับดูแลองค์กร : บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของโรงงำนผลิตน ้ำตำลในประเทศไทย ด้วยกำร
สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรด้ำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่ำและส่งเสริมกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืนขององค์กร รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรที่ดีอันเป็นสำกลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย 
ทั งนี เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยและด้ำรงรักษำควำมเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่ำพื นฐำนขององค์กรชั นน้ำ 

 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ ให้ควำมส้ำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั นพื นฐำน เพื่อส่งเสริมกำรเคำรพต่อสิทธิ
และเสรีภำพ ด้วยกำรไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมควำมเสมอภำค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั น ไม่ใช้แรงงำนเด็ก และ
ต่อต้ำนกำรคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

 

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทฯ มีกำรก้ำกับดูแลให้ค่ำจ้ำงอยู่ในระดับที่เหมำะอุตสำหกรรม
ของไทย กำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้ำง และกำรจัดระเบียบองค์กรนั นจะด้ำเนินกำรอย่ำงรับผิดชอบโดยอยู่
ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยไทยรวมทั งปฏิบัติตำมกฎหมำย  

บริษัทฯ จัดตั งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรเพื่อให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนด้ำนสวัสดิกำรเป็นส่ือกลำงให้
ควำมช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิกำรต่ำงๆแก่พนักงำนและดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตกำรท้ำงำนท่ีดีสำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุข รวมทั งยังมีกำรจัดตั งกองทุนส้ำรองเลี ยงชีพ เพื่อสร้ำงหลักประกันให้พนักงำน 
นอกจำกนี  ในปี 2556 บริษัทฯ ยังได้ใบรับรอง มรท.8001-2546 มำตรฐำนแรงงำนไทย ระดับสมบูรณ์ ขั นสูงสุดจำกกรม
สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำนฯ 

บริษัทฯ ให้ควำมส้ำคัญกับกำรดูแลเรื่องควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในกำรท้ำงำนโดยมีกำรจัดตั ง 
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและส่ิงแวดล้อมในกลุ่มโรงงำน   เพื่อด้ำเนินงำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและ
สุขอนำมัยที่ดีแก่พนักงำนโดยจัดให้มีกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยของสถำนที่ท้ำงำนสม่้ำเสมอ  ติดตั งระบบสัญญำณ
เตือนภัยภำยในอำคำรถังดับเพลิงประตูหนีไฟตลอดจนจัดให้มีกำรฝึกซ้อมดับเพลิงเบื องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็น
ประจ้ำทุกปี และในส่วนของโรงงำน ยึดหลักปฏิบัติเดียวกัน โดยเน้นข้อบังคับเกี่ยวข้องกับอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
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อย่ำงเคร่งครัด สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท้ำงำนท่ีมีควำมปลอดภัยส้ำหรับพนักงำน ผู้รับเหมำ และผู้มำเยี่ยมชมโรงงำน โดย
มีมำตรกำรควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจำกอุบัติเหตุ และอันตรำยที่อำจเกิดขึ นได้ รวมทั งมีกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมเพื่อ
พั นำพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยของกลุ่มโรงงำนทั งหมด เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
โดยปฏิบัติตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทำงด้ำนส่ิงแวดล้อมต่ำงๆ จัดระบบภำยในเพื่อขจัดปัญหำส่ิงแวดล้อม
อย่ำงมีระบบและประสิทธิภำพ พร้อมกำรตรวจสอบ ตรวจวัดด้ำนส่ิงแวดล้อมจำกกำรด้ำเนินกิจกำร เพื่อน้ำไป
พิจำรณำปรับปรุงและพั นำให้ดียิ่งๆ ขึ นต่อไป  เช่น โรงงำนน ้ำตำล จะมีฝุ่นจำกกำรเผำไหม้ของหม้อไอน ้ำ 
บริษัทฯ จึงมีมำตรกำรในจัดกำรโดยใช้เทคโนโลยี  เช่น กรณีฝุ่นกำกอ้อย หรือฝุ่นจำกกำรเผำไหม้ภำยในโรงงำน 
ทำงบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีระบบบ้ำบัดอำกำศแบบเปียก (Wet Scrubber)   เป็นต้น  ส่วนโรงงำนเอทำนอล จะมีน ้ำ
เสียที่ได้จำกกระบวนกำรผลิต จึงได้มีกำรน้ำไปผสมกับกำกหม้อกรองจำก โรงงำนน ้ำตำล ผ่ำนกระบวนกำร
กลำยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ สร้ำงประโยชน์ให้ชำวไร่ได้ต่อไป เป็นต้น 

กรณีที่มีโครงกำรใหม่เกิดขึ น ซึ่งอำจส่งผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมต่อชุมชน ทำงบริษัทฯ ได้ก้ำหนดหลักเกณฑ์ 
ที่จะต้องมีกำรศึกษำปัจจัยด้ำนส่ิงแวดล้อมและสังคม   และกระบวนกำรลดผลกระทบพร้อมศึกษำควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำร โดยบริษัทฯ ได้มีกำรท้ำ   Environmental Impact Assessment : EIA  คือ กำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ทั งในทำงบวกและทำงลบ จำกกำรพั นำโครงกำรท่ีส้ำคัญ เพื่อก้ำหนดมำตรกำรป้องกัน และแก้ไขปรับปรุงส่ิงแวดล้อมให้
ดีขึ น  

5. การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม :  บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรด้ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรมและมีจริยธรรม 

ใส่ใจในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย เคำรพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง 

 
6. ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดหา : บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรผลิตที่มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัยสูงสุด เพื่อควำม

พอใจสูงสุดของลูกค้ำ มีควำมจริงใจต่อกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของลูกค้ำ รวมทั งพยำยำมในกำรแก้ไขข้อบกพรอ่ง
ต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ นจำกกำรผลิต และ/หรือกำรบริกำร ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีควำมคำดหวังที่จะได้รับ
สินค้ำ และบริกำรในลักษณะเดียวกันนี จำกบริษัทผู้จัดหำสินค้ำโดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับ
ลูกค้ำ และผู้จัดหำ 

 

7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : บริษัทฯ จะพิจำรณำควำมต้องกำรของชุมชน ส่งเสริมบุคคลำกรเพื่อ
เป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถำนประกอบกำรในกำรพั นำด้ำนกำรศึกษำ วั นธรรม สังคม 
และมีส่วนในกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ น พร้อมทั งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนมีส่วนร่วม
ท้ำงำนอำสำสมัคร และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ร่วมกับชุมชน 

 

นอกจำกนี  นโยบำยหลักของผู้บริหำร ในกำรพั นำชุมชนนั นคือ กำรเผยแพร่ศำสตร์พระรำชำ โดย  
กำรน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ผ่ำนกำรฝึกอบรมแบบปฏิบัติจริงกับช ำวไร่ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป  
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โดยให้เห็นถึงประโยชน์ของกำรน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับกำรด้ำเนินชีวิต ซึ่งบริษัทฯ ได้มีกำรจัดตั ง
ศูนย์กสิกรรมธรรมชำติ เค.เอส.แอล.ริเวอร์แคว จ.กำญจนบุรี เป็นหนึ่งในเครือข่ำยมูลนิธิกสิกรรมธรรมชำติ  มีหน้ำที่ในกำร
เผยแพรห่ลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ  รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของบริษัทฯ 
ที่ให้ควำมสนใจและน้ำควำมรู้ที่ได้ไปพั นำชุมชนต่อไป 

 กำรพั นำและต่อยอดควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่องเช่นนี   ส่งผลให้กำรด้ำเนินธุรกิจของบริษัท  
น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)  เติบโตอย่ำงมั่นคง เพื่อสร้ำงผลตอบแทน คุณภำพที่ดีของสินค้ำ และกำรบริกำร  
ที่ดีให้กับลูกค้ำ นักลงทุน คู่ค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งหมด ควบคู่กับกำรพั นำดูแลพนักงำนและสังคม ให้ได้รับโอกำส  
ที่ดีในกำรพั นำคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
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11. การควบคุมภายในและการบรหิารจัดการความเสี่ยง 
 
การควบคุมภายใน 
 

บริษัทฯ ได้ให้ควำมส้ำคัญต่อกำรบริหำรธุรกิจโดยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถ
รักษำไว้ได้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงำน และผู้มีส่วนร่วมต่ำงๆ กับธุรกิจของบริษัท เนื่องจำกระบบควบคุมภำยใน
ที่เริ่มต้นจำกใช้หลักกำรก้ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยระมัดระวังต่อควำมเส่ียงทำงธุรกิจ และกำรด้ำเนินกำร จะช่วยเกื อหนุน
ต่อประสิทธผิล และประสิทธภิำพของธุรกิจทั งในด้ำนกำรเงิน และกำรด้ำเนินกำร เพื่อให้มั่นใจได้ถึงกำรบรรลุเป้ำประสงค์ที่
องค์กรก้ำหนด 

 

ในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรฯ ได้ประเมินควำม
เพียงพอของระบบควบคุมภำยในจำกรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้มีกำรพิจำรณำในที่ประชุมครั งที่ 5/2556 
เมื่อวันท่ี 20 ธันวำคม 2556 กำรพิจำรณำใช้ผลตำมแบบประเมินที่ส้ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และประกำศใช้เมื่อเดือน
สิงหำคม 2556 ตำมกรอบแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรควบคุมภำยในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของ
ระบบควบคุมภำยใน 5 ด้ำน คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมินควำมเส่ียงกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน 

 

ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำมที่มีกำรขยำยควำมเป็นหลักกำรย่อยๆอีก 17 
หลักกำรจำกผลกำรพิจำรณำ คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ ระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทอยู่ในเกณฑ์เพียงพอ
โดยเฉพำะในเรื่องกำรท้ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวรวมทั งกำร
ติดตำม ควบคุม ดูแลกำรด้ำเนินงำนของบริษัทย่อยเพื่อป้องกันกำรที่กรรมกำร หรือผู้บริหำรน้ำทรัพย์สินของบริษัท และ
บริษัทย่อยไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอ้ำนำจ 

 

ส้ำหรับกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งเป็นส่วนส้ำคัญของระบบควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แต่งตั งนำย
ศิวะรักษ์ พินิจำรมณ์ เป็นหัวหน้ำส้ำนักตรวจสอบภำยในโดยมีคุณสมบัติตำมข้อมูลและประวัติในเอกสำรแนบ 3 นำยศิวะ
รักษ์ฯได้ให้นโยบำยกำรตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนของสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในสำกล หรือ The Institute of 
Internal Auditor ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในเชิงของกำรด้ำเนินธุรกิจได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพประสิทธิผล มีรำยงำนทั งภำยในและภำยนอกที่ถูกต้องครบถ้วน รวมทั งปฏิบัติตำมกฎระเบียบและกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด 

 

ตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ้ำนำจในกำรให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั ง ถอดถอน และโยกย้ำยหัวหน้ำส้ำนักตรวจสอบภำยใน ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั งที่ 5/2556 
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เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติของหัวหน้ำส้ำนักตรวจสอบภำยใน และมี
ควำมเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทฯ เป็นผู้ก้ำหนดนโยบำย และกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงให้ฝ่ำย
จัดกำรน้ำไปปฏิบัติ ฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรก้ำหนดและออกแบบระบบงำน รวมทั งกำรระบุปัจจัยเส่ียง ซึ่งกำร
วำงแผนกำรด้ำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงำนโดยค้ำนึงถึงปัจจัยเส่ียงด้วยนี  ช่วยให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถออกแบบระบบที่มีจุด
ควบคุมเพื่อควบคุมควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยรำยละเอียดปัจจัยควำมเส่ียงได้มีกำรระบุไว้แล้ว 

 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงครั งที่ 3/2556 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้อนุมัติคู่มือกำร
บริหำรควำมเส่ียงที่จัดท้ำโดยที่ปรึกษำที่มีควำมช้ำนำญในระดับสำกลและเสนอให้ตั งคณะท้ำงำนรวมทั งหน่วยงำนเพื่อ
รับผิดชอบในกำรพั นำกำรบริหำรควำมให้สอดคล้องกับกำรก้ำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและส่วนงำนต่ำงๆ 

 

บริษัทฯ ยังได้รับกำรสนับสนุนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องกำรพั นำกำรก้ำกับดูแลที่ดี โดยให้
บริษัท TRIS สอบทำนกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรก้ำกับดูแลที่ดี ในช่วงเวลำ
ตั งแต่เดือนสิงหำคม ถึงเดือนกันยำยน 2556 ผลกำรสอบทำนพบว่ำ บริษัทได้มีกำรพั นำในระดับที่ดีมำก 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

รำยกำรระหว่ำงกันทีเ่ปิดเผยในส่วนนี เป็นรำยกำรระหว่ำงกันในระหว่ำงปี 2556 และ 2555 สิ นสุดวนัท่ี 31 ตุลำคม ของแต่ละปี ประกอบด้วย รำยกำรระหวำ่งบริษัท และบริษัทย่อย กับบริษัท
ร่วมและบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง ดังต่อไปนี  

 
ลักษณะความสัมพนัธข์องบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั สิน้สุดวนัที่ 31 ตลุาคม 2556 

บริษัทย่อย 

บริษัทที่มีรายการระหว่างกนั ลักษณะความสัมพนัธ ์

บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ้ากัด 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายและ
กากน ้าตาล 

บริษัทถือหุ้นในบริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ้ากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 90.21 ทั งนี  มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่  
ซึ่งได้แก่ผู้เก่ียวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 9.79 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย
ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน 

บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ้ากัด 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายและ
กากน ้าตาล 

บริษัทถือหุ้นในบริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ้ากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 95.78 ทั งนี  มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท 
ถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เก่ียวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 4.22 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั น รายการระหว่างบริษัท  
และบริษัทย่อยไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน 

บริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากัด 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายและ
กากน ้าตาล  

บริษัทถือหุ้นในบริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.61 ทั งนี  มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้น
อยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เก่ียวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.39 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนั น รายการระหว่างบริษัท และบริษัท
ย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน 

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ้ากัด 

ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทั ง
จัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรและเป็นศูนย์ฝึกอบรม
และสัมมนา 
 

 

บริษัทถือหุ้นในบริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ้ากัดในอัตราส่วนร้อยละ 40.77 บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ้ากัด ถือหุ้นร้อยละ 55.70  
ทั งนี  มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่งได้แก่ผู้เก่ียวข้องกับกรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 0.91 ซึ่งน้อยกว่า
ร้อยละ 10 ดังนั น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน 
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บริษัทที่มีรายการระหว่างกนั ลักษณะความสัมพนัธ ์

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จ้ากัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและคลังสินค้า รวมทั ง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 23.82 ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 38.36 และมีกรรมการร่วมกันคือ  
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์  นายสมชาย ชินธรรมมิตร์  และนายชลัช ชินธรรมมิตร์  

บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ ง จ้ากัด  
ประกอบธุรกิจตัวแทนในการส่งออกน ้าตาลทราย 

เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 33.87 บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ้ากัด ถือหุ้นร้อยละ 23.11 บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย 
จ้ากัด ถือหุ้นร้อยละ 16.04 และบริษัท น ้าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ้ากัด ถือหุ้นร้อยละ 9.60 ทั งนี มีกรรมการร่วมกันคือ นายจ้ารูญ ชิน
ธรรมมิตร์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จ้ากัด 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายและ
กากน ้าตาล และด้าเนินกิจการทางการเกษตร  

