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13. ข้ อมูลทางการเงินที5สาํ คัญ
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หน้ า
1
10
23
29
33
34
40
44
57
78
81
83
96
102

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี5ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี5ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย
รายละเอียดเกี5ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

…….….รับรองความถูกต้ อง

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

1.นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1)

เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการ
ดําเนินธุรกิจที/โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริ ยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสีย ภายใต้
นโยบายคุณภาพ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ดังนี
นโยบายคุณภาพ
ผลิตนําตาลทรายคุณภาพ ด้ วยประสิทธิภาพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ ามัน/ ใจ ปลอดภัยต่อผู้บริ โภค
วิสัยทัศน์
มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศในอุตสาหกรรมการเกษตรที/ให้ ความหวานและพลังงาน รวมทังธุรกิจต่อเนื/องที/มกี ารพัฒนาอย่างยัง/ ยืน
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

สร้ างรายได้ ให้ แก่ชาวไร่ บนพืนฐานของการเกษตรที/มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
สร้ างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนแห่งความสําเร็ จ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื/องเพื/อให้ สามารถใช้ ทรัพยากรได้ เกิดประโยชน์สงู สุด

เป้าหมายระยะยาวในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท คือ การเป็ นหนึง/ ในผู้นําในการผลิตนําตาล และผลพลอยได้ อื/น
จากการผลิตนําตาล ซึ/งเห็นได้ จากนโยบายในส่วนธุรกิจนําตาลของบริ ษัท ได้ แก่ “ผลิตนําตาลทรายคุณภาพสูง ด้ วย
ประสิทธิภาพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ ามัน/ ใจ ปลอดภัยผู้บริ โภค” ทําให้ โรงงานนําตาลทัง 5 โรงงานภายในกลุม่ จัดได้
ว่าเป็ นกลุม่ โรงงานนําตาลลําดับต้ นของกลุม่ ผู้ผลิตนําตาลทังประเทศที/มีประสิทธิภาพการผลิตสูง และผลิตนําตาลได้ อย่าง
มีคณ
ุ ภาพ อีกทังด้ วยเป้าหมายการเป็ นหนึง/ ในผู้ผลิตผลพลอยได้ อื/นจากการผลิตนําตาล และการเห็นศักยภาพของธุรกิจ
ต่อเนื/องจากธุรกิจนําตาล เช่น ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ า และธุรกิจผลิตปุ๋ยชีวภาพ ทําให้ บริ ษัทมีการลงทุน
ในธุรกิจต่อเนื/องมาโดยตลอด ซึง/ โครงการที/ผา่ นมาค่อนข้ างประสบความสําเร็ จเป็ นที/นา่ พอใจ
ในระยะสันบริ ษัทมีเป้าหมายที/จะเป็ นหนึ/งในผู้นําทางด้ านการบริ หารต้ นทุนและประสิทธิภาพทางด้ านการผลิต
โดยนําเอาเทคโนโลยีที/ทนั สมัยเข้ ามาประยุกต์ใช้ กบั ระบบการผลิตและการจัดการ นอกจากนี บริ ษัทเข้ าใจว่าความเสี/ยง
หลักของบริ ษัท คือ ปริ มาณอ้ อย โรงงานนําตาลและธุรกิจต่อยอด ไม่สามารถอยู่รอดได้ ถ้าขาดอ้ อยเข้ าหีบ บริ ษัทจึงมี
เป้ าหมายที/ จ ะช่ ว ยลดต้ นทุน การผลิต อ้ อย เพิ/ มผลผลิต และประสิท ธิ ก ารผลิตอ้ อ ยของเกษตรกรชาวไร่ อ้ อย เพื/ อ ให้
เกษตรกรชาวไร่สามารถอยูร่ อด รวมถึงการสร้ างผลตอบแทนที/เหมาะสมให้ แก่เกษตรกรชาวไร่
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การเปลี'ยนแปลง และพัฒนาการที'สาํ คัญในช่ วง 3 ปี ที'ผ่านมา

จากการที/บริ ษัทได้ รับใบอนุญาตในหลักการให้ ย้ายและขยายโรงงานนําตาล 2 แห่ง และใบอนุญาตในการ
ก่อสร้ างโรงงานเอทานอล 2 แห่ง ในปี 2551 บริ ษัทได้ ตดั สินใจลงทุนในโครงการเพิ/ม 1 โครงการ คือ โครงการพลังงาน
ทดแทนที/บอ่ พลอย ซึง/ จะประกอบด้ วย โครงการย่อยต่อเนื/อง 4 โครงการ อันได้ แก่ โครงการย้ ายและขยายกําลังการผลิต
โรงงานนําตาล จากอําเภอท่ามะกา มาที/อําเภอบ่อพลอย และขยายกําลังการผลิตเป็ น 36,000 ตันต่อวัน โครงการลงทุน
โรงงานผลิตเอทานอล ที/กําลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้ าขนาด 90 MW และโครงการ
โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ ซึง/ เริ/ มรับรู้รายได้ จากโครงการในปี 2554
ในปี 2554 บริ ษัทได้ ตดั สินใจลงทุนเพิ/ม 1 โครงการ คือโครงการลงทุนสร้ างโรงงานนําตาลและโรงไฟฟ้ าที/จงั หวัด
เลย โครงการประกอบด้ วยโรงงานนําตาลขนาด 16,000 ตันอ้ อยต่อวัน และโรงผลิตกระแสไฟฟ้ า ขนาด 40 MW และได้
ทดลองเดินเครื/ องจักรในฤดูกาลหีบอ้ อยปี 2555/56
ในปี 2555 ภายหลังจากที/บริ ษัทได้ ทําการศึกษาความเป็ นไปได้ รวมถึงได้ ทําการวิเคราะห์ความเสี/ยงในด้ าน
ต่างๆ แล้ ว บริ ษัทได้ ตดั สินใจลงทุน โครงการขยายกําลังการผลิตกระแสไฟฟ้ า และปรับปรุ งโรงงานนําตาลเพื/อเพิ/ม
ความสามารถในการหีบอ้ อย ที/อําเภอนําพอง จังหวัดขอนแก่น โดยขยายกําลังการผลิตไฟฟ้ าจากเดิม 30 เมกะวัตต์ เป็ น
65 เมกะวัตต์ และปรับปรุงโรงงานนําตาลเพื/อเพิ/มความสามารถในการหีบอ้ อยได้ เพิ/มขึนอีก 8,000 ตันต่อวัน จากเดิมอยู่
ที/ 27,000 ตันต่อวัน โดยคาดว่าจะแล้ วเสร็ จในปี 2557
1.3)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ภายใต้ กลุม่ เค เอส แอล เป็ นกลุม่ บริ ษัทผู้ผลิตและ
จําหน่ายนําตาลทรายใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยกลุม่ บริ ษัทมีโรงงานนําตาลที/อยูภ่ ายใต้ กลุม่ ธุรกิจทังหมด 5
โรง โดยแบ่งสายการผลิตออกเป็ น 3 ภาค ดังนี
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงาน ได้ แก่ บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) สาขา อําเภอนําพอง
จังหวัดขอนแก่น และ สาขา อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
2. ภาคกลาง แถบจังหวัดกาญจนบุรี มี 2 โรงงาน ได้ แก่ บริ ษัท โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด และ บริ ษัท
นําตาลท่ามะกา จํากัด
3. ภาคตะวันออกมี 1 โรงงาน คือ บริ ษัท นําตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด
ผลิตภัณฑ์ที/ทางบริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยผลิต จะประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์หลักที/
เป็ นนําตาลทราย ซึง/ สามารถจําแนกประเภทได้ 4 ประเภท คือ นําตาลทรายดิบ (Raw Sugar), นําตาลทรายดิบคุณภาพสูง
(High Pol Sugar), นําตาลทรายขาว (White Sugar) และนําตาลทรายขาวบริ สทุ ธิa (Refined Sugar) และผลิตภัณฑ์เสริ ม
ที/เกี/ยวเนื/องที/ได้ จากกระบวนการผลิตนําตาลทรายอีก เช่น กากนําตาล (Molasses) กากอ้ อย (Bagasses) และกากหม้ อ
…….….รับรองความถูกต้ อง
หน้ า 2

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กรอง (Filter Cake) โดยบริ ษัทได้ ขยายการลงทุนต่อยอดจากกระบวนการผลิตนําตาล เพื/อสร้ างมูลค่าเพิม/ (ดังแสดงใน
แผนภาพที/ 1.1) คือ
(1) โรงงานผลิตเอทานอล ซึง/ ใช้ ผสมกับนํามัน เป็ นเชือเพลิงสําหรับรถยนต์ ใช้ วตั ถุดิบคือ กากนําตาล และนําอ้ อย
(2) โรงงานผลิตก๊ าซชีวภาพ ใช้ วตั ถุดิบที/เป็ นนําเสียที/มาจากกระบวนการผลิตเอทานอล มาหมักให้ ได้ ก๊าซชีวภาพ
เป็ นเชือเพลิงเสริ มสําหรับโรงไฟฟ้ า
(3) โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ ใช้ วตั ถุดิบที/เป็ นของเสียจากกระบวนการผลิตนําตาล (กากหม้ อกรอง) และนําเสียที/มา
จากกระบวนการผลิตก๊ าชชีวภาพ และการผลิตเอทานอล
(4) โรงไฟฟ้ า ใช้ วตั ถุดิบทีเ/ ป็ นของเสียจากกระบวนการผลิตนําตาล (กากอ้ อย) และก๊ าซชีวภาพที/ได้ จากโรงงานผลิต
ก๊ าชชีวภาพ เป็ นเชือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ า และพลังไอนําขายให้ กบั โรงงานในเครื อและการไฟฟ้ า
แผนภาพที 1.1 : The Relation between KSL Existing Sugar Production and KSL Value Added Project

ณ วันที/ 31 ตุลาคม 2557 บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย มีการลงทุนในบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่วมรวม 15 บริ ษัท (ไม่รวมบริษัทย่อย ของบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มินลั จํากัด (มหาชน)) โดยมีรายละเอียดดังนี

กลุ่มธุรกิจ/ชื'อบริษัท
ธุรกิจนํ0าตาล
บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริ ษัท โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริ ษัท นําตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด

ทุนชําระ
แล้ ว
(ล้ านบาท)

สัดส่ วน
การ
ลงทุน

600.00
1,000.00
500.00

90.21%
95.78%
98.61%

ประเภทของธุรกิจ

ผลิตและจําหน่ายนําตาลทราย
ผลิตและจําหน่ายนําตาลทราย
ผลิตและจําหน่ายนําตาลทราย
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บริ ษัท นําตาลสะหวันนะเขด จํากัด
Koh Kong Plantation Co., Ltd*
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd
ธุรกิจสนับสนุน
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มินลั จํากัด (มหาชน)**

684.76
936.98
1,167.66

98.49%
80.00%
80.00%

145.20

23.82%

บริ ษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิง จํากัด
บริ ษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง จํากัด

20.00
300.00

บริ ษัท Wynn In Trading จํากัด
ธุรกิจพลังงานและสารเคมี
บริ ษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จํากัด

487.497

บริ ษัท โรงไฟฟ้ านําตาลขอนแก่น จํากัด
บริ ษัท เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จํากัด***
ธุรกิจอืนๆ
บริ ษัท เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จํากัด

800.00
10.00

100.00% ผลิตและจําหน่าย เอทานอล หรือเชือเพลิง
จากการเกษตร และ
ปุ๋ยชีวภาพ หรื อปุ๋ยอินทรี ย์
100.00% โรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก (SPP)
100.00% จัดหาวัตถุดิบ

840.00

91.02%

บริ ษัท แชมเปี ยน เฟอร์ เมนเตชัน/ จํากัด

200.00

32.50%

610.00

เพาะปลูกอ้ อยและผลิตนําตาลทีป/ ระเทศลาว
เพาะปลูกอ้ อยที/เกาะกง ประเทศกัมพูชา
ผลิตนําตาลที/เกาะกง ประเทศกัมพูชา

ท่าเรื อ ให้ เช่าคลังสินค้ า และอสังหาริ มทรัพย์
ผลิต จําหน่ายแป้งสาลี และนํามันปาล์ม
79.55% บริ ษัทรับอนุญาตส่งออกนําตาล
100.00% ซือมาขายไปนําตาลทรายในประเทศ และ
ดําเนินกิจการทางการเกษตร
100.00% ธุรกิจซือมาขายไป และให้ คาํ ปรึกษา

พัฒนา และลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เพื/อให้
เช่า และเป็ นศูนย์ฝึกอบรมของกลุม่
ร่วมลงทุนกับกลุม่ พันธมิตร โดยเข้ าไปถือหุ้น
ร้ อยละ 60 ในบริ ษัท จันทบุรี สตาร์ ช จํากัด
ซึง/ เป็ นโรงงานผลิตแป้งจากมันสําปะหลัง

หมายเหตุ
สัดส่วนการลงทุนหมายรวมถึง อัตราการถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้ อมรวมกัน
* ถือทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท Wynn In Trading จํากัด
** อย่างไรก็ตาม ในบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล จํากัด (มหาชน) บริ ษัทย่อยซึง/ เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ชื/อย่อ TSTE มีบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มินลั จํากัด (มหาชน) อีก 5 บริ ษัท ได้ แก่
บริ ษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด ทําธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ อัตราการถือหุ้นรวมทังทางตรงและทางอ้ อม 23.11%
บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด ทําธุรกิจซือ-ขาย ให้ เช่า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงกลัน/
นํามันปาล์ม อัตราการถือหุ้นรวมทังทางตรงและทางอ้ อม 28.48%
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ทําธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตแป้งสาลี อัตราการถือหุ้นรวมทัง
ทางตรงและทางอ้ อม 16.59% เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ชื/อย่อ TMILL
บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด ทําธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินค้ า อัตราการถือหุ้นรวมทังทางตรงและทางอ้ อม 19.30%
…….….รับรองความถูกต้ อง
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บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด ทําธุรกิจให้ บริ การขนส่ง บริ การรักษาความปลอดภัย และโรงงานผลิตถุงกระสอบ
พลาสติก อัตราการถือหุ้นรวมทังทางตรงและทางอ้ อม 30.58%
รายละเอียดสามารถดูได้ จากข้ อมูลบริ ษัทจดทะเบียน บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน) (TSTE) และ บริ ษัท ที
เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (TMILL)
*** ชื/อเดิม บริ ษัท เคเอสแอล เคมี จํากัด

…….….รับรองความถูกต้ อง
หน้ า 5
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โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทในกลุม่ ณ 31 ตุลาคม 2557 ดังนี

Khon Kaen Sugar Industry Public Company

Sugar Business
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 Agro & Trading
THB 300 M, 100.00%
Savannakhet Sugar, Lao
THB 685 M, 98.49%

Energy
Business
Khon Kaen Alcohol
THB 610 M, 100.00%
Khon Kaen Sugar
Power Plant
THB 800 M, 100.00%

Supporting
Business
Thai Sugar Terminal
(Listed Company TSTE)
THB 145.2 M, 23.82%

(Listed Company KSL)
Paid-up Capital ~1,704 M THB

Other Businesses
KSL Real Estate
THB 840 M, 91.02%

KSL Export Trading
THB 20 M, 79.55%

Joint Venture
Businesses

WYNN In Trading
THB 487 M, 100.00%

Champion Fermentation
THB 200 M, 32.50%

KSL Material Supplies
THB 10 M, 100.00%

Koh Kong Sugar Industry &
Koh Kong Plantation
Cambodia
THB 2,105 M, 80%

…….….รับรองความถูกต้ อง
หน้ า 6

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

บริ ษัทมีบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วมโดยมีรายละเอียดสามารถจําแนกตามประเภทของธุรกิจได้ ดงั นี
ธุรกิจนํา5 ตาล
บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํ ากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษัทผลิตและจําหน่ายนําตาลและผลพลอยได้ อื/นๆ สาขาที/ 1 โรงงานตังอยูท่ ี/อําเภอนําพอง จังหวัดขอนแก่น สามารถ
หีบอ้ อยได้ ที/ 27,000 ตันอ้ อย/วัน (อยูร่ ะหว่างปรับปรุงประสิทธิภาพให้ สามารถหีบอ้ อยได้ ที/ 35,000 ตันอ้ อย/วัน คาดว่าจะ
แล้ วเสร็ จปี 2557) และสาขาที/ 2 โรงงานตังอยูท่ ี/อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สามารถหีบอ้ อยได้ ที/ 16,000 ตันอ้ อย/วัน โดย
ทังสองโรงงานสามารถผลิตได้ ทงนํ
ั าตาลทรายดิบ นําตาลไฮโพล นําตาลทรายขาว และนําตาลทรายขาวบริ สทุ ธิa
บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํ ากัด
เป็ นบริ ษัทผลิตและจําหน่ายนําตาลทรายและผลพลอยได้ อื/นๆ โรงงานตังอยูท่ ี/ อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สามารถ
หีบอ้ อยได้ ที/ 20,000 ตันอ้ อย/วัน โรงงานสามารถผลิตได้ ทงนํ
ั าตาลทรายดิบ นําตาลทรายขาว และนําตาลทรายขาว
บริ สทุ ธิa
บริ ษัท โรงงานนําตาลนิ วกรุงไทย จํ ากัด
เป็ นบริ ษัทผลิตและจําหน่ายนําตาลทรายและผลพลอยได้ อื/นๆ เดิมโรงงานตังอยู่ที/อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
บริ ษัทได้ ย้ายไปยัง อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และขยายกําลังการผลิต สามารถหีบอ้ อยได้ สงู สุดที/ 36,000 ตัน
อ้ อย/วัน โดยในปั จจุบนั ได้ ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ โรงงานสามารถผลิตได้ ทงนํ
ั าตาลทรายดิบ นําตาลทรายขาว และนําตาล
ทรายขาวบริ สทุ ธิa
บริ ษัท นําตาลนิ วกว้างสุน้ หลี จํ ากัด
เป็ นบริ ษัทผลิตและจําหน่ายนําตาล และผลพลอยได้ อื/นๆ มีโรงงานตังอยูท่ ี/อําเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สามารถหีบอ้ อย
ได้ สงู สุดที/ 3,000 ตันอ้ อย/วัน ซึ/งกําลังการหีบอ้ อยลดลง เนื/องมาจาก บริ ษัทมีการขยายเครื/ องจักรส่วนหนึ/งไปที/ประเทศ
ลาว และประเทศกัมพูชา โรงงานสามารถผลิตได้ ทังนําตาลทรายดิบ นําตาลไฮโพล นําตาลทรายขาว และนําตาล
ทรายขาวบริ สทุ ธิa
บริ ษัท นําตาลสะหวันนะเขด จํ ากัด
เป็ นบริ ษัทที/ได้ รับสัมปทานพืนที/สาํ หรับเพาะปลูกอ้ อยประมาณ 10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่ ) จากรัฐบาลลาว โดยบริ ษัท
จะเพาะปลูกอ้ อยเอง และมีโรงงานนําตาลที/สะหวันนะเขด สามารถหีบอ้ อยได้ สงู สุดที/ 3,000 ตันอ้ อยต่อวัน ผลผลิตจะเป็ น
นําตาลทรายดิบ และผลพลอยได้ อื/นๆ
บริ ษัท Koh Kong Plantation จํ ากัด และบริ ษัท Koh Kong Sugar Industry จํ ากัด
เป็ นบริ ษัทที/ได้ รับสัมปทานพืนที/สําหรับเพาะปลูกอ้ อยรวมประมาณ 20,000 เฮกเตอร์ (125,000 ไร่ ) จากรัฐบาลกัมพูชา
โดยบริ ษัทจะเพาะปลูกอ้ อยเอง และมีโรงงานนําตาลที/เกาะกง สามารถหีบอ้ อยได้ สงู สุดที/ 6,000 ตันอ้ อยต่อวัน ผลผลิตจะ
เป็ นนําตาลทรายดิบ และผลพลอยได้ อื/นๆ
…….….รับรองความถูกต้ อง
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ธุรกิจพลังงานและสารเคมี
บริ ษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จํ ากัด
ก่อตังขึนเมื/อต้ นปี 2547 เป็ นบริ ษัทที/จดั ตังเพื/อดําเนินธุรกิจผลิตแอลกอฮอล์จากกากนําตาล นําอ้ อย และอื/นๆ ซึ/งได้ รับ
ใบอนุญาตผลิตที/ 150,000 ลิตรต่อวัน จากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีวตั ถุประสงค์ผลิตแอลกอฮอล์เพื/อผสมกับนํามัน
เชือเพลิง หรื อที/เรี ยกว่าเอทานอล ซึ/งใช้ เป็ นนํามันเชือเพลิงสําหรับรถยนต์ บริ ษัทยังมีโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ โดยนําของ
เสียจากกระบวนการผลิตนําตาล (กากหม้ อกรอง) และของเสียจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ (นําเสีย) มาเป็ นวัตถุดิบ
ปั จจุบนั บริ ษัทก่อสร้ างโรงงานผลิตเอทานอล สาขาที/ 2 ณ โครงการพลังงานทดแทนบ่อพลอย โดยโรงงานได้ เริ/ มดําเนินการ
เชิงพาณิชย์ในปี 2555 ซึง/ ทําให้ บริ ษัทมีกําลังการผลิตเพิ/มขึนเป็ น 350,000 ลิตรต่อวัน
บริ ษัท โรงไฟฟ้ านําตาลขอนแก่น จํ ากัด
ก่อตังขึนเมื/อปลายปี 2546 เป็ นบริ ษัทที/จัดตังเพื/อดําเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ า และผลิตไอนําโดยใช้ กากอ้ อยเป็ น
เชือเพลิงหลัก โดยจําหน่ายไฟฟ้ า พร้ อมกับไอนําให้ โรงงานนําตาล และโรงงานอื/นๆในกลุม่ และมีไฟฟ้ าที/เกินความต้ องการ
ของกลุม่ สามารถจําหน่ายให้ กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตได้ ปั จจุบนั บริ ษัทมีสาขารวม 3 สาขา โดยสาขาที/หนึ/งตังอยู่ใกล้ เคียง
โรงงานนํ าตาลขอนแก่น อ.นํ าพอง จ.ขอนแก่น สาขาที/สองตังอยู่ใกล้ เคียงโรงงานนําตาลนิวกรุ ง ไทย จ. กาญจนบุรี
(โครงการพลังงานทดแทนบ่อพลอย) และสาขาที/สามตังอยู่ใกล้ เคียงโรงงานนําตาลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย (โครงการ
เลย) ทําให้ ปัจจุบนั บริ ษัทมีกําลังการผลิตไฟฟ้ ารวม 160 MW และหากโครงการขยายกํ าลังการผลิตที/ อ.นําพอง จ.
ขอนแก่น แล้ วเสร็ จบริ ษัทจะมีกําลังการผลิตไฟฟ้ ารวม 195 MW
บริ ษัท เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จํ ากัด
เดิ ม ชื/ อ บริ ษั ท เคเอสแอล เคมี จํ า กัด ภายหลัง เปลี/ย นชื/ อ เป็ น บริ ษั ท เคเอสแอล แมทที เ รี ย ล ซัพ พลายส์ จํ า กัด มี
วัตถุประสงค์ในการจัดหา และจัดจําหน่าย วัตถุดิบที/เกี/ยวข้ องกับการเกษตร เช่น จําหน่ายปุ๋ยอินทรี ย์ และรวมถึงการ
ให้ บริ การทางการค้ าต่าง ๆ
ธุรกิจสนับสนุน
บริ ษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ ปอร์ ตเทรดดิ ง จํ ากัด
จัดตังขึนเมือ/ ปี พ.ศ. 2535 เป็ นบริ ษัทส่งออกนําตาลรับอนุญาตตามข้ อกําหนดของ พรบ. อ้ อยและนําตาลทราย พ.ศ. 2527
ดําเนินธุรกิจเป็ นตัวแทนของบริ ษัทนําตาลในกลุม่ และบริ ษัทนําตาลอื/นๆในการส่งออกนําตาลไปต่างประเทศ
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มินลั จํ ากัด (มหาชน) (TSTE ) และบริ ษัทย่อย
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้ เช่าคลังเก็บสินค้ า บริ การขนถ่ายสินค้ าขึนเรื อ
เดินสมุทร บริ การท่าเทียบเรื อและบริ การสินค้ าผ่านท่า โดยท่าเรื อและคลังสินค้ า ตังอยู่ที/พระประแดง สมุทรปราการ ริ ม
แม่นําเจ้ าพระยา ลูกค้ าส่วนใหญ่จะเป็ นบริ ษัทนําตาลในกลุม่ KSL โรงงานนําตาลอื/นที/ถือหุ้นโดยพันธมิตรทางการค้ าอื/นๆ
และลูกค้ าทัว/ ไป นอกจากนีทางบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มินลั จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทแม่ของบริ ษัทย่อยอีก 5 บริ ษัท ซึ/ง
ดําเนินธุรกิจหลัก ๆ คือ ธุรกิจซือ ขาย ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้งสาลี ธุรกิจผลิตถุงกระสอบพลาสติก และ
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โรงงานผลิ ต นํ ามั น ปาล์ ม (รายละเอี ย ดดู ไ ด้ จากข้ อมู ล บริ ษั ท จดทะเบี ย น บริ ษั ท ไทยชู ก าร์ เทอร์ มิ เ นิ ล จํ า กั ด
(มหาชน)(TSTE))
บริ ษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ ง จํ ากัด
เดิมชื/อ บริ ษัท เค เอส แอล การเกษตร จํากัด จัดตังขึนเมื/อปี พ.ศ. 2549 ดําเนินการเพาะปลูกอ้ อยในที/ดินของบริ ษัท
รวมถึงส่งเสริ มชาวไร่อ้อยให้ มกี ารเพาะปลูกมากขึน ปั จจุบนั ดําเนินธุรกิจ ซือมาขายไปนําตาลทรายในประเทศ และกิจการ
ทางการเกษตร
บริ ษัท Wynn In Trading จํ ากัด
เป็ นบริ ษัทดําเนินธุรกิจซือมาขายไประหว่างประเทศ ให้ คาํ ปรึกษา และการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริ ษัทเข้ าไปถือหุ้น ใน
สัดส่วนร้ อยละ 100
ธุรกิจอื'นๆ
บริ ษัท เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จํ ากัด
เป็ นบริ ษัทดําเนินธุรกิจทําสวนเกษตร และบ้ านพักตากอากาศที/จงั หวัดกาญจนบุรีในชื/อ “ริ เวอร์ แควปาร์ คแอนด์รีสอร์ ท”
โดยให้ บริ การบ้ านพักและใช้ เป็ นที/จัดอบรมสัมมนาให้ แก่บุคลากรภายในกลุ่ม และลูกค้ าทัว/ ไป นอกจากนียังประกอบ
ธุรกิจให้ เช่าอาคารสํานักงาน ย่านใจกลางเขตธุรกิจในกรุ งเทพมหานคร โดยเป็ นเจ้ าของ อาคารลิเบอร์ ตีสแควร์ สีลม ซึ/ง
เป็ นอาคารสูง 22 ชัน และชันใต้ ดิน 6 ชัน มีพืนที/ให้ เช่ารวม 19,151 ตารางเมตร
บริ ษัท แชมเปี ยน เฟอร์ เมนเตชันB จํ ากัด
บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ได้ เข้ าไปร่วมทุนกับกลุม่ พันธมิตร โดยเข้ าไปถือหุ้นในบริ ษัท แชมเปี ยน เฟอร์ เมน
เตชัน/ จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 32.5 และบริ ษัท แชมเปี ยน เฟอร์ เมนเตชัน/ จํากัดเข้ าไปถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 60 ของ
บริ ษัท จันทบุรี สตาร์ ช จํากัด ซึง/ เป็ นโรงงานผลิตแป้งจากมันสําปะหลังที/จงั หวัด จันทบุรี
สําหรับนโยบายการแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุม่ นัน จะจัดบริ ษัทที/มีลกั ษณะธุรกิจคล้ ายกันอยูภ่ ายใต้
บริ หารงานคณะผู้บริ หารเดียวกัน เช่น บริ ษัทในธุรกิจนําตาล ทัง 4 บริ ษัท จะอยูภ่ ายใต้ การบริ หารงานของคณะ
กรรมการบริ หารชุดเดียวกัน ส่วนบริ ษัทในธุรกิจสนับสนุน ธุรกิจพลังงานและสารเคมี และธุรกิจอื/นๆ บริ ษัทจะจัดส่ง
บุคลากรของบริษัท เข้ าไปร่วมเป็ นกรรมการบริษัท เพื/อร่วมในการกําหนดนโยบาย และในบางบริ ษัทย่อย บริ ษัทได้ สง่
บุคลากรของบริษัทเอง เข้ าไปดํารงตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทย่อย เพื/อให้ บริ ษัทย่อยดังกล่าว ดําเนินนโยบาย
บริ หารสอดคล้ องกับบริษัทใหญ่
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1) โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัท

ชื/อบริ ษัท
1. บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
2. บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด
3. บริ ษัท โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
4. บริ ษัท นําตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด
5. บริ ษัท ไทยชุการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)
6. บริ ษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิง จํากัด
7. บริ ษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
8. บริ ษัท โรงไฟฟ้านําตาลขอนแก่น จํากัด
9. บริ ษัท เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จํากัด*
10. บริ ษัท นําตาลสะหวันนะเขด จํากัด
11. บริ ษัท Koh Kong Plantation จํากัด**
12. บริ ษัท Koh Kong Sugar จํากัด
13. บริ ษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง จํากัด
14. บริ ษัท เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จํากัด
15. บริ ษัท Wynn In Trading จํากัด
รวม
หักรายการระหว่ างกัน
รวมรายได้

% การถือหุ้นของ
บริ ษัท ปี 2557
บริ ษัทหลัก
90.21%
95.78%
98.61%
23.82%
79.55%
100.00%
100.00%
100.00%
98.49%
80.00%
80.00%
100.00%
91.02%
100.00%

ปี 2555
รายได้
(ล้ านบาท)
7,529.47
4,004.90
4,717.00
1,083.23
3,201.89
19.29
1,872.56
1,854.11
16.01
272.71
245.66
364.29
4,092.25
9.48
29,282.84
-7,070.54
22,212.30

ปี 2556
รายได้
%
(ล้ านบาท)
26% 6,022.13
14% 3,021.98
16% 4,548.89
4%
733.42
11% 2,471.65
0%
15.00
6%
2,437.42
6%
2,151.97
0%
2.95
1%
246.94
1%
136.21
1%
667.43
14% 3843.20
0%
102.17
100% 26,401.38
-7,460.22
18,941.16

%
23%
11%
17%
3%
9%
0%
9%
8%
0%
1%
1%
3%
15%
0%
100%

ปี 2557
รายได้
(ล้ านบาท)
8,668.09
3,196.84
4,540.44
744.15
1,538.84
13.15
2,472.01
2,493.81
20.56
211.21
128.73
89.36
3,605.85
150.34
27,873.38
-8,688.53
19,184.84

%
31%
11%
16%
3%
6%
0%
9%
9%
0%
1%
0%
0%
13%
1%
100%

* ชื/อเดิม บริ ษัท เคเอสแอล เคมี จํากัด
* *ถือทางอ้ อมผ่านบริ ษัท Wynn In Trading จํากัด

2.2) การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ หลัก : นํา5 ตาล
นํา5 ตาล : ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริ ษั ท เป็ นกลุ่ม บริ ษั ท นํ าตาลในประเทศไทยที/ ไ ด้ ผ่ า นการตรวจรั บ รองระบบบริ ห ารจัด การคุณ ภาพตาม
“มาตรฐาน SQF 2000”, “มาตรฐาน ISO 9001 Version 2000” รวมทัง “มาตรฐานระบบวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที/

…….….รับรองความถูกต้ อง
หน้ า 10

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

ต้ องควบคุม” หรื อ HACCP นําตาลทรายที/ กลุม่ บริ ษัท ผลิตสามารถจําแนกได้ ตามประเภทและเกรดของความบริ สทุ ธิaของ
นําตาลเป็ น 4 ชนิด ได้ แก่
นําตาลทรายดิบ (Raw Sugar) - เป็ นนําตาลทรายมีค่าสีสงู กว่า 1,500 ICUMSA สีจะมีลกั ษณะเป็ นสีนําตาล
เข้ ม มีสงิ/ สกปรกเจือปนสูง ความบริ สทุ ธิaตํ/า การขนถ่ายจะขนถ่ายในลักษณะเป็ น BULK ไม่ได้ ใส่ในกระสอบ นําตาลชนิด
นีไม่สามารถนําไปบริ โภคโดยตรงได้ ผู้ซือจะต้ องนํานําตาลไปผ่านกระบวนการรี ไฟน์หรื อทําให้ บริ สทุ ธิaก่อนเพื/อผลิตเป็ น
นําตาลทรายขาวหรื อนําตาลทรายขาวบริ สทุ ธิa
นําตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar) - เป็ นนําตาลทรายมีคา่ สีอยู่ระหว่าง 1,000 - 1,500 ICUMSA
สามารถนําไปบริ โภคได้ โดยตรง การขนส่งนิยมบรรจุเป็ นกระสอบ ราคาจะถูกกว่านําตาลทรายขาวและนําตาลทรายขาว
บริ สทุ ธิa
นําตาลทรายขาว (White Sugar) - เป็ นนําตาลทรายมีค่าสีประมาณ 46 – 200 ICUMSA มีค่าโพลาไรเซชัน/ ไม่
น้ อยกว่า 99.50 ดีกรี นําตาลประเภทนีโดยทัว/ ไปเป็ นนําตาลทรายที/ประชาชนนิยมบริ โภค รวมถึงใช้ เป็ นวัตถุดิบในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารที/ต้องการความบริ สทุ ธิaปานกลาง
นําตาลทรายขาวบริ สทุ ธิa (Refined Sugar) – เป็ นนําตาลทรายมีคา่ สีไม่เกิน 45 ICUMSA มีลกั ษณะเด่นคือมี
ความบริ สทุ ธิaสงู เป็ นนําตาลที/นิยมใช้ ในอุตสาหกรรมที/ต้องใช้ นําตาลที/มีความบริ สทุ ธิaมาก เช่นอุตสาหกรรมยา เครื/ องดื/ม
ประเภทนําอัดลมและเครื/ องดืม/ บํารุงกําลัง
ภายหลังจากที/มกี ารผ่านกระบวนการผลิตนําตาลแล้ ว ของเหลวที/เหลือที/ไม่สามารถทําให้ เป็ นเม็ดนําตาลได้ หรื อ
ตํ/ากว่าจุดคุ้มทุนที/จะไปทําเป็ นนําตาลเรี ยกว่า กากนําตาล กากนําตาลจัดเป็ นผลผลิตพลอยได้ จากการผลิตนําตาลทรายที/
ยังมีมลู ค่า โดยทัว/ ไปจะมีสว่ นประกอบของสารต่างๆคือ นํา 20% นําตาลซูโครส 30% นําตาลอินเวอร์ ท 32% อินทรี ย์สาร
ซึง/ ไม่ใช่นําตาล 12% และ เถ้ า 6% และในปริ มาณอ้ อย 1 ตัน โรงงานนําตาลจะได้ ผลผลิตกากนําตาลประมาณ 45 - 50
กิโลกรัม ดังนันผลผลิตกากนําตาลในแต่ละปี จะมีมากน้ อยเพียงใดขึนอยูก่ บั ปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบของโรงงานําตาลในแต่ละ
ปี กากนําตาลสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างกว้ างขวางในอุตสาหกรรมชีวะ–เคมี (Biochemistry Industry) ซึง/ ได้ แก่
อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้ มกลัน/ สุรา อุตสาหกรรมผลิตยีสต์ อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส อุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ (โดยผสมกับมันสําปะหลังและชานอ้ อย) อุตสาหกรรมผลิตนําส้ มสายชู อุตสาหกรรมผลิตซีอิ}วและซอสปรุงรสต่าง ๆ
ซึง/ ถือเป็ นอุตสาหกรรมปลายนําของการผลิตนําตาล
สําหรับของเสียจากกระบวนการผลิตนําตาลที/สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ จะมี กากอ้ อย และ กากหม้ อกรอง
กากอ้ อย เป็ นส่วนของชานอ้ อยที/ได้ จากการขบวนการหีบอ้ อยจากชุดลูกหีบชุดสุดท้ าย โดยปั จจุบนั บริ ษัทใช้ กากอ้ อยเป็ น
เชือเพลิงสําหรับผลิตไฟฟ้ าและไอนําเพื/อใช้ ในกระบวนการผลิตนําตาล และจําหน่ายให้ กบั การไฟฟ้ า ส่วนกากหม้ อกรอง
เป็ นกากที/ได้ จากกระบวนการกรองตะกอนในระบบสูญญากาศ กากหม้ อกรองที/ได้ สามารถนําไปเป็ นวัตถุดิบในการผลิต
ปุ๋ยเพื/อการเกษตรทัว/ ไป ในอดีตบริ ษัทให้ กากหม้ อกรองดังกล่าวแก่ชาวไร่ อ้อยที/นําอ้ อยมาส่งโรงงานเพื/อเป็ นการส่งเสริ ม
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การผลิตปลูกอ้ อยในพืนที/ใกล้ เคียง อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที/บริ ษัทย่อยเริ/ มดําเนินกิจการผลิตแอลกอฮอล์และสารเคมี
ต่อเนื/อง นําเสียที/ได้ จากโรงงานจะสามารถนําไปผสมกับกากหม้ อกรอง ผ่านกระบวนการย่อยสลาย (BIODECOMPOSE)
ซึง/ จะได้ ผลิตภัณฑ์ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ที/มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึง/ จะทําให้ เกิดการทําธุรกิจที/ครบวงจร
นํา5 ตาล : การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศ
ภาพรวมของตลาดนําตาลโลกนัน ผลผลิตนําตาลโลก ฤดูการผลิต 2556/57 มีประมาณ 181.4 ล้ านตัน
(มูลค่านําตาลทรายดิบ) ลดลง 3 ล้ านตัน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 2 เมื/อเทียบกับฤดูการผลิต 2555/56 ในขณะเดียวกัน
ความต้ องการบริ โภคโลกรวมเท่ากับ 175.2 ล้ านตัน ขยายตัวเพิ/มขึน 3 ล้ านตัน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 2 เมื/อเทียบกับฤดู
การผลิต 2555/56 อย่างไรก็ดีปริมาณนําตาลคงเหลือปลายปี เพิ/มขึนจากระดับ 72.6 ล้ านตัน ในฤดูการผลิต 2555/56 เป็ น
77.3 ล้ านตัน ในฤดูการผลิต 2556/57 คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 44 ของปริ มาณความต้ องการบริ โภค หรื อเพียงพอสําหรับการ
บริ โภคประมาณ 5 เดือน
แผนภาพที 2.1: ดุลนํ0าตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP)
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Source : F.O.Licht, updated 30-10-2014

จากการประมาณการของ F.O.Licht ณ 30 ตุลาคม 2557 คาดว่า ผลผลิตในปี 2556/57 จะลดลงร้ อยละ 1 จาก
181.4 ล้ านตัน เป็ น 178.7 ล้ านตัน ส่วนการบริ โภคจะเพิ/มขึนร้ อยละ 1 หรื อเพิ/มขึนจาก 175.2 ล้ านตัน เป็ น 176.8 ล้ าน
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ตัน ซึง/ จะทําให้ ปริ มาณผลิตนําตาลโลกเกินดุลลดลง ส่งผลให้ ปริ มาณนําตาลคงเหลือปลายงวดของโลก ปี 2557/58 คาด
ว่าจะลดลงจาก 77.3 ล้ านตัน เป็ น 76.7 ล้ านตัน ส่วนในทวีปเอเชีย คาดว่าปี 2557/58 จะมีนําตาลผลิตไม่พอต่อการ
บริ โภคต่อเนื/อง โดยปริมาณนําตาลในทวีปเอเชียจะขาดดุลอยูป่ ระมาณ 16 ล้ านตัน อย่างไรก็ดีการประมาณการดังกล่าว
อาจเปลีย/ นแปลงไป ตามอุปสงค์ และอุปทานที/เปลีย/ นแปลงไป
นอกจากนี สภาพภูมิอากาศที/ไม่แน่นอน เช่นการเกิดอุทกภัย ภัยแล้ ง หรื ออากาศหนาวจัด ในประเทศผู้ผลิต
และประเทศผู้บริ โภค รวมถึงจํานวนประเทศผู้ผลิตที/สามารถส่งออกได้ ที/มีอยูอ่ ย่างจํากัด จึงทําให้ เหตุการณ์ใดก็ตามที/
ส่งผลต่อปริ มาณนําตาลที/ผลิตได้ ส่งผลต่อราคานําตาลตลาดโลกเช่นกัน
สําหรับแนวโน้ มราคานําตาลในอนาคต จะขึนอยูก่ บั ผลผลิตจากประเทศในแถบยุโรป รวมถึงผลกระทบจาก
สภาพอากาศต่อผลผลิตอ้ อย ของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น ประเทศบราซิล ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย เป็ น
ต้ น โดยเฉพาะอย่างยิง/ ประเทศบราซิล เนื/องจากในปั จจุบนั ประเทศบราซิล นําผลผลิตอ้ อยมาผลิตเป็ นเชือเพลิงรถยนต์
คือ เอทานอล ทําให้ ผลผลิตนําตาล และเอทานอลจากประเทศบราซิล แปรผันตามราคานําตาลในตลาดโลก และ ราคาเอ
ทานอล เพราะหากผลิตภัณฑ์ใดทํากําไรมากกว่า ผู้ผลิตจากประเทศบราซิลจะเลือกผลิตสินค้ าประเภทนันๆมากขึน
(Sugar-Ethanol Parity) อย่างไรก็ดีความสามารถทีจ/ ะเลือกผลิตระหว่างสินค้ าทัง 2 ประเภทของประเทศบราซิล อยูท่ ี/
ประมาณร้ อยละ 40-60 เนื/องจากโรงงานไม่ได้ ออกแบบมาเพื/อผลิตสินค้ าอย่างใดอย่างหนึง/ ได้ ร้อยละ 100 นอกจากนียังมี
ผลกระทบจากตลาดการเงิน เช่น การเคลือ/ นย้ ายเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อัตราแลกเปลีย/ น
ราคานํามัน และภาพรวมเศรษฐกิจโลก
แผนภาพที 2.2: แสดงราคานํ0าตาลตลาดโลก (NYBOT#11) ย้ อนหลัง 10 ปี
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22.34
13.67

2010/11
35.31
26.88
20.47

2011/12
26.50
21.58
18.54

2012/13
19.69
17.48
15.89

2013/14
18.32
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Unit : cent / lb , Conversion to US$/Ton by m ultiplied by 22.0462
Year : Nov / Oct, data updated until Decem ber 18, 2014
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สําหรับช่องทางการจําหน่ายในการส่งออกของโรงงานนําตาลไทย สามารถแบ่งเป็ นดังนี
(1) ขายผ่านเทรดเดอร์ รายใหญ่ (Traders) เช่น บริษัท Cargill, บริ ษัท Tate & Lyle, บริ ษัท Kerry เป็ นต้ น จากนัน
เทรดเดอร์ จะนํานําตาลไทยไปขายต่อให้ ผ้ ซู ืออื/นๆ ในต่างประเทศต่อไป การขายให้ กบั เทรดเดอร์ จะเป็ นการลด
ความเสีย/ งในเรื/ องการเก็บเงินไม่ได้ และลดความยุง่ ยากในการจัดการเรื/ องการส่งออก โดยโรงงานนําตาลไทยจะ
รับผิดชอบการขนส่งถึงท่าเรื อที/สง่ ออกในประเทศไทยเท่านัน เช่น FOB Ports @ Bangkok หรื อ FOB Ports @
Lamchabang เป็ นต้ น
(2) ส่งออกผ่านชายแดนไปยังประเทศเพื/อนบ้ าน เช่น ประเทศลาว และ ประเทศกัมพูชา โดยทยอยขายเป็ นจํานวน
น้ อยให้ กบั ผู้ค้านําตาลชายแดน
(3) ขายให้ กบั ผู้ผลิตเพื/อการส่งออกทีใ/ ช้ นําตาลเป็ นวัตถุดิบ เนื/องจากในบางช่วงเวลา ราคานําตาลภายในประเทศ
สูงกว่าราคานําตาลต่างประเทศ ทําให้ ผ้ ผู ลิตที/ใช้ นําตาลเป็ นวัตถุดิบ ในการผลิตสินค้ าของตน เพือ/ นําไปส่งออก
ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตอื/นในตลาดโลกได้ ดังนันเพื/อเป็ นการส่งเสริ มการลงทุนด้ านอุตสาหกรรมอาหารและ
เพิ/มความสามารถในการแข่งขัน ทางภาครัฐจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ผู ลิตเพื/อการส่งออกสามารถขออนุญาตซือนําตาล
ได้ ที/ราคานําตาลตลาดโลก โดยอยูภ่ ายใต้ เงื/อนไขที/ทางภาครัฐกําหนด
การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดในประเทศ
อุตสาหกรรมอ้ อ ยและนําตาลไทยอยู่ภายใต้ พระราชบัญ ญัติ อ้อ ยและนําตาลทราย พ.ศ.2527 ซึ/ง กํ า หนดให้
คณะกรรมการอ้ อยและนํ าตาล ควบคุม ปริ ม าณนํ าตาลให้ มี ป ริ ม าณเพี ย งพอกั บ ปริ ม าณความต้ อ งการนํ าตาล
ภายในประเทศ โดยทุกปี คณะกรรมการอ้ อยและนําตาล จะประมาณการปริ มาณนําตาลที/จะบริ โภคภายในประเทศ
จากนันกําหนดออกเป็ นโควตา และกระจายโควตาตามสัดส่วนปริ มาณนําตาลที/ผลิตได้ ให้ แก่โรงงานนําตาล ตามปริ มาณ
นําตาลที/แต่ละโรงงานผลิต อีกทังราคาจําหน่ายนําตาลภายในประเทศถูกควบคุมภายใต้ พรบ.ว่าด้ วยสินค้ าและบริ การปี
2542 โดยภาครัฐได้ ประกาศราคาจําหน่ายนําตาลภายในประเทศ เป็ นดังนี
(1) ราคานําตาลทรายขาวธรรมดาจําหน่ายส่งมอบ ณโรงงานขายได้ ไม่เกิน 1,900 บาทต่อกระสอบ100 กิโลกรัม
(2) ราคานําตาลทรายขาวบริ สทุ ธิaจําหน่ายส่งมอบ ณโรงงานขายได้ ไม่เกิน 2,000 บาทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม
(3) ราคาจําหน่ายส่ง ส่งมอบ ณ สถานที/จําหน่ายส่งทุกท้ องที/ทวั/ ราชอาณาจักร ของนําตาลทรายขาวธรรมดาจะขายได้ ไม่
เกิน 1,965 บาทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม ของนําตาลทรายขาวบริ สทุ ธิaจะขายได้ ไม่เกิน 2,065 บาทต่อกระสอบ 100
กิโลกรัม
(4) ราคาจํ าหน่ายปลีกในเขตกรุ งเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร นําตาลทรายขาว
ธรรมดา จะขายได้ ไม่เกิน 21.50 บาทต่อกิโลกรัม นําตาลทรายขาวบริ สทุ ธิa จะขายได้ ไม่เกิน 22.50 บาทต่อกิโลกรัม
(รวม VAT)
โดยการควบคุมราคาดังกล่าวไม่บงั คับกับนําตาลทรายชนิดก้ อนสีเ/ หลีย/ มบรรจุกล่องหรื อที/บรรจุในซอง นําหนักไม่เกินซอง
ละ 10 กรัม
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สภาวะการแข่งขัน และคูแ่ ข่งขัน
ในปี 2557 ประเทศไทยมีโรงงานนําตาลที/เดินเครื/ องผลิตจํานวน 50 โรง (ไม่รวมโรงงานที/ไม่ดําเนินงาน และ
ใบอนุญาตใหม่ที/ยงั ไม่ได้ ก่อสร้ างโรงงาน) มีการหีบอ้ อยรวมประมาณ 103 ล้ านตันอ้ อย/ปี ผลิตนําตาลประมาณ 11.3
ล้ านตันนําตาล (ขึนอยูก่ บั ปริ มาณ และคุณภาพอ้ อยเข้ าหีบแต่ละปี ) โดยมีระยะเวลาการหีบอ้ อยในแต่ละปี ประมาณ 4 –
6 เดือนเท่านัน ฤดูการหีบอ้ อยจะเริ/ มประมาณเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี จนถึงประมาณเดือนเมษายน หรื อ พฤษภาคม
จํานวนของโรงงานนําตาลปั จจุบนั ถูกควบคุมจากทางภาครัฐโดยผู้ประกอบการโรงงานนําตาลต้ องได้ รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการอ้ อยและนําตาลทราย และกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมก่อน ถึงจะขยายกําลังการผลิต หรื อย้ ายฐาน
การผลิต หรื อสร้ างโรงงานนําตาลแห่งใหม่ได้
ในปี 2557 ประเทศไทยมีโรงงานนําตาลที/เดินเครื/ องผลิตจํานวน 50 โรง สามารถแบ่งเป็ นกลุม่ โรงงานนําตาลซึ/ง
เป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศไทยได้ เป็ น 5 กลุม่ ใหญ่ ที/เหลือเป็ นผู้ผลิตรายย่อย โดยกลุม่ โรงงานนําตาลขอนแก่น ถือได้
ว่าเป็ นกลุม่ ผู้ผลิตที/มีปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบเป็ นอันดับ 4 มีสว่ นแบ่งตลาดประมาณร้ อยละ 8 ปั จจุบนั มีโรงงานทังหมด 5 โรง
ตังอยูใ่ น 3 ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2 โรง) ภาคกลาง (2 โรง) และ ภาคตะวันออก (1 โรง) โดยตารางที/ 2.3
แสดงยอดขายของนําตาล และสัดส่วนส่งออกต่อการขายในประเทศ 3 ปี ย้ อนหลัง
ตารางที 2.3: ยอดขายนํ0าตาล และสัดส่ วนการส่ งออกต่ อการขายในประเทศ 3 ปี ย้ อนหลัง
ยอดขายและราคาขาย