บริษัทถือหุ้นใน บริษัทน ้าตาลสะหวันนะเขด จ้ากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 98.49 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้น 

ในบริษัทย่อย ดังนั น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน  

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายและ
กากน ้าตาล  

บริษัทถือหุ้นใน  Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  ในอัตราส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้น 
ในบริษัทย่อย ดังนั น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน 

Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
ประกอบธุรกิจเพาะปลูกอ้อย  

บริษัทถือหุ้นทางอ้อมใน  Koh Kong Plantation Co., Ltd.  ในอัตราส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือ
หุ้นในบริษัทย่อย ดังนั น รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหว่างกัน 

 
บริษัทร่วม 

บริษัทที่มีรายการระหว่างกนั ลักษณะความสัมพนัธ ์

บริษัท แชมเป้ียนฟอร์เมเตชั่น จ้ากัด 

ประกอบธุรกิจผลิตกรดกลูตามิค ผงชูรส (ปัจจุบัน
บริษัทมิได้มีธุรกรรม แต่เสมือนบริษัทโฮลดิ ง เข้า
ไปถือหุ้นในบริษัท จันทบุรีสตาร์ท จ้ากัด ซึ่งผลิต
แป้งมัน) 

เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 32.50 ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการซึ่งถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
18.00  ผู้ถือหุ้นใหญ่อ่ืน ได้แก่กลุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวัน และมีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ นายจ้ารูญ ชินธรรมมิตร์  
นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ และนายธวัทชัย โรจนะโชติกุล 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษัทที่มีรายการระหว่างกนั ลักษณะความสัมพนัธ ์

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ้ากัด 
เป็นผู้สนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศให้แก่บริษัทและบริษัทในกลุ่ม 

เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกันโดยบริษัทราชาเซรามิค จ้ากัดถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท ราชาชูรส จ้ากัด ถือหุ้นร้อยละ 50 ทั งนี   
มีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ นายชาตรี ชินธรรมมิตร์  

บริษัท ราชาเซรามิค จ้ากัด 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
เซรามิค 

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51.31 และมีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ นายจ้ารูญ ชินธรรมมิตร์  
นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์  

บริษัท ราชาชูรส จ้ากัด 
ประกอบธุรกิจผลิตและจ้าหน่ายผงชูรส 

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 47.10 และมีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ นายจ้ารูญ ชินธรรมมิตร์  
นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จ้ากัด 

ประกอบธุรกิจโรงแรมและนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ 

เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 78.50 และมีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ นายจ้ารูญ ชินธรรมมิตร์  
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์  นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ และนายประภาส ชุติมาวรพันธ์ 

บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จ้ากัด 

ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าแปรรูป 
เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 93.01 ไม่มีกรรมการร่วมกัน  

บริษัท อมาโก้ จ้ากัด 

ประกอบธุรกิจจ้าหน่ายยาก้าจัดศัตรูพืช 
เป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ไม่มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ้ากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจจ้าหน่ายวัตถุดิบ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ส้าหรับโรงงานอุตสาหกรรม  

มีกรรมการร่วมกับบริษัทคือ นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย และนายการุณ  กิตติสถาพร 
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12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 
 

12.1.1.  รายการซ้ือ-ขายสินค้าและบริการตามปกตขิองธุรกจิ รวมถึงปริมาณรายการคงค้าง (ส าหรับป ีสิ้นสุดวนัที่ 31 ตลุาคม 2556 และ 2555) 
 

ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 56 31 ต.ค. 55 
บริษัท รำชำชูรส จ้ำกัด บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)  

 

- ขำยกำกน ้ำตำล 

- ยอดคงค้ำงเงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ  

28,690 

1,396 

- 

- 

บริษัท และบริษัทย่อยขำยกำกน ้ำตำลให้บริษัท รำชำชูรส เพื่อน้ำไปใช้
เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต ซึ่งกำรขำยสินค้ำดังกล่ำวเป็นไปตำมธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษัท รำคำท่ีคิดระหว่ำงกันเป็นรำคำตลำดซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไป
ตำมกำรค้ำปกติท่ัวไป บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ้ำกัด - ขำยน ้ำตำลทรำย 29 - 

บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง จำ้กัด - ขำยน ้ำตำลทรำย 246 - 

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. - ขำยน ้ำตำลทรำยและกำกน ้ำตำล - 3,710 

บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จ้ำกัด บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)  - ค่ำสินค้ำอื่นๆ  เช่น ค่ำพัสดุ อะไหล ่

-  ลูกหนี กำรค้ำ ได้แก่ ค่ำขำยน ้ำตำล 

- ลูกหนี อื่น  ได้แก่ ค่ำพัสดุ อะไหล่  

- รำยได้รับล่วงหน้ำ 

- เงินประกันกำรเช่ำอำคำร 

127 

27 

14 

19 

90 

64 

26 

11 

- 

- 

บริษัทขำยสินค้ำอื่นๆ ได้แก่ พัสดุ อะไหล่ ให้แก่ บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี 
จ้ำกัด เพื่อน้ำไปใช้ในกำรผลิต  โดยรำคำท่ีขำยเป็นไปตำมรำคำต้นทุน 
รวมกับค่ำบริหำรจัดกำร 

 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)  บริษัท รำชำชูรส จ้ำกัด - ค่ำเคมีภัณฑ์ และค่ำน ้ำด่ืม 

- เจ้ำหนี อื่น ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด 

237 

12 

80 

43 

กลุ่มบริษัทซื อสินค้ำเคมีภัณฑ์ ได้แก่ โซดำไฟ และกรดเกลือ จำกบริษัท
รำชำชูรส จ้ำกัด เพื่อใช้ส้ำหรับล้ำงเครื่องจักรภำยในโรงงำนน ้ำตำล โดย
บริษัทได้มีกำรเปรียบเทียบรำคำขำยกับคู่ค้ำรำยอื่น ผลปรำกฏว่ำรำคำ
ขำยของบริษัท รำชำชูรส ถูกกว่ำ เน่ืองจำกเคมีภัณฑ์เป็นผลพลอยได้จำก
กำรผลิตของบริษัท รำชำชูรส 

 

บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ้ำกัด  - ค่ำเคมีภัณฑ์  และค่ำน ้ำด่ืม 

- เจ้ำหนี อื่น ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด 

488 

2 

450 

- 

บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ้ำกัด - ค่ำเคมีภัณฑ์ และค่ำน ้ำด่ืม 58 426 
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ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 56 31 ต.ค. 55 
บริษัท น ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ้ำกัด - ค่ำเคมีภัณฑ์ และค่ำน ้ำด่ืม 

- เจ้ำหนี กำรค้ำ 

- เจ้ำหนี อื่น ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด 

 

20 

- 

8 

13 

3 

- 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต 
เทรดดิ ง จ้ำกัด 

- ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 

 

3,288 3,708 ตำมพรบ.อ้อยและน ้ำตำล กำรส่งออกน ้ำตำลต้องท้ำผ่ำนบริษัทท่ี กอน.
อนุญำตเท่ำนั น กลุ่มบริษัทและบริษัท ประจวบ อุตสำหกรรม จ้ำกัด จึง
ได้ตั งบริษัท  เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต  เทรดดิ ง  จ้ำกัด ขึ นมำ  เพื่อเป็น
ตัวแทนจัดกำรสินค้ำและด้ำเนินกำรเรื่องเอกสำรกำรส่งออกเท่ำนั น โดย
บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ ง จ้ำกัด คิดค่ำบริกำรกับบริษัทใน
กลุ่มตำมปริมำณสินค้ำ ซึ่งเป็นไปตำมรำคำทุน รวมค่ำบริหำรจัดกำร 

บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ้ำกัด  - ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 2,464 1,063 

บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ้ำกัด  - ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 

 

4,261 3,481  

บริษัท น ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ้ำกัด  - ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 

 

297 337  

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. - ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 

 

 

830 502 

บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขต จ้ำกัด - ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 

 

301 355 

บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ำกัด  - ค่ำบริกำรเพื่อส่งออก 

 

774 -  
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ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 56 31 ต.ค. 55 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด (มหำชน) 

และบริษัทย่อย 

 

- ค่ำฝำกสินค้ำและขนถ่ำยน ้ำตำล 

เพื่อส่งออก 

- เจ้ำหนี อื่น 

- -ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 

40,675 

 

1,840 

138 

18,813 

 

- 

- 

บริษัทมีควำมจ้ำเป็นท่ีต้องใช้ท่ำเทียบเรือ และบริกำรขนถ่ำยน ้ำตำลเพื่อ
ส่งออกให้กลุ่มโรงงำนน ้ำตำล บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด ก้ำหนด
ค่ำบริกำรฝำกสินค้ำและค่ำขนถำ่ยน ้ำตำลเพื่อส่งออก จำกปริมำณสินค้ำ
และระยะเวลำกำรฝำก ซึ่งเป็นไปตำมรำคำตลำดและมีเงื่อนไขเป็นไปตำม
กำรค้ำปกติท่ัวไป 

 

 

 

บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ้ำกัด - ค่ำฝำกสินค้ำและขนถ่ำยน ้ำตำล 

เพื่อส่งออก 

12,922 10,201 

บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ้ำกัด - ค่ำฝำกสินค้ำและขนถ่ำยน ้ำตำล 

เพื่อส่งออก 

31,976 24,311 

บริษัท น ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ้ำกัด - ค่ำฝำกสินค้ำและขนถ่ำยน ้ำตำล 

เพื่อส่งออก 

- ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 

6,445 

 

61 

5,684 

 

- 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ้ำกัด - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์  

- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ 

- เจ้ำหนี อื่น 

3,568 

210 

- 

5,300 

- 

4 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ ได้จัดตั งขึ นเพื่อเป็นศูนย์บริกำร
คอมพิวเตอร์ให้บริกำรภำยในกลุ่มบริษัท  บริษัทมีกำรก้ำหนดรำคำ
ค่ำบริกำรระหว่ำงกันโดยค้ำนวณจำกต้นทุนเงินลงทุนและกำรด้ำเนินงำน
ของบริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จ้ำกัด และน้ำตัวเลขท่ีได้มำ
จัดสรรเพื่อคิดค่ำบริกำรตำมปริมำณกำรใช้งำนจริงของแต่ละบริษัท 

บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ้ำกัด 
 
 

 - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร ์

- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ 

1,270 

58 

2,198 

- 

 

บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ้ำกัด  - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร ์

- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ 

2,296 

142 

3,015 

- 
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ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 56 31 ต.ค. 55 
บริษัท น ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ้ำกัด - ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร ์

- ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ 

1,209 

54 

1,201 

- 

 

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ้ำกัด - ค่ำจัดกำรคอมพวิเตอร ์ 11 17 

บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จ้ำกัด - ค่ำจัดกำรคอมพวิเตอร ์ 179 95 

บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขต จ้ำกัด - ค่ำจัดกำรคอมพวิเตอร ์

- เจ้ำหนีอื่น 

444 

- 

490 

37 

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. - ค่ำจัดกำรคอมพวิเตอร ์ 471 481 

Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
 

- ค่ำจัดกำรคอมพวิเตอร ์ 135 185 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ้ำกัด (มหำชน) - ค่ำเคมีภัณฑ์และอะไหล่เครื่องจักร  

- เจ้ำหนี อื่น ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด 

24,628 

126 

7,654 

259 

บริษัทซื อเคมีภัณฑ์และอะไหล่เครื่องจักรจำกบริษัท สหมิตรเครื่องกล 
จ้ำกัด (มหำชน) เพื่อใช้ในกำรผลิตน ้ำตำล บริษัทได้มีกำรเปรียบเทียบ
รำคำขำยกับคู่ค้ำรำยอื่น ผลปรำกฏว่ำรำคำขำยของบริษัทสหมิตร
เครื่องกล จ้ำกัด (มหำชน) ถูกกว่ำ 

 

บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ้ำกัด 
 
 

- ค่ำเคมีภัณฑ์และอะไหล่เครื่องจักร  

- เจ้ำหนี อื่น ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด 

1,546 

1,406 

- 

- 

บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ้ำกัด - ค่ำเคมีภัณฑ์และอะไหล่เครื่องจักร  
 

24 28 
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12.1.2. ค่าเช่าพืน้ที่ (ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และ 2555)  

 
ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการท่ีส าคัญ มูลค่าของรายการ (พันบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 56 31 ต.ค. 55 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)  บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ้ำกัด เช่ำพื นท่ีส้ำนักงำน  202.84 ตำรำงเมตร 

และท่ีจอดรถ  ตำรำงเมตรละ 250 และ 200 บำท ตำมล้ำดับ  
ต่อสัญญำทุก 1 ปี (01/09/56-31/08/57) 

619 612 บริษัทให้พื นท่ีเช่ำแก่บริษัทในกลุม่เป็นระยะเวลำนำนแล้ว 
เน่ืองจำกต้องกำรให้บรษิัทในกลุ่มตั งส้ำนักงำนในพื นท่ี
เดียวกัน เพื่อสะดวกในกำรบริหำรจัดกำร โดยคิดค่ำเช่ำ
ตำมรำคำตลำดและมเีงื่อนไขเป็นไปตำมกำรค้ำปกติ
ท่ัวไป ณ.วันท่ีเริม่ท้ำสัญญำเช่ำครั งแรก โดยเงื่อนไขต่ำงๆ
ท่ีเกี่ยวกับกำรเช่ำพื นท่ีและทรัพย์สินได้กำ้หนดให้เป็นไป
ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกันโดยค้ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทเป็นส้ำคัญ 

บริษัท รำชำเซรำมิค จ้ำกัด เช่ำพื นท่ีส้ำนักงำน 495.54 ตำรำงเมตร 
และท่ีจอดรถ  ตำรำงเมตรละ 242 บำท ต่อสัญญำทุก 1 ปี 
(01/01/56 - 31/12/56) 

1,440 1,440 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอทีเซ็นเตอร ์
จ้ำกัด 

เช่ำพื นท่ีส้ำนักงำน 202.84 ตำรำงเมตร  
และท่ีจอดรถ ตำรำงเมตรละ 200 บำท ต่อสัญญำทุก 1 ปี 
(01/03/56 – 28/02/57) 

609 372 

บริษัท อมำโก ้จ้ำกัด เช่ำท่ีดิน 536 ตำรำงเมตร รำคำ 1,650 บำทต่อเดือน อำยุ
สัญญำ 20 ป ี(01/02/47-31/01/67) รำคำปรับขึ น 10 % ทุกๆ 
3 ปี  

23 20 

บริษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จ้ำกัด เช่ำท่ีดิน 1,728 ตำรำงวำ รำคำ 90,200 และ 82,000 บำทต่อ
ปี ตำมล้ำดับ ต่อสัญญำทุก 3 ป ี(15/01/54-14/01/57) รำคำ
ปรับขึ น 10 % ทุกๆ 3 ปี 

90 90 

บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ้ำกัด บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง 
จ้ำกัด 

เช่ำพื นท่ีส้ำนักงำน พร้อมเฟอนิเจอร์ 30.00 ตำรำงเมตร  
ตำรำงเมตรละ 300 บำท ต่อสัญญำ ทุก1 ปี (01/09/56-
31/08/57) 

108 108 บริษัทให้พื นท่ีเช่ำแก่บริษัทในกลุม่เป็นระยะเวลำนำนแล้ว 
เน่ืองจำกต้องกำรให้บรษิัทในกลุ่มตั งส้ำนักงำนในพื นท่ี
เดียวกัน เพื่อสะดวกในกำรบริหำรจัดกำร โดยคิดค่ำเช่ำ
ตำมรำคำตลำด และมเีงื่อนไขเป็นไปตำมกำรค้ำปกติ
ท่ัวไป ณ.วันท่ีเริม่ท้ำสัญญำเช่ำครั งแรก โดยเงื่อนไขต่ำงๆ
ท่ีเกี่ยวกับกำรเช่ำพื นท่ีและทรัพย์สินได้กำ้หนดให้เป็นไป
ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกันโดยค้ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทเป็นส้ำคัญของบรษิัทเป็นส้ำคัญ 
 
 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)  แบบ 56 - 1 

หน้ำ 91 

 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการท่ีส าคัญ มูลค่าของรายการ (พันบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
31 ต.ค. 56 31 ต.ค. 55 

 

บริษัท แชมเปีย้นเฟอร์เมนเตชั่น จ้ำกัด บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ้ำกัด ค่ำเช่ำท่ีดิน  270 ไร่ รำคำไร่ละ 500 บำท     ต่อสัญญำทุก 3 ป ี
(04/08/56 - 03/08/59) 

163 168 บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ้ำกัด เช่ำท่ีดินของบริษัท แชม
เปี้ยนฟอรเ์มนเตชั่น จ้ำกัด เพื่อใชเ้ป็นแปลงทดลองปลูก
และวิจัยพันธุ์อ้อย  ซึ่งค่ำเช่ำเป็นไปตำมรำคำท่ีตกลง
ร่วมกัน 
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12.1.3. เงินกู้ยืม / เงินใหกู้้ยืมระหว่างบริษัท บริษทัย่อยจากบรษิัทยอ่ย บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั (ส าหรับปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ตลุาคม 2556 และ 2555)   
                  หน่วย : พันบำท 
 

ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2556 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 55 

กู้เพิ่ม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 56 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม 
จ้ำกัด           

บริษัท เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต
เทรดดิ ง จ้ำกัด 

- 657,020 (657,020) - 3,138 บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ้ำกัดได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
ผ่ำนบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จ้ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจัดตั งขึ น
ตำมระเบียบข้อบังคับของรำชกำรในเรื่องกำรส่งออกน ้ำตำล โดย
บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จ้ำกัด ท้ำหน้ำท่ีเป็นบริษัทตัวกลำง 
(ผู้กู้) ในกำรขอวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกรรมกำรส่งออกกับทำงธนำคำร 
และปล่อยกู้ต่อให้แก่โรงงำนบริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ้ำกัด 
โดยบริษัทประจวบอุตสำหกรรม จ้ำกัด จะวำงค ้ำประกันเงินกู้กับ
ธนำคำรด้วยน ้ำตำลท่ีจะส่งออก และน้ำต๋ัวสัญญำใช้เงินมำวำงเพื่อ
เป็นหลักประกันท่ีบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ ง จ้ำกัด  
ทั งนี หลักประกันดังกล่ำวครอบคลุมวงเงินสินเชื่อ และไม่มีกำรคิด
ค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกันวงสินเชื่อระหว่ำงกัน  
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                                  หน่วย : พนับาท 
ส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2555 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 54 

กู้เพิ่ม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค 55 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ้ำกัด 
 
  
 

บริษัท เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต 
เทรดดิ ง จ้ำกัด 

- 
 

959,090 (959,090) - 4,394 บริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ้ำกัดได้รับกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินผ่ำนบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จ้ำกัด ซึ่งเป็น
บริษัทท่ีจัดตั งขึ นตำมระเบียบข้อบังคับของรำชกำรในเรื่องกำร
ส่งออกน ้ำตำล โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จ้ำกัด ท้ำ
หน้ำท่ีเป็นบริษัทตัวกลำง (ผู้กู้) ในกำรขอวงเงินสินเชื่อเพื่อ
ธุรกรรมกำรส่งออกกับทำงธนำคำร  และปล่อยกู้ต่อให้แก่
โรงงำนบริษัท ประจวบอุตสำหกรรม จ้ำกัด  โดยบริษัท
ประจวบอุตสำหกรรม จ้ำกัด จะวำงค ้ำประกันเงินกู้กับธนำคำร
ด้วยน ้ำตำลท่ีจะส่งออก และน้ำต๋ัวสัญญำใช้เงินมำวำงเพื่อ
เป็นหลักประกันท่ีบริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ ง 
จ้ำกัด  ทั งนี หลักประกันดังกล่ำวครอบคลุมวงเงินสินเชื่อ และ
ไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกันวงสินเชื่อระหว่ำงกนั 
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีมติเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกนัดังนี  

 
กรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำรำยกำรระหวำ่งกันของบริษัทในชว่งที่ผ่ำนมำ และไดใ้ห้ควำมเหน็ว่ำ เป็นรำยกำรท่ีมี

ควำมจำ้เป็นและสมเหตุสมผลในกำรท้ำรำยกำร ซึ่งรำยกำรท่ีเป็นรำยกำรค้ำตำมปกติของกำรด้ำเนินธุรกิจนั น บริษัทได้กำ้หนด
รำคำตำมรำคำตลำด  
 
นโยบำยกำรท้ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต 

 
1. รายการค้าตามปกติของการด าเนินธุรกิจ เช่น กำรใช้ท่ำเรือและคลังสินค้ำของบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด 

(มหำชน) และกำรซื อขำยน ้ำตำลระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย รำยกำรดังกล่ำวจะยังคงมีอยู่ในอนำคต ซึ่งบริษัทจะ
ด้ำเนินกำรโดยค้ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส้ำคัญ และรำคำที่คิดต้องเป็นไปตำมรำคำตลำด  

 
2. รายการเช่าพื้นที่และทรัพย์สิน จะเป็นไปตำมรำคำตลำด และเป็นรำคำค่ำเช่ำที่เท่ำกับกำรให้บุคคลอื่นเช่ำ 

 
3. รายการซื้อขายทรัพย์สินและเงินลงทุน รำยกำรซื อขำยทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริษัท เป็นรำยกำรเพิ่มทุนเพื่อ

รักษำสัดส่วนกำรถือหุ้นและกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจปัจจุบันที่มีอยู่และธุรกิจในอนำคต    ซึ่งนโยบำยที่ซื อขำย
ทรัพย์สินระหว่ำงกัน  และกำรซื อขำยเงินลงทุนระหว่ำงกัน จะค้ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส้ำคัญ และจะ
กระท้ำเท่ำที่จ้ำเป็นและเหมำะสม  

 
4. รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กำรกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง บริษัทจะกระท้ำเท่ำที่

จ้ำเป็นและเหมำะสม  โดยค้ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส้ำคัญ 
 

5. รายการพิเศษอื่นๆ เป็นรำยกำรอื่นๆ นอกเหนือจำกข้อ 1-4 
 

รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทหรอืบริษัทย่อยเกิดขึ นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์ มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดในอนำคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเปน็ผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำม
จ้ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนั น ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำ้นำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำง
กันที่อำจเกิดขึ น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหวำ่งกัน
ดังกล่ำว เพื่อน้ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี 
 

ทั งนี  รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ นในอนำคตนั น  คณะกรรมกำรบรษิัทจะปฏิบัตใิห้เป็นตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  และข้อบังคับ ประกำศ  คำ้ส่ัง  หรือข้อก้ำหนดของตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  รวมตลอด
ถึงกำรปฏิบัติตำมข้อกำ้หนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท้ำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน  และกำรได้มำหรือจ้ำหน่ำยทรัพย์สินที่ส้ำคัญ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย นอกจำกนี  บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตงุบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบ
บัญชีของบริษัท และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำ้ปี (56-1) ในปีต่อๆไป 
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โครงสร้างการถือหุน้ที่มีบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งถือหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 10 

 
จำกโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบัน ที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมบำงบริษทัยังมีกำรถือหุ้นโดย

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้เกินกว่ำร้อยละ 10 นั นมีรำยละเอียดดงัต่อไปนี  
 

1. บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด (มหำชน) มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จ้ำนวนร้อยละ 
38.36 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นนี เกิดขึ นมำนำนแล้ว โดยที่ นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์และครอบครัว ได้เข้ำไปถือ
หุ้นบริษัทไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด (มหำชน) เป็นลักษณะกำรลงทุนส่วนตัว และไม่ได้ถือแทนบริษัท ส่วน
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด (มหำชน) จ้ำนวนร้อยละ 
23.82 และไม่มีนโยบำยที่จะลงทุนเพิ่ม  ดังนั นจึงไม่สำมำรถที่จะปรับโครงสร้ำงได้และมิได้ให้กรรมกำรของ
บริษัทขำยหุ้นนั นให้กับบริษัท (ทั งนี  กำรที่กรรมกำรของบริษัทซื อหุ้นในบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด 
(มหำชน) เป็นกำรลงทุนส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท) นอกจำกนี  ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรไม่มีแรงจูงใจที่จะ
กระท้ำกำรใดๆ เพื่อถ่ำยเทผลประโยชน์ไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เนื่องจำกผู้ถือหุ้นและกรรมกำรส่วนใหญ่ของ
บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนมำกกว่ำบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด (มหำชน) นอกจำกนี ในบริษัท ไทยชูกำร์ 
เทอร์มิเนิ ลจ้ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ยังมีกรรมกำรอีกหลำยท่ำนที่มำจำก
บริษัทน ้ำตำลอื่นๆ ดังนั น จึงมีกำรคำนอ้ำนำจกันภำยในอยู่แล้วในทั ง 2 บริษัท ท้ำให้กำรท้ำรำยกำรระหว่ำง
บริษัทและบริษัทไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด (มหำชน)เป็นไปตำมรำคำและกลไลทำงกำรตลำด ซึ่งจะก่อให้ 
เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับทั ง 2 บริษัท 

 
2. บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ้ำกัด มีบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จ้ำนวนร้อยละ 18.00  

ผู้ถือหุ้นใหญ่อื่น ได้แก่กลุ่มนักธุรกิจชำวไต้หวัน ทั งนี  บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ้ำกัด เดิมมิได้มีธุรกรรม
อะไรยกเว้นมีที่ดินให้เช่ำ ต่อมำในปลำยปี 2547 บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จ้ำกัด ได้เข้ำลงทุนในธุรกิจ
แป้งมันซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน ้ำตำล โดยลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนให้รูปเงินปันผล ในอนำคต  

 
จะเห็นได้ว่ำ โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบันที่บำงบริษัทยังมีกำรถือหุ้น โดยบุคคลที่อำจมี

ควำมขัดแย้งเกินกว่ำร้อยละ 10 นั น เป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันบริษัทพยำยำมที่จะปรับโครงสร้ำงให้มีควำม
ขัดแย้งกันน้อยที่สุด ทั งนี  บริษัทมีนโยบำยเกี่ยวกับกำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนำคต โดยบริษัทจะเข้ำลงทุน
โดยตรงด้วยตัวเอง และไม่ให้บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเข้ำถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่ำที่ก้ำหนดเว้นแต่จะกระท้ำ
เท่ำที่จ้ำเป็นและเหมำะสม และค้ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส้ำคัญ  นอกจำกนี  บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งจะไม่เข้ำถือหุ้น
หรือลงทุนในธุรกิจที่จะท้ำให้เกิดควำมขัดแย้งกับทำงบริษัท หรือธุรกิจที่มีลักษณะเป็นกำรแข่งขันกับบริษัท 
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13. ข้อมูลการเงินที่ส าคัญ 
   

รอบบัญชีของบริษัทเริ่มวันท่ี 1 พฤศจิกำยน และสิ นสุดวันท่ี 31 ตลุำคม ของทกุป ี
 
13.1) รายงานของผู้สอบบัญช ี

 
1) ผู้สอบบัญชี 

ปี 2554   นำงสำววมิลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4067 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ้ำกดั 
ปี 2555   นำงสำววมิลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4067 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ้ำกดั 
ปี 2556   นำงสำววมิลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4067 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ้ำกดั 

 
2) สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชขีองผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ 

 
ปี 2554  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข  
 
ปี 2555  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข 
 
ปี 2556  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินโดยให้ควำมเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข 
 

13.2) สัดส่วนการถือหุน้ในบรษิัทย่อย และหลักเกณฑ์ในการท างบการเงินรวม 
 
(รำยละเอียดของงบกำรเงินทั งหมดนี สำมำรถศึกษำได้จำกงบกำรเงินแนบท้ำย) 

 

 งบกำรเงินปี 2554 งบกำรเงินปี 2555 และงบกำรเงินปี 2556 ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำ้นวนทั งสิ น 14 แห่ง (ไม่
รวมบริษัทย่อย ของบรษิัท ไทยชกูำร์ เทอร์มเินิ ล จ้ำกดั (มหำชน))  
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ตารางที่ 13.1: แสดงสัดสว่นการถือหุ้นของบริษทัทางตรงและทางออ้ม 

 
 อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น 
 2554 2555 2556 
บริษัท น ้ำตำลทำ่มะกำ จำ้กัด 90.21 90.21 90.21 
บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนวิกรุงไทย จ้ำกัด 95.78 95.78 95.78 
บริษัท น ้ำตำลนวิกว้ำงสุ้นหลี จ้ำกัด 98.61 98.61 98.61 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำ้กัด 80.31 80.31 91.02 
บริษัท เคเอสแอล เอก็ซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จำ้กดั 79.11 79.55 79.55 
บริษัท เคเอสแอล แมททเีรียล ซพัพลำยส์ จ้ำกดั* 100.00 100.00 100.00 
บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกดั 100.00 100.00 100.00 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำ้กดั 100.00 100.00 100.00 
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิ ง จำ้กัด 100.00 100.00 100.00 
บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขด จ้ำกัด 98.49 98.49 98.49 
บริษัท Koh Kong Plantation จ้ำกัด** 70.00 70.00 80.00 
บริษัท Koh Kong Sugar Industry จ้ำกดั 70.00 70.00 80.00 
บริษัท Wynn In Trading จ้ำกดั 100.00 100.00 100.00 
บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จ้ำกดั (มหำชน)*** 23.82 23.82 23.82 
 