นํา ตาล
นํา ตาลภายในประเทศ
นํา ตาลต่างประเทศ

2557
ปริมาณ
ราคาเฉลีย

จํานวนเงิน
หน่วย
บาทต่อหน่วย ล้านบาท
836,701
15,721
13,154
177,057
19,887
3,521
659,644
14,603
9,633

% ปริม าณขายนํา ตาลในประเทศ/ปริม าณขายนํา ตาลรวม

21%

2556
ปริมาณ
ราคาเฉลีย

จํานวนเงิน
หน่วย
บาทต่อหน่วย ล้านบาท
720,318
17,226
12,408
192,331
19,935
3,834
527,987
16,239
8,574
27%

2555
ปริม าณ
ราคาเฉลีย

จํานวนเงิน
หน่วย
บาทต่อหน่วย ล้านบาท
792,816
19,543
15,494
197,975
19,973
3,954
594,841
19,400
11,540
25%

นํา5 ตาล : การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบเพื/อป้อนโรงงานจัดเป็ นหัวใจสําคัญอันดับต้ น ๆ ของโรงงานนําตาล เนื/องจากสภาวะ
ในปั จจุบนั ที/อตุ สาหกรรมนําตาลมีกําลังการผลิตรวมมากกว่าปริ มาณอ้ อยที/มีในประเทศทําให้ ทุกโรงงานนําตาลต้ องหา
อ้ อยมาป้อนโรงงานให้ ได้ มากที/สดุ เพื/อลดต้ นทุนคงที/ (Fixed cost) ต่อหน่วยลง ปั จจุบนั วิธีหลักที/กลุม่ โรงงานนําตาลใช้ เพื/อ
การจัดหาวัตถุดิบคือระบบการให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่ชาวไร่ หรื อเป็ นที/ร้ ู จกั กันในอุตสาหกรรมในระบบ “ เกี}ยว ”
ระบบการให้ การสนับสนุนทางการเงินของโรงงานจะเป็ นการทําสัญญาซืออ้ อยล่วงหน้ าจากเกษตรกรโดยที/เกษตรกรจะ
สามารถขอเงินกู้จากโรงงานนําตาลเพื/อนําไปใช้ ในการลงทุนปลูกอ้ อย เมื/อถึงฤดูเก็บเกี/ยวชาวไร่ จะนําอ้ อยมาส่งให้ แก่
โรงงานและโรงงานจะหักค่าอ้ อยดังกล่าวจากเงินกู้ที/ได้ ให้ แก่เกษตรกรแต่ละรายไป
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กลยุทธ์ที/ผา่ นมาที/บริ ษัทใช้ ในการจัดหาวัตถุดิบคือการทําให้ ชาวไร่อ้อยที/สง่ อ้ อยให้ กบั โรงงานได้ รับผลตอบแทนที/
ดีในระยะยาวซึง/ จะทําให้ ชาวไร่อ้อยมีแรงจูงใจที/จะปลูกอ้ อยเพื/อป้อนโรงงานต่อไปและเป็ นการเติบโตไปพร้ อมกับโรงงาน
นโยบายหลักของบริ ษัทที/ใช้ โดยเฉพาะที/ภาคอีสานคือ “ชาวไร่ รํ/ารวย โรงงานรุ่ งโรจน์” ซึ/งเป็ นนโยบายที/ม่งุ เน้ นการสร้ าง
และส่งเสริ มอาชีพระยะยาวให้ แก่ชาวไร่อ้อยและเป็ นระบบที/ตดั ตัวกลางหรื อ “หัวหน้ าโควตา” ออกไปทําให้ บริ ษัทสามารถรู้
ถึงปั ญหาของชาวไร่ ได้ โดยตรงและสามารถให้ การช่วยเหลือชาวไร่ ได้ อีกทังบริ ษัทยังให้ การสนับสนุนทางด้ านเครื/ องมือ
วิชาการและปั จจัยการผลิตเช่นให้ เงินกู้เพื/อซือรถขนอ้ อยแก่ชาวไร่ รายย่อยการให้ กากหม้ อกรองแก่ชาวไร่ เพื/อนําไปใช้ เป็ น
ปุ๋ยสําหรับการปลูกอ้ อยโดยไม่คิดมูลค่า การส่งผู้เชี/ยวชาญทางด้ านเกษตรมาให้ ความรู้ ในเรื/ องการปลูกอ้ อย การป้องกัน
และการกําจัดศัตรู พืช การกระทําดังกล่าวจัดเป็ นกลยุทธ์ ที/ทําให้ บริ ษัทมีความสัมพันธ์ ที/ดีกับชาวไร่ และก่อให้ เกิ ดการ
เติบโตไปพร้ อมๆกันอย่างเป็ นระบบ
นโยบายการผลิต
บริ ษัทมุง่ เน้ นการผลิตนําตาลทรายขาวและ ขาวบริ สทุ ธิaให้ ได้ มากที/สดุ เท่าที/จะสามารถหาตลาดได้ เนื/องจากสินค้ า
ดังกล่าวเป็ นสินค้ า ที/มีราคาขายสูงและให้ ผลตอบแทนกําไรมากกว่า นอกจากนี บริ ษัทยังคงนโยบายการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการที/บริ ษัทมีประสิทธิภาพการผลิตที/ดี สูงกว่าค่าเฉลีย/ ของอุตสาหกรรม จะช่วยให้ บริษัท
มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง เพิ/มศักยภาพในการแข่งขัน
นโยบายการตลาด
เนื/องจากราคาขายนําตาลในประเทศที/มีการควบคุมโดยภาครัฐบริษัทจึงมุง่ เน้ นการขายตรงให้ กบั ภาคอุตสาหกรรม
โดยบริ ษัทให้ ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้ าและ การส่งมอบที/ตรงเวลา
โดยลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเครื/ องดื/มและขนมหวานเป็ นหลัก
นอกเหนือจากการกลยุทธ์การมุง่ เน้ นการขายให้ กบั ภาคอุตสาหกรรมแล้ ว บริ ษัทเองยังให้ ความสําคัญกับการขาย
นําตาลให้ กบั ผู้ประกอบการที/เป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื/อการส่งออก (re-exporter) เนื/องจากการขายนําตาลให้ กลุม่
ผู้ผลิตดังกล่าวบริ ษัทจะสามารถขายนําตาลในส่วนของ โควตา ค. ได้ โดยสามารถขายได้ โดยมีผลตอบแทนที/ดีกว่าการ
ขายส่งออกทัว/ ๆไปเนื/องจากต้ นทุนค่าขนส่งที/ถกู กว่า
ผลกระทบต่อสิง/ แวดล้ อม
ผลกระทบต่อสิ/งแวดล้ อมที/สําคัญของกระบวนการผลิตนําตาลทรายจะเกิดจากนําเสียที/ใช้ ในกระบวนการผลิต
และฝุ่ นขีเถ้ าที/เกิ ดจากการเผาไหม้ ของหม้ อไอนํา ซึ/งบริ ษัทได้ คํานึงถึงและหามาตรการป้องกัน ต่าง ๆ เพื/อไม่ให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อสิง/ แวดล้ อม และให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
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นํา5 ตาล : งานที'ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี ผลิตภัณฑ์ หลัก : เอทานอล
เอทานอล : ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริ ษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด ซึ/งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายเอทานอล โดยปั จจุบนั นี จําหน่ายให้ กบั บริ ษัทนํามัน เพื/อใช้ ผสมในนํามันเชือเพลิงในสัดส่วนร้ อยละ 10,
20 หรื อ 85 ที/เรี ยกโดยทัว/ ไปว่า นํามันแก๊ สโซฮอล์
เอทานอล : การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดในประเทศ
ปริ มาณความต้ องการเอทานอลในประเทศที/ใช้ ผสมกับนํามันเชือเพลิง จะขึนอยูก่ บั ปริ มาณการใช้ แก๊ สโซฮอลล์
และในช่วงไตรมาสแรกของ ปี พ.ศ. 2556 การบริ โภคเอทานอลต่อวัน ปรับตัวสูงขึนเนื/องจากทางรัฐบาลยกเลิกการใช้
นํามันเบนซิน ออกเทน 91 ธรรมดา เป็ นนํามันแก็สโซฮอล์ ออกเทน 91 ทังหมด ตามตารางที/ 2.4 แสดงโครงสร้ างราคา
จําหน่ายนํามันแก็สโซฮอล์ และการส่งเสริ มการใช้ นามั
ํ นแก็สโซฮอล์ในรูปของพลังงานทดแทน ทําให้ ตลาดเอทานอลมี
การเติบโตโดยตลอด ซึง/ ปั จจุบนั มีการใช้ เอทานอลผสมในนํามันเชือเพลิงเฉลีย/ 3.3 ล้ านลิตรต่อวัน ตามแผนภาพที/ 2.5
แสดงปริ มาณการใช้ เอทานอลที/ใช้ ผสมกับนํามันเชือเพลิงในรูปของนํามันแก็สโซฮอล์
ตารางที 2.4: โครงสร้ างราคาจําหน่ ายนํ0ามันแก๊ สโซฮอล์
PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM IN BANGKOK, December 23, 2014
THB / Litre

EX

TAXES

REFIN

OIL

CONSV.

FUND(1) FUND

WHOLE

MARKET

VAT

SALE+VAT MARGIN

RETAIL
PRICE

ULG 95 R

15.51

6.16

9.15

0.25

33.24

3.85

0.27

37.36

GASOHOL 95 E10

16.85

5.54

3.65

0.25

28.13

2.03

0.14

30.30

GASOHOL 95 E20

18.10

4.93

0.20

0.25

25.12

1.74

0.12

26.98

GASOHOL 91 E10

16.62

5.54

1.95

0.25

26.07

2.06

0.14

28.28

GASOHOL E85

25.32

0.92

-8.23

0.25

19.54

2.75

0.19

22.48

ที/มา: สํานักงานพลังงาน และแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน
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แผนภาพที 2.5: ปริมาณการใช้ เอทานอลทีใช้ ผสมกับนํ0ามันเชื0อเพลิงในรูปของนํ0ามันแก๊ สโซฮอล์
Ethanol Thailand Domestic Consumption per day
3,600,000
3,400,000
3,200,000

Year 2014
Year 2013

3,000,000
2,800,000

Litre per day

2,600,000
2,400,000
2,200,000
2,000,000

Year 2012

1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000

ที/มา: กรมธุรกิจพลังงาน, กระทรวงพลังงาน
การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศ
สําหรั บตลาดและภาวะอุตสาหกรรมของเอทานอลในต่างประเทศนัน ผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ ของโลก คือ
ประเทศบราซิล เอทานอลส่วนใหญ่ผลิตจากอ้ อย ส่วนหนึ/งจะถูกนําไปใช้ ผสมกับนํามันเชือเพลิงในสัดส่วนร้ อยละ 20 25 อีกส่วนหนึ/งจะถูกนําไปใช้ เป็ นนํามันเชือเพลิงในสัดส่วนร้ อยละ 100 สําหรับรถยนต์ที/ออกแบบให้ สามารถใช้ งานได้
นโยบายส่งเสริ มจากภาครัฐ จะมาจากการส่งเสริ มให้ มีใช้ รถยนต์ที/สามารถใช้ เอทานอลร้ อยละ 100 ให้ มีมากขึน การ
ควบคุมปริ มาณการผลิต และปริ มาณความต้ องการ ผ่านการปรับเพิ/ม/ลดสัดส่วน ในการผสมกับนํามันเชือเพลิง ปั จจุบนั
ประเทศบราซิลถือได้ วา่ เป็ นผู้สง่ ออกรายใหญ่ของโลก
สภาวะการแข่งขัน และคูแ่ ข่งขัน
ในปี พ.ศ. 2557 ปริ มาณการใช้ เอทานอลเพิ/มขึนอย่างต่อเนื/องเมื/อเทียบกับปี ที/ผ่านมา เนื/องจากทางรัฐบาล
ยกเลิกการใช้ นํามันเบนซิน ออกเทน 91 ธรรมดา เป็ นนํามันแก็สโซฮอล์ ออกเทน 91 ทังหมด ทําให้ สถานีบริ การนํามันเริ/ ม
ปรับตัวโดยการยกเลิกขายเบนซินธรรมดา แม้ ว่ากําลังการผลิตปั จจุบนั ของโรงงานเอทานอลมีเพียงพอที/จะผลิตได้ ตาม
ความต้ องการใช้ แต่โรงงานบางโรงงานยังไม่สามารถเดินเครื/ องได้ เต็มที/ทงหมด
ั
เนื/องมาจากปั ญหาด้ านราคาขายเอทา
นอลไม่สอดคล้ องกับต้ นทุนวัตถุดิบ ไม่จูงใจให้ ผ้ ผู ลิตเดินเครื/ องได้ เต็มกําลังการผลิต ส่งผลให้ ปี พ.ศ. 2557 อุปสงค์ และ
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อุปทานเอทานอลในประเทศค่อนข้ างตึงตัว อย่างไรก็ดีในส่วนของบริ ษัทนัน เนื/องจากใช้ ผลพลอยได้ จากโรงงานนําตาล
เป็ นวัตถุดิบ จึงได้ เปรี ยบเรื/ องความสามารถในการแข่งขัน ตารางที/ 2.6 แสดงยอดขายและราคาขายเฉลีย/
ตารางที 2.6: ยอดขาย และราคาขายเฉลีย ของเอทานอล ใน 3 ปี ย้ อนหลัง
ยอดขาย (ลิตร )
ราคาขายเฉลีย
 (บาทต่อลิตร )

2557
91,606,665
25.92

2556
104,651,475
22.25

2555
88,493,880
20.47

เอทานอล : การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
โรงงานเอทานอลของบริษัท ปั จจุบนั ซือวัตถุดิบ คือ กากนําตาล จาก โรงงานนําตาลในกลุม่ บริ ษัท ในราคา
ตลาด โดยทําสัญญาล่วงหน้ าทังปี ในกรณีที/โรงงานนําตาลในกลุม่ บริ ษัท มีกากนําตาลไม่เพียงพอ ทางโรงงานเอทานอล
จะซือกากนําตาลจากโรงงานนําตาลในบริ เวณใกล้ เคียง นอกจากนีเพื/อให้ เกิดความคล่องตัวในเรื/ องวัตถุดิบ บริ ษัทได้
ลงทุนในส่วนที/สามารถใช้ แป้ง และผลิตภัณฑ์ตอ่ เนื/องจากมันสําปะหลังได้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ซึง/ จะช่วยให้
สามารถจัดหาวัตถุดิบรองรับการผลิต รวมถึงช่วยการบริ หารต้ นทุนผลิตเอทานอลได้ และในกรณีที/ราคานําตาลตลาดโลก
ตกตํา/ บริ ษัทสามารถที/จะใช้ นําอ้ อยที/มาจากการหีบอ้ อยของโรงงานนําตาลมาเป็ นวัตถุดิบ
นโยบายการผลิต
บริ ษัทมุ่งเน้ นการบริ หารต้ นทุนการผลิตให้ ตํ/าที/สดุ ผ่านการผลิตให้ มี Economics of Scale การสร้ างความ
คล่องตัวในการเลือกใช้ วตั ถุดิบที/มีราคาถูก การลดต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย ต่าง ๆ เช่น การลดค่าใช้ จ่ายในการบําบัดนําเสียโดย
การนําไปทําปุ๋ยอินทรี ย์แทน การใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน เช่น ทรัพยากรด้ านบุคลากรร่ วมกับโรงงานนําตาล การซือพลังงาน
จากโรงไฟฟ้ าของบริ ษัท ทําให้ ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการลงทุน การเช่าถังเก็บโมลาส ช่วยลดเงินลงทุนในถังเก็บ การซือ
กากนําตาลที/หน้ าโรงงาน ซึง/ จะประหยัดค่าขนส่งกากนําตาล เป็ นต้ น ทําให้ ทางบริ ษัทมีต้นทุนการผลิตที/ตํ/ากว่า
นอกจากนีในการที/บริ ษัทมีวตั ถุดิบ กากนําตาลเป็ นของตนเอง ทําให้ สามารถควบคุมคุณภาพของกากนําตาลให้
เหมาะสมต่อการผลิตเอทานอลได้ ผ่านการลดปริ มาณสิ/งเจือปนต่าง ๆ และการควบคุมอุณหภูมิของถังเก็บกากนําตาล
ให้ เหมาะสม ทําให้ บริ ษัทมีประสิทธิภาพการผลิตค่อนข้ างสูง
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นโยบายการตลาด
เอทานอล เป็ นสินค้ าอุตสาหกรรม คือเป็ นวัตถุดิบ สําหรับบริ ษัทนํามัน ไปผสมในนํามันเชือเพลิงต่อ ดังนัน สิง/ ที/
ลูกค้ าต้ องการ ก็คือเรื/ องคุณภาพสินค้ าต้ องสมํ/าเสมอ ตรงตามมาตรฐานที/กําหนดไว้ การที/สามารถจําหน่ายได้ สมํ/าเสมอ
ทุกเดือน ทางบริ ษัทได้ คาํ นึงถึงสิง/ เหล่านีมาโดยตลอด จะเห็นได้ จาก การมีระบบควบคุมคุณภาพให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
การเก็บเอทานอลส่วนหนึง/ ไว้ ในถังเก็บ เพื/อรอจําหน่ายในช่วงที/บริ ษัทหยุดผลิต เพื/อซ่อมแซม และบํารุงรักษาเครื/ องจักร
ประจําปี เป็ นต้ น
ผลกระทบต่อสิง/ แวดล้ อม
ผลกระทบต่อสิ/งแวดล้ อมที/สําคัญของกระบวนการผลิตเอทานอลจะเกิดจากนําเสียจากกระบวนการผลิต ซึ/ง
บริ ษัทนํานําเสียของบริ ษัทไปผสมกับกากหม้ อกรองนําผ่านกระบวนการผลิต เพื/อผลิตปุ๋ยอินทรี ย์ กลับมาจําหน่ายให้ แก่
เกษตรกร
เอทานอล : งานที'ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี ผลิตภัณฑ์ หลัก : ไฟฟ้าและไอนํา5
ไฟฟ้าและไอนํา5 : ลักษณะผลิตภัณฑ์
โครงการนีอยู่ภายใต้ บริ ษัท โรงไฟฟ้ านําตาลขอนแก่น จํ ากัด โดยจําหน่ายไฟฟ้ า พร้ อมกับไอนําให้ โรงงาน
นําตาล และโรงงานอื/นๆในกลุ่ม และมีไฟฟ้ าที/เกินความต้ องการของกลุ่ม สามารถจําหน่ายให้ กับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตได้
ปั จจุบนั บริ ษัทมีสาขารวม 3 สาขา โดยสาขาที/หนึ/งตังอยู่ใกล้ เคียงกับโรงงานนําตาลขอนแก่น อ.นําพอง จ.ขอนแก่น มี
กําลังการผลิตไฟฟ้ า 30 MW โดยจําหน่ายให้ กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต จํานวน 20 MW สาขาที/สองตังอยูใ่ กล้ เคียงกับโรงงาน
นําตาลนิวกรุ งไทย อ.บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี (โครงการพลังงานทดแทนบ่อพลอย) มีกําลังการผลิตไฟฟ้ า 90 MW โดย
จําหน่ายให้ กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต จํานวน 30 MW และสาขาที/สามตังอยู่ใกล้ เคียงกับโรงงานนําตาลขอนแก่น อ.วังสะพุง
จ.เลย (โครงการเลย) มีกําลังการผลิตไฟฟ้ า 40 MW นอกจากนีบริ ษัทอยูร่ ะหว่างลงทุนขยายโรงงานไฟฟ้ าเดิมที/ อ.นําพอง
จ.ขอนแก่น
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ไฟฟ้าและไอนํา5 : การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
เนื/องจากธุรกิจนีเป็ นการจ่ายไฟฟ้ าให้ กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาซือขายไฟฟ้ า ดังนันจึง
มีผ้ รู ับซือที/แน่นอน จึงไม่มีการแข่งขันกันทางการตลาด ส่วนไฟฟ้ าอีกส่วนหนึง/ และไอนํา ทางบริษัทได้ ขายให้ แก่บริ ษัทใน
เครื อ เพื/อใช้ สาํ หรับผลิตเอทานอลและนําตาล โดย 100% จะเป็ นการจําหน่ายภายในประเทศ
ตารางที 2.7: ยอดขาย และราคาขายเฉลีย ของไฟฟ้า ใน 3 ปี ย้ อนหลัง
ยอดขาย (MW-hour)
ราคาขายเฉลีย
 (THB/MW-hour)