หมำยเหต ุ
* ชื่อเดมิ บริษัท เคเอสแอล เคมี จ้ำกดั 
** ถือทำงอ้อมผ่ำน บริษัท วินน์ อิน เทรดดิ ง จำ้กดั 
*** อย่ำงไรก็ตำม ในบรษิัท ไทยชกูำร์ เทอร์มเินิ ล จ้ำกดั (มหำชน)  บริษัทย่อยซึง่เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งทรัพย์ ชื่อย่อ TSTE มีบริษัทย่อยของบริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มนิัล จ้ำกัด (มหำชน) อีก 5 บริษัท ได้แก่  
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ้ำกัด  ท้ำธุรกิจใหเ้ช่ำอสังหำริมทรัพย์ อตัรำกำรถือหุ้นรวมทั งทำงตรงและทำงอ้อม 23.11%  
บริษัท ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมัน จ้ำกัด ท้ำธุรกิจซื อ-ขำย ให้เชำ่ และพัฒนำอสังหำรมิทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงกลั่น
น ้ำมันปำล์ม อัตรำกำรถือหุ้นรวมทั งทำงตรงและทำงอ้อม 28.48% 
บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ้ำกดั (มหำชน) ท้ำธุรกจิใหเ้ชำ่อสังหำรมิทรัพย์ และธุรกิจผลิตแป้งสำลี อัตรำกำรถือหุ้นรวมทั ง
ทำงตรงและทำงอ้อม 16.59% เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ชื่อย่อ TMILL 
บริษัท ที เอส คลังสินค้ำ จำ้กัด ท้ำธุรกิจรับฝำกและขนถำ่ยสินคำ้ อัตรำกำรถือหุ้นรวมทั งทำงตรงและทำงอ้อม 19.30% 
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ้ำกัด ท้ำธุรกิจให้บริกำรขนส่ง บริกำรรักษำควำมปลอดภัย และโรงงำนผลิตถงุกระสอบ
พลำสติก  อัตรำกำรถือหุ้นรวมทั งทำงตรงและทำงอ้อม 30.58% 
รำยละเอียดสำมำรถดูไดจ้ำกข้อมูลบริษัทจดทะเบียน  บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จำ้กัด (มหำชน) (TSTE) และ บริษัท ที 
เอส ฟลำวมิลล์ จ้ำกัด (มหำชน) (TMILL) 
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13.3) งบก าไรขาดทนุ 
 
 ในภำพรวม ปี 2556 บริษัท มีรำยได้จำกกำรด้ำเนินงำนรวมทั งสิ น 18,941 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ ร้อย
ละ 15 โดยรำยได้จะมำจำกรำยได้จำกกำรขำย 18,586 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำรบริกำร 355 ล้ำนบำท บริษัทมีต้นทุน
รวมทั งสิ น 14,961 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 9 และมีรำยได้อื่น ๆ 777 ล้ำนบำท รวมบริษัทมีก้ำไรก่อนหัก
ค่ำใช้จ่ำยทั งสิ น 4,756 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ 
    

ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำร   บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 474 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 12 และมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 603 ล้ำนบำทลดลงร้อยละ 14 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 182 ล้ำนบำท ค่ำธรรมเนียมกองทุน 1,033 
ล้ำนบำท ท้ำให้บริษัทมีก้ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 2,464 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 35 

 
ในปี 2556 บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงิน 672 ล้ำนบำท เพิ่มขึ นร้อยละ 21 และภำระภำษีเงินได้นิติบุคคล 144 ล้ำน

บำท ลดลงร้อยละ 80   หักผู้ถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งขำดทุน 13 ล้ำนบำท ส่งผลให้ก้ำไรสุทธิในส่วนของบริษัท ลดลงร้อยละ 29  
จำกปีที่ผ่ำนมำที่ 2,354 ล้ำนบำท ลดลงเป็น 1,661 ล้ำนบำทในปี 2556 
 
ตารางที่ 13.2 : แสดงงบก าไรขาดทนุรวมของบริษทั และบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง  
 

 
  

เมื่อพิจำรณำในส่วนของโครงสรำ้งรำยได้จำกกำรดำ้เนินงำนทั งสิ น 18,941 ล้ำนบำท  บริษัทมีรำยได้จำกกำร
ขำยน ้ำตำลและกำกน ำ้ตำล 12,521 ล้ำนบำท  คิดเป็นร้อยละ 66 ของรำยได้ทั งหมด   รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลและ
เบนซิน 2,344 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 12 ของรำยได้ทั งหมด รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ ที่ซึ่งโรงไฟฟ้ำของบรษิัทจ้ำหน่ำย
ไฟฟ้ำให้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตตำมสัญญำซื อขำยไฟฟ้ำ จ้ำนวน 1,029 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5 รำยได้จำกกำรขำยแป้ง
สำลี น ้ำมันปำล์ม และกระสอบ 2,142 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 11 รำยได้ที่เหลือจะเป็นรำยได้จำกกำรขำยปุ๋ย รำยได้จำก
งำนบริกำร และรำยได้อื่นๆ  

งบก ำไรขำดทนุโดยสรุป 2556 2555 % 2554

ล้ำนบำท เปล่ียนแปลง

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 18,941.16          22,212.30          -15% 16,459.80          

ต้นทนุจำกกำรด ำเนินงำน (14,961.29)        (16,478.72)        -9% (11,596.39)        

ก ำไรขัน้ต้น 3,979.87            5,733.58            -31% 4,863.41            

รำยได้อืน ๆ 776.52               492.65               58% 312.64               

ก ำไรก่อนหักค่ำใช้จ่ำย 4,756.39           6,226.22           -24% 5,176.05           

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (473.73)             (535.38)             -12% (340.98)             

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (603.30)             (701.05)             -14% (604.96)             

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร (181.91)             (162.74)             12% (143.20)             

ค่ำธรรมเนียมกองทนุ (1,033.10)          (1,064.19)          -3% (812.83)             

ขำดทนุจำกสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (16.77)                

รวมค่ำใช้จ่ำย (2,292.04)          (2,463.37)          -7% (1,918.73)          

ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษเีงินได้ 2,464.35           3,762.85           -35% 3,257.31           

ต้นทนุทำงกำรเงิน (671.95)             (556.32)             21% (465.25)             

ส่วนแบ่งก ำไรบริษทัร่วม (0.17)                  (8.29)                  (9.17)                  

ภำษเีงินได้ (144.14)             (725.53)             -80% (750.69)             

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและอ่ืน ๆ 13.30                 (118.45)             (142.31)             

ก ำไรสุทธิ 1,661.39           2,354.26           -29% 1,889.89           

ก ำไรสุทธิต่อหุ้น 1.00                   1.50                   -33% 1.22                   

อัตรำก ำไรขัน้ต้น 21.01% 25.81% 29.55%

อัตรำก ำไรสุทธิ 8.77% 10.60% 11.48%
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ตารางที่ 13.3 : โครงสร้างรายได้ของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 
13.4) งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 
ตารางที่ 13.4 : สรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษทัและบริษัทย่อยของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 

ในปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 36,017 ล้ำนบำท เพิ่มขึ นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ 29,617 ล้ำนบำท  
เพิ่มขึ นเนื่องจำกกำรลงทุนใน ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์เพิม่ขึ น ซึ่งประกอบด้วยกำรลงทุนส่วนหน่ึง จำกโครงกำรสร้ำง
โรงงำนน ้ำตำลและโรงไฟฟ้ำทีจ่ังหวัดเลย โครงกำรขยำยกำ้ลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และปรับปรุงโรงงำนน ำ้ตำลเพื่อเพิม่
ควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อย ที่อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  โครงกำรลงทุนซื อตึกลเิบอร์ตี สแควร์ท่ีสีลม สินทรัพย์ที่
เพิ่มขึ นดงักล่ำว บริษัทมกีำรใชว้งเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน และกำรออกตรำสำรหนี  ส่งผลให้หนี สินรวมเพิ่มขึ นร้อยละ 

โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 2556 2555 % 2554

ล้ำนบำท เปล่ียนแปลง

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน

รำยได้จำกกำรขำยน้ ำตำล 12,408.08         66% 15,493.86         70% -20% 12,336.47         75%

รำยได้จำกกำรขำยกำกน้ ำตำล 30.28                 0% 146.11               1% -79% 312.05               2%

รำยได้อ่ืน ๆ จำกขำยน้ ำตำล 82.55                 0% 186.90               1% -56% 125.32               1%

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ 1,028.61           5% 859.88               4% 20% 482.80               3%

รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลและเบนซิน 2,343.70           12% 1,818.17           8% 29% 684.69               4%

รำยได้จำกกำรขำยปุ๋ย 11.30                 0% 3.47                   0% 225% 2.84                   0%

รำยได้จำกกำรขำยขำ้วสำลี น้ ำมัน กระสอบ 2,142.03           11% 2,760.81           12% -22% 1,971.79           12%

รำยได้จำกงำนบริกำร 354.83               2% 336.00               2% 6% 176.98               1%

รำยได้อ่ืน ๆ 539.80               3% 607.10               3% -11% 366.86               2%

รวม 18,941.16         100% 22,212.30         100% -15% 16,459.80         100%

รำยได้อ่ืน ๆ

รำยได้ค่ำเช่ำ 52.60                 7% 53.51                 11% -2% 45.42                 15%

รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ (Non-Firm) 35.40                 5% 41.98                 9% -16% 43.83                 14%

ก ำไรจำกขำยสินทรัพย์และเงินลงทนุ 17.95                 2% 33.13                 7% -46% 15.14                 5%

ก ำไรจำกตรำสำรอนุพันธ์ 245.88               32% 120.88               25% 103% -                     0%

ก ำไรจำกอัตรำแลกเปล่ียน 182.90               24% 27.50                 6% 565% 31.63                 10%

รำยได้อ่ืน ๆ 241.78               31% 215.65               44% 12% 176.61               56%

รวม 776.52               100% 492.65               100% 58% 312.64               100%

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 2556 2555 % 2554

ล้ำนบำท เปล่ียนแปลง

เงินสดและเงินลงทนุระยะส้ัน 212.24               289.73               -27% 280.95               

ลูกหนี้กำรค้ำ 880.91               835.63               5% 767.15               

ลูกหนี้ชำวไร่ 894.91               593.50               51% 514.95               

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ชำวไร่ 827.43               747.69               11% 716.28               

ลูกหนี้ค่ำอ้อยและค่ำตอบแทนกำรผลิต -                     39.04                 -100% 88.87                 

สินค้ำคงเหลือ 3,647.46           3,492.97           4% 3,267.21           

ต้นทนุกำรเพำะปลูกอ้อยรอตัดบัญชี 479.51               569.98               -16% 724.49               

ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณสุ์ทธิ 25,137.52         21,424.19         17% 16,081.62         

สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ด ำเนินงำน 279.12               289.49               -4% 399.27               

รวมสินทรัพย์ 36,016.90         29,617.09         22% 23,820.35         

หนี้สินหมุนเวียน 13,466.37         12,322.86         9% 8,595.36           

หนี้สินไม่หมุนเวียน 8,400.58           5,262.10           60% 6,010.49           

รวมหนี้สิน 21,866.95         17,584.96         24% 14,605.85         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 14,149.95         12,032.13         18% 9,214.50           

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น 7.55                   6.54                   4.95                   

อัตรำส่วนหนี้ต่อทนุ 1.55                   1.46                   1.59                   

อัตรำส่วนหนี้สินทีมี่ดอกเบ้ียต่อทนุ 1.34                   1.17                   1.31                   
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24 จำก 17,585 ล้ำนบำท ในปี 2555  เป็น 21,867 ล้ำนบำท จึงส่งผลให้อตัรำหนี สินต่อทุนเพิม่ขึ นจำก 1.46 เท่ำในปี 
2555 เป็น 1.55 เท่ำ และอัตรำหนี สินท่ีมีภำระดอกเบี ยต่อทุนเพิม่ขึ นจำก 1.17 เทำ่ในปี 2555 เป็น 1.34 เทำ่ 
 
13.5) งบกระแสเงินสด 
 
ตารางที่ 13.5 : แสดงงบกระแสเงินสดของบริษทั เปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 
 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด้ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี สินด้ำเนินงำนเข้ำมำทั งสิ น 3,370 ล้ำนบำท   ลดลงจำกปี 2555 ร้อยละ 30 เนื่องจำกผลประกอบกำรที่
ลดลง ในธุรกิจน ้ำตำล ส่งผลใหใ้นปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจำกกำรด้ำเนินงำน 1,766 ล้ำนบำท ลดลง
จำกปี 2555 ร้อยละ 52 
 

ในส่วนกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทุน บริษัทและบริษัทย่อย มีกำรจ่ำยเงินจำกกิจกรรมกำรลงทุน (สุทธิ) 
ทั งหมด 6,294 ล้ำนบำท โดย 4,242 ล้ำนบำท เป็นกำรลงทุนในที่ดิน อำคำร เครื่องจักร (สุทธิ) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจำกกำร
ลงทุนในโครงกำรสร้ำงโรงงำนน ้ำตำลและโรงไฟฟ้ำที่จังหวัดเลย โครงกำรขยำยก้ำลังกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และปรับปรุง
โรงงำนน ้ำตำลเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรหีบอ้อย ที่อ้ำเภอน ้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  โครงกำรลงทุนซื อตึกลิเบอร์ตี  
สแควร์ท่ีสีลม 

 
ในกิจกรรมกำรจัดหำเงิน  บริษัทและบริษัทย่อย ได้รับเงินสดสุทธมิำทั งหมด 4,431 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกกำรกู้เงิน

ระยะสั น และกำรใช้วงเงินสินเชื่อระยะยำวในโครงกำรต่ำงๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบกระแสเงินสดโดยสรุป 2556 2555 % 2554

(ล้ำนบำท) เปล่ียนแปลง

ก ำไร + ค่ำเส่ือม + รำยกำร Non Cash 3,370                 4,781                 -30% 4,045                 

เปล่ียนแปลงใน Working Capital (1,604)                (1,071)                (2,007)                

       from Operating Activitiesกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน 1,766                 3,711                 -52% 2,038                 

ลงทนุในทีด่ิน อำคำร เคร่ืองจักร (สุทธิ) (4,242)                (4,249)                0% (1,387)                

       from Investing Activitiesกระแสเงินสดจำกกำรลงทนุ (6,294)                (4,415)                43% (1,787)                

       from Financing Activitiesกระแสเงินสดจำกกำรจัดหำเงิน 4,431                 709                    525% (164)                   

เงินสดเปล่ียนแปลง (91)                     9                         78                      

เงินสดปลำยงวด 199                    289                    281                    

EBIT 2,464                 3,763                 -35% 3,257                 

Depreciation 950                    833                    14% 645                    

EBITDA 3,414                 4,596                 -26% 3,903                 
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13.6) อัตราส่วนทางการเงนิ 
 
ตารางที่ 13.6 : แสดงอตัราส่วนทางการเงนิ เปรียบเทียบ3 ปยี้อนหลัง 
 

 
 

จะเห็นได้วำ่จำกปี 2556  อัตรำสว่นทำงกำรเงิน ในส่วน ของ Liquidity ที่เป็นส่วนของ Current Ratio และ Acid 
Test Ratio  ลดลงและอยู่ในระดับค่อนข้ำงต่ำ้ สืบเนื่องจำกบริษทัอยู่ระหว่ำงเบกิใช้เงินกู้ระยะยำว ซึ่งทำงบริษัทได้บริหำร
เงินโดยใชว้งเงินสินเชื่อระยะสั นมำหมุนเวียนในกำรลงทุนโครงกำรก่อน จำกนั นเมื่อถงึก้ำหนดระยะเวลำตำมสัญญำเงินกู้
ระยะยำว ทำงบริษัทจงึเปล่ียนมำใช้วงเงินสินเชื่อระยะยำวแทน กำรกระท้ำดังกล่ำวเป็นกำรบริหำรเงินเพื่อลดภำระ
ดอกเบี ยเงินกู้ลง แต่ทำ้ให้อัตรำส่วนทำงกำรเงินในส่วนของ Current Ratio และ Acid Test Ratio ลดลงเช่นกัน 

 
ส้ำหรับอัตรำส่วนที่เกี่ยวกับหนี สิน   จะเห็นได้ว่ำทั ง D/E Ratio, IBD/E Ratio และ LTD to equity เพิ่มขึ น 

สืบเนื่องจำกกำรใช้เงินกู้ในโครงกำรลงทุน  
 
ในส่วนของควำมสำมำรถในกำรท้ำก้ำไรจะเห็นได้วำ่ ROA และ ROE ปรับตัวลดลง สืบเนื่องจำกปริมำณขำย 

และรำคำขำยน ำ้ตำลเฉล่ียปี 2556 ของบริษัททีป่รับตวัลดลง กอปรกับกำรเพิม่ขึ นของสินทรัพย์ จำกโครงกำรท่ียงัไม่ได้เริ่ม
ด้ำเนินงำน  

 
 
 

อัตราส่วนทางการเงิน 2556 2555 2554

(ล้านบาท)

Short term liquidity ratios

Current Ratio 0.47                      0.49                      0.66                      

       from Operating ActivitiesAcid Test Ratio 0.19                      0.19                      0.26                      

Collection period 23                        19                        22                        

Days of inventory 87                        75                        80                        

Capital Structure and Solvency ratios

D/E Ratio 1.55                      1.46                      1.59                      

IBD/E Ratio 1.34                      1.17                      1.31                      

       from Operating ActivitiesLTD to equity 0.57                      0.42                      0.65                      

Times interest earned 4.67                      7.76                      8.00                      

Return on Investment ratios

ROA 7% 13% 14%

       from Operating ActivitiesROE 12% 20% 21%

Operating performance ratios

Gross Profit Ratio 21% 26% 30%

       from Operating ActivitiesOperating Profits to sales 13% 17% 20%

Pretax profit to sales 9% 14% 17%

Net income to Sales 9% 11% 11%

Asset Utilization ratios

Sales to cash 77.6                      77.9                      68.0                      

       from Operating ActivitiesSales to accounts receivables 15.4                      18.9                      16.7                      

Sales to inventory 5.3                       6.6                       6.4                       

Sales to fixed assets 0.8                       1.2                       1.1                       

Sales to total assets 0.6                       0.8                       0.7                       

Market Measures

Book Value per Share 7.98                      6.54                      4.95                      

Earning Per Share 1.00                      1.50                      1.22                      
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14. การวิเคราะห์ และค าอธิบายของฝา่ยจัดการ 
    

ในปี 2556 บริษัทมีผลก้ำไรสุทธิ 1,661 ล้ำนบำท และเมื่อเทียบกับผลประกอบกำรของปีที่ผ่ำนมำที่มีผลก้ำไร
สุทธิ 2,354 ล้ำนบำท บริษัทมีผลก้ำไรสุทธิลดลง 693 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 29  

 
โดยสำเหตุหลักที่ก้ำไรสุทธิประจ้ำปี 2556 ลดลงเมื่อเทียบกับผลประกอบกำรปี 2555 มำจำกผลประกอบกำร

ของธุรกิจน ้ำตำลในประเทศที่ลดลง เนื่องจำก  (1) รำคำขำยน ้ำตำลต่ำงประเทศปรับตัวลดลง โดยในปี 2556 รำคำขำย
น ้ำตำลทรำยดิบส่งออกเฉล่ียอยู่ที่ 14,546 บำทต่อตัน ลดลงร้อยละ 19 จำกรำคำในปี 2555 ที่ 18,051 บำทต่อตัน   รำคำ
ขำยน ้ำตำลทรำยขำวส่งออกในปี 2556 เฉล่ียอยู่ที่ 17,678 บำทต่อตัน ลดลงร้อยละ 16 จำกรำคำในปี 2555 ที่ 21,000 
บำทต่อตัน   (2) ประสิทธิภำพกำรผลิตที่ลดลง สืบเนื่องจำกเครื่องจักรเสีย ช่วงต้นหีบ และสภำพอำกำศที่ไม่เย็น ท้ำให้มี
ปริมำณน ้ำตำลในอ้อยต่้ำ  ส่งผลให้ ผลผลิตน ้ำตำลต่อตันอ้อยเข้ำหีบ ลดลงเหลือ 95 กิโลกรัมต่อตันอ้อย จำกเดิมโดย
เฉล่ียในปี 2555 อยู่ที่ 102 กิโลกรัมต่อตันอ้อย ท้ำให้ต้นทุนน ้ำตำลโดยเฉล่ียสูงขึ นเมื่อเทียบกับปี 2555 ส่งผลให้ใน
ภำพรวมก้ำไรของธุรกิจน ้ำตำลในประเทศลดลงจำก 1,662 ล้ำนบำทในปี 2555 เหลือ 142 ล้ำนบำทในปี 2556 

 
อย่ำงไรก็ดี ในส่วนธุรกิจไฟฟ้ำ และธุรกิจเอทำนอล มีผลประกอบกำรท่ีดีขึ น เนื่องจำก 
 
บริษัทมีปริมำณขำยไฟฟ้ำให้แก่กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต เพิ่มขึ นร้อยละ 13 จำก 267,452 MW-hr ใน ปี 2555 เป็น 

301,136 MW-hr ใน ปี 2556 ส่วนหนึ่งเกิดจำกปริมำณอ้อยที่กลุ่มบริษัทหีบได้เพิ่มขึ น และรำคำขำยไฟฟ้ำมีกำรปรับ
เพิ่มขึ นจำกปี 2555 ที่ 3.215 บำทต่อ MW-hr เป็น 3.416 บำทต่อ MW-hr ในปี 2556 ส่งผลให้บริษัทมีก้ำไรจำกธุรกิจไฟฟ้ำ
เพิ่มขึ นจำก 611 ล้ำนบำทในปี 2555 เป็น 966 ล้ำนบำทในปี 2556 

 
บริษัทมีปริมำณขำยเอทำนอล เพิ่มขึ นร้อยละ 18 จำก 88.49 ล้ำนลิตรในปี 2555 เป็น 104.65 ล้ำนลิตร ในปี 

2556 นอกจำกนี รำคำขำยเฉล่ีย เพิ่มขึ นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับ ปี 2555 ส่งผลให้ในภำพรวมธุรกิจเอทำนอลของบริษัทมีผล
ประกอบกำร เพิ่มขึ นจำก 316 ล้ำนบำท ใน ปี 2555 เป็น 603 ล้ำนบำท ใน ปี 2556 หรือเพิ่มขึ นร้อยละ 91 
 

ในส่วนของค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร  จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ  
 

(1) ค่ำใช้จำ่ยในกำรขำยลดลง ร้อยละ 24  เนื่องมำจำกยอดขำยน ำ้ตำลจำก 792,816 ตันในปี 2555 เหลือ 720,318 
ตันในปี 2556 
 

(2) ค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร ลดลงร้อยละ 14 สืบเนื่องมำจำกปีกอ่นมกีำรบันทึกคำ่ใช้จำ่ยของเครื่องจกัรโรงงำนไฟฟ้ำ
ที่ได้รับควำมเสียหำย 
 

(3) ค่ำธรรมเนียมกองทุน เป็นเงินน้ำส่งเขำ้กองทุนอ้อยและน ้ำตำลทรำย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้ำงเสถยีรภำพ
ให้กับอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย  เงินน้ำส่งดังกลำ่วจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีหน่ึงคือเงินจำกกำร
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ปรับรำคำน ำ้ตำลภำยในประเทศ 5 บำทต่อกิโลกรัม ซึ่งเริ่มปรับเมือ่กลำงปี 2551 และส่วนท่ีสองคอืส่วนต่ำงจำก
กำรปรับรำคำน ้ำตำล จำกกำรท่ีแต่เดิม รำคำควบคุมเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม  แต่ปัจจุบันรำคำควบคุมเป็น
รำคำที่ไม่รวมภำษีมูลคำ่เพิม่ มตคิณะรัฐมนตรจีึงให้น้ำสว่นต่ำงที่เพิ่มขึ น ส่งเข้ำไปใหก้ับกองทุนอ้อยและน ้ำตำล
ทรำย   ค่ำธรรมเนียมกองทุนดังกล่ำวจะอิงกับยอดขำยน ้ำตำลภำยในประเทศ ซึ่งในปี 2556 ค่ำธรรมเนียม
กองทุนลดลง เนื่องจำก ปริมำณขำยน ้ำตำลภำยในประเทศ ลดลงจำก 197,975 ตันในปี 2555 เหลือ 192,331 
ตันในปี 2556 

 
(4) ในส่วนของต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้นิติบุคคลนั น ภำระดอกเบี ยทีเ่พิ่มขึ นจำกกำรลงทุนในโครงกำรตำ่ง  

ที่มีกำรใชว้งเงินกูม้ำกขึ น ท้ำให้ต้นทุนกำรเงินปรับตัวเพิ่มขึ นร้อยละ 21 ส่วนภำษีที่ลดลง เนื่องจำกผล
ประกอบกำรส่วนใหญ่ในปีนี มำจำกธุรกจิที่ได้รับลดหย่อนภำษีโดย ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน 

 ด้วยเหตุผลดังกล่ำว จึงส่งผลใหภ้ำพรวม ปี 2556 ก้ำไรสุทธิของบริษัทลดลง ร้อยละ 29 จำก 2,354 ล้ำนบำท 
เป็น 1,661 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัปี 2555   
 

สืบเนื่องจำกบริษัทและบรษิัทย่อยด้ำเนินธุรกิจทีเ่กี่ยวเนื่องกัน แต่ค่อนข้ำงหลำกหลำยในรำยอตุสำหกรรม ซึ่ง
ควำมสำมำรถในกำรท้ำกำ้ไรในแต่ละธุรกิจ และแนวโน้มของแตล่ะธุรกิจแตกต่ำงกัน ดังนั นเพือ่ให้งำ่ยต่อกำรวิเครำะห ์
และเข้ำใจผลประกอบกำรในแตล่ะธุรกิจ   ทำงบริษัทได้จัดทำ้กำรเปรียบเทียบผลก้ำไรท่ีส่งผลต่องบก้ำไรขำดทุนในงบรวม 
ในรำยธุรกิจขึ น ดงัแสดงในตำรำงที่ 14.1 
 
ตารางที่ 14.1 : เปรียบเทียบผลก าไรรายธุรกิจที่สง่ผลต่องบก าไรขาดทนุรวมของบริษทั  
 

 
 
ตารางที่ 14.2 : ยอดขายน  าตาล เอทานอล(ไม่รวมเบนซนิ) และไฟฟ้า 
 

 
 

ก ำไรรำยธุรกิจ (ล้ำนบำท)

ธุรกิจน้ ำตำล 84             5% 1,376         58% 1,551 82%

ด าเนินงานในประเทศ 142           1,662         1,619 

ด าเนินงานต่างประเทศ (58)            (286)          (68)     

ธุรกิจไฟฟ้ำและเอทำนอล 1,569         94% 928           39% 307    16%

ธุรกิจไฟฟา้ 966           611           256    

ธุรกิจเอทานอล 603           316           51      

ธุรกิจสนับสนุน (10)            -1% 60             3% 42      2%

ธุรกิจอ่ืน ๆ 18             1% (10)            0% (11)     -1%

รวม 1,661         100% 2,354         100% 1,890 100%

2556 2555 2554

ยอดขำยและรำคำขำย

ปริมำณ รำคำเฉล่ีย จ ำนวนเงิน ปริมำณ รำคำเฉล่ีย จ ำนวนเงิน ปริมำณ รำคำเฉล่ีย จ ำนวนเงิน

หน่วย บำทต่อตัน ล้ำนบำท หน่วย บำทต่อตัน ล้ำนบำท หน่วย บำทต่อตัน ล้ำนบำท

น้ ำตำล 720,318    17,226      12,408     792,816    19,543       15,494     617,013    19,994      12,336     

เอทำนอล (1,000 ลิตร) 104,651    22.25        2,328       88,494      20.47         1,812       29,383      23.11        679          

ไฟฟ้ำ 301,136    3,416        1,029       267,452    3,215         860          172,879    2,793        483          

หมายเหต ุ: น  าตาล หน่วย: ตัน ราคา: บาทต่อตัน เอทานอล หน่วย: 1,000 ลิตร  ราคา: บาทต่อลิตร   ไฟฟา้ หน่วย: MW-hr ราคา: บาทต่อ MW-hr

2555 25542556
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ส้ำหรับแนวโน้มของธุรกิจในปี 2557 นั น  บริษัทคำดว่ำ ผลกำรด้ำเนินงำนในธุรกิจน ้ำตำลจะดีขึ น  สืบเนื่องจำก 
(1) ปริมำณน ้ำตำลขำยเพิ่มขึ น  ซึ่งเกิดจำกโครงกำรลงทุนโรงงำนน ้ำตำลใหม่  โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต ที่
บริษัทได้ลงทุนไว้ในช่วงที่ผ่ำนมำ เริ่มด้ำเนินกำร  โดยบริษัทคำดว่ำจะมีปริมำณอ้อยเข้ำหีบมำกขึ น   อีกทั งผลผลิตน ้ำตำล
ต่อตันอ้อยที่ดีขึ น สืบเนื่องจำกกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต และสภำพอำกำศที่เอื ออ้ำนวย ในช่วงปลำยปี 2556  
ส่งผลให้อ้อยมีค่ำควำมหวำนท่ีดีขึ น  (2) จำกกำรท่ีบริษัทคำดว่ำมีอ้อยเข้ำหีบเพิ่มขึ น  จะส่งผลให้บริษัทมีวัตถุดิบกำกอ้อย 
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำได้เพิ่มขึ น  และมีวัตถุดิบ กำกน ้ำตำล เพื่อผลิตเอทำนอลได้เต็มก้ำลังกำรผลิต   (3) บริษัทคำดว่ำ 
รำคำขำยเอทำนอลในปี 2557 โดยเฉล่ียทั งปี จะมีกำรปรับตัวสูงขึ น เมื่อเทียบกับค่ำเฉล่ียในปี 2556 สืบเนื่องจำกแนวโน้ม
ของอุตสำหรรมมีควำมต้องกำรเอทำนอลเพื่อน้ำไปผสมเป็นเชื อเพลิงส้ำหรับรถยนต์เพิ่มมำกขึ น   อย่ำงไรก็ตำมผลกระทบ
ทำงด้ำนลบของบริษัท ในปี 2557 สืบเนื่องจำกเป็นอีกปีที่ตลำดน ้ำตำลมีปริมำณผลิตมำกกว่ำกำรบริโภค โดยคำดว่ำจะมี
ส่วนเกินดุลประมำณ 4.4 ล้ำนตัน (ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ ส่วนเกินดุลที่ 8.4 ล้ำนตัน) ดังนั นส่งผลให้รำคำน ้ำตำล
ต่ำงประเทศมีกำรปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ   อย่ำงไรก็ตำมกำรปรับตัวลดลงของน ้ำตำล ส่วนหนึ่งได้ถูกชดเชย
จำกค่ำเงินบำทท่ีอ่อนตัวลงเมื่อเทียบ USD  อีกทั งภำยใต้ระบบกำรแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 กำรที่รำคำน ้ำตำลส่งออก
ลดลง จะส่งผลให้ค่ำอ้อยลดลงตำม ซึ่งท้ำให้ต้นทุนกำรผลิตของบริษัทลดลง 
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การรับรองความถูกตอ้งของข้อมูล 
 
 ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ้ำปีฉบับนี แล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะ
กรรมกำรบริหำรของบริษัทหรือผู้ด้ำรงต้ำแหน่งบริหำรสูงสุดในสำยงำนบัญชี  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท้ำให้ผู้อื่นส้ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส้ำคัญ   นอกจำกนี  ข้ำพเจ้ำขอรับรอง
ว่ำ 
 

1. งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ้ำปี  ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วนในสำระส้ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน  ผลกำรด้ำเนินงำน  และ กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย
แล้ว  

 
2. ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษัทมีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลใน

ส่วนท่ีเป็นสำระส้ำคัญทั งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมระบบดังกล่ำว 

 
3. ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรจัดให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม

ระบบดังกล่ำว และข้ำพเจ้ำได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันท่ี 31 ตุลำคม 2556 ต่อผู้สอบ
บัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงที่ส้ำคัญของระบบ
กำรควบคุมภำยใน รวมทั งกำรกระท้ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท้ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย 

 
ในกำรนี  เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว ขำ้พเจำ้

ได้มอบหมำยให้ นำยชลัช  ชินธรรมมิตร์ เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก้ำกับเอกสำรนี ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อ
ของ นำยชลัช  ชินธรรมมิตร์ ก้ำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำว
ข้ำงต้น 

 
              ชื่อ - นำมสกุล           ต้ำแหน่ง                          ลำยมือชื่อ 
 

1. นำยจำ้รูญ  ชินธรรมมิตร ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร  ................................... 
 