2557
324,099
3,520

2556
301,136
3,416

2555
267,452
3,215

ไฟฟ้าและไอนํา5 : การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
การจัดหาวัตถุดิบถือได้ วา่ เป็ นส่วนสําคัญในการประกอบธุรกิจไฟฟ้ า โดยเฉพาะอย่างยิ/งโรงงานไฟฟ้ าของบริ ษัทที/
ใช้ เชือเพลิงหลักคือกากอ้ อย โดยในแต่ละปี ปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบของบริ ษัทจะไม่แน่นอน ดังนันในปี ที/มีอ้อยเข้ าหีบใน
ปริ มาณน้ อย ก็จะส่งผลกระทบต่อปริ มาณเชือเพลิงที/จะใช้ ในโรงไฟฟ้ าได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการเตรี ยมความพร้ อม
โดยการจัดซือเชือเพลิงชีวมวลจากภายนอกมารองรับ เช่น จัดซือกากอ้ อยจากโรงงานนําตาลข้ างเคียง ซือเปลือกยูคา
ลิปตัส เศษไม้ เป็ นต้ น
นโยบายการผลิต
(1) การมุง่ เน้ นการบริ หารต้ นทุนการผลิต
บริ ษัทมุง่ เน้ นการบริ หารต้ นทุนการผลิตให้ ตํ/าที/สดุ โดยต้ นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้ าและไอนํา ส่วนใหญ่จะเป็ น
ต้ นทุนเชือเพลิง และค่าเสื/อมราคา ดังนันการใช้ เชือเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็ นสิ/งจําเป็ น นอกจากนี การผลิตให้ มี
Economics of Scale ก็จะเป็ นการช่วยลดค่าใช้ จ่ายคงที/ตอ่ หน่วยลงมา
(2) การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ในการที/บริ ษัทมีเชือเพลิงคือ กากอ้ อยเป็ นของตนเอง ดังนันการควบคุมคุณภาพของเชือเพลิงให้ เหมาะสม เพื/อเกิด
ประสิทธิภาพการใช้ เชือเพลิงให้ ดีที/สดุ เช่น การควบคุมความชืนของกากอ้ อย ผ่านระบบ Bagasse Dryer หรื อการสร้ าง
หลังคาขึนปกคลุมเพื/อบังฝน เป็ นต้ น
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นโยบายการตลาด
เนื/องจากการขายไฟฟ้ าให้ กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต เป็ นไปตามสัญญาซือขายไฟฟ้ าระยะยาว โดยมีสตู รการคํานวณ
ราคาที/ตายตัว ตามราคาก๊ าซธรรมชาติ และอัตราแลกเปลี/ยน ดังนันบริ ษัทจึงมีผ้ ูซือที/แน่นอน แต่อย่างไรก็ ตามการ
จําหน่ายไฟฟ้ าในช่วงเวลาที/การไฟฟ้ ามีความต้ องการสูง ก็จะทําให้ บริ ษัทได้ รับราคาขายต่อหน่วยที/สงู ขึน ส่วนราคาขาย
ที/บริ ษัทขายให้ บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทจะกําหนดราคาให้ เท่ากับราคาขายที/บริ ษัทขายให้ กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
ผลกระทบต่อสิง/ แวดล้ อม
โครงการดังกล่าวได้ ผา่ นการศึกษาผลกระทบต่อสิง/ แวดล้ อม (EIA) เป็ นที/เรี ยบร้ อยแล้ ว สําหรับโรงงานทีข/ อนแก่น
ได้ รับการขีนทะเบียนกับ CDM Executive Board เพื/อรับการสนับสนุนให้ เป็ นโครงการ CDM (ตามอนุสญ
ั ญาเกียวโต โป
โตรคอล) ซึง/ จะมีสทิ ธิในการขาย Carbon Credit ได้ หากได้ รับการรับรองการตรวจนับจํานวน Carbon ที/ลดได้ จาก
UNFCCC
ไฟฟ้า และไอนํา5 : งานที'ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปั จจัยความเสี'ยง
ปั จจัยความเสีย/ งในการประกอบธุรกิจของบริษัท ที/อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุน
อย่างมีนยั สําคัญสามารถสรุปได้ ดงั นี
3.1) ความเสี'ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ – อ้ อย
กิจการบริ ษัทเป็ นโรงงานผลิตนําตาลทราย ซึง/ ใช้ อ้อยเป็ นวัตถุดิบ และบริ ษัทได้ มีการลงทุนในโครงการต่อยอด
อื/น ๆ ที/ใช้ ผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้ และของเสียที/ได้ จากกระบวนการผลิตนําตาล มาเป็ นวัตถุดิบ เพื/อสร้ างมูลค่าเพิม/
ดังนันผลประกอบการบริษัทจะพึง/ พิงต่อปริมาณอ้ อยซึง/ เป็ นวัตถุดบิ ต้ นทางเป็ นสําคัญ
ความผันผวนของปริ มาณอ้ อยจะเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ (1) ปริ มาณพืนที/ในการเพาะปลูกอ้ อย
(จํานวนไร่) ที/เปลีย/ นแปลงไป ซึง/ อาจจะเกิดจากการที/เกษตรกรเปลีย/ นไปเพาะปลูกพืชไร่ที/ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า
รวมถึงเกิดจากนโยบายการส่งเสริ มของภาครัฐ (2) ผลผลิตอ้ อยต่อพืนที/เพาะปลูก (ตันอ้ อยต่อไร่) ที/เปลีย/ นแปลงไป
ซึง/ ส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะอากาศที/เปลีย/ นแปลง เช่น ภัยแล้ ง และนําท่วม อันเนื/องมาจากสภาวะโลกร้ อน
ผลกระทบที/อาจเกิดขึนจากปริ มาณอ้ อยลดลง ทําให้ บริ ษัท มีปริ มาณการผลิตที/ลดลง ต้ นทุนต่อหน่วย
โดยเฉพาะในส่วนของต้ นทุนคงทีต/ อ่ หน่วยสูงขึน กําไรต่อหน่วยลดลง และสุดท้ ายส่งผลให้ กําไรของบริ ษัทลดลง ยิ/ง
ไปกว่านันในปี ทีม/ ีปริ มาณอ้ อยตํา/ จะเกิดภาวะในการแย่งซืออ้ อยจากโรงงานนําตาลบริ เวณใกล้ เคียงมากขึน ส่งผล
ให้ เพื/อรักษาสัดส่วนปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบไว้
ทางโรงงานนําตาลจําเป็ นต้ องต่อสู้โดยการจ่ายเงินเพิ/มจากค่าอ้ อยที/
คํานวณตามระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ให้ ไปอีก ซึง/ ทําให้ บริษัทมีภาระค่าใช้ จา่ ยในต้ นทุนวัตถุดิบสูงขึน
แต่อย่างไรก็ตาม เนื/องจากประเทศไทยเป็ นผู้สง่ ออกนําตาลเป็ นอันดับต้ นของโลก และเป็ นผู้สง่ ออกนําตาล
หลักที/จําหน่ายให้ กบั ภูมิภาคเอเชีย การที/ประเทศไทยมีปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบที/ลดน้ อยลง ทําให้ มีนําตาลที/สามารถ
ส่งออกได้ ลดน้ อยลง ส่งผลต่อการปรับตัวของราคาขายนําตาลต่างประเทศสูงขึน ซึง/ การปรับเพิ/มขึนของราคา
นําตาลต่างประเทศ เป็ นส่วนหนึง/ ในการช่วยลดผลกระทบจากปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบที/ลดลงได้ และภาระต้ นทุนที/เพิ/ม
สูงขึนได้ นอกจากนีบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้ างความมัน/ คงที/ยงั/ ยืนของวัตถุดบิ อ้ อย บริ ษัทได้ ให้
ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ไม่วา่ จะเป็ นเรื/ องของเงินกู้ในการลงทุนเพาะปลูก การสนับสนุนในส่วนของ
วัตถุดิบในการเพาะปลูก การทําระบบชลประทาน การนําเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยเพิม/ ผลผลิตและประสิทธิภาพการ
ผลิต การลดบทบาทของพ่อค้ าคนกลางซือขายอ้ อย ซึง/ ความช่วยเหลือทังหมดมีเป้าหมายเพื/อสร้ างฐานะให้ ชาวไร่มี
ความเป็ นอยูท่ ดี/ ีขนึ
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3.2) ความเสี'ยงจากความผันผวนของราคานํา5 ตาลตลาดโลก
ในการซือขายนําตาลในตลาดโลกนัน
นําตาลจัดได้ วา่ เป็ นสินค้ าหนึง/ ทีม/ ีความผันผวนทางด้ านราคาสูงเมื/อ
เทียบกับสินค้ าเกษตรอื/น ๆ โดยราคานําตาลตลาดโลกจะขึนอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น อุปสงค์ อุปทานของ
ประเทศผู้ผลิต ผู้บริ โภค ผู้สง่ ออก และผู้นําเข้ า รวมถึงการเก็งกําไรจากนักเก็งกําไร ซึง/ จะเกี/ยวพันกับสภาพ
ภูมิอากาศในการเอืออํานวยต่อการเพาะปลูกของแต่ละประเทศ นโยบายการส่งเสริ ม การแทรกแซง การส่งออก การ
นําเข้ า ของอุตสาหกรรมนําตาลของภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศที/พฒ
ั นาแล้ ว อีกทังปั จจุบนั ราคานําตาลยังมี
ส่วนหนึง/ ที/สมั พันธ์กบั ราคานํามันเชือเพลิงด้ วย เนื/องจากอ้ อยรวมถึงกากนําตาล สามารถนําไปผลิตเป็ นแอลกอฮอล์
หรื อที/เรี ยกว่าเอทานอล สําหรับผสมกับนํามันเพื/อใช้ เป็ นเชือเพลิงในรถยนต์ได้ ด้ วยปั จจัยดังกล่าว ส่งผลให้ ราคาซือ
ขายนําตาลในตลาดโลกค่อนข้ างผันผวนสูง
โดยทัว/ ไปโรงงานนําตาลในประเทศไทยผูกพันที/จะต้ องจําหน่ายนําตาลให้ เพียงพอต่อความต้ องการภายในประ
เทศก่อน จากนันนําตาลที/เหลือ โรงงานจะสามารถนํานําตาลไปส่งออกได้ โดยแต่ละปี สํานักอ้ อยและนําตาล
ทรายจะประมาณการปริ มาณความต้ องการบริ โภคภายในประเทศ ที/เรี ยกว่า โควตา ก และจะจัดสรรโควตาดังกล่าว
ให้ แก่โรงงานนําตาลแต่ละโรง ตามสัดส่วนของปริ มาณนําตาลทีผ/ ลิตได้ ส่งผลให้ สดั ส่วนของนําตาลภายในประเทศ
และนําตาลส่งออกของแต่ละโรงงานจะค่อนข้ างใกล้ เคียงกัน ซึง/ จะอยูร่ ะหว่าง 30:70 ถึง 40:60 ขึนอยูก่ บั ปริ มาณ
อ้ อยเข้ าหีบทัว/ ทังประเทศ ดังนันยอดขายของธุรกิจนําตาลจะมีความผันผวนตามราคานําตาลตลาดโลกอยูป่ ระมาณ
65 – 75% อย่างไรก็ตามในแง่ของต้ นทุนการผลิตนําตาล ค่าอ้ อยซึง/ เป็ นต้ นทุนหลักจะเป็ นไปตามระบบแบ่งปั น
ผลประโยชน์ 70 : 30 นันหมายความว่าในกรณีที/ราคานําตาลปรับตัวลดลง 100 บาท ชาวไร่จะได้ รับผลกระทบต่อ
ค่าอ้ อยที/ปรับตัวลดลงร้ อยละ 70 ส่วนโรงงานจะได้ รับผลกระทบร้ อยละ 30
สืบเนื/องจากในช่วง 3-4 ปี ที/ผา่ นมา ราคานําตาลตลาดโลกมีความผันผวนมากโดยมีการปรับราคาจาก 15
เซ็นต์ตอ่ ปอนด์ ขึนไปสูงสุดที/ 32 เซ็นต์ตอ่ ปอนด์ และมีปรับระดับลงมาที/ 25 เซ็นต์ตอ่ ปอนด์ 20 เซ็นต์ตอ่ ปอนด์ และ
ปั จจุบนั อยูท่ ี/ 15 เซ็นต์ตอ่ ปอนด์ การที/ราคาผันผวนค่อนข้ างรุนแรงเช่นนี ถ้ าบริ ษัทไม่สามารถกําหนดราคาขายให้ ได้
อย่างน้ อยเท่ากับระดับราคาทีใ/ ช้ สาํ หรับกําหนดราคาอ้ อยได้ จะส่งผลกระทบค่อนข้ างรุนแรงต่อผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทได้ ดังนันเพื/อเป็ นการป้องกันความเสีย/ งจากการผันผวนของนําตาลตลาดโลก บริ ษัทได้ มีการป้องกัน
ความเสีย/ งจากการสัญญาซือขายนําตาลล่วงหน้ าผ่านสถาบันการเงิน ซึง/ การป้องกันความเสีย/ งดังกล่าว จะทําให้
บริ ษัทสามารถคงรักษาความสามารถในการทํากําไรไม่ให้ ขนอยู
ึ ก่ บั ความเสีย/ งจากการผันผวนของราคาตลาดโลก
มากเกินไป อย่างไรก็ตามการป้องกันความเสีย/ งดังกล่าว อาจส่งผลต่อการบันทึกบัญชีกําไร ขาดทุน จากการป้องกัน
ความเสีย/ ง รวมถึงมีความเสีย/ งในส่วนของปริ มาณการทําสัญญาซือขายนําตาลล่วงหน้ า มากกว่าปริมาณนําตาล
จริ งที/สามารถส่งออกได้ ซึง/ เกิดภาวะขายเกินหรื อ Oversold ซึง/ อาจก่อให้ เกิดผลขาดทุนขึนได้ รายละเอียด
สามารถดูได้ จาก แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี หัวข้ อที/ 6. ข้ อมูลทัว/ ไปและข้ อมูลสําคัญอื/น : กระบวนการ
ป้องกันความเสีย/ งจากความผันผวนของราคานําตาลตลาดโลก
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นอกจากนีในแง่ของบริษัท จากเดิมที/ผลประกอบการของบริ ษัทพึง/ พิงอยูก่ บั ธุรกิจนําตาลและกากนําตาลอย่าง
เดียว ทําให้ ความผันผวนของราคานําตาลตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัท แต่การที/บริ ษัทได้
ลงทุนในโครงการต่อยอด เช่น โครงการโรงงานผลิตเอทานอล โครงการโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ และโครงการ
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ า ทําให้ ผลประกอบการของบริษัทพึง/ พิงกับราคานําตาลตลาดโลกน้ อยลง
3.3) ความเสี'ยงเรื'องนโยบายภาครัฐ
อุตสาหกรรมอ้ อยและนําตาลในประเทศไทยถูกควบคุมและกํากับดูแลโดยคณะกรรมการอ้ อยและนําตาล
ภายใต้ พระราชบัญญัติอ้อยและนําตาลทราย พ.ศ.2527 ซึ/งมีสาระสําคัญของการควบคุม ในการกําหนดการจัดสรร
ช่องทางการจําหน่ายนําตาลออกเป็ นระบบโควตา (โควตา ก สําหรับนําตาลภายในประเทศ และโควตา ข และ ค
สําหรับนําตาลขายต่างประเทศ) ควบคุมราคาจําหน่ายนําตาลทรายภายในประเทศ การจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ ของ
ระบบระหว่างโรงงานนําตาลและเกษตรกรชาวไร่ อ้อยภายใต้ ระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ 70:30 และการควบคุมการ
เข้ ามาทําธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ เป็ นต้ น จะเห็นได้ วา่ นโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที/ออกโดยคณะกรรมการ
อ้ อ ยและนํ าตาลทราย ล้ ว นมี ผ ลกระทบต่อ ต้ น ทุนการผลิต และผลประกอบการของบริ ษั ท เช่ น ระบบแบ่ง ปั น
ผลประโยชน์ 70:30 จะเป็ นที/มาของการคํานวณราคาอ้ อย ที/โรงงานนําตาลจะต้ องจ่ายให้ กบั ชาวไร่ กรณีนโยบาย
การปรับราคาขายนําตาลภายในประเทศ หรื อกรณีนโยบายการเปิ ดเสรี ของธุรกิจนําตาล ล้ วนส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการของบริ ษัท
นอกจากนีนโยบายของภาครัฐในภาพรวม ส่งผลต่อผลประกอบของบริ ษัท เช่น นโยบายการสนับสนุนพลังงาน
ทดแทน เอทานอล ส่งผลต่อปริ มาณการขายเอทานอลภายในประเทศ หรื อนโยบายการส่งเสริ มการปลูกต้ นปาล์ม
หรื อการประกันราคามันสําปะหลัง จะส่งผลในแง่ลบต่อบริษัท เนื/องจากพืนที/เพาะปลูกอ้ อยลดน้ อยลง เพราะ
เกษตรกรชาวไร่หนั ไปเพาะปลูกพืชที/ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า เป็ นต้ น
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญของ นโยบายภาครัฐในการกําหนดทิศทางของ อุตสาหกรรมอ้ อยและนําตาล
บริ ษัทจึงร่วมมือกับ 3 สมาคมโรงงานนําตาลและสมาคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการทําความเข้ าใจกับภาครัฐให้
เห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมอ้ อยและนําตาล ซึง/ เป็ นอุตสาหกรรมต้ นทาง สําหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหาร
แปรรูป อีกทังปั จจุบนั สามารถนํามาแปรเปลีย/ นเป็ นพลังงานเชือเพลิงสําหรับรถยนต์ (เอทานอล) และยังสามารถ
นําไปต่อยอดผลิตสารเคมีตอ่ ได้ อกี การส่งออกนําตาล เป็ นการนําเงินตราเข้ าประเทศ เกือบทังหมด แทบจะไม่มี
ต้ นทุน ค่าใช้ จ่ายใด ที/เป็ นการนําเข้ าจากต่างประเทศ ซึง/ ต่างกับอุตสาหกรรมประเภทอื/น อ้ อยเป็ นพืชเศรษฐกิจที/ทกุ
ส่วนของอ้ อยสามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ ทงหมด
ั
ดังนันอ้ อยจัดได้ วา่ เป็ นพืชเศรษฐกิจที/มีความสําคัญของประเทศ
การสือ/ สาร การชีแจง การทําความเข้ าใจ กับภาครัฐ เป็ นการช่วยลดความเสีย/ งจากการกําหนดนโยบายของภาครัฐ
ในทิศทางของอุตสาหกรรมอ้ อยและนําตาลได้
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3.4) ความเสี'ยงจากการเกิดหนีเ5 สียจากระบบการให้ สนิ เชื'อชาวไร่ อ้อย (เงินเกีAยว)
ในการประกอบกิจการโรงงานนําตาล โรงงานนําตาลจะมีการปล่อยเงินกู้ หรื อเงินสนับสนุนอื/น ๆ ให้ กบั ชาวไร่
เพื/อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการเพาะปลูกอ้ อย หรื อที/เรี ยกว่า “การเกี}ยวอ้ อย” ซึง/ เป็ นเสมือนกับการจองอ้ อย
สําหรับเข้ าหีบในโรงงาน ภายหลังจากที/อ้อยโตขึนพร้ อมตัด จะเป็ นช่วงเดียวกับช่วงโรงงานนําตาลเริ/ มเปิ ดหีบอ้ อย
เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะตัดอ้ อยและส่งอ้ อยให้ กบั โรงงานและรับเงินค่าอ้ อย โดยมีการหักเงินกู้ยมื หรื อเงินสนับสนุน
อื/น ๆ ออก ความเสีย/ งที/เกิดจากการเกี}ยวอ้ อย จะเกิดมาจาก ถ้ าปี ใดที/เกิดความแห้ งแล้ งจนทําให้ ผลผลิตอ้ อยลด
น้ อยลง หรื อเกิดความเสียหายจากโรคระบาด หรื อเกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่ยอมส่งอ้ อยให้ กบั โรงงาน หนีที/เกิดจาก
การเกี}ยวอ้ อยจะกลายเป็ นหนีเสียซึง/ จะส่งผลกระทบมาที/ผลประกอบการของบริ ษัท ทําให้ บริษัทต้ องตังสํารองหนี
สงสัยจะสูญเพิ/มขึน
บริ ษัทได้ คํานึงถึงปั จจัยความเสีย/ งดังกล่าว จึงได้ มีการพัฒนาระบบการเกี}ยวอ้ อยที/ดี โดยบริษัทได้ นําระบบ
ดาวเทียมในการสํารวจพืนที/ปลูกอ้ อย (GPS) มาช่วยในการลดปั ญหาการอ้ างสิทธิความเป็ นเจ้ าของไร่อ้อย และยังใช้
สําหรับการวางแผนการจัดหาอ้ อย อีกทัง บริ ษัทยังมีการร้ องขอให้ เกษตรกรชาวไร่นําทรัพย์สนิ เข้ ามาคําประกันเงิน
เกี}ยวที/เกษตรกรชาวไร่รับไป ส่งผลให้ ปัจจุบนั หนีเสียของบริ ษัทค่อนข้ างตํ/า และหนีเงินเกี}ยวส่วนใหญ่ของบริ ษัทมี
ทรัพย์สนิ คําประกันอยู่
3.5) ความเสี'ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่ ของบริษัท
บริ ษัทมีโครงการลงทุนใหม่ทงหมด
ั
2 โครงการในช่วง 3 ปี ที/ผา่ นมา ได้ แก่ โครงการลงทุนโรงงานนําตาล และ
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ า ทีจ/ งั หวัดเลย และโครงการลงทุนขยายกําลังการผลิตกระแสไฟฟ้ า และปรับปรุงโรงงาน
นําตาลเพื/อเพิ/มความสามารถในการหีบอ้ อย ที/อําเภอนําพอง จังหวัดขอนแก่น
ความเสีย/ งจากโครงการลงทุน เนื/องจากโครงการอยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างโรงงาน และบางโครงการอยูใ่ น
ขันตอนเริ/ มต้ นของการลงทุน ดังนันจึงยังไม่สามารถบอกได้ วา่ จะประสบความสําเร็ จหรื อไม่
ความเสีย/ งของ
โครงการสามารถแยกพิจารณา โดย
- โครงการลงทุนสร้างโรงงานนําตาลและโรงไฟฟ้ าทีจB งั หวัดเลย
โครงการนีเป็ นโครงการลงทุนย้ ายกําลังการผลิตบางส่วนของบริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ไปสร้ างโรงงานใหม่ พร้ อมกับให้ ขยายใบอนุญาตกําลังการผลิตเป็ น 24,000 ตันอ้ อยต่อวัน ที/จงั หวัดเลย มติ
คณะกรรมการบริ ษัท เมื/อวันที/ 9 พฤษภาคม 2554 ได้ อนุมตั ิให้ บริ ษัทลงทุนในโครงการลงทุน โรงงานนําตาล
และโรงผลิตกระแสไฟฟ้ า ที/จงั หวัดเลย ในมูลค่า 3,800 ล้ านบาท โดยโครงการประกอบด้ วย โรงงานนําตาล
ขนาด 16,000 ตันอ้ อยต่อวัน และโรงผลิตกระแสไฟฟ้ า ขนาด 40 MW และได้ ทดลองเดินเครื/ องในฤดูกาลหีบ
อ้ อยปี 2555/56 บริ ษัทคาดว่าจะสามารถหีบอ้ อยได้ อย่างเป็ นทางการได้ ในฤดูกาลหีบอ้ อยปี 2556/57 สืบเนื/อง
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จากโครงการได้ ผ่านขันตอนการ Test Run ส่วนหนึ/งในฤดูหีบที/ผ่านมา ความเสี/ยงเรื/ องความพร้ อมของ
เครื/ องจักรจะมีน้อย คงเหลือแต่ความเสี/ยงในส่วนของปริ มาณอ้ อยไม่เพียงพอต่อกํ าลังการผลิตที/เพิ/มขึน
อย่างไรก็ดีทางบริ ษัทเข้ าไปส่งเสริ มชาวไร่อ้อยในพืนที/เป็ นระยะเวลาหนึง/ ก่อนเริ/ มโครงการ เพื/อรองรับกําลังการ
ผลิตไว้ แล้ วส่วนหนึง/
- โครงการลงทุนขยายกําลังการผลิ ตกระแสไฟฟ้ า และปรับปรุงโรงงานนําตาลเพือB เพิBมความสามารถ
ในการหีบอ้อย ทีอB ําเภอนําพอง จังหวัดขอนแก่น
มติคณะกรรมการบริ ษัท เมื/อวันที/ 9 พฤศจิกายน 2555 ได้ อนุมตั ิให้ บริษัทลงทุนในโครงการขยาย
กําลังการผลิตกระแสไฟฟ้ า ขนาด 35 เมกะวัตต์ โดยเพิม/ จากเดิม 30 เมกะวัตต์ เป็ น 65 เมกะวัตต์ และ
ปรับปรุงโรงงานนําตาลเพื/อเพิ/มความสามารถในการหีบอ้ อยได้ เพิม/ ขึน 8,000 ตันอ้ อยต่อวัน จากเดิมอยูท่ ี/
27,000 ตันต่อวัน มูลค่าเงินลงทุนทัง 2 โครงการประมาณ 3,360 ล้ านบาท โดยคาดว่าจะแล้ วเสร็จในปี 2557
โดยเป็ นโครงการที/ต้องใช้ เงินลงทุนสูง จึงอาจมีความเสีย/ งในการจัดหาเงินลงทุน ซึง/ ทางบริษัทลดความเสีย/ ง
โดยส่วนหนึง/ ของเงินลงทุนทางบริ ษัทนํามาจากเงินทุนและกําไรสะสมของ บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด
(มหาชน) และ บริ ษัทย่อย นอกจากนียังมีความเสีย/ งในการก่อสร้ าง และดําเนินโครงการ เนื/องจากยังอยู่
ระหว่างขออนุญาตหน่วยงานต่างๆ ในเรื/ องที/เกี/ยวข้ องกับการพัฒนาโครงการ
3.6) ความเสี'ยงจากอัตราแลกเปลี'ยน
เนื/องจากบริษัทมีการส่งออกนําตาลประมาณ ร้ อยละ 65 – 75 ของยอดขาย จึงมีความเสีย/ งจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย/ น อย่างไรก็ตามจากการกําหนดราคาอ้ อยผ่านระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ 70:30 ทําให้ บริ ษัทมี
ความเสีย/ งจากอัตราแลกเปลีย/ นน้ อย เนื/องจากต้ นทุนค่าอ้ อยของบริ ษัทผันผวนตามอัตราแลกเปลีย/ นเช่นเดียวกัน จึง
ทําให้ รายได้ และต้ นทุนส่วนใหญ่ของบริ ษัทสัมพันธ์ตามอัตราแลกเปลีย/ นในทิศทางเดียวกัน (Natural Hedge)
3.7) ความเสี'ยงในด้ านการถูกควบคุมเสียงของที'ประชุมผู้ถอื หุ้นจากกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ตระกูลชินธรรมมิตร์ และบริ ษัทของตระกูลชินธรรมมิตร์ ได้ ถือหุ้นในบริ ษัทมากกว่า ร้ อยละ 60 ของจํานวนทุน
เรี ยกชําระแล้ วทังหมด ซึง/ สัดส่วนดังกล่าวทําให้ กลุม่ ตระกูลชินธรรมมิตร์ สามารถควบคุมเสียงของที/ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้ เกือบทังหมดไม่วา่ จะเป็ นเรื/ องการแต่งตังกรรมการ หรื อการขอมติในเรื/ องอื/นที/ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที/ประชุมผู้
ถือหุ้น ยกเว้ นเรื/ องที/กฎหมายหรือข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที/ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน
จึงเป็ นการยากที/ผ้ ถู ือหุ้นรายอื/นสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื/อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื/ องที/กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เสนอได้
อย่างไรก็ตาม เพื/อความโปร่งใสของการบริ หารจัดการและเพื/อให้ มีระบบที/สามารถตรวจสอบได้ บริ ษัทได้
แต่งตังกรรมการตรวจสอบที/มคี วามเป็ นอิสระจํานวน 7 ท่านเข้ าตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท ดังนันจึงมีการ
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ถ่วงดุลอํานาจในการบริ หารจัดการในระดับทีเ/ หมาะสม นอกจากนี บริ ษัทยังจัดให้ มีฝ่ายตรวจสอบภายในที/
ปฏิบตั ิงานเป็ นอิสระตามความเหมาะสมและขึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้ าที/หลักในการดูแลระบบการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3.8) ความเสี'ยงที'อาจเกิดขึน5 สืบเนื'องจากสถานการณ์ เศรษฐกิจและการเงินโลก
ในช่วงที/ผ่านมา วิกฤติปัญหาหนีสินในสหภาพยุโรป และการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ วของระดับราคานํามัน
ได้ ส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งออกนํามัน ซึ/งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกโดยรวม จึงไม่มีหลักประกันใดว่า
สถานการณ์ดงั กล่าว จะไม่สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจ รวมถึงปริ มาณความต้ องการและระดับราคา นําตาล และ/หรื อ เอ
ทานอลในภาพรวม อีกทังอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง แหล่งกู้ยืม และต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท
ทังนีทางบริ ษัทได้ ดําเนินนโยบายทางการเงินที/รอบคอบมาโดยตลอด โดยได้ คงระดับหนีสินต่อทุนในระดับที/
พอเหมาะ อีกทังบริ ษัทยังมีความสัมพันธ์ที/ดีกบั ธนาคารต่างๆ ที/เป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน ทังนีบริ ษัทจะ
ดําเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื/อลดผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจโลกที/อาจมีในอนาคต และ
อาจมีผลต่อบริ ษัท
3.9) ความเสี'ยงจากโครงการลงทุนในประเทศลาว และกัมพูชา
โครงการทังสองประเทศ เป็ นโครงการบุกเบิก ริ เริ/ ม ธุรกิจนําตาล ในต่างประเทศ ซึ/งบริ ษัทได้ รับพืนที/สมั ปทาน
จากภาครัฐ ในการเพาะปลูกอ้ อย และได้ รับอนุญาตในการก่อสร้ างโรงงานนําตาล อย่างไรก็ตามสืบเนื/องจากสภาพ
พืนดินที/ได้ รับสัมปทานเสือ/ มโทรม รวมถึง มีปัญหาต่าง ๆ เช่น ปั ญหาการจัดการ การขาดเทคโนโลยีในการเพาะปลูก
อ้ อยในพืนที/ขนาดใหญ่ การขาดโครงสร้ างพืนฐาน เช่น ถนน ระบบขนส่ง และการขาดแคลนกําลังคนและบุคลากรที/
มีความสามารถ ซึง/ ทังหมดนีต้ องใช้ เวลาในการพัฒนานานกว่าที/วางแผนไว้ ดังนันจึงส่งผลต่อผลผลิตต่อพืนที/มีไม่
มากพอที/จะถึงจุดคุ้มทุน ทําให้ ผลประกอบการในปี 2557 ทังสองโครงการยังประสบภาวะขาดทุน อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทได้ เล็งเห็นและแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ มาโดยตลอด ตลอดระยะเวลาที/ผ่านมาที/บริ ษัทเข้ าไปลงทุน โครงการได้ มี
การว่าจ้ างที/ปรึกษาในการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีการเพาะปลูก การจัดการ การควบคุมงบประมาณ มีการให้ เงินกู้แก่
ชาวไร่ คู่ค้า เพื/อขยายพืนที/การเพาะปลูก การลงทุนในโครงสร้ างพืนฐานเพิ/มเติม และการพัฒนาสภาพดินที/เสื/อม
โทรมอย่างต่อเนื/อง จึงส่งผลให้ โครงการมีการพัฒนาขึนตามลําดับ ซึ/งแสดงให้ เห็นถึงทิศทางที/ดีที/โครงการ จะเริ/ ม
สร้ างผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต
นอกจากนี สืบเนื/องจากเป็ นโครงการลงทุนต่างประเทศ โครงการจะมีความเสี/ยงในส่วนที/เกี/ ยวกับ ทาง
การเมือง ข้ อพิพาทกับชุมชน กฎระเบียบจากทางราชการของประเทศนัน ๆ ที/มีการเปลีย/ นแปลง แก้ ไข และความไม่
ชัดเจนเรื/ องกฏเกณฑ์ ซึง/ เป็ นเรื/ องที/บริ ษัทตระหนัก ให้ ความสําคัญ พร้ อมที/จะบริ หารจัดการ แก้ ไขให้ ทนั ท่วงที
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4. ทรั พย์ สนิ ที'ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลักที'ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย
ณ 31 ตุลาคม 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีทรัพย์สนิ ถาวรหลักทีใ/ ช้ ในการประกอบธุรกิจดังนี