2. นำยประภำส  ชุติมำวรพันธ ์ กรรมกำรบริหำร   ................................... 
 
3. นำยพรศิลป์  แต้มศิริชยั กรรมกำรบริหำร   ................................... 
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…….….รับรองควำมถูกต้อง 

หน้ำ 2   
 

              ชื่อ - นำมสกุล           ต้ำแหน่ง                          ลำยมือชื่อ 
 
 
4. นำยสุขุม  โตกำรัณยเศรษฐ ์ กรรมกำรบริหำร    .................................. 
 
5. นำยธวัทชัย  โรจนะโชติกุล  กรรมกำรบริหำร   ................................... 
 
6. นำงอินทิรำ  สุขะนินทร์ กรรมกำรบริหำร   ................................... 
 
7. นำงสำวดวงดำว  ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำรบริหำร   ................................... 
 
8.  นำยสมชำย  ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำรบริหำร   ................................... 
 
9. นำงสำวดวงแข  ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำรบริหำร   ................................... 
 
10. นำยชลัช  ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำรบริหำร   ................................... 
 
11. นำยตระกำร  ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ กรรมกำรบริหำร   ............................... ... 
 
12. นำยธชัพงษ ์ ภำกรศิริวงศ ์ กรรมกำรบริหำร   ............................... 

 

         ชื่อ นำมสกุล                    ต้ำแหน่ง             ลำยมือชื่อ 

 

ผู้รับมอบอ้ำนำจ      นำยชลัช   ชนิธรรมมิตร ์ กรรมกำรบริหำร ............................. 
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ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ้ำปีฉบับนี แล้ว และด้วยควำมระมัดระวังในฐำนะ
กรรมกำรบริษัท ข้ำพเจ้ำไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท้ำให้ผู้อื่นส้ำคัญผิด หรือขำด
ข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสำระส้ำคัญ  

 
ในกำรนี  เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนแล้ว และไม่มีเหตุอัน

ควรสงสัยว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท้ำให้ผู้อื่นส้ำคัญผิด หรือขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส้ำคัญ 
ข้ำพเจ้ำได้มอบหมำยให้  นำยชลัช  ชินธรรมมิตร์  เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก้ำกับเอกสำรนี ไว้ทุกหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มี
ลำยมือชื่อของ  นำยชลัช  ชินธรรมมิตร์ ก้ำกับไว้ ข้ำพเจ้ำจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น 
  
                      ชื่อ - นำมสกุล           ต้ำแหน่ง                          ลำยมือชื่อ 
  
1. นำยมน ู เลียวไพโรจน ์ ประธำนกรรมกำร   ................................... 
 
2. นำยสมชำต ิ ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร    ................................... 
 
3. นำยชำตร ี ชินธรรมมิตร ์ กรรมกำร    ................................... 
 
4. นำยประมูล  วิเชยีรสินธุ์ กรรมกำรอิสระ   ................................... 
 
5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ  บ้ำเพ็ญบุญ กรรมกำรอิสระ   ................................... 
 
6. นำยสิทธ ิ ลีละเกษมฤกษ ์ กรรมกำรอิสระ   ................................... 
 
7. นำยกำรุณ  กิตติสถำพร กรรมกำร อิสระ   ................................... 
 
8. นำยวรภัทร  โตธนะเกษม กรรมกำร อิสระ   ................................... 
 
9. นำงสำวนงลักษณ ์ พินัยนิติศำสตร์ กรรมกำร อิสระ   ................................... 

 

          ชื่อ นำมสกุล           ต้ำแหน่ง             ลำยมือชื่อ 

 

ผู้รับมอบอ้ำนำจ      นำยชลัช   ชนิธรรมมิตร ์ กรรมกำรบริหำร ................................. 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1   
 

                   

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 
 
ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง /วันท่ี

ได้รับแต่งตั ง 
 

อำยุ  
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นำยมนู  เลียวไพโรจน์ 
- ประธำนกรรมกำรบริษัท 
 
 
 
 
มีนำคม 2547 
 
 
 
 

69 - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บัณฑิต 
(เกียรตินิยมดี) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำโท M.Sc. (Econ.), University 
of Kentucky, USA 
- ปริญญำเอก บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- วุฒิบัตร กำรพัฒนำอุตสำหกรรม ศูนย์
อบรมนำโงยำ ญี่ปุ่น 
- วุฒิบัตร วปอ. รุ่นท่ี 34 
- หลักสูตร Chairman 2000  
รุ่นท่ี 3/2001 
- หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 30 / 2003 
- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) 2003  
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย 
 

- - 2547 – ปัจจุบัน 
 
 
2545 – 2549 
 
2542 -2547 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
 

ประธำนกรรมกำร 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในองค์กรอื่น 
ประธำนกรรมกำร 
 
ปลัดกระทรวง 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) และ 
บริษัทย่อย สำยธุรกิจน ้ำตำล 3 บริษัท 
 
ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำง 
และขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 
กระทรวงอุตสำหกรรม 
บริษัท ทีเอ็มซ ีจ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท เออำร์ไอพี จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท  โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย ) จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ้ำกัด (มหำชน) 
(ตลำดหลักทรัพย์สิงค์โปร์) 
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ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2. นำยจ้ำรูญ ชินธรรมมิตร์ 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
- ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 
(กรรมกำรผู้มีอ้ำนำจลงนำม) 
 
 
 
 
 
 
 
มีนำคม 2547 
 
 
 
 
 
 
 

63 - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต 
(เกียรตินิยม)  
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2004
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นท่ี 
10/2004   
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
 
 

1.726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นน้อง
ภรรยำของนำย
ประภำส      
ชุติมำวรพันธ์ 
- เป็นน้อง
ภรรยำของนำย      
พรศิลป์   
แต้มศิริชัย 
- เป็นน้องของ
นำงอินทิรำ 
สุขะนินทร์ 
- เป็นพี่ของ
นำยสมชำย 
ชินธรรมมิตร์ 
- เป็นพี่ของ
นำงสำวดวงแข 
ชินธรรมมิตร์ 

 

2539 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2532 – ปัจจุบัน 
2539 – ปัจจุบัน 
2539 – ปัจจุบัน 
2540 – ปัจจุบัน 
2540 - ปัจจุบัน 
2543 – ปัจจุบัน 
2544 – ปัจจุบัน 
2545 – ปัจจุบัน 
2546 - ปัจจุบัน 
2546 – ปัจจุบัน 
2547 - ปัจจุบัน 
2547 - ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
 
 
2549 – ปัจจุบัน 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในองค์กรอื่น 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
 
ประธำนกรรมกำร 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ้ำกัด 
บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ้ำกัด 
บริษัท น ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ้ำกัด 
 
บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น  จ้ำกัด 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ้ำกัด 
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ้ำกัด 
บริษัท รำชำเซรำมิค จ้ำกัด                         
บริษัท ไทยชูกำร์ มิลเลอร์ จ้ำกัด 
บริษัท รำชำชูรส จ้ำกัด 
บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ้ำกัด 
บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จ้ำกัด 

บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด 
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ 
จ้ำกัด 

บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ำกัด 
บริษัท จันทบุรี สตำร์ช จ้ำกัด 
กลุ่มอุตสำหกรรมน ้ำตำล  
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ม.ล.จำรุวัฒนำ ชินธรรมมิตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.047 
 

2549 – ปัจจุบัน 
2549 - ปัจจุบัน 
2549 – 2552 
 
2550 – 2552 
2551 - 2553 
2552 – ปัจจุบัน 
 
 

กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร                  
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
 

บริษัท น ้ำตำลเกำะกง จ้ำกัด 
บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขด จ้ำกัด 
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง 
จ้ำกัด 

คณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย  
กระทรวงอุตสำหกรรม 
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย              
 บริษัท รำชำโซล่ำร์ แมททีเรียล จ้ำกัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3. นำยประภำส ชุติมำวรพันธ์ 
- กรรมกำรบริษัท 
และกรรมกำรบริหำร 
- รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
อำวุโส – สำยงำนบริหำรและ
ส้ำนักงำน 
 
 
 
 
มีนำคม 2547 
 
 
 
 
นำงสุมิตรำ ชุติมำวรพันธ์ 

75 - มัธยมศึกษำปีท่ี 6 สำยสำมัญ 
โรงเรียนประจ้ำจังหวัดชลบุรี 
- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2004
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)  
 
 

0.409 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.383 

พี่เขยของ 
ประธำน

เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภรรยำ 

2519 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2546 – ปัจจุบัน 
 
2547- ปัจจุบัน 
 
2547- ปัจจุบัน 
 
2546 – ปัจจุบัน 
 
 
2542 - ปัจจุบัน 
 
2512 – ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
 

กรรมกำรและรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในบริษัทย่อย 
กรรมกำรและรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
กรรมกำรและรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
กรรมกำรและรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
กรรมกำร 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในบริษัทอื่น 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรฯและ
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ้ำกัด 
 
บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ้ำกัด 
 
บริษัท น ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ้ำกัด 
 
บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด 
 
 
บริษัท ไทยชูกำร์เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ้ำกัด 
บริษัท ทีเอสฟลำวมิลล์ จ้ำกัด (มหำชน) 

 
 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4. นำยพรศิลป์   แต้มศิริชัย 
 - กรรมกำรบริษัท 
และกรรมกำรบริหำร 
 - รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
อำวุโส – สำยงำนผลิต 
และเทคนิค 
 
(กรรมกำรผู้มีอ้ำนำจลงนำม) 
มีนำคม 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำงมนทนัฐ แต้มศิริชัย 

68 - ปริญญำตรี โครงสร้ำงโยธำ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- Master of Science, Engineering 
North Dakota State University, 
USA. 
- Master of Business 
Administration, The University of 
Southern Queensland, Australia 
- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 18/2004 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)  
- หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นท่ี 50/2004 
 
 
 
 

0.653 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.682 
 

พี่เขยของ 
ประธำน 
เจ้ำหน้ำท่ี 
บริหำรฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภรรยำ 

2519 – ปัจจุบัน 
 
2526 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2546 - ปัจจุบัน 
2546 - ปัจจุบัน 
2547 - ปัจจุบัน 
2550 - ปัจจุบัน 
2553 - ปัจจุบัน 
2549 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2517 – 2554 
2556 – ปัจจุบัน 
 

กรรมกำรและรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
กรรมกำรและรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในบริษัทย่อย 
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในองค์กรอื่น 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
 
 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัทย่อย สำยธุรกิจน ้ำตำล 3 บริษัท 
 
 
 
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ้ำกัด 
บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ำกัด 
บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขด จ้ำกัด 
บริษัท เกำะกงกำรเกษตร จ้ำกัด 
บริษัท น ้ำตำลเกำะกง จ้ำกัด 
 
 
 
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ้ำกัด (มหำชน) 
  



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6   
 

 
ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

อำยุ  
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5. นำยสมชำย  ชินธรรมมิตร์ 
- กรรมกำรบริษัท 
และกรรมกำรบริหำร 
- ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 
มีนำคม 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ 

61 - อนุปริญญำ คอมพิวเตอร์ สถำบัน 
Computer College, Germany 
- Mini MBA 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2004
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)  
 

2.138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.389 

น้องชำยของ 
ประธำน 
เจ้ำหน้ำท่ี 
บริหำรฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุตรยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ 

2523 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2523 - ปัจจุบัน 
 
2546 - ปัจจุบัน 
2547 - ปัจจุบัน 
2546 - ปัจจุบัน 
2524 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2551 - ปัจจุบัน 
        

กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในบริษัทย่อย 
กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในบริษัทอื่น 
กรรมกำร 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
บริษัทย่อย สำยธุรกิจน ้ำตำล 3 บริษัท 
 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ำกัด 
บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ้ำกัด 
บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด 
บริษัท รำชำชูรส จ้ำกัด 
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง
จ้ำกัด 
 
 
 
บริษัท ไทยชูกำร์เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด (มหำชน) 
และบริษัทย่อย 
 
 

 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ  
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

6.นำงสำวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 
- กรรมกำรบริษัท 
และกรรมกำรบริหำร 
- ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 
 
มีนำคม 2547 
 

57 - Diploma from KATINKA 
School, England 
- หลักสูตร MMP รุ่น 3  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2004
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)  
 

2.205 น้องสำวของ 
ประธำน 
เจ้ำหน้ำท่ี 
บริหำรฯ 

2523 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2547 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2548 - ปัจจุบัน 

กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในบริษัทย่อย 
กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในบริษัทอื่น 
กรรมกำร 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
บริษัทย่อย สำยธุรกิจน ้ำตำล 3 บริษัท 
 
 
 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ้ำกัด (มหำชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8   
 

 
ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

อำยุ  
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7. นำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ 
- กรรมกำรบริษัท และ 
  กรรมกำรบริหำร 
- รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ -  
  สำยงำนทรัพยำกรบุคคล 
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
 
(กรรมกำรมีอ้ำนำจลงนำม) 
 
 
มีนำคม 2547 

55 - Master of Science, Agricultural 
Economics, University of 
Saskatchewan, Canada 
- Bachelor of Science, 
Computer Information System, 
Western Michigan University, 
USA. 
- ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ คณะ
เศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2004 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)  
-หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 71/2006 
 

2.213 น้องสำวของ 
ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ี 
บริหำรฯ 

2538 – 2547 
 
2547 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2547 – ปัจจุบัน 
 
2542 - ปัจจุบัน 
2539 - ปัจจุบัน 
2549 – ปัจจุบัน 
2549 – ปัจจุบัน 
 
 
2548 - ปัจจุบัน 
 
 

กรรมกำรและผู้ช่วยกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ 
กรรมกำรและรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในบริษัทย่อย 
กรรมกำรและรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในบริษัทอื่น 
กรรมกำร 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด  
 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
บริษัทย่อย สำยธุรกิจน ้ำตำล 3 บริษัท 
 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ้ำกัด 
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ้ำกัด 
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ้ำกัด 
บริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง จ้ำกัด 
 
 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ้ำกัด (มหำชน) 
 

 
 
 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8. นำยธัชพงษ์  ภำกรศิริวงศ์ 
- กรรมกำรบริษัท 
และกรรมกำรบริหำร 
 
 
มีนำคม 2547 

65 - วุฒิบัตรกำรเงินเพื่อกำรบริหำร 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 21/2004 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)  
 

0.004 - 2519 - ปัจจุบัน 
 
 
2547- ปัจจุบัน 
2550 - 2552 
 
2552 – พ.ค. 2553 
2550 – ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

กรรมกำร 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในบริษัทย่อย 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
และกรรมกำรผู้จัดกำร 
ผู้จัดกำรท่ัวไป 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
 
บริษัทย่อย สำยธุรกิจน ้ำตำล 3 บริษัท 
บริษัท เกำะกงกำรเกษตร จ้ำกัด 
 
บริษัท น ้ำตำลเกำะกง จ้ำกัด 
บริษัท เกำะกงกำรเกษตร จ้ำกัด 
บริษัท เคเอสแอล ซูกำร์โฮลดิ ง จ้ำกัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 10   
 

 
 

 
ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9.นำยตระกำร  ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 
- กรรมกำรบริษัท 
และกรรมกำรบริหำร 
- ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
- เลขำนุกำรบริษัท  
 
 
 
 
มีนำคม 2547 
 
 
 
 
 
นำงรัตนำ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 

73 - ประกำศนียบัตร พำณิชยกำร 
สำขำบัญชี 
- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 17/2004
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)  
 
 
 

0.303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.111 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภรรยำ 

2519 - ปัจจุบัน 
 
 
2513 – ปัจจุบัน 
2516 – ปัจจุบัน 
2502 - ปัจจุบัน 
2546 - ปัจจุบัน 
2546 – ปัจจุบัน 
2546 - ปัจจุบัน 
2549 - ปัจจุบัน 
2532 – ปัจจุบัน 
 
 
2540 - ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
 

 

กรรมกำรบริหำร 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในบริษัทย่อย 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในบริษัทอื่น 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
 
บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ้ำกัด 
บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ้ำกัด 
บริษัท น ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ้ำกัด 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ำกัด 
บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด 
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ้ำกัด 
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง จ้ำกัด 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ้ำกัด 
 
 
บริษัท รำชำเซรำมิค จ้ำกัด 
บริษัท เคเอสแอล ซูกำร์โฮลดิ ง จ้ำกัด 
 
 

 

ตัดออก 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 11   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

10. นำยชำตรี  ชินธรรมมิตร์ 
- กรรมกำรบริษัท 
 
 (กรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำร) 
 
 
มีนำคม 2547 

40 - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
- Master of Science, Computer 
Science, Bellevue University, USA. 
- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 21/2004สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร ประกำศนียบัตร Successful 
FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นท่ี 
9/2010  
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 
- หลักสูตร TLCA Executive 
Development Program (EDP) รุ่นท่ี 
1/2008 สมำคมจดทะเบียนไทย (TLCA) 

1.277 หลำนของ 
ประธำน 
เจ้ำหน้ำท่ี 
บริหำรฯ 

2546 - ปัจจุบัน 
 
 
2547 - ปัจจุบัน 
 
 
2543 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

กรรมกำร 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในบริษัทย่อย 
กรรมกำร 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในบริษัทอื่น 
รองกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำน
พัฒนำระบบงำนธุรกิจ 
 
  

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด 
(มหำชน) 
 
 
บริษัทย่อย สำยธุรกิจน ้ำตำล 3 บริษัท 
 
 
บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จ้ำกัด 
 
 
 

 
 
 
 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 12   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

11.นำยชลัช   ชินธรรมมิตร์ 
- กรรมกำรบริษัท และ 
 กรรมกำรบริหำร 
- รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ – สำย
งำนพัฒนำธุรกิจ 
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
 (กรรมกำรมีอ้ำนำจลงนำม) 
 
 
มีนำคม 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 - ปริญญำตรี ด้ำนกำรเงินและกำร
ธนำคำร คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 
-ปริญญำโท ด้ำนกำรเงินและกำร
ธนำคำร คณะบริหำรธุรกิจ Mercer 
University, USA. 
- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) จำกสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
รุ่นท่ี 21/2004 
- หลักสูตรวิทยำลัยตลำดทุน รุ่นท่ี 10 
 

0.962 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลำนของ 
ประธำน 
เจ้ำหน้ำท่ี 
บริหำรฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2547 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2537 - ปัจจุบัน 
 
2546 - ปัจจุบัน 
2546 - ปัจจุบัน 
2546 - ปัจจุบัน 
2549 - ปัจจุบัน 
2549 – ปัจจุบัน 
2545 – ปัจจุบัน 
2539 - ปัจจุบัน 
2539 - ปัจจุบัน 
 
 
2546 – ปัจจุบัน 
 
 

กรรมกำร และรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในบริษัทย่อย 
กรรมกำรและรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำร 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในองค์กรอื่น 
กรรมกำร 
 
 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
บริษัทย่อย สำยธุรกิจน ้ำตำล 3 บริษัท 
 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ้ำกัด 
บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด 
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ้ำกัด 
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง จ้ำกัด 
บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขด จ้ำกัด 
บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จ้ำกัด 
บริษัท เค เอส แอล เรียลเอสเทต จ้ำกัด 
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ้ำกัด 
 
 
คณะกรรมกำรน ้ำตำลทรำย ภำยใต้
คณะกรรมกำรตำม พ.ร.บ.อ้อยและน ้ำตำลทรำย 
ปี 2527 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 13   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์ 
 
 
ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์ 
 
 
ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.246 
 
 

0.246 
 
 

0.006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บุตรยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ 
 
บุตรยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ 
 
บุตรยังไม่บรรลุ
นิติภำวะ 

2550 – ปัจจุบัน 
 
2544 – ปัจจุบัน 
ก.ค.50 –ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 

รองเลขำธิกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 

สมำคมกำรค้ำผู้ผลิตน ้ำตำลไทยและชีวพลังงำน
ไทย 
บริษัท ไทยชูกำร์มิลเลอร์ จ้ำกัด 
บริษัท ไทยชูกำร์เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด (มหำชน) และ 
บริษัทย่อย   
บริษัท ทีเอส ฟลำวมิลล์ จ้ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 14   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

12.นำยสุขุม  โตกำรัณยเศรษฐ์ 
- กรรมกำรบริษัท 
และกรรมกำรบริหำร 
- รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
อำวุโส – สำยงำนบัญชี 
และกำรเงิน 
 
 
มีนำคม 2547 

66 - ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
สำขำอำชีวะ คณะพำณิชย์ -  
กำรบัญชี โรงเรียนกิตติพำณิชย์ 
- หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
รุ่นท่ี 18/2004 
 
 

1.570 - 2547 – ปัจจุบัน 
 
2515 – ปัจจุบัน 
 
2549 – ปัจจุบัน 
2532 – ปัจจุบัน 
2532 – ปัจจุบัน 
2549 - ปัจจุบัน 
2545 – ปัจจุบัน 
 
 
2545 – ปัจจุบัน 
2543 – ปัจจุบัน 
2543 – ปัจจุบัน 
2541 – ปัจจุบัน 
2547- ปัจจุบัน 
2551- ปัจจุบัน 
2545 – ปัจจุบัน 
2553 - ปัจจุบัน 

กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่อำวุโส 
กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่อำวุโส 
กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในบริษัทอื่น 
กรรมกำร 
กรรมกำร และรองกรรมกำรผู้จัดกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัทย่อย สำยธุรกิจน ้ำตำล 3 บริษัท 
 
บริษัท น ้ำตำลเกำะกง จ้ำกัด 
บริษัท เค เอส แอล เรียลเอสเทต จ้ำกัด 
บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ้ำกัด 
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง จ้ำกัด 
บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จ้ำกัด 
 
 
บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ้ำกัด 
บริษัท รำชำชูรส จ้ำกัด 
บริษัท รำชำปอร์ซเลน จ้ำกัด 
บริษัท รำชำเซรำมิค จ้ำกัด 
บริษัท จันทบุรี สตำร์ท จ้ำกัด 
บริษัท จันทบุรี สตำร์ท แอนด์ พำวเวอร์ จ้ำกัด 
บริษัท รำชำโปรดักส์ จ้ำกัด 
บริษัท รำชำโซล่ำ แมททีเรียล จ้ำกัด 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 15   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

13. นำยธวัทชัย  โรจนะโชติกุล 
- กรรมกำรบริษัท 
และกรรมกำรบริหำร 
- รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
อำวุโส – สำยงำนบริหำร 
และส้ำนักงำน 
 
มีนำคม 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
นำงกรกช โรจนะโชติกุล 
 

59 - ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ  
Auckland Technical Institute, 
New Zealand 
- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) จำกสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
รุ่นท่ี 17/2004 

1.243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.396 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภรรยำ 

2547 – ปัจจุบัน 
 
2517 - ปัจจุบัน 
 
2549 - ปัจจุบัน 
2549 - ปัจจุบัน 
2541 - ปัจจุบัน 
2532 - ปัจจุบัน 
2532 - ปัจจุบัน 
 
 
2545 - ปัจจุบัน 
2543 - ปัจจุบัน 
 
2530 - ปัจจุบัน 

กรรมกำรและรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
กรรมกำรและรองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งบริษัทอื่น 
กรรมกำร 
กรรมกำรและรองกรรมกำร 
ผู้จัดกำร 
กรรมกำร 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัทย่อย สำยธุรกิจน ้ำตำล 3 บริษัท 
 
บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขด จ้ำกัด 
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง จ้ำกัด 
บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จ้ำกัด 
บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ้ำกัด 
บริษัท เค เอส แอล เรียลเอสเทต จ้ำกัด 
 
 
บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จ้ำกัด 
บริษัท รำชำชูรส จ้ำกัด 
 
บริษัท รำชำเซรำมิค จ้ำกัด 

 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 16   
 

 
 

 
ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

14.นำยสมชำติ  ชินธรรมมิตร ์
- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรสรรหำและ   
พิจำรณำค่ำตอบแทน 
 
(กรรมกำรท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหำร) 
 
มีนำคม 2547 

55 - ปริญญำตรี  วิศวกรรมศำสตร์ 
คณะเครื่องกล สถำบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำธนบุรี 
 - ปริญญำโท กำรตลำด  
คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- ปริญญำโท กำรตลำด คณะ
บริหำรธุรกิจ  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) จำกสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
รุ่นท่ี 17/2004 
- หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP)  รุ่นท่ี 55/2005  
- หลักสูตร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่นท่ี 8/2005 
 

0.509 - 2547  –  ปัจจุบัน 
2550  –  31 ต.ค. 2555       
1 พ.ย.55  –  ปัจจุบัน 
 
 
2547  –  ปัจจุบัน 
2543  –  ปัจจุบัน 
2543  –  ปัจจุบัน 
 
 
2548  –  ปัจจุบัน 

กรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในองค์กรอื่น 
กรรมกำรอิสระ 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
 
บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จ้ำกัด 
บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จ้ำกัด 
บริษัท น ้ำตำลนิวกว้ำงสุ้นหลี จ้ำกัด 
  
 
บริษัท หลักทรัพย ์ยูโอบ ีเคย์เฮียน 
 (ประเทศไทย)  จ้ำกัด  (มหำชน) 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 17   
 

 
 

 
ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

15.นำยประมูล  วิเชียรสินธุ์ 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำ 
และพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 
 
มีนำคม 2547 

83 - ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- หลักสูตรนักบริหำรชั นสูง รุ่นท่ี 54 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
(NIDA) 
- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) จำกสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
รุ่นท่ี 11/2004 
- หลักสูตร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่นท่ี 10/2005
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)   
- หลักสูตร Improving the quality of 
financial reporting (GFR) รุ่นท่ี 
4/2006 สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
 

- - 2547 – ก.ย.2553 
 
ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน 
2549 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2541 - ปัจจุบัน 
2545 - 2546 
 
2544 - 2545 
 
2541 - 2543 
 
2532 – 2533 
 
2530 - 2541 

o  

ประธำนคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำ 
และพิจำรณำค่ำตอบแทน 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในองค์กรอื่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกฎหมำย 
ท่ีปรึกษำประธำน 
ศำลรัฐธรรมนูญ 
เลขำนุกำรประธำน 
ศำลรัฐธรรมนูญ 
เลขำนุกำรตุลำกำร 
ศำลรัฐธรรมนูญ 
ผู้เชี่ยวชำญพิเศษด้ำนกฎหมำย
ภำษีสรรพำกร 
อนุกรรมกำร ปปช. 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
กรุงเทพมหำนคร 
ศำลรัฐธรรมนูญ 
 
ศำลรัฐธรรมนูญ 
 
ศำลรัฐธรรมนูญ 
 
กรมสรรพำกร 
 
ส้ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมผู้ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 18   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ้ำเพ็ญบุญ 
 - กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 
  ควำมเสียง 
- กรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำร 
 
มีนำคม 2547 
 

69 - ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
- ปริญญำตรี รัฐประศำสนศำสตร์ 
โรงเรียนนำยร้อยต้ำรวจ 
- ปริญญำบัตร วิทยำลัยป้องกัน
รำชอำณำจักร (วปอ. รุ่น 37) 
- ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ 
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 11/2004
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)  
 

- - 2547 – ต.ค.55 
2549 – ต.ค.55 
 
 พ.ย.55 - ปัจจุบัน 
 
ก.ค.56 – ปัจจุบัน 
 
 
2547 – 2548 
 
 
2549 – ปัจจุบัน 

กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนคณะกรรมกำร 
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 
กรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำร 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในองค์กรอื่น 
รองผู้บัญชำกำรต้ำรวจแห่งชำติ 
กรรมกำรข้ำรำชกำรต้ำรวจ
(ก.ตร.) 
กรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
 
ส้ำนักงำนต้ำรวจแห่งชำติ 
 
 
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 
 
 
 
 
 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 19   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง

ครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

17. นำยสิทธิ  ลีละเกษมฤกษ์ 
 - กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
- ประธำนคณะกรรมกำร 
  ตรวจสอบ 
 
มีนำคม 2547 

60 - ปริญญำตรี สำขำกำรบัญชี คณะ
พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 11/2004 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 
 
 

- - 2547 - ปัจจุบัน 
2547 - ก.ย. 2553 
2550 - ปัจจุบัน 
ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน 
 
 
2534 – ปัจจุบัน 
 
2537 – ปัจจุบัน 
2552 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2538 - ปัจจุบัน 
2539 - ปัจจุบัน 
 
2548 - ปัจจุบัน 
2555 - ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งใน บมจ.อื่น 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรสำย
สนับสนุน  
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในบริษัทอื่น 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
 
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ้ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ้ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี  จ้ำกัด 
บริษัท รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ้ำกัด 
 
บริษัท บ้ำนสุขสบำย จ้ำกัด 
บริษัท เอ็น เค. เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวช่ัน 
บริษัท เอส แอนด์ พี พร๊อพเพอร์ตี  แมนเนจเมนท์ จ้ำกัด 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 20   
 

 
 

 
ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

18. นำงอินทิรำ  สุขะนินทร์ 
- กรรมกำรบริษัทและ  
  กรรมกำรบริหำร 
- รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ อำวุโส 
– สำยงำนพัฒนำธุรกิจ 
 