ประเภทและลักษณะทรัพย์สิน
1. ที/ดินและส่วนปรับปรุงที/ดิน (ไร่)
ที/ดินที/ตงโรงงาน
ั
- โรงงานนําตาลขอนแก่น
- โรงงานนําตาลท่ามะกา
- โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย
- โรงงานนําตาลนิวกว้ างสุ้นหลี
- โรงงานขอนแก่นแอลกอฮอล์
- โรงไฟฟ้านําตาลขอนแก่น
ที/ดินปลูกอ้ อย
ที/ดินอื/น ๆ
รวมที/ดินและส่วนปรับปรุง
2. อาคาร โรงงาน และสิ/งปลูกสร้ าง
3. เครื/ องจักรและอุปกรณ์
4. ยานพาหนะและเครื/ องกลทุน่ แรง
5. เครื/ องตกแต่งและเครื/ องใช้ สํานักงาน
6. ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้ าง
รวมทังหมด

เนือที/
โดยประมาณ

ลักษณะ
กรรมสิทธิa

1,589
237
801
294
696
420
12,440
99,821

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
(ล้ านบาท)

656.06
518.56
400.31
78.13
186.10
88.91
505.89
1,479.32
3,913.28
4,733.51
12,523.00
886.07
76.28
4,955.41
27,087.55

ภาระผูกพัน

บางส่วนคําประกันวงเงินกู้
บางส่วนคําประกันวงเงินกู้
บางส่วนคําประกันวงเงินกู้
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4.2 ทรัพย์ สินที'ไม่ มีตวั ตนที'สาํ คัญในการประกอบธุรกิจ
เครื/ องหมายการค้ า
เครื/ องหมายการค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ที/จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา มีดงั ต่อไปนี

สิทธิบตั รการส่งเสริ มการลงทุน BOI

ณ 31 ตุ ล าคม 2557 บริ ษั ท ย่ อ ยในประเทศสามแห่ ง ได้ รั บ บัต รส่ง เสริ ม การลงทุน จํ า นวน 8 ฉบับ จาก
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน โดยได้ รับสิทธิ ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิ
ประโยชน์ ที/ได้ รับรวมถึงการได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ สําหรับกําไรสําหรับปี ที/ได้ จากการประกอบกิจการที/ได้ รับการส่งเสริ ม
โดยทุกฉบับมีกําหนด 8 ปี นับตังแต่วนั ที/เริ/ มมีรายได้ จากกิจการที/ได้ รับการส่งเสริ ม ตามรายละเอียด ดังนี
บัตรส่ งเสริม
เลขที
1929(2)/2547

มาตราทีได้ รับสิ ทธิประโยชน์
25 26 28 31 34 35(3) 36(1)
และ 36(2)

1062(2)/2552

25 26 28 31 34 35(3) 36(1)
และ 36(2)

1063(2)/2552

25 26 28 31 34 35(3) 36(1)
และ 36(2)

2364(1)/2554
1258(2)/2548
1432(2)/2552
1349(2)/2556
1657(2)/2552

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

ลงวันที

ประเภทกิจการทีส่งเสริ ม

วันทีเริมมีรายได้ วันหมดอายุ

2 พ.ย. 2547 - การผลิ ต แอลกอฮอล์ ห รื อเชื" อ เพลิ ง จากผลผลิ ต
การเกษตรรวมทั"งเศษหรื อขยะหรื อของเสี ย
- การผลิตปุ๋ ยชีวภาพหรื อปุ๋ ยอินทรี ย ์
30 ม.ค. 2552 - การผลิ ต แอลกอฮอล์ ห รื อเชื" อ เพลิ ง จากผลผลิ ต
การเกษตรรวมทั"งเศษหรื อขยะหรื อของเสี ย
- การผลิตปุ๋ ยชีวภาพหรื อปุ๋ ยอินทรี ย ์
30 ม.ค. 2552 - การผลิ ต แอลกอฮอล์ ห รื อเชื" อ เพลิ ง จากผลผลิ ต
การเกษตรรวมทั"งเศษหรื อขยะหรื อของเสี ย
- การผลิตปุ๋ ยชีวภาพหรื อปุ๋ ยอินทรี ย ์
- การผลิตแก๊สชีวภาพ
20 ก.ย. 2554 - การผลิตแก๊สชีวภาพ

8 ม.ค. 2549

7 ม.ค. 2557

30 ธ.ค. 2554
29 ก.พ. 2555
28 ก.พ. 2556

31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2562
28 ก.พ. 2564

29 มี.ค. 2548 - การผลิตไฟฟ้ าและไอนํ"า

22 ธ.ค. 2549

21 ธ.ค. 2557

24 มิ.ย. 2552 - การผลิตไฟฟ้ า ไอนํ"า และนํ"าเพื=ออุตสาหกรรม

30 พ.ย. 2553

29 พ.ย. 2561

15 มี.ค. 2556 - การผลิตไฟฟ้ า ไอนํ"า และนํ"าเพื=ออุตสาหกรรม

21 ม.ค. 2557

20 ม.ค. 2565

25 ส.ค. 2552 - การผลิ ต นํ" ามั น พื ช บริ สุ ทธิ? และ/หรื อนํ" ามั น พื ช
กึ=งบริ สุทธิ?

5 มิ.ย. 2553

4 มิ.ย. 2561

30 มี.ค. 2549 7 ม.ค. 2557
ยังไม่มีรายได้
ยังไม่มีรายได้
6 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2562
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นอกจากนีตามบัตรส่งเสริ มเลขที/ 1063(2)/2552, 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริ ษัทย่อยได้ สิทธิในการลดหย่อน
ภาษี เงินได้ ในอัตราร้ อยละ 50 ของอัตราปกติ กําหนด 5 ปี นับจากวันที/การได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ หมดอายุและตามบัตร
ส่งเสริ มเลขที/ 1657(2)/2552 บริ ษัทย่อยได้ รับสิทธิaยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับเครื/ องจักรที/ได้ รับอนุมตั ิ และได้ รับยกเว้ นภาษี
เงินได้ สาํ หรับเงินปั นผลจากกิจการที/ได้ รับส่งเสริ มตลอดระยะเวลาที/ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้
บริ ษัทย่อยในต่างประเทศสามแห่ง ได้ รับใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศและสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี จากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ใบอนุญาตลําดับที/ 1) และประเทศกัมพูชา (ใบอนุญาตลําดับที/ 2 ถึง 4) ซึ/งมี
รายละเอียด ดังนี
1) ใบอนุญาตลงทุนต่ างประเทศ เลขที/ 017-06/คลท ได้ รั บสิ ทธิ พิ เศษทางภาษี โดยได้ รั บยกเว้ นภาษี เงิ นได้
เป็ นเวลา 5 ปี นับจากวันที/ มีรายได้ จากการขายนําตาลทราย จากนันต้ องเสียภาษี เงิ นได้ ในอัตราร้ อยละ 20
เริ/ มมีรายได้ วนั ที/ 21 กรกฎาคม 2553 และหมดอายุวนั ที/ 20 กรกฎาคม 2558
2)

ใบอนุญาตลงทุนต่ างประเทศ เลขที/ 4420/06 ก.ว.ก. ลงวันที/ 15 ธั นวาคม 2549 ออกให้ โดยหน่ วยงาน
Council for the Development of Cambodia บริ ษัทย่อยได้ รับสิทธิ พิเศษทางภาษี โดยได้ รับยกเว้ นภาษี
ในการนําเข้ าเครื/ องจักรในการผลิตและวัสดุในการก่อสร้ าง

3)

ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที/ 1641/09 ก.ว.ก. และ 1642/09 ก.ว.ก. ลงวันที/ 28 กรกฎาคม 2552
ออกให้ โดยหน่วยงาน Council for the Development of Cambodia บริ ษัทย่อยได้ รับสิทธิ พิเศษทางภาษี
โดยได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ จํานวน 8 ปี และ 9 ปี ตามลําดับ ซึง/ นับรวมทัง Priority Period นับจากเวลาที/บริ ษัทย่อย
ได้ ดําเนินกิจการ (ปี 2549)

4)

ใบอนุญาตขอยกเว้ นภาษี ของพืชเกษตร - อุตสาหกรรม (อ้ อย) เลขที/ 2299 ลงวันที/ 12 เมษายน 2555 ออกให้
โดยกระทรวงเศรษฐกิ จและการคลัง ประเทศกัมพูชา โดยได้ รับสิทธิ ให้ คิดภาษี มูลค่าเพิ/มร้ อยละ 0 สําหรั บ
การขายอ้ อ ยที/ ใ ช้ ใ นการผลิต นํ าตาลทรายเพื/ อ ส่ง ออก ใบอนุญ าตนี มี กํ า หนด 1 ปี เริ/ ม ตังแต่วัน ที/ 29
กรกฎาคม 2553 ถึงวันที/ 31 กรกฎาคม 2554 โดยปั จจุบนั บริ ษัทย่อยอยูร่ ะหว่างการรอรับใบอนุญาตต่อจาก
วันที/ครบกําหนดจนถึงปี บัญชีปัจจุบนั ที/ได้ ยื/นขอไปแล้ ว

4.3 นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที/ 31 ตุลาคม 2557 บริ ษัทมีการลงทุนในบริ ษัทย่อยทังทางตรงและทางอ้ อมจํานวน 19 บริ ษัท และบริ ษัท
ร่วมจํานวน 1 บริ ษัท ได้ แก่
บริ ษัทย่อยที/บริ ษัทถือหุ้นโดยตรง
1) บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด
2) บริ ษัท โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
3) บริ ษัท นําตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด
4) บริ ษัท เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จํากัด
5) บริ ษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิง จํากัด
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6) บริ ษัท โรงไฟฟ้ านําตาลขอนแก่น จํากัด
7) บริ ษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
8) บริ ษัท เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จํากัด (เดิมชื/อบริ ษัท เคเอสแอล เคมี จํากัด)
9) บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)
10) บริ ษัท เคเอสแอล. อะโกร์ แอนด์ เทรดดิง จํากัด
11) บริ ษัท นําตาลสะหวันนะเขด จํากัด
12) บริ ษัท Koh Kong Sugar Industry จํากัด
13) บริษัท Wynn In Trading จํากัด
บริ ษัทย่อยที/บริ ษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้ อมผ่านบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)
14) บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
15) บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
16) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
17) บริษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด
18) บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริ ษัทย่อยที/บริ ษัทถือหุ้นโดยอ้ อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.
19) Koh Kong Plantation Co., Ltd.
บริ ษัทร่วม
1) บริ ษัท แชมเปี ยนฟอร์ เมนเตชัน/ จํากัด
โดยในจํานวนบริษัทย่อยที/บริษัทถือหุ้นโดยตรงทังหมด บริษัทมีอาํ นาจควบคุมหรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 50 ของทุน
จดทะเบียน ยกเว้ นบริ ษัทไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยจํานวน 5 บริ ษัท ซึง/ ถือหุ้นโดยตรงและโดย
อ้ อมรวมร้ อยละ 23.82 แต่บริ ษัทมีสว่ นร่วมในอํานาจการควบคุม จึงถือว่าเป็ นบริ ษัทย่อยตามคํานิยามที/ระบุในมาตรฐาน
การบัญชี
สําหรับนโยบายการลงทุนและบริ หารงานของบริ ษัทในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมนัน บริ ษัทจะพิจารณาลงทุนใน
บริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมที/เกี/ยวข้ องกับธุรกิจนําตาลทราย ธุรกิจสารให้ ความหวาน หรื อกิจการอื/นที/สามารถเอือประโยชน์
รวมถึงให้ ผลตอบแทนที/ดีกบั ธุรกิจของบริ ษัทได้ โดยคํานึงถึงความสามารถในการแข่งขัน อัตราผลตอบแทนที/เหมาะสม
ตามแต่ละประเภทของธุรกิจนันๆ รวมถึงพิจารณาขนาดเงินลงทุนที/เหมาะสม ส่วนการพิจารณาสัดส่วนในการร่ วมลงทุน
บริ ษัทจะพิจารณาในหลายปั จจัย เช่น บริ ษัทจะคํานึงถึงความชํานาญของบริ ษัทในธุรกิจนันๆ เป็ นสําคัญ หากบริ ษัทไม่มี
ความชํานาญก็จะร่ วมลงทุนในสัดส่วนน้ อย และให้ ผ้ รู ่ วมทุนที/มีความชํานาญลงทุนในอัตราที/สงู กว่า เป็ นต้ น หากบริ ษัท
ร่วมลงทุนในสัดส่วนที/มีนยั สําคัญ บริ ษัทจะเข้ ามามีสว่ นร่วมในการบริ หารงานในรูปแบบของกรรมการบริ ษัท หรื อ ผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัท ทังนีการเข้ าลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมใดๆ จะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท
และการลงทุนจะต้ องไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริ ษัท
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี -
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6. ข้ อมูลทั'วไป และข้ อมูลสําคัญอื'น
6.1) ข้ อมูลทั'วไปของบริษัทที'ออกหลักทรัพย์
บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผู้ ผลิ ต - จํ า หน่ า ย นํ าต าลทรา ย และ
ผลิตภัณฑ์ตอ่ เนื/อง
โดยมีที/ตงสํ
ั านักงานใหญ่ที/ 503 อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชัน 9 ถนนศรี อยุธยา แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขทะเบียนบริ ษัท บมจ.0107547000214
โทรศัพท์ (662)-642-6230

Home Page www.kslsugar.com
โทรสาร (662)-642-6228
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6.2) กระบวนการป้องกันความเสี'ยงจากความผันผวนของราคานํา5 ตาลตลาดโลก
ประเทศไทยเป็ นประเทศที/สามารถผลิตนําตาลเกินกว่าความต้ องการบริ โภคภายในประเทศทําให้ มีปริ มาณ
นําตาลเหลือส่วนหนึง/ สําหรับส่งออกไปขายในต่างประเทศ โดยมีสดั ส่วนนําตาลสําหรับบริ โภคภายในประเทศ ต่อนําตาล
ส่งออก ในแต่ละปี ไม่เท่ากัน ประมาณ 20:80 ถึง 40:60 ขึนอยู่กบั ปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบในแต่ละปี ดังนันจึงทําให้ ประเทศ
ไทยเป็ นผู้สง่ ออกนําตาลอันดับสองของโลก รองจากประเทศบราซิล ส่งผลให้ รายได้ ของผู้ผลิตนําตาลในประเทศไทยส่วน
หนึง/ อิงกับราคานําตาลตลาดโลก อีกส่วนหนึง/ อิงกับราคานําตาลภายในประเทศที/กําหนดตายตัวโดยมีการปรับเปลีย/ นตาม
นโยบายของภาครัฐ
ในส่วนของราคานําตาลตลาดโลกนัน สืบเนื/อ งจากนโยบายปกป้องผลประโยชน์ และคุ้มครองเกษตรกรใน
ต่างประเทศ นโยบายที/เกี/ยวกับความมัง/ คงทางด้ านอาหาร ทําให้ ประเทศผู้นําเข้ าต่าง ๆ ได้ ออกมาตรการในการควบคุม
การจํากัด การนําเข้ าภายในประเทศ ซึง/ มาตรการเหล่านีเป็ นนโยบายของภาครัฐที/สง่ ผลต่ออุปสงค์ ความต้ องการนําตาล
ในตลาดโลก ประกอบกับปั จจัยที/เกี/ยวข้ องกับสภาพภูมิอากาศที/ไม่แน่นอน เช่นการเกิดอุทกภัย ภัยแล้ ง หรื อหนาวจัด ใน
ประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้บริ โภค และจํานวนประเทศผู้ผลิตที/สามารถส่งออกได้ ที/มีอยูอ่ ย่างจํากัด จึงทําให้ เหตุการณ์ใด
ก็ตามที/สง่ ผลต่อปริ มาณนําตาลที/ผลิตได้ ซึง/ เป็ นอุปทานของตลาดโลก จะส่งผลต่อราคานําตาลตลาดโลก รวมถึงในช่วง
2 – 3 ปี ที/ผา่ นมา การเข้ ามาลงทุนเพิ/มขึนอย่างมีนยั สําคัญของกองทุนต่างประเทศ ส่งผลให้ ราคานําตาลตลาดโลกมีความ
ผันผวนสูง คืออยูใ่ นระดับที/สงู กว่าหรื อตํ/ากว่าปั จจัยพืนฐานมาก โดยเฉพาะอย่างยิ/งในปี ที/มีความต้ องการบริ โภคใกล้ เคียง
หรื อมากกว่าปริ มาณนําตาลที/ผลิตได้ ความผันผวนของราคานําตาล จะเห็นได้ จากแผนภาพที/ 6.1 แสดงราคานําตาล
ตลาดโลกย้ อนหลัง 10 ปี ที/ผา่ นมา
แผนภาพที 6.1 ราคานํ0าตาลตลาดโลกในช่ วง 10 ปี ทีผ่ านมา New York (NYBOT#11 – Raw Sugar) และที
London (LD#5 – Refined Sugar)
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YEAR
Max
Average
Min

2002/03
9.07
7.13
5.89

2003/04
9.32
7.07
5.36

2004/05
11.84
9.31
8.22

2005/06
19.30
14.83
9.75

2006/07
12.37
10.16
8.45

2007/08
15.02
11.86
9.52

2008/09
24.64
17.26
11.38

2009/10
34.39
22.34
13.67

2010/11
35.31
26.88
20.47

2011/12
26.50
21.58
18.54

2012/13
19.69
17.48
15.89

2013/14
18.32
16.38
13.50

Unit : cent / lb , Conversion to US$/Ton by m ultiplied by 22.0462
Year : Nov / Oct, data updated until Decem ber 18, 2014
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US$/Ton