มิถุนำยน 2553 

67 - อนุปริญญำ สำขำเลขำนุกำร  
Melbourne, Australia 
- หลักสูตร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุ่นท่ี 50/2006 
สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 
 

0.566 พี่สำวของ 
ประธำน 
เจ้ำหน้ำท่ี 
บริหำรฯ 

2519 - ปัจจุบัน 
2511 - ปัจจุบัน 
2546 - ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 
2548 - ปัจจุบัน 
ม.ิย. 2553 - ปัจจุบัน 
2553 - ปัจจุบัน 
2553- ปัจจุบัน 

รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่อำวุโส 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
ผู้จัดกำรท่ัวไป 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัทย่อย สำยธุรกิจน ้ำตำล 3 บริษัท 
บริษัท แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชั่น จ้ำกัด 
บริษัท รำชำชูรส จ้ำกัด 
บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จ้ำกัด 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง จ้ำกัด 
บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 21   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

19. นำยกำรุณ  กิตติสถำพร 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
- กรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำร 
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- ปริญญำตรี BCA, New  
   Zealand. (ทุน Colombo  Plan)   
- ปริญญำโท MA(กำรค้ำระหว่ำง  
   ประเทศ) ,Syracuse Univ. USA.  
    (ทุน USAID) 
- ประกำศนียบัตร GATT   
   Commercial Policy  Course,  
   Geneva 
- ปรอ.รุ่นท่ี 8 (วปรอ.388) 
- หลักสูตร Director Certification  
   Programme (DCP)  
- หลักสูตร Role of the 
Compensation Committee 
- หลักสูตร Financial Statements for 
Directors 
- หลักสูตร Audit Committee 
Program 
-  Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA)  

- - 27 ก.พ.53 – ปัจจุบัน 
26 ม.ีค.53 – ปัจจุบัน 
 
1 พ.ย.55 – ปัจจุบัน 
1 ก.ค.56 – ปัจจุบัน 
 
 
2551 – ปัจจุบัน  
 
 
2552 – ปัจจุบัน 
 
 
2554 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
 
 
2544 - 2550 
2549 – ปัจจุบัน 

กรรมกำรอิสระ  
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน  
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำร 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่ง บมจ.อื่น 
กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน  
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในองค์กรอื่น 
ปลัดกระทรวงพำณิชย์ 
กรรมกำร 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
 
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ้ำกัด (มหำชน)  
 
 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ้ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท สหมิตรเครื่องกล จ้ำกัด (มหำชน) 
 
 
กระทรวงพำณิชย์ 
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 22   
 

Anti-Corruption for Executive 
Program ( ACEP) 

2551 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน 

ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปำชีพระหว่ำงประเทศ  
คณะกรรมกำรก้ำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 23   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพั
นธ์ทำง
ครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

20. นำยวรภัทร  โตธนะเกษม 
 -กรรมกำรอิสระ 
  -กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  -กรรมกำรตรวจสอบ 
  -ประธำนคณะกรรมกำรก้ำกับดูแล
กิจกำร  
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- ปริญญำตรี นิติศำสตร์    
    มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
- ปริญญำตรีเศรษฐศำสตร์  
    (เกียรตินิยมดีมำก)  
    มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
- ปริญญำโทเศรษฐศำสตร์  
   University of Illinois Urbana-   
   Champaign สหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ Kellogg  
   School of Management    
   Northwestern University  
   Evanston Illinois  สหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำเอกเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ  
   University of Illinois Urbana-  
   Champaign สหรัฐอเมริกำ 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี ก.พ. 2553 – ปัจจุบัน   
1 พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน 
1 พ.ย. 2555 – ปัจจุบัน 
1 ก.ค. 2556 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2552 – ปัจจุบัน 
 
2553 – ปัจจุบัน 
ก.พ. 2555 –ปัจจุบัน 
ม.ิย. 2555 -ปัจจุบัน 
 
 

กรรมกำรอิสระ    
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนคณะกรรมกำรก้ำกับดูแล
กิจกำร 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในองค์กรอื่น  
ประธำนกรรมกำร และ 
กรรมกำรอิสระ 
ท่ีปรึกษำบริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
 

 
บริษัท ปริญสิริ จ้ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จ้ำกัด (มหำชน) 
มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำองค์กรภำครัฐ 
(สพร.) 
 
 
 

 
 
 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 24   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพั
นธ์ทำง
ครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

21.  นำงสำวนงลักษณ์  พินัย
นิติศำสตร์ 
     -  กรรมกำรอิสระ 
     -  กรรมกำรตรวจสอบ 
    -   กรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำร 
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- ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์/ 
ไฟฟ้ำ  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  - 
ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์/ไฟฟ้ำ  
มหำวิทยำลัยมิสซูรี่,สหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำเอก วิศวกรรมศำสตร์/ 
ไฟฟ้ำ  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 4 
- หลักสูตร Director Certification 
Program    (DCP) รุ่นท่ี 71  
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร 
บริษัทไทย  (IOD) 
- หลักสูตรส้ำหรับผู้บริหำร 
Harvard University,สหรัฐอเมริกำ 
- หลักสูตรส้ำหรับผู้บริหำร 
Stanford Executive Program 
2013 

ไม่มี 
 

ไม่มี ก.พ.2553 – ปัจจุบัน 
ก.พ.2553 – ปัจจุบัน 
1 ก.ค. 2556-ปัจจุบัน 
 
4 ธ.ค.2555 – ปัจจุบัน 
ก.พ. 2555-ปัจจุบัน 
ต.ค. 2554- พ.ย.55 
ต.ค. 2554- พ.ย. 55 
ม.ค. 2554 – ปัจจุบัน  
 
2543 – 2554  
2550 – ปัจจุบัน 
2550 – 2551 
2543 – 2549  
2538 – 2549 
2542 – 2543  
2538 – 2541   
2534 – 2538 
2525 – 2534 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรก้ำกับดูแลกิจกำร 
กำรด้ำรงต้ำแหน่ง บมจ.อื่น 
กรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรด้ำน
กำรตลำด 
กรรมกำรผู้อ้ำนวยกำร  
กรรมกำรบริหำร  
กรรมกำร  
กรรมกำรบริหำร  
กรรมกำร  
รองกรรมกำรผู้อ้ำนวยกำร  
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ้ำนวยกำร 
ผู้จัดกำรท่ัวไป  
วิศวกรสื่อสำรกองแผนงำน 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน) 
 
ธนำคำรออมสิน 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ้ำกัด 
ธนำคำรออมสิน 
ธนำคำรออมสิน 
บริษัท ไทยคม จ้ำกัด (มหำชน) 
 
บริษัท ไทยคม จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท ไทยคม จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท ไทยคม จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จ้ำกัด (มหำชน) 
บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จ้ำกัด (มหำชน) 
กรมไปรษณีย์โทรเลข 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 25   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต้ำแหน่ง  
/วันท่ีได้รับแต่งตั ง 

 
อำยุ 
(ปี) 

 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  

 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง

ครอบครัว 

ประสบกำรณ์ท้ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต้ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/ 
บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

22 .นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์ 
 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
(สำยงำนบัญชีและกำรเงิน) 
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- CFA Charterholder,   
   Association for Investment  
  Management and Research (AIMR) 
- Director Accreditation Program 
  (DAP รุ่นท่ี 37/2005) 
- ปริญญำตรี  สำขำ    
  วิศวกรรมศำสตร์  (ไฟฟ้ำ) 
  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- ปริญญำตรี สำขำ นิติศำสตร์  
  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ  
  ปริญญำโท สำขำวิศวะอุตสำหกำร 
  University of Tennessee,  
  Knoxville, USA 
- ปริญญำโท ศิลปศำสตร์ สำขำ 
  กฎหมำยธุรกิจ  
  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

  2.603 เป็นบุตรของ 
นำยประภำส 
ชุติมำวรพันธ์ 

พ.ย.2555 – ปัจจุบัน 
 
ปี 2546 –  พ.ย. 2555 
 
ปี 2547 – ปัจจุบัน 
ปี 2549 – ปัจจุบัน  
ปี 2549 – ปัจจุบัน  
ปี 2546 – ปัจจุบัน  
 
 
ปี 2543 – ปัจจุบัน 
 
 
ปี 2543 – ปัจจุบัน 
ปี 2543 – ปัจจุบัน 
ปี 2543 – ปัจจุบัน 
ปี 2543 – ปัจจุบัน   
ปี 2543 – ปัจจุบัน 
ปี 2539 – ปัจจุบัน 

รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(งำนบัญชีและกำรเงิน) 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
(งำนบัญชีและกำรเงิน) 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กำรด้ำรงต้ำแหน่งในองค์กรอื่น 
กรรมกำรบริหำร / กรรมกำร 
สรรหำและพิจำรณำ 
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด(มหำชน) 
และบริษัทย่อย   
 
 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล จ้ำกัด 
บริษัท น ้ำตำลเกำะกง จ้ำกัด 
บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขต จ้ำกัด 
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จ้ำกัด 

 
 
บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มิเนิ ล จ้ำกัด(มหำชน) 
 
 
บริษัท ที เอส คลังสินค้ำ จ้ำกัด 
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ้ำกัด 
บริษัท ที เอส อุตสำหกรรมน ้ำมัน จ้ำกัด 
บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จ้ำกัด 
บริษัท ที เอส ฟลำวมิลล์ จ้ำกัด(มหำชน) 
บริษัท อ่อนนุชก่อสร้ำง จ้ำกัด 

 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)             แบบ 56 - 1 

 

 
…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 1   
 

รายชื่อการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2556 

ชื่อ - นามสกุล 

ต าแหน่ง 

บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. นายมนู  เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ X X X                       

2. นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร // // //   X X X X X X X X   X 

3. นายประภาส   ชุติมาวรพันธ ์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // // //   /     /           

4. นายพรศิลป์  แต้มศิริชยั กรรมการและกรรมการบริหาร // // //     / / /       / X   

5. นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // //   /       / / /     / 

6. นายธวัทชยั โรจนะโชติกุล กรรมการและกรรมการบริหาร // // //   /       / / / /     

7. นางอินทิรา สุขะนินทร์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // //      /       / /       

8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน // // //         / /   /       

9. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // // /   / /     /         

10. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // //                       

11. นายสมชาต ิ ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการ / /กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / / /                       

12. นายธัชพงษ ์ ภากรศิริวงศ์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // //                    /   

13. นายชลัช ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเส่ียง // // // / / / / / /   / /  /   

14. นายชาตรี  ชินธรรมมิตร์ กรรมการ / / /                       

15. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร / เลขานุการ
บริษัท // // //     / / / /   /       

16. นายประมูล วิเชียรสินธุ์ 
กรรมการอิสระ//ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน                            

17. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บ าเพ็ญบุญ 

กรรมการอิสระ///ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำร
ก้ำกับดูแลกิจกำร                            

18. นายสิทธ ิ ลีละเกษมฤกษ์ 

กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเส่ียง                            

19. นายการุณ กิตติสถาพร 
กรรมการอิสระ / /กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรก้ำกับดแูลกิจกำร                            

20. นายวรภัทร   โตธนะเกษม 

กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความ
เส่ียง/กรรมกำรตรวจสอบ                            

21. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการก ากับดูแลกิจการ                            



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)             แบบ 56 - 1 

 

 
…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 2   
 

 

ชื่อ - นามสกุล 

ต าแหน่ง 

บริษัท น  าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

22. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่       //     / /     / /    / 

23. นายธีระ สงวนดีกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่             / /       /   / 

24. นายวิรัช ชุนฟ้ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่               /       /     

25. นายณรงค ์ จิตร์น้อมรัตน ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                       /     

26. นายพิริยพ์ล ชินธรรมมิตร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการภาค บริษัทย่อย                 /    / /  /   

27. นายธีระพงษ ์ นาคะศักดิ์เสว ี
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย / กรรมการผู้จัดการ
บริษัทย่อย                      /       

 
 
**หมายเหตุ : 
  เครื่องหมำย ต้ำแหน่ง 

1)        X   ประธำนกรรมกำร 
                /  กรรมกำร  
               //    กรรมกำรบริหำร 
2) รำยชื่อบรษิัทย่อยและบริษัทร่วม 

1. บริษัท น ้ำตำลทำ่มะกำ จำ้กัด 
2. บริษัท โรงงำนน ำ้ตำลนวิกรุงไทย จ้ำกัด 
3. บริษัท น ้ำตำลนวิกว้ำงสุ้นหลี จ้ำกัด 
4. บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มินัล จ้ำกดั (มหำชน) 
5. บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ ง จำ้กัด 
6. บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกดั 
7. บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำ้กดั 
8. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลำยส์ จ้ำกดั จ้ำกัด 
9. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำ้กัด 
10. บริษัท แชมเปีย้นเฟอร์เมนเตชั่น จ้ำกดั 
11. บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์เทรดดิ ง จำ้กัด 
12. บริษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขต จ้ำกัด 
13. บริษัท เกำะกงกำรเกษตร จ้ำกัด 
14. บริษัท น ้ำตำลเกำะกง จ้ำกดั 

 



บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จ้ำกัด (มหำชน)             
แบบ 56 - 1 

 

 
…….….รับรองควำมถูกต้อง 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 1   
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
นาย ศิวะรักษ์ พนิิจารมณ ์
 
กำรศึกษำ:        ปริญญำตรี รัฐศำสตร ์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
        ปริญญำโท  บริหำรรัฐกิจ  Minnesota State University 

ประกำศนียบตัรวชิำชีพบัญชี   University of California Los Angeles 
        และ CAL. CPA, IRS.EA, CIA, CFE & CIFRS 
 
ประวัติกำรท้ำงำน:    ปัจจุบันดำ้รงตำ้แหน่ง ผู้ช่วยกรรมกำรผู้อ้ำนวยกำรส่วนงำนตรวจสอบภำยในของกลุ่มบริษัทไทยคม 

จ้ำกดั (มหำชน), กรรมกำรบรษิทัและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท โตโย (ไทย) จ้ำกดั (มหำชน) 
และอื่นๆ ก่อนหน้ำนี  เคยดำ้รงต้ำแหน่งผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส ส้ำนักตรวจสอบภำยในกลุ่ม
บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำ้กัด (มหำชน) และที่ปรึกษำกำรพัฒนำระบบ กลุ่มบริษัท ธนบุรีพำนิช จ้ำกดั
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บัญชีและกำรเงินของบรษิัท Digital Phone จำ้กดั, ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักบัญชี
กำรเงินและบริหำรของบรษิัท Shinawatra International จำ้กัด (มหำชน), Financial Controller เขต 
Los Angeles ของ บริษัท Borg – Werner จ้ำกดั ในประเทศสหรัฐอเมริกำ, กรรมกำรสมำคมผู้
ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย และกรรมกำรบัญชีบริหำรสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์ 

 
สถำนท่ีติดต่อ:  บริษัท LEE & PHINICHAROMNA จ้ำกัด  

เลขที่ 7 รำมอินทรำ 42 แยก 2 แขวง/เขต คันนำยำว กรุงเทพฯ 10230  
โทร (089) 919-7000     
Email: leeandphinicharomna@gmail.com; sphinicharomna@gmail.com  

 

mailto:leeandphinicharomna@gmail.com