600
500
400
300
200
100
0

YEAR
Max
Average
Min

2002/03
246.00
206.71
174.50

2003/04
263.10
218.47
173.50

2004/05
314.70
268.43
238.50

2005/06
497.00
412.87
281.20

2006/07
419.40
323.94
259.50

2007/08
412.50
344.67
273.80

2008/09
628.90
471.40
324.60

2009/10
826.40
617.00
437.80

2010/11
876.30
700.07
582.00

2011/12
671.10
588.86
499.80

2012/13
539.40
490.03
433.40

2013/14
494.40
441.38
383.70

Unit : US$ / Ton

สําหรั บผู้ผลิตนําตาลในประเทศไทย เนื/องจากรายได้ ส่วนหนึ/งอิงกับราคานําตาลส่งออก ที/มีความผันผวน
ค่อนข้ างสูง ซึ/งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทได้ ในกรณีที/ราคานําตาลตลาดโลกตกตํ/าลงอย่างรวดเร็ ว
ดังนันเพื/อเป็ นการป้องกันความผันผวนของราคานําตาลตลาดโลก จึงได้ เกิดกระบวนการป้องกันความเสี/ยงขึน โดยใช้
กลไกและเครื/ องมือในการบริ หารความเสี/ยงทางด้ านราคานําตาล ในรู ปของสัญญาซือขายนําตาลล่วงหน้ า (future
contract) โดยอิงราคากับตลาดซือขายนําตาลล่วงหน้ าที/ New York (NYBOT#11 – Raw Sugar) และที/ London (LD#5
– Refined Sugar) โดยมีรายละเอียดดังนี
กรณีท' ี 1 ธุรกรรมปกติท' ัวไปในการซือ5 ขายนํา5 ตาลส่ งออก (ไม่ มีการป้องกันความเสี'ยง)
ผู้ซือและผู้ขายตกลงราคานําตาล โดยอิงกับราคาตลาด เมื/อตกลงราคากันได้ แม้ ราคานําตาลตลาดโลกจะ
เปลีย/ นแปลงไป ก็ไม่สง่ ผลกระทบต่อราคาที/ตกลงกัน และราคาทีบ/ นั ทึกบัญชี ผู้ขายจะบันทึกบัญชีตามราคาขายที/เป็ น
ราคาทีต/ กลงกันกับผู้ซือ ตัวอย่าง เช่น
ในกรณีของตลาดนําตาลล่วงหน้า ปรับขึน
วันที/ 1 ราคาตลาดนําตาลล่วงหน้ า อยูท่ ี/ 600 USD / ton :
ผู้ซือและผู้ขายตกลงซือขายนําตาล ที/ราคาตลาด 600 USD + premium 100 USD
วันที/ 2 ราคาตลาดนําตาลล่วงหน้ า ปรับเพิ/มขึนเป็ น 800 USD / ton :
ผู้ขายส่งมอบนําตาล ผู้ซือชําระราคาที/ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD
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การบันทึกบัญชีของบริ ษัท : บริ ษัทจะมีรายได้ จากการขายนําตาลที/ 700 USD
หมายเหตุ : Premium ของนําตาลจะขึนอยูก่ บั ประเภทของนําตาลต่าง ๆ สถานที/สง่ มอบใกล้ ไกล ระยะเวลาการส่งมอบ
รูปแบบของการส่งมอบ เป็ นต้ น
ในกรณีของตลาดนําตาลล่วงหน้า ปรับลง
วันที/ 1 ราคาตลาดนําตาลล่วงหน้ า อยูท่ ี/ 600 USD / ton :
ผู้ซือและผู้ขายตกลงซือขายนําตาล ที/ราคาตลาด 600 USD + premium 100 USD
วันที/ 2 ราคาตลาดนําตาลล่วงหน้ า ปรับลงเป็ น 400 USD / ton :
ผู้ขายส่งมอบนําตาล ผู้ซือชําระราคาที/ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD
การบันทึกบัญชีของบริ ษัท : บริ ษัทจะมีรายได้ จากการขายนําตาลที/ 700 USD
จะเห็นได้ วา่ ราคานําตาลที/ผ้ ขู ายจะได้ รับ ขึนอยูก่ บั เวลาที/ผ้ ซู ือและผู้ขายตกลงซือขายเป็ นสําคัญ จึงเกิดปั ญหาว่า ใน
กรณีที/ราคานําตาลตลาดโลกอยูใ่ นระดับสูง ผู้ขายมีความสนใจที/จะขาย แต่ผ้ ซู ือไม่ต้องการซือเนื/องจากราคาแพงไป
หรื อในกรณีที/ราคานําตาลตลาดโลกอยูใ่ นระดับตํ/า ผู้ซอมี
ื ความต้ องการซือ แต่ผ้ ขู ายเห็นว่าราคาตํา/ เกินไป ไม่ต้องการ
ขาย จึงทําให้ ผ้ ซู ือและผู้ขายตกลงราคากันไม่ได้ ดังนันด้ วยวิธีการดังกล่าว จะได้ ผลก็ตอ่ เมื/อ ราคานําตาลตลาดโลกไม่
ผันผวนมากเกินไป แต่ถ้าราคาเกิดความผันผวนมาก การทําธุรกรรมดังกล่าวจะทําให้ ทงผู
ั ้ ขายและ / หรื อ ผู้ซือสูญเสีย
โอกาสในการซือขายในราคาที/แต่ละฝ่ ายพอใจได้
กรณีท' ี 2 การนําเครื'องมือในการบริหารความเสี'ยงทางด้ านราคานํา5 ตาลมาใช้ ในรูปของสัญญาซือ5 ขายนํา5 ตาล
ล่ วงหน้ า
ในช่วงที/ราคานําตาลตลาดโลกมีความผันผวนสูง
เพื/อไม่ให้ สญ
ู เสียโอกาสในการขายในระดับราคาที/ผ้ ผู ลิต
นําตาลพอใจ
ผู้ผลิตจึงมีการนําเครื/ องมือในการบริ หารความเสีย/ งทางด้ านราคานําตาลมาใช้ โดยเครื/ องมือดังกล่าว
เรี ยกว่าสัญญาซือขายนําตาลล่วงหน้ า ซึง/ อิงกับราคานําตาลตลาดโลก เป็ นสัญญาซือขายล่วงหน้ าที/ การปิ ดสัญญาไม่ใช่
การส่งมอบนําตาล แต่เป็ นการชําระราคาส่วนต่างระหว่างราคานําตาลที/ได้ ทาํ ไว้ ในวันทําสัญญา กับราคานําตาลในวันที/
ปิ ดสัญญา ซึง/ ช่องทางในการบริ หารความเสีย/ งดังกล่าว อาจจะทําโดยตรงไปที/ตลาดซือขายนําตาลล่วงหน้ า ผ่านโบรก
เกอร์ หรื อทําสัญญากับสถาบันการเงิน ที/เป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ ตัวอย่างเช่น

ในกรณีของตลาดนําตาลล่วงหน้า ปรับลง
วันที/ 1 ราคาตลาดนําตาลล่วงหน้ า อยูท่ ี/ 600 USD/ton :
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ผู้ขายพอใจในระดับราคานี แต่ยงั ไม่มีผ้ ซู ือสนใจราคาเนื/องจากผู้ซือคาดว่าราคาน่าจะตํา/ ลง
สัญญาขายล่วงหน้ ากับทางสถาบันการเงิน โดยกําหนดราคาขายนําตาลล่วงหน้ าที/ราคา 600 USD

ผู้ขายจึงได้ ทาํ

วันที/ 2 ราคาตลาดนําตาลล่วงหน้ า ปรับลงเป็ น 400 USD/ton :
ผู้ซือสนใจซือ ผู้ขายจึงได้ ขายนําตาลโดยตกลงที/ราคาตลาด 400 USD + premium 100 USD = 500 USD ณ
ช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ขายปิ ดสัญญาซือขายล่วงหน้ าโดยทําการซือสัญญาคืนที/ราคาตลาดที/ 400 USD/ton (ขายที/ 600 ซือ
คืนที/ 400) จึงทําให้ เกิดส่วนต่างกําไร 200 USD
ดังนันจะเห็นได้ วา่ ผู้ขายจะได้ รายได้ จากการขายนําตาลจริงที/ 500 USD + กําไรส่วนต่างจากการเข้ าทําสัญญา
ซือขายนําตาลล่วงหน้ า 200 USD = 700 USD ซึง/ เท่ากับราคาทีป/ ระกันไว้ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD
การบันทึกบัญชีของบริ ษัท : บริ ษัทจะมีรายได้ จากการขายนําตาลที/ 500 USD (ซึง/ จะตํ/ากว่าราคาที/ประกันไว้ ที/ 700 USD)
แต่จะไปบันทึกเป็ นกําไรจากการเข้ าทําสัญญาซือขายล่วงหน้ าอีก 200 USD ในรูปของรายได้ อื/น ๆ
ในกรณีของตลาดนําตาลล่วงหน้า ปรับขึน
วันที/ 1 ราคาตลาดนําตาลล่วงหน้ า อยูท่ ี/ 600 USD/ton :
ผู้ขายพอใจในระดับราคานี แต่ยงั ไม่มีผ้ ซู ือสนใจราคาเนื/องจากผู้ซือคาดว่าราคาน่าจะตํา/ ลง
สัญญาขายล่วงหน้ ากับทางสถาบันการเงิน โดยกําหนดราคาขายนําตาลล่วงหน้ าที/ราคา 600 USD

ผู้ขายจึงได้ ทาํ

วันที/ 2 ราคาตลาดนําตาลล่วงหน้ า ปรับขึนเป็ น 800 USD/ton :
ผู้ซือมีความจําเป็ นต้ องใช้ นาตาล
ํ
จึงจําเป็ นต้ องซือที/ราคาสูง ผู้ขายจึงได้ ขายนําตาลโดยตกลงที/ราคาตลาด 800
USD + premium 100 USD = 900 USD ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ขายปิ ดสัญญาซือขายล่วงหน้ าโดยทําการซือสัญญาคืน
ที/ราคาตลาดที/ 800 USD/ton จึงทําให้ เกิดส่วนต่างขาดทุน 200 USD (ขายที/ 600 ซือคืนที/ 800)
ดังนันจะเห็นได้ วา่ ผู้ขายจะได้ รายได้ จากการขายนําตาลจริงที/ 900 USD + ขาดทุนส่วนต่างจากการเข้ าทํา
สัญญาซือขายนําตาลล่วงหน้ า -200 USD = 700 USD ซึง/ เท่ากับราคาที/ประกันไว้ 600 USD + premium 100 USD =
700 USD
การบันทึกบัญชีของบริ ษัท : บริษัทจะมีรายได้ จากการขายนําตาลที/ 900 USD (ซึง/ จะสูงว่าราคาที/ประกันไว้ ที/ 700 USD)
แต่จะไปบันทึกเป็ นขาดทุนจากการเข้ าทําสัญญาซือขายล่วงหน้ าอีก -200 USD
ดังนันจะเห็นได้ วา่ ในทุกกรณี บริ ษัทจะได้ รับรายได้ สทุ ธิที/ 700 USD ทังหมด (ถ้ าไม่นบั รวมกับค่า commission
ที/ชําระให้ กบั สถาบันการเงิน) โดยมีวิธีการบันทึกบัญชีตา่ งกัน คือ ถ้ าเป็ นการทําธุรกรรมปกติ (ไม่มีการบริ หารความเสี/ยง
เข้ ามาเกี/ยวข้ อง) ทางบริ ษัทจะบันทึกบัญชีรายได้ จากการขายที/ 700 USD แต่มีปัญหาคือในช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะไม่
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มีผ้ ูซือต้ องการซือ หรื อ ผู้ขายไม่ต้องการขายได้ ส่วนการนําเครื/ องมือการป้องกันความเสี/ยงผ่านสัญญาซือขายนําตาล
ล่วงหน้ าเข้ ามาช่วย ถ้ าตลาดอยู่ในแนวโน้ มขาลง ทางบริ ษัทจะบันทึกบัญชีรายได้ จากการขายที/ 500 USD แต่จะบันทึก
กําไรจากการเข้ าทําสัญญาซือขายล่วงหน้ าอีก 200 USD แต่ถ้าตลาดอยูใ่ นแนวโน้ มขาขึน ทางบริ ษัทจะบันทึกบัญชีรายได้
จากการขายที/ 900 USD แต่จะบันทึกขาดทุนจากการเข้ าทําสัญญาซือขายล่วงหน้ าอีก 200 USD
ดังนันจึงสรุปได้ วา่ การเข้ าทําธุรกรรมสัญญาซือขายนําตาลล่วงหน้ า จะทําให้ (1) ผู้ซือและผู้ขาย สามารถซือขาย
ได้ ในระดับราคาที/ทงสองฝ่
ั
ายพอใจ โดยไม่จําเป็ นต้ องรอให้ ระดับราคาตรงกันระหว่างผู้ซือและผู้ขาย (2) รายได้ สทุ ธิรับจะ
เท่ากับราคาที/ได้ ประกันราคาไว้ โดยถ้ าตลาดอยูใ่ นแนวโน้ มขาลง รายได้ จากการขายนําตาลจริงจะตํ/า แต่จะมีกําไรจาก
การเข้ าทําสัญญาซือขายล่วงหน้ ามาชดเชย แต่ถ้าตลาดอยูใ่ นแนวโน้ มขาขึน รายได้ จากการขายนําตาลจริ งจะสูง แต่มี
ขาดทุนจากการเข้ าทําสัญญาซือขายมาหักออก
ประเด็นที'สาํ คัญ
1) การบันทึกบัญชีระหว่างรายได้ จากการขายนําตาลจริ ง กับการบันทึกกําไรขาดทุนจากการเข้ าทําสัญญาซือขาย
ล่วงหน้ า มีโอกาสที/จะบันทึกในช่วงเวลาทีต/ า่ งกัน เช่น นโยบายบัญชีในบางบริ ษัทจะทําการบันทึกรายได้ จากการ
ขายนําตาลจริ ง เมื/อมีการส่งมอบนําตาลให้ กบั ลูกค้ า แต่กําไรขาดทุนจากการเข้ าทําสัญญาซือขายล่วงหน้ า จะ
บันทึกเมื/อมีการปิ ดสัญญา ดังนันจึงมีความเป็ นไปได้ ที/บริ ษัทจะรับรู้กําไรขาดทุนจากการเข้ าทําสัญญาซือขาย
ล่วงหน้ าก่อน จากนันต่อมาจึงค่อยบันทึกรายได้ จากการขาย ส่งผลให้ เกิดการบันทึกไม่ตรงกัน คนละช่วงเวลากัน
ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดกับบริษัทที/มีรายงานผลการดําเนินงานในรูปของไตรมาส
2) การนําเอาเครื/ องมือป้องกันความเสีย/ งความผันผวนจากราคานําตาลมาใช้ ผ่านสัญญาซือขายนําตาลล่วงหน้ า
สามารถใช้ เพื/อประกันความเสีย/ งสําหรับนําตาลที/มีอยู่ รวมถึงนําตาลที/คาดว่าจะผลิตได้ ในอนาคต ดังนัน
ปริ มาณการทําสัญญาจะขึนอยูก่ บั ความแม่นยําในการประมาณการว่าควรจะมียอดผลิตนําตาลได้ เท่าใด
อย่างไรก็ตามปริมาณนําตาลที/จะผลิตได้ จะขึนอยูก่ บั ผลผลิตอ้ อยเข้ าหีบ ที/ซงึ/ มีปัจจัยทางด้ านสภาพอากาศเข้ า
มาเกี/ยวข้ อง รวมถึงเกี/ยวข้ องกับพืนที/เพาะปลูก และชาวไร่จํานวนมาก ทําให้ ในแต่ละปี มีความคลาดเคลือ/ นเรื/ อง
ประมาณการผลผลิตอ้ อยค่อนข้ างสูง
ในกรณีที/มีการประมาณการผลผลิตนําตาลมากเกินไป และได้ มีการทําสัญญาซือขายนําตาลล่วงหน้ าไปตาม
ผลผลิตที/ประมาณการ แต่ตอ่ มาในภายหลัง ผลผลิตไม่เป็ นไปตามที/ประมาณการไว้ เกิดการทําสัญญาเกิน (Oversold)
ผลกระทบคือ ถ้ าตลาดราคานําตาลอยูใ่ นขาขึน จะทําให้ เกิดผลขาดทุนจริงจากการเข้ าทําสัญญาซือขายนําตาลล่วงหน้ า
เนื/องจากไม่มีการขายนําตาลจริ งที/อยูใ่ นราคาระดับสูงเข้ ามาทดแทน แต่ในทางกลับกัน ในกรณีที/ตลาดราคานําตาลอยูใ่ น
ขาลง จะทําให้ เกิดกําไรจริ งจากการเข้ าทําสัญญาซือขายนําตาลล่วงหน้ าเช่นกัน
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7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1) หลักทรัพย์ ของบริษัท
ณ วันที* 31 ตุลาคม 2557 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 1,870,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน
1,870,000,000 หุ้น มูลค่าทีต* ราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท มีทนุ ที*ออกและชําระแล้ ว 1,704,646,884 หุ้น คิดเป็ นจํานวนเงิน
1,704,646,884 บาท
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7.2) ผู้ถอื หุ้น ณ วันที* 31 ตุลาคม 2557 นับ 3 ปี ย้ อนหลัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที*ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น (ในปี 2556-2557 คํานวณโดยไม่รวมหุ้นทุนซือคืน) มีดงั นี
ณ ว ันท ี 31 ตุลาคม 2555
ชอื

ลําด ับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ณ ว ันที 31 ตุลาคม 2556
จํานวนหุน
้

ั ่ว น
สดส

บริษัท เคเอสแอลชูการ์โฮลดิง จํากัด
นาย ชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

520,000,000

ร้อยละ
33.00

42,533,465

บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

42,329,343

ชอื

ลําด ับที

ณ ว ันที 31 ตุลาคม 2557
จํานวนหุน
้

ั ่ว น
สดส

1

บริษัท เคเอสแอลชูการ์โฮลดิง จํากัด

550,000,000

ร้อยละ
32.92

2.70

2
3

บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
นาย ชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

47,913,478

2.69

44,363,465

36,507,900

2.32

4

CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

น.ส.ดวงแข ชนิ ธรรมมิตร์
น.ส.ดวงดาว ชนิ ธรรมมิตร์

36,100,956

2.29

5

36,038,790

2.29

6

นายกมนดนัย ชนิ ธรรมมิตร์
นายพิร ิย์พล ชนิ ธรรมมิตร์

34,196,000

2.17

7

33,819,260

2.15

8

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
บริษัท ชนิ กิจ จํากัด

31,949,139

2.03

9

30,910,000

1.96

10

รวม

844,384,853

53.59

ผู ้ถือหุนอื
้ น, ๆ

731,383,230

46.41

1,575,768,083

100.00

รวมทุนทีเ, รียกชําระแล ้วทัง สิน

11

ชอื

ลําด ับที

จํานวนหุน
้

ั ่ว น
สดส

1

บริษัท เคเอสแอลชูการ์โฮลดิง จํากัด

553,958,700

ร้อยละ
33.16

2.87

2

2.81

3

บริษัท ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด
นาย ชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

46,999,502

2.66

43,695,265

2.62

38,502,900

2.30

4

CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH

38,409,400

2.30

น.ส. ดวงดาว ชนิ ธรรมมิตร์
น.ส. ดวงแข ชนิ ธรรมมิตร์

37,720,089

2.26

5

37,720,089

2.26

37,595,956

2.25

6

น.ส.ดวงดาว ชนิ ธรรมมิตร์
น.ส.ดวงแข ชนิ ธรรมมิตร์

นาย สมชาย ชนิ ธรรมมิตร์
นาย กมนดนัย ชนิ ธรรมมิตร์

36,449,139

2.18

7

36,038,870

2.16

8

นาย พิร ิย ์พล ชินธรรมมิตร์
บริษัท ชนิ กิจ จํากัด

35,057,870

2.10

9

32,901,000

1.97

10

รวม

896,542,767

53.67

ผู ้ถือหุนอื
้ น, ๆ

774,004,117

46.33

1,670,546,884

100.00

รวมทุนทีเ, รียกชําระแล ้วทัง สิน

11

37,698,956

2.26

นายกมนดนัย ชนิ ธรรมมิตร์
นายสมชาย ชนิ ธรรมมิตร์

37,261,070

2.23

36,449,139

2.18

นายพิร ิย์พล ชินธรรมมิตร์
บริษัท ชนิ กิจ จํากัด

35,093,570

2.10

32,901,000

1.97

รวม

900,186,691

53.89

ผู ้ถือหุนอื
้ น, ๆ

770,360,193

46.11

1,670,546,884

100.00

รวมทุนทีเ, รียกชําระแล ้วทัง สิน

บริ ษัท ชินกิจ จํากัด เป็ นบริ ษัทของครอบครัวชินธรรมมิตร์ ซึง* ส่วนใหญ่ถือหุ้นโดยสมาชิกในครอบครัว โดยไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดถือหุ้นมากกว่าร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัท เค.เอส.แอล.ชูการ์ โฮลดิง จํากัด มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 1,000 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 100 ล้ านหุ้น มูลค่าทีต* ราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท มีทนุ ที*เรี ยกชําระแล้ ว 100 ล้ านหุ้น
คิดเป็ น 1,000 ล้ านบาท
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โดย ณ วันที* 31 ตุลาคม 2557 นับ 3 ปี ย้ อนหลัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที*ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดงั นี
ณ วันที, 31 ตุลาคม 2555
ื, -นามสกุล
ชอ

ลําดับที,
1

ิ ธรรมมิตร์
นางนารีรั ตน์ ชน

2

ณ วันที, 31 ตุลาคม 2556

จํานวนหุน้

สัดส่วน

ื, -นามสกุล
ชอ

ลําดับที,

12,105,268

12.11

1

ิ ธรรมมิตร์
นางนารีรั ตน์ ชน

ิ ธรรมมิตร์
นางสาวดวงดาว ชน

7,847,944

7.85

2

3

ิ ธรรมมิตร์
นางสาวดวงแข ชน

7,764,650

7.76

4

นายชนะชัย ชุตม
ิ าวรพันธ์

6,971,788

5

ิ ธรรมมิตร์
นายจํารู ญ ชน

6

ณ วันที, 31 ตุลาคม 2557

จํานวนหุน้

สัดส่วน

ื, -นามสกุล
ชอ

ลําดับที,

12,105,268

12.11

1

ิ ธรรมมิตร์
นางนารีรั ตน์ ชน

ิ ธรรมมิตร์
นางสาวดวงดาว ชน

7,847,944

7.85

2

3

ิ ธรรมมิตร์
นางสาวดวงแข ชน

7,764,650

7.76

6.97

4

นายชนะชัย ชุตม
ิ าวรพันธ์

6,971,788

5,370,580

5.37

5

ิ ธรรมมิตร์
นายจํารู ญ ชน

ิ ธรรมมิตร์
นายสมชาย ชน

5,169,890

5.17

6

7

ิ ธรรมมิตร์
นายศรั ณย์ ชน

4,246,828

4.25

8

ิ ธรรมมิตร์
นายกมนดนัย ชน

2,906,000

9

ิ ธรรมมิตร์
นายพิร ิย์พล ชน

10

11

สัดส่วน

จํานวนหุน้
12,105,268

12.11

ิ ธรรมมิตร์
นางสาวดวงดาว ชน

7,847,944

7.85

3

ิ ธรรมมิตร์
นางสาวดวงแข ชน

7,764,650

7.76

6.97

4

นายชนะชัย ชุตม
ิ าวรพันธ์

6,971,788

6.97

5,370,580

5.37

5

ิ ธรรมมิตร์
นายจํารู ญ ชน

5,370,580

5.37

ิ ธรรมมิตร์
นายสมชาย ชน

5,169,890

5.17

6

ิ ธรรมมิตร์
นายสมชาย ชน

5,169,890

5.17

7

ิ ธรรมมิตร์
นายศรั ณย์ ชน

4,246,828

4.25

7

ิ ธรรมมิตร์
นายศรั ณย์ ชน

4,246,828

4.25

2.91

8

ิ ธรรมมิตร์
นายกมนดนัย ชน

2,906,000

2.91

8

ิ ธรรมมิตร์
นายกมนดนัย ชน

2,906,000

2.91

2,906,000

2.91

9

ิ ธรรมมิตร์
นายพิริย ์พล ชน

2,906,000

2.91

9

ิ ธรรมมิตร์
นายพิร ิย ์พล ชน

2,906,000

2.91

นางเยาวนุช เดชวิทักษ์

2,900,000

2.90

10

นางเยาวนุช เดชวิทักษ์

2,900,000

2.90

10

นางเยาวนุช เดชวิทักษ์

2,900,000

2.90

นางสาวเยาวลักษณ์ ชุตม
ิ าวรพันธ์

2,900,000

2.90

นางสาวเยาวลักษณ์ ชุตม
ิ าวรพันธ์

2,900,000

2.90

นางสาวเยาวลักษณ์ ชุตม
ิ าวรพันธ์

2,900,000

2.90

รวมผู ้ถ อ
ื หุน้ 10 อันดับแรก

61,088,948

61.09

รวมผู ้ถือหุน้ 10 อันดับแรก

61,088,948

61.09

รวมผู ้ถือหุน้ 10 อันดับแรก

61,088,948

61.09

รายอน
ื,

38,911,052

38.91

รายอน
ื,

38,911,052

38.91

รายอน
ื,

38,911,052

38.91

รวมผู ้ถ อ
ื หุนทั
้ ง หมด

100,000,000 100.00

11

รวมผู ้ถือหุนทั
้ ง หมด

100,000,000 100.00

11

รวมผู ้ถือหุนทั
้ ง หมด

100,000,000 100.00

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นลําดับที* 10 คือนางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ และนางสาวเยาวลักษณ์ ชุตมิ าวรพันธ์ ถือหุ้นจํานวนเท่ากัน
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7.3) นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมาย
แล้ วของงบการเงินเฉพาะกิจการ
หากไม่มเี หตุจําเป็ นอืน* ใดและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี การจ่ายเงินปั นผลให้ นําปั จจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น
ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็ นต้ น ซึง* การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ น
ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรื อความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท สําหรับการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมให้ แก่บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) บริ ษัทจะขึนอยูก่ บั กระแสเงินสดและสภาพ
คล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้ องการในการใช้ เงินของแต่ละบริ ษัทโดยที*ไม่ได้ มกี ารกําหนดอัตราขันตํ*าแต่
อย่างใด
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แบบ 56 - 1

8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1)

โครงสร้ างการจัดการ
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บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
8.1.1) คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที* 31 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

นายมนู
นายจํารูญ
นายประภาส
นายพรศิลป์
นายสุขมุ
นายธวัทชัย
นางอินทิรา
นางสาวดวงดาว
นายสมชาย
นางสาวดวงแข
นายชลัช
นายชาตรี
นายสมชาติ
นายธัชพงษ์
นายประมูล
พลตํารวจเอกบุญเพ็ญ
นายสิทธิ
นายการุณ
นายวรภัทร
นางสาวนงลักษณ์
นายตระการ

เลียวไพโรจน์
ชินธรรมมิตร์
ชุติมาวรพันธ์
แต้ มศิริชยั
โตการัณยเศรษฐ์
โรจนะโชติกลุ
สุขะนินทร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ภากรศิริวงศ์
วิเชียรสินธุ์
บําเพ็ญบุญ
ลีละเกษมฤกษ์
กิตติสถาพร
โตธนะเกษม
พินยั นิติศาสตร์
ชุณหโรจน์ฤทธิM

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ/ เลขานุการบริษัท (สินสุดตังแต่
วันที* 28 มีนาคม 2557)

…….….รับรองความถูกต้ อง
หน้ า 45
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8.1.2) คณะผู้บริหาร
ณ วันที* 31 ตุลาคม 2557 คณะผู้บริ หารระดับสูง ประกอบด้ วย
1. นายจํารูญ
2. นายประภาส
3. นายพรศิลป์
4. นายสุขมุ
5. นายธวัทชัย
6. นางอินทิรา
7. นางสาวดวงดาว
8. นายชลัช
9. นายชนะชัย
10. นายธีระ
11.นายธัชชัย

ชินธรรมมิตร์
ประธานเจ้ าหน้ าที*บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
ชุติมาวรพันธ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายงานบริ หารและสํานักงาน
แต้ มศิริชยั
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายงานผลิตและเทคนิค
โตการัณยเศรษฐ์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
โรจนะโชติกลุ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายงานบริ หารและสํานักงาน
สุขะนินทร์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ
ชินธรรมมิตร์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
ชินธรรมมิตร์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานจัดหาวัตถุดิบ
ชุติมาวรพันธ์
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
สงวนดีกลุ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานสํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
ศุภผลศิริ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สํานักเลขานุการบริ ษัทและกฎหมาย
เลขานุการบริ ษัท (ตังแต่วนั ที* 28 มีนาคม 2557)

ขอบเขตอํานาจหน้ าที*ของประธานเจ้ าหน้ าที*บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
1. เป็ นผู้ตดั สินใจในเรื* องที*สําคัญของบริ ษัท กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษัท
รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. มีอํานาจจ้ าง แต่งตัง โยกย้ าย บุคคลตามจํานวนที*จําเป็ นและเห็นสมควร ให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงาน
ของบริ ษัทเพื*อปฏิบตั ิหน้ าที*ทกุ ตําแหน่ง รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที*และผลประโยชน์ตอบ
แทนที*เหมาะสม และมีอํานาจในการปลดออก ให้ ออก ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม
3. มีอํานาจในการกําหนดเงื*อนไขทางการค้ า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชําระเงิน การทําสัญญาซือ
ขาย การเปลีย* นแปลงเงื*อนไขการค้ า เป็ นต้ น
4. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที*เกี*ยวข้ องและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
5. อนุมตั ิการแต่งตังที*ปรึกษาด้ านต่าง ๆ ที*จําเป็ นต่อการดําเนินงาน
6. ดําเนินกิจการที*เกี*ยวข้ องกับการบริ หารงานทัว* ไปของบริ ษัท
ทังนี อํานาจหน้ าที*ของประธานเจ้ าหน้ าที*บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้ องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ ของ
กฎหมายและตามกฎระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท ดังนัน การอนุมตั ิรายการของประธานเจ้ าหน้ าที*บริ หารและกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ดงั กล่าว จะไม่รวมถึง การอนุมตั ิรายการที*ทําให้ ประธานเจ้ าหน้ าที*บริ หารหรื อบุคคลที*อาจมีความขัดแย้ ง มี
ส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื*นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
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ตารางสรุ ปวงเงินอนุมัติของรายการทีสําคัญ
สรุปวงเงินอนุมตั ิรายการที*สาํ คัญตามคูม่ ืออํานาจดําเนินการ
1. การอนุมตั วิ งเงินงบประมาณประจําปี
2. งบประมาณทีเ* กี*ยวกับการสนับสนุนทางการเงิน

BOD

EXB

PSD

มากกว่า
500 ล้ านบาท
มากกว่า
100 ล้ านบาท

ไม่เกิน
500 ล้ านบาท
มากกว่า
100 ล้ านบาท

ไม่เกิน
100 ล้ านบาท
ไม่เกิน
100 ล้ านบาท

หมายเหตุ:
1. อํานาจในการอนุมตั ดิ งั กล่าว อยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. BOD: คณะกรรมการบริ ษัท, EXB: คณะกรรมการบริ หาร, PSD: ประธานเจ้ าหน้ าที*บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
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บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ตาราง สรุ ปจํานวนครั งในการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการ
รายชื*อ - สกุล

ที-

ตํา แหน่งในคณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่า ตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสีย* ง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
เข้ าประชุม รวมครั ง เข้ าประชุม รวมครั ง เข้ าประชุม รวมครั ง

1 นายมนู

เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ

6

6

2 นายจํารู ญ

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร

6

6

12

12

3 นายประภาส

ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริ หาร

6

6

12

12

4 นายพรศิลป์

แต้ มศิริชัย

กรรมการบริ หาร

5

6

10

12

5 นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร

5

6

11

12

6 นายตระการ

ชุณหโรจน์ฤทธิM

กรรมการบริ หาร

6

6

11

12

7 นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร

6

6

12

12

8 นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

6

6

12

12

11

12

กรรมการบริ หาร / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เข้ าประชุม

รวมครั ง

2

2

9 นายธัชพงษ์

ภากรศิริวงศ์

กรรมการบริ หาร

6

6

10 นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

6

6

11 นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

6

6

11

12

12 นายสุขุม

โตการั ณยเศรษฐ์

กรรมการบริ หาร

6

6

12

12

13 นายธวัทชัย

โรจนะโชติกลุ

กรรมการบริ หาร

6

6

12

12

14 นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

5

6

1

2

15 นายประมูล

วิเชียรสินธุ์

6

6

2

2

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

6

6

6

6

6

6

6

กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หาร
ความเสีย* ง

กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่า ตอบแทน

เข้ า ประชุม

รวมครั ง

3

3

3

3

3

3

เข้ าประชุม

รวมครั ง

2

2

2

2

2

2

2

2

กรรมการอิสระ / ประธาน
16 พลตํา รวจเอกบุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ

กรรมการบริ หารความเสีย* ง/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

17

นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

ตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความ
เสีย* ง
กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหา

18

นายการุ ณ

กิตติสถาพร

และพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

2

2

กํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
19

นายวรภัทร

โตธนะเกษม

กรรมการบริ หารความเสีย* ง /

1

3

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ

20

นางสาวนงลักษณ์

พินัยนิติศาสตร์

21

นางอินทิรา

สุขะนินทร์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หาร

12

12
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8.2) ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.2.1

ค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการบริ ษัท

บริ ษัทกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที*ชดั เจน และมีการเสนอขออนุมตั ิจากผู้ถือ
หุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทังอยูใ่ นระดับที*เหมาะสมและเพียง
พอที*จะจูงใจและรักษากรรมการที*มีคณ
ุ ภาพตามที*ต้องการ พร้ อมกันนียังพิจารณาถึงหน้ าที*รับผิดชอบที*เพิ*มขึน สําหรับ
กรรมการที*ได้ รับมอบหมายให้ รับตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการนี แบ่งออกเป็ น 3
ส่วน คือ
1) ค่าตอบแทนประจํา ซึง* จะจ่ายให้ กบั กรรมการที*ไม่เป็ นผู้บริ หาร เป็ นรายเดือนไม่วา่ จะมีการประชุมหรื อไม่ก็ตาม
2) ค่าเบียประชุม เป็ นค่าตอบแทนที*จ่ายให้ กบั กรรมการที*เข้ าร่ วมประชุมในแต่ละครัง โดยจ่ายให้ เฉพาะกรรมการที*
เข้ าร่วมประชุมเท่านัน
3) ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน เป็ นค่าตอบแทนพิเศษที*จ่ายให้ กับกรรมการปี ละครัง โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการของบริ ษัทในแต่ละปี
8.2.2

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัทกําหนดค่าตอบแทนที*เหมาะสมแก่กรรมการผู้จดั การ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หน้ าที*ความรับผิดชอบ
และเปรี ยบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอื*นในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันและในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผล
การดําเนินงานและขนาดของธุรกิจ เพื*อทําให้ เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาบริ ษัทได้ อย่างต่อเนื*องและยัง* ยืนซึง*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้ รับอนุมตั ิจากที*ประชุมผู้ถือหุ้นเมื*อวันที* 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดย
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึง* ประกอบด้ วย
ปี ละไม่เกิน
1. ค่าตอบแทน – ประธานกรรมการ

540,000

บาท

2. ค่าตอบแทน – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

540,000

บาท

3. ค่าตอบแทน – กรรมการ 19 คน
รายเดือนๆ ละ 25,000 บาท + โบนัส

8,550,000

บาท
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4. ค่าเบียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริ หารความเสีย* ง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ที*เข้ าประชุมและคณะกรรมการชุดย่อยอืน* ๆ ที*
เข้ าประชุม
ประธานย่อยชุดต่างๆ ครังละ 6,000 บาท / คน กรรมการย่อยชุดต่างๆ ครังละ 5,000 บาท / คน
• หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบริ ษัทย่อย
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ค่าตอบแทนผู้บริ หารจะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที*บริ ษัทกําหนด โดยจะเชื*อมโยงกับผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทและผลปฏิบตั ิงานของแต่ละคน ทังนี ระดับของค่าตอบแทนผู้บริ หารอยูใ่ นระดับที*จงู ใจและรักษาผู้บริ หารที*มี
คุณภาพตามที*บริ ษัทต้ องการ
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แบบ 56 - 1

ค่าตอบแทนทีเ* ป็ นตัวเงิน
1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปี ที*ผา่ นมา
ปี 2557
ที-

รายชื-อคณะกรรมการ

ตําแหน่ งใน
คณะกรรมการบริษัท

1

นายมนู เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ

2

นายจํารู ญ ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร

3

นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์

กรรมการบริ หาร

4

นายพรศิลป์ แต้ มศิริชยั

กรรมการบริ หาร

5

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร

6

นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร

7

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร / กรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

8

นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์

กรรมการบริ หาร

9

นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิM

กรรมการบริ หาร

10

นายชาตรี ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

ค่ าตอบแทนกรรมการ
รายเดือน

โบนัส

360,000.00

120,000.00

300,000.00

100,000.00

300,000.00

ปี 2556

เบีย4 ประชุม

รวม (บาท)

ค่ าตอบแทนกรรมการ

เบีย4 ประชุม

รวม (บาท)

รายเดือน

โบนัส

480,000.00

360,000.00

150,000.00

6,000.00

406,000.00

300,000.00

125,000.00

5,500.00

430,500.00

100,000.00

6,000.00

406,000.00

300,000.00

125,000.00

6,000.00

431,000.00

300,000.00

100,000.00

5,000.00

405,000.00

300,000.00

125,000.00

6,000.00

431,000.00

300,000.00

100,000.00

5,500.00

405,500.00

300,000.00

125,000.00

6,000.00

431,000.00

300,000.00

100,000.00

6,000.00

406,000.00

300,000.00

125,000.00

6,000.00

431,000.00

300,000.00

100,000.00

16,000.00

416,000.00

300,000.00

125,000.00

16,000.00

441,000.00

300,000.00

100,000.00

5,500.00

405,500.00

300,000.00

125,000.00

6,000.00

431,000.00

300,000.00

100,000.00

5,500.00

405,500.00

300,000.00

125,000.00

6,000.00

431,000.00

300,000.00

100,000.00

400,000.00

300,000.00

125,000.00

-

-

-

-

510,000.00

425,000.00
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แบบ 56 - 1
ปี 2557

ที-

รายชื-อคณะกรรมการ

11 นายชลัช ชินธรรมมิตร์

ตําแหน่ งในคณะกรรมการ
บริษัท
กรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความเสี*ยง

12 นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์

กรรมการบริ หาร

13 นายธวัทชัย โรจนะโชติกลุ

กรรมการบริ หาร

14 นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์

กรรมการอิสระ / กรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

15 นายประมูล วิเชียรสินธุ์

กรรมการอิสระ /ประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

16 พลตํารวจเอกบุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ

กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี*ยง /
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

17 นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริ หารความเสี*ยง

ค่ าตอบแทนกรรมการ

ปี 2556

เบีย4 ประชุม

รวม (บาท)

ค่ าตอบแทนกรรมการ

เบีย4 ประชุม

รวม (บาท)

125,000.00

20,500.00

445,500.00

300,000.00

125,000.00

5,500.00

430,500.00

406,000.00

300,000.00

125,000.00

5,500.00

430,500.00

5,000.00

405,000.00

300,000.00

125,000.00

10,000.00

435,000.00

100,000.00

12,000.00

412,000.00

300,000.00

125,000.00

12,000.00

437,000.00

300,000.00

100,000.00

28,000.00

428,000.00

300,000.00

125,000.00

30,000.00

455,000.00

360,000.00

120,000.00

33,000.00

513,000.00

360,000.00

150,000.00

55,000.00

565,000.00

รายเดือน

โบนัส

รายเดือน

โบนัส

300,000.00

100,000.00

20,500.00

420,500.00

300,000.00

300,000.00

100,000.00

6,000.00

406,000.00

300,000.00

100,000.00

6,000.00

300,000.00

100,000.00

300,000.00
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แบบ 56 - 1
ปี 2557

ที-

รายชื-อคณะกรรมการ

ตําแหน่ งใน
คณะกรรมการบริษัท

18 นายการุ ณ กิตติสถาพร

กรรมการอิสระ /กรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

19 นายวรภัทร โตธนะเกษม

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริ หาร
ความเสี*ยง /ประธาน
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

20 นางสาวนงลักษณ์ พินยั นิตศิ าสตร์

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

21 นางอินทิรา สุขะนินทร์
รวม

กรรมการบริ หาร

ค่ าตอบแทนกรรมการ

ปี 2556

เบีย4 ประชุม

รวม (บาท)

รายเดือน

โบนัส

300,000.00

100,000.00

35,000.00

300,000.00

100,000.00

300,000.00
300,000.00

ค่ าตอบแทนกรรมการ

เบีย4 ประชุม

รวม (บาท)

125,000.00

40,000.00

465,000.00

300,000.00

125,000.00

51,000.00

476,000.00

425,000.00

300,000.00

125,000.00

25,000.00

450,000.00

406,000.00

300,000.00

125,000.00

6,000.00

431,000.00

318,000.00

9,413,000.00

รายเดือน

โบนัส

435,000.00

300,000.00

27,000.00

427,000.00

100,000.00

25,000.00

100,000.00

6,000.00

6,420,000.00 2,140,000.00

259,000.00

8,819,000.00 6,420,000.00 2,675,000.00

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการในบริ ษัทย่อย
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2. ค่าตอบแทนผู้บริ หารในปี ที*ผา่ นมา
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร รวม จํานวน 11 คน (ตามรายชื*อคณะผู้บริหารระดับสูง ข้ อ 8.1.2) มีคา่ ตอบแทน อัน
ได้ แก่ เงินเดือนและโบนัส รวมเป็ นเงิน 39.30 ล้ านบาท
ค่าตอบแทนอื*น
-ไม่มีการพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีนโยบาย ด้ านการฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในทุกระดับ มีการจัดเข้ า
ฝึ กอบรมและพัฒนาทังภายในและภายนอกบริ ษัท ซึง* บริ ษัทส่งกรรมการและผู้บริ หารเข้ าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับ
หลายสถาบัน อาทิเช่น หลักสูตร Chairman, หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director
Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตรพืนฐานที*จําเป็ นสําหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรต่าง ๆ ที*เป็ นความรู้ใหม่ ๆ ที*จดั ขึนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบัน
วิชาชีพต่างๆ ปี 2557 กรรมการและผู้บริ หารเข้ ารับการอบรมหลายหลักสูตร เช่น Internal Audit Topics for Audit
Committee Consideration, Fundamental Practice for Corporate Secretary: FPCS, Corporate Governance for
Executives (CGE), Company Secretary Program (CSP), Audit Committee Forum 2014
(IOD), Thailand HR Forum จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และหน่วยงานอื*นทีเ* กี*ยวข้ อง
พร้ อมกันนี กรณีที*บริ ษัทมีกรรมการเข้ าใหม่ บริ ษัทกําหนดเป็ นนโยบายที*จะต้ องมีการอบรมและปฐมนิเทศ
สําหรับกรรมการใหม่ เพื*อเป็ นการให้ ข้อมูลพืนฐานของบริ ษัทที*จําเป็ นและมีประโยชน์ต่อการทําหน้ าที*กรรมการของ
บริ ษัท นอกจากนี กรณีที*บริ ษัทมีการขยายการดําเนินธุรกิจและโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริ ษัท บริ ษัทเชิญกรรมการของ
บริ ษัทเข้ ามามีส่วนร่ วมในการเข้ าเยี*ยมชมและตรวจสอบความคืบหน้ าของโครงการอย่างสมํ*าเสมอ เพื*อเป็ นการสร้ าง
ความมัน* ใจให้ เกิดแก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ อย่างมัน* ใจ
แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นถึงความสําคัญของการกําหนดแผนสืบทอดงาน กรณีที*กรรมการผู้จดั การหรื อผู้บริ หาร
ระดับสูงไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที*ในตําแหน่ง เพื*อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ เกิดความมัน* ใจว่า การบริ หารงานของ
บริ ษั ท จะทํ า ต่ อ ไปได้ อ ย่ า งราบรื* น และมี ผ้ ูที* ส ามารถรั บ ผิ ด ชอบทดแทนกัน ได้ ตามความเหมาะสม พร้ อมกั น นี
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ศึกษาหาข้ อมูลและติดต่อกับบริ ษัท
และสถาบันที*มีความเป็ นมืออาชีพมาให้ คําปรึกษาในการดําเนินโครงการแผนการสืบทอดงานให้ ดีขนต่
ึ อไป
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8.3) การดูแลเรื-องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี*ยวกับการใช้ ข้อมูลภายในเพื*อป้องกันมิให้ กรรมการและผู้บริ หารและ
พนักงาน และใช้ ข้อมูลภายในที*มีสาระสําคัญของบริ ษัท ซึ*งยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื*อประโยชน์ของตนเองหรื อ
ผู้อื*น การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี*ยวกับส่วนได้ เสียและผู้เกี*ยวข้ องในธุรกรรมที*อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึงการซือ
ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทและวิธีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนี
1. ภายใต้ กรอบนโยบายข้ างต้ น บริ ษัทได้ กําหนดเป็ น จรรยาบรรณ : แนวปฏิบตั ิที*ดีในการดําเนินธุรกิจ ในส่วนที*
เกี*ยวกับการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริ ษัท การใช้ ข้อมูลภายในและการซือขายหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัท การให้
ข้ อมูลข่าวสาร หรื อให้ สมั ภาษณ์ตอ่ สือ* มวลชน หรื อต่อสาธารณชน
2. ดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารฝ่ ายต่างๆ เข้ าใจถึงภาระหน้ าที*ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษัท ของตนเอง
คู่สมรส และบุตรที*ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี*ยนแปลงการถื อหลักทรั พย์ตามมาตรา 59 และบท
กําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3. ดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารทราบว่า ผู้บริ หารที*รับทราบข้ อมูลภายในที*เป็ นสาระสําคัญ ซึ*งมี
ผลกระทบต่อการเปลี*ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี*ยงหรื องดการซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงระยะเวลา 1
เดือน และห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที*เป็ นสาระสําคัญนันต่อบุคคลอื*น ก่อนที*งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน
4. ในกรณี ที* มี ก ารเปลี*ย นแปลงการถื อ หลัก ทรั พ ย์ กรรมการบริ ษั ท และผู้บ ริ ห ารระดับ สูง จะต้ อ งแจ้ ง ให้ แ ก่
คณะกรรมการทราบ ในวาระเรื* อง รายงานการถือหลักทรัพย์
5.ข้ อมูลภายในหรื อเอกสารที*มีสาระสําคัญของบริ ษัท ทังในรู ปแบบเอกสารและ Soft File จะถูกเก็บรักษาไว้ ในที*รัดกุม
และจํากัดให้ รับรู้ ได้ เฉพาะผู้บริ หารระดับสูงตามความจําเป็ นเท่านัน โดยเฉพาะข้ อมูลภายในที*เป็ นความลับ ในกรณีที*
จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยต่อพนักงานบริ ษัท บริ ษัทจะให้ พนักงานทราบถึงข้ อจํากัดในการนําข้ อมูลไปใช้ อย่างถูกต้ อง ในกรณีที*
พนักงานนําข้ อมูลที*เป็ นความลับของบริ ษัทไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถือว่าเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง
5. การติดตามผลการปฏิบตั ิงาน จะดําเนินการสุ่มตรวจกรณีที*มีการซือขายหลักทรัพย์ที*ผิดปกติ รวมถึง การ
ตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศของบริ ษัทและข่าวสารจากภายนอก
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8.4) บุคลากร
ณ วันที* 31 ตุลาคม 2557 ข้ อมูลเกี*ยวกับบุคลากรของบริ ษัทมีดงั นี
งบรวม
2557 2556
จํานวนพนักงานถัวเฉลีย* (คน)
ช่วงฤดูการผลิต
ช่วงปกติ
ค่าใช้ จา่ ยเกี*ยวกับพนักงาน (ล้ านบาท)

6,694 6,133
5,280 4,121
1,508.47 1,352.06

งบเฉพาะกิจการ
2557
2556
2,158 1,960
1,704 1,564
522.22 365.51

ณ วันที* 31 ตุลาคม 2557 บริ ษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานที*มีนยั สําคัญอันมีผลกระทบทางด้ านลบต่อบริ ษัท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับพนักงานขององค์กรมาโดยตลอด และมีการกําหนดนโยบายเรื* องการฝึ กอบรมและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื*องและสมํ*าเสมอ เพื*อให้ พนักงานมีศกั ยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและมี
ความเจริ ญก้ าวหน้ าในหน้ าที*การงานในสายงานของตน โดยกํ าหนดเป้าหมายให้ บุคลากรทุกคนเข้ ารั บการอบรม ให้
สอดคล้ องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริ ษัท มีการจัดอบรมทังในบริ ษัทโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึ กอบรมพนักงาน
ในเรื* องต่างๆที*เกี*ยวกับการทํางานรวมทังเรื* องจริ ยธรรม และให้ พนักงานเข้ าร่ วมอบรมและสัมมนาเพื*อเพิ*มพูนความรู้ กับ
บริ ษั ทอื* นๆภายนอกบริ ษั ทด้ วย นอกจากนี บริ ษัท มีการวางแผนการอบรม และสนับสนุน ในเรื* องงบประมาณอย่า ง
สมํ*าเสมอ พร้ อมทังสนับสนุนให้ มีการสือ* สารเพื*อถ่ายทอดและบริ หารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่าง
พนักงานในองค์กร
นอกจากนี บริ ษัทมุง่ เน้ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที*ดีของพนักงานและบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานให้ มีความรู้
ความเข้ าใจเกี*ยวกับความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ*งแวดล้ อมในที*ทํางาน โดยมีการจัดอบรมเกี*ยวกับเรื* องความ
ปลอดภัยและการปฎิบตั ิตนในโรงงานอย่างต่อเนื*อง
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทมีนโยบายกํากับดูแลกิจการครอบคลุม เรื* องสิทธิของผู้ถือหุ้น เรื* องการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
เรื* องบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย เรื* องการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส และเรื* องบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ซึง* รวมถึงโครงสร้ าง คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย
ซึง* ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย* ง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ นอกจากนียังรวมถึง การประชุม การประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
9.2) การดําเนินการในการต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
เมื*อวันที* 26 กันยายน 2557 บริ ษัทโดยประธานกรรมการบริษทั ได้ ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รับทราบข้อตกลงคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบตั ิ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทัง7 นี7 บริษทั อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุง
เอกสารและกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องกับคําประกาศเจตนารมณ์ดงั กล่าวและหลักเกณฑ์ของแบบประเมินตนเอง
เกีย= วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน เพื=อจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต เพื=อขอรับการรับรองต่อไป

9.3) โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
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บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
9.3.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที* 31 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย
1)
นายมนู
เลียวไพโรจน์
2)
นายจํารูญ
ชินธรรมมิตร์
3)
นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
4)
นายพรศิลป์
แต้ มศิริชยั
5)
นายสุขมุ
โตการัณยเศรษฐ์
6)
นายธวัทชัย
โรจนะโชติกลุ
7)
นางอินทิรา
สุขะนินทร์
8)
นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
9)
นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
10)
นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
11)
นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
12)
นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์
13)
นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์
14)
นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์
15)
นายประมูล
วิเชียรสินธุ์
16)
พลตํารวจเอกบุญเพ็ญ
บําเพ็ญบุญ
17)
นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
18)
นายการุณ
กิตติสถาพร
19)
นายวรภัทร
โตธนะเกษม
20)
นางสาวนงลักษณ์
พินยั นิติศาสตร์
21)
นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิM

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ/ เลขานุการบริษัท (สินสุดตังแต่
วันที* 28 มีนาคม 2557)

กรรมการของบริ ษัทจํ านวน 21 คน ซึ*งประกอบด้ วย กรรมการที*ไม่เป็ นผู้บริ หารจํ านวน 9 คน ในจํ านวนนีมี
กรรมการอิสระ จํานวน 7 คน คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที*ดําเนินการจัดการและกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯตาม
กฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และปฎิบตั ิหน้ าที*ด้วย
ความรับผิดชอบ ซื*อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวัง
คณะกรรมการบริ ษัทมาจากการแต่งตังของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังเลขานุการบริ ษัท เพื*อทํา
หน้ าที*ให้ คาํ แนะนําและช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที*เกี*ยวข้ อง
และเพื*อทําหน้ าทีเ* กี*ยวกับ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังสนับสนุนให้ การกํากับดูแล
กิจการเป็ นไปตามบรรษัทภิบาลที*ดี
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บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ขอบเขตอํานาจหน้ าที*ของคณะกรรมการ
1. บริ หารกิจการบริ ษัทให้ เป็ นไปเพื*อประโยชน์ที*ดีที*สดุ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยมีการปฎิบตั ิหน้ าที*ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง ปฎิบตั ิหน้ าที*ด้วยความซื*อสัตย์สจุ ริ ต ปฎิบตั ิตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับและมติที*
ประชุมผู้ถือหุ้น และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่งใส
2. กําหนด หรื อเปลีย* นแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื*อผูกพันบริ ษัท
3. กํ า หนดนโยบาย กลยุท ธ์ และทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท และการกํ า กับ ดูแ ลให้ ฝ่ ายบริ ห าร
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที*กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื*อเพิ*มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นและการเติบโตอย่างยัง* ยืน
4. พิจารณาตัดสินใจในเรื* องที*มีสาระสําคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อํานาจ
การบริ หาร และรายการอื*นใดตามที*กฎหมายกําหนด
5. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกําหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หาร
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร
7. จัดให้ มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที*เชื*อถือได้ รวมทังดูแลให้ มีกระบวนการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริ หารจัดการความเสี*ยง
การรายงานทางการเงิน และการติดตามประเมินผล
8. ดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับบริ ษัท
9. กํากับดูแลกิจการให้ มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม
10. กําหนดข้ อบังคับหรื อระเบียบภายในของบริ ษัทในเรื* องต่าง ๆ
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปี และครอบคลุมเรื* องสําคัญอื*นๆ ตามนโยบายข้ อพึงปฏิบตั ิที*ดี
สําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. คณะกรรมการอาจแต่งตังบุคคลหรื อคณะกรรมการย่อยอื*นใดให้ ดําเนินกิจการของบริ ษัท ภายใต้ การ
ควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจเพื*อให้ บุคคลดังกล่าวมีอํานาจ และ/หรื อภายในเวลา
ตามที*คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ*งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี*ยนแปลงหรื อแก้ ไขอํานาจ
นันๆ ได้
13. กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท
9.3.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที* 31 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย
1) นายจํารูญ
ชินธรรมมิตร์
ประธานกรรมการบริ หาร
2) นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริ หาร
3) นายพรศิลป์
แต้ มศิริชยั
กรรมการบริ หาร
4) นายสุขมุ
โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริ หาร
5) นายธวัทชัย
โรจนะโชติกลุ
กรรมการบริ หาร
6) นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริ หาร
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บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

นายสมชาย
นางสาวดวงแข
นายชลัช
นายตระการ
นางอินทิรา
นายธัชพงษ์

ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชุณหโรจน์ฤทธิM
สุขะนินทร์
ภากรศิริวงศ์

กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

โดยประธานคณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
ขอบเขตอํานาจหน้ าที*ของคณะกรรมการบริ หาร
1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้ างการบริ หารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทที*
กําหนดให้ สอดคล้ องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที*ได้ กําหนดและแถลงไว้ ตอ่ ผู้ถือหุ้น
เพื*อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบ
2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษัท เพื*อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
เห็นชอบ
3. กําหนดโครงสร้ างองค์กรและกําหนดนโยบายด้ านกําลังคน โดยครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือก
การฝึ กอบรม การว่าจ้ าง การสร้ างผู้บริ หารทดแทน รวมถึงการประเมินผลและหลักเกณฑ์การพิจารณา
กําหนดผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับ
4. ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริ หารงานด้ านต่างๆ ของบริ ษัททีก* ําหนดให้ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เอือต่อสภาพการดําเนินธุรกิจ
5. ตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทที*กําหนดให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจที*ได้ รับอนุมตั ิไว้
6. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริ ษัทที*กําหนดภายใต้ คมู่ อื อํานาจการดําเนินการ
กําหนด
ขอบเขตอํานาจในการอนุมตั ิโครงการต่างๆ
7. ดําเนินการจัดทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิ ดบัญชี กู้ยืม จํานํา จํานอง คําประกัน
และการอื*น รวมถึงการซือขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิMที*ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื*อประโยชน์ในการ
ดําเนินกิจการของบริษัทภายใต้ อาํ นาจวงเงินที*ได้ กําหนดไว้
8. ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการและการบริ หารความเสีย* งของแต่ละสายงาน
9. ดําเนินการอื*นๆ ตามที*คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายในแต่ละครัง
ทังนี การมอบอํ า นาจดัง กล่า วข้ า งต้ น ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ห ารนัน อยู่ภายใต้ ก ฎหมายและหลัก เกณฑ์
กฎระเบี ย บข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท และในกรณี ที* ก ารดํ า เนิ น การใดที* มี ห รื อ อาจมี ผ ลประโยชน์ ห รื อ ส่ ว นได้ เสี ย ของ
กรรมการบริ หารคนใด หรื อบุคคลที*อาจมีความขัดแย้ ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้ คณะกรรมการบริ หาร
นําเสนอเรื* องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื*อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริ หารผู้นนและ
ั
บุคคลที*อาจมีความขัดแย้ ง จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในเรื* องดังกล่าว
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9.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที* 31 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
1. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายการุณ

กิตติสถาพร

กรรมการตรวจสอบ

3. นายวรภัทร

โตธนะเกษม

กรรมการตรวจสอบ

4. นางสาวนงลักษณ์

พินยั นิติศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ

โดยหัวหน้ าสํานักตรวจสอบภายใน ทําหน้ าทีเ* ป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง
ขอบเขตอํานาจหน้ าที*ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที*เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที*เกี*ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
5. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที*เกิดรายการที*เกี*ยวโยงกันหรื อรายการที*อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน
6. ปฏิบตั ิการอื*นใดตามที*คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้ วย เช่น
ทบทวนนโยบายการบริ หารทางการเงินและการบริ หารความเสี*ยง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของผู้บริ หาร ทบทวน ร่วมกับผู้บริ หารของบริ ษัทในรายงานสําคัญๆ ที*ต้องเสนอต่อสาธารณชน
ตามที*กฎหมายกําหนด ได้ แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ ายบริ หาร
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจํ าปี ของบริ ษัท ซึ*งรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี
7.1 ความเห็นเกี*ยวกับความถูกต้ องครบถ้ วน เป็ นที*เชื*อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
7.2 เกี*ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
7.3 ความเห็นเกี*ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเ* กี*ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
7.4 ความเห็นเกี*ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
7.5 ความเห็นเกี*ยวกับรายการที*อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
7.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
7.7 ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที*คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าทีต* าม
กฎบัตร
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8.

9.

10.

11.
12.

7.8 รายงานอื*นที*เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว* ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขต หน้ าที* และความ
รับผิดชอบที*ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
รายงานกิ จ กรรมต่า ง ๆ ที*ทํ า อย่างเป็ นประจํ า เพื* อคณะกรรมการบริ ษั ท จะได้ ทราบถึ งกิ จ กรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี
8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง* ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเรื* องต่าง ๆ ไว้ อย่างชัดเจน
8.2 รายงานเกี*ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน
8.3 รายงานอื*นใดที*เห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทควรทราบ
ในการปฏิบตั ิหน้ าที*ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรื อการกระทํา
ดังต่อไปนี ซึ*งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื*อดําเนินการปรับปรุ ง แก้ ไข ภายในเวลาที*
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
9.1 รายการที*เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
9.2 ข้ อสงสัย หรื อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรื อมีสงิ* ผิดปกติ หรื อมีความบกพร่องสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน
9.3 ข้ อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที*เกี*ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทถึงสิ*งที*มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญ
ต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน และได้ มีการหารื อร่วมกันกับคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร
แล้ วว่าต้ องดําเนินการปรั บปรุ งแก้ ไข เมื*อครบกํ าหนดเวลาที*กําหนดไว้ ร่ วมกัน หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดําเนินการแก้ ไขดังกล่าวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ*ง อาจรายงานสิ*ง ที* พ บดัง กล่า ว ต่ อสํา นัก งานกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ในกรณีที*ผ้ ูสอบบัญชีพบพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึ*งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริ ษัทได้ กระทําความผิดตามที*กฎหมายระบุ และได้ แจ้ งข้ อเท็จจริ งเกี*ยวกับพฤติการณ์
ดังกล่าวให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทรับทราบ และเพื*อดําเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกั ช้ า
และให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบืองต้ นให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที*ได้ รับแจ้ งจากผู้สอบ
บัญชี พฤติการณ์ อนั ควรสงสัยที*ต้องแจ้ งดังกล่าว และวิธีการเพื*อให้ ได้ ซึ*งข้ อเท็จจริ งเกี*ยวกับพฤติการณ์
นัน ให้ เป็ นไปตามที*คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
ให้ มีอํานาจเชิญกรรมการ ผู้บริ หาร หัวหน้ าหน่วยงาน หรื อพนักงานของบริ ษัทหารื อ หรื อตอบคําถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
พิ จ ารณาทบทวนขอบเขตอํ า นาจหน้ าที* ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกปี
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การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดให้ ประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง การดํารงตําแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
คณะกรรมการตรวจสอบ : คุณสมบัติจะเป็ นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษัทเป็ นกรรมการอิสระทังหมดซึ*งเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้ านการเงิน ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
โดยนายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ที*มีความรู้และประสบการณ์ทํางานด้ านบัญชีและการเงิน
เป็ นอย่างดี รวมทังเข้ าใจและมีความรู้ในธุรกิจของบริ ษัท รวมทังมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษัท ใน
ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 3 ครัง มีการรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที*อย่างสมํ*าเสมอ รวมถึงการ
รายงานการทําหน้ าที*ในรอบปี ที*ผา่ นมา
9.3.4 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ณ วันที* 31 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วย
1. นายประมูล
วิเชียรสินธุ์
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2.นายการุณ
กิตติสถาพร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
4.นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหน้ าที*ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
สําหรับกรรมการบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของบริ ษัทและของ
กรรมการแต่ละคน ทังนีต้ องให้ อยู่ในระดับที* ปฏิบัติอ ยู่ในอุตสาหกรรม และเป็ นไปตามนโยบายที*
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
2. คัด เลือ ก และเสนอชื* อ บุค คลที* มี คุณ สมบัติ เ หมาะสม เพื* อ ดํ า รงตํ า แหน่ง กรรมการบริ ษั ท รวมถึ ง
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื*อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
3. ทบทวนโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัท รวมทังให้ ข้อเสนอแนะในกรณีที*เห็น
ควรมีการเปลีย* นแปลงต่อคณะกรรมการบริ ษัท
4. กําหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประจําทุกปี โดยคํานึงถึง
หน้ าที*ความรับผิดชอบ และความเสีย* งที*เกิดขึน
5. กํากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไว้
ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท
การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กําหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง
โดยกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ดํารงตําแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : บริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการสรรหา เป็ นคณะกรรมการชุดเดียวกัน โดยประธานเป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการส่วนใหญ่เป็ นกรรมการ
อิส ระ กรรมการที* ดํ ารงตํ าแหน่ง ในคณะกรรมการ จะมี คุณ สมบัติ ที* หลากหลาย เช่ น ความรู้ ทางด้ านการปกครอง
กฎหมาย และการบริ หารทรัพยากรบุคคล ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครัง
มีการรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที*อย่างสมํ*าเสมอ รวมถึงการรายงานการทําหน้ าที*ในรอบปี ที*ผา่ นมา
9.3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี-ยง
ณ วันที* 31 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการบริ หารความเสีย* ง ประกอบด้ วย
1. พลตํารวจเอกบุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย* ง
2. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
กรรมการบริ หารความเสีย* ง
3. นายวรภัทร
โตธนะเกษม
กรรมการบริ หารความเสีย* ง
4.นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริ หารความเสีย* ง
โดยหัวหน้ าสํานักบริ หารความเสีย* ง ทําหน้ าทีเ* ป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย* งโดยตําแหน่ง
ขอบเขตอํานาจหน้ าที*ของคณะกรรมการบริ หารความเสีย* ง
1. กําหนดนโยบาย เพื*อเสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพื*อพิจารณาในเรื* องของการบริ หารความเสี*ยง
โดยรวมซึง* ต้ องครอบคลุมถึงความเสี*ยงที*สําคัญของบริ ษัท เช่น ความเสี*ยงจากตลาด ความเสี*ยงด้ าน
สภาพคล่อง ความเสี*ยงด้ านการจัดการ ความเสี*ย งด้ า นการลงทุน ความเสี*ยงที*มีผ ลกระทบต่อ
ชื*อเสียงของกิจการ เป็ นต้ น
2. วางกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี*ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแล
ปริ มาณความเสีย* งของบริ ษัทให้ อยูใ่ นระดับที*เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสีย* ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบายที*กําหนด
4. ให้ ข้อเสนอแนะในสิ*งที*ต้องดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื*อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ที*คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย* ง กําหนดให้ มีการประชุมร่วมกันอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง โดย
กรรมการบริ หารความเสีย* ง ดํารงตําแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
คณะกรรมการบริ หารความเสี*ยง : คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการบริ หารความเสี*ยง มีกรรมการ
ส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ และประธานเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการที*ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ จะมีคณ
ุ สมบัติที*
หลากหลาย เช่น ความรู้ ทางด้ านบัญชีและการเงิน ความรู้ ในการบริ หารจัดการ การลงทุน และความรู้ เกี*ยวกับธุรกิจของ
บริ ษัทเป็ นอย่างดี ในปี 2557 คณะกรรมการบริ หารความเสีย* งมีการประชุม 3 ครัง มีการรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที*อย่าง
สมํ*าเสมอ รวมถึงการรายงานการทําหน้ าที*ในรอบปี ที*ผา่ นมา
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9.3.6 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ณ วันที* 31 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.

นายวรภัทร
พลตํารวจเอกบุญเพ็ญ
นายการุณ
นางสาวนงลักษณ์

โตธนะเกษม
บําเพ็ญบุญ
กิตติสถาพร
พินยั นิติศาสตร์

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เป็ นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ขอบเขตอํานาจหน้ าที*ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

1.
2.
3.
4.

เสนอแนวปฏิบตั ิด้านการกํากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ให้ คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษัทในเรื* องเกี*ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
ดูแลการปฏิบตั ิงานของกรรมการและฝ่ ายจัดการ เพื*อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ทบทวนแนวทางหลักการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทโดยเปรี ยบเทียบกับแนวปฏิบตั ิของสากลปฏิบตั ิ
และเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท

5. มอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทให้ คณะทํางานกํากับดูแลกิจการ
การประชุมของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ กําหนดให้ มีการประชุมร่วมกันอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง โดย
กรรมการกํากับดูแลกิจการ ดํารงตําแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ : คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเป็ นกรรมการอิสระทังหมด ประธานกรรมการ
กํากับดูแลกิจการเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้ านการกํากับดูแล การบริ หารจัดการ และการลงทุน ในปี 2557 คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการมีการประชุม 2 ครัง
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.
โครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 21 คน โดยเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 7 คน
หนึง* ในกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท ซึง* ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การ ทังนี คณะกรรมการจะเป็ น
ผู้ที*มีความหลากหลายในความรู้ ความสามารถ เช่น ความรู้ ความเชี*ยวชาญ ด้ านบัญชี การเงิน กฎหมาย การปกครอง
เทคโนโลยี การผลิต บุคคล จัด ซือ การตลาด อสัง หาริ มทรั พย์ ตรวจสอบภายใน เทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็ นต้ น
รายละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ การถือหุ้น แสดงในข้ อมูลเอกสาร 56-1
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ตารางแสดงประเภทของกรรมการ
ทีรายชื*อ – สกุล

ตัวแทนผู้ถือหุ้น

ประเภทของกรรมการ
กรรมการที*ไม่เป็ น
กรรมการ
ผู้บริ หาร
อิสระ

กรรมการที*เป็ น
ผู้บริ หาร

1

นายมนู

เลียวไพโรจน์

2

นายจํารูญ

ชินธรรมมิตร์

/

/

3

นายประภาส

ชุติมาวรพันธ์

/

/

4

นายพรศิลป์

แต้ มศิริชยั

/

/

5

นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

/

/

6

นางอินทิรา

สุขะนินทร์

/

/

7

นายตระการ

ชุณหโรจน์ฤทธิM

/

/

8

นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

/

/

9

นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

/

/

10

นายธัชพงษ์

ภากรศิริวงศ์

/

/

11

นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

/

12

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

/

/

13

นายสุขมุ

โตการัณย
เศรษฐ์

/

/

14

นายธวัทชัย

โรจนะโชติกลุ

/

/

15

นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

/

16

นายประมูล

วิเชียรสินธุ์

/

/

17

พลตํารวจเอกบุญเพ็ญ

บําเพ็ญบุญ

/

/

18

นายสิทธิ

สีละเกษมฤกษ์

/

/

19

นายการุณ

กิตติสถาพร

/

/

20

นายวรภัทร

โตธนะเกษม

/

/

21

นางสาวนงลักษณ์

พินยั นิติศาสตร์

/

/

9

7

รวม

/

14

/

/

/

12

2.
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท การประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้ กรรมการจํานวนหนึง* ในสามออกจากตําแหน่ง ถ้ า
จํานวนกรรมการแบ่งเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที*สดุ กับหนึง* ในสาม ดังนัน วาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการจะอยูป่ ระมาณ 3 ปี โดยในกรณีทคี* ณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มกี ารแต่งตังคณะกรรมการชุดใหม่ ให้
คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทําหน้ าที*ตอ่ จนกว่าจะมีการแต่งตังคณะกรรมการชุดใหม่เข้ ามาแทน
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3.
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีคณะกรรมการชุดย่อย ซึง* ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสีย* ง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ โดยมีการกําหนดคุณสมบัติ
หน้ าที*ความรับผิดชอบและระยะเวลาดํารงตําแหน่ง ไว้ ในกฎบัตรหรื อประกาศแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด อีกทัง
เพื*อความโปร่งใสและเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที* กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ นอกจากนี เพื*อให้ การทําหน้ าที*ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็ น
อิสระอย่างแท้ จริ ง ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็ นประธานหรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ทังนี คณะกรรมการชุด
ย่อยมีวาระ 3 ปี ในกรณีที*คณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการชุดใหม่ ให้ คณะกรรมการชุดเดิม
ยัง คงทํ า หน้ า ที* ต่ อ จนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตังคณะกรรมการชุด ใหม่เ ข้ า มาแทน และในกรณี ที* ก รรมการหมดวาระใน
คณะกรรมการบริ ษัท และไม่ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีก จะทําให้ วาระของกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลงตาม ทังนีหากมีกรรมการเพิ*มใหม่ระหว่างปี ในกรรมการชุดย่อย ให้ กรรมการนันมีวาระ
การดํารงตําแหน่งเท่ากับ วาระของคณะกรรมการชุดย่อยเดิม
4.
คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการที*บริ ษัทอื*นของกรรมการ ตามระเบียบข้ อบังคับของ
บริ ษัท ที*วา่ กรรมการบริ ษัทจะประกอบกิจการ หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิด
ในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดอื*นที*ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่ได้ เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที*ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที*จะมีมติแต่งตัง โดย
นโยบายดังกล่าว ทางคณะกรรมการได้ กําหนดให้ ใช้ กบั ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทด้ วย
5.
บริ ษัทได้ กําหนด วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริ ษัท ตลอดจนกํากับดูแล
ให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที*กําหนดไว้ รวมทังจัดให้ มีระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสีย* งที*มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปั จจุบนั วิสยั ทัศน์ของบริ ษัทได้ เปลี*ยน
จากผู้ป ระกอบการโรงงานนําตาลมาเป็ นผู้ผลิตพลังงานทดแทนที*เ ป็ นมิต รกับสิ*ง แวดล้ อม ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที*ให้ พลังงานทดแทนแก่สรรพสิง* เช่น นําตาลเป็ นพลังงานทดแทนสําหรับมนุษย์ เอทานอลเป็ นพลังงานสําหรับ
รถยนต์ กระแสไฟฟ้ าเป็ นพลังงานในเครื* องใช้ ไฟฟ้ า และปุ๋ยอินทรี ย์ให้ พลังงานสําหรับพืช โดยบริ ษัทได้ มีการกําหนดแผน
กลยุทธ์ระยะสัน และระยะยาวในการพัฒนาโครงการและมีการลงทุนอย่างต่อเนื*อง พร้ อมกับการส่งเสริ มและพัฒนาสังคม
โดยเป็ นผู้ประกอบการที*มีจรรยาบรรณ ตามวิสยั ทัศน์ที*วางไว้
6.
คณะกรรมการบริ ษัทให้ มีการจัดทําคูม่ ือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และคูม่ ือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
โดยตระหนักถึงความรั บผิดชอบที*พึงมีต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ภายใต้ กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิ จ เพื*อใช้ เป็ น
แนวทางในการบริ หารองค์กร ดําเนินการใดๆด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น และยึดมัน* ใน
หลักการดําเนินธุรกิจด้ วยความจริ งใจและซื*อสัตย์สจุ ริ ต มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดําเนินงาน และการ
ประเมินผล ตลอดจนการดําเนินงานและการกํากับดูแลเรื* องการบริ หารความเสีย* งอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
7.
คณะกรรมการบริ ษัทให้ มีการจัดทําคู่มือนโยบายการให้ ข้อมูลการกระทําผิดและการทุจริ ต เพื*อใช้ เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิเกี*ยวกับการสอบสวนการกระทําผิดและทุจริ ต การให้ ข้อมูลการกระทําผิดและทุจริ ต การลงโทษผู้กระทําผิด การ
คุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล
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8.
การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ ดแู ลอย่างรอบคอบเมื*อเกิดรายการที*อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยผ่านการกลัน* กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้ อที*เป็ นรายการระหว่างกัน ตาม
ข้ อกําหนด และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ในเรื* องที*เกี*ยวกับรายการที*เกี*ยวข้ องกัน นอกจากนียังมีการกําหนดไม่ให้ ผ้ ูมี
ส่วนได้ เสียในรายการที*จะทําไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลถูกต้ องและครบถ้ วนในรายงานประจําปี
และแบบ 56-1
9.
การบริ หารงานและระบบการควบคุมภายในที*ดีมีประสิทธิ ผล เพื*อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้ อมทังมีข้อมูลที*สมบูรณ์และเชื*อถือได้ มีการปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบข้ อบังคับอย่างถูกต้ อง รวมทังการ
ใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทเป็ นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สินของบริ ษัท
โดยบริ ษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื*อทําหน้ าที*วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลให้ คําปรึ กษาและข้ อเสนอแนะ เพื*อ
สนับสนุนการดําเนินกิจการต่างๆ ของบริ ษัท และมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื*อทําหน้ าที*สอบทานให้ บริ ษัท มีระบบการ
ควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที*เหมาะสมและมีประสิทธิผล หน่วยงาน
ดังกล่าวมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที* ขึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนความเหมาะสมและความ
เพียงพอของระบบปี ละ 1 ครัง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ ความเห็นเรื* องความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ไว้ ในรายงานประจําปี
10.
การบริ หารความเสีย* ง อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย* งในการจัดให้ มีระบบการบริ หาร
ความเสี*ยงครอบคลุมทังองค์กร โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างการวางระบบการบริ หารความเสี*ยง โดยจะมีการทบทวนความ
เพียงพอของระบบและประสิทธิผลของการจัดการอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง รวมถึงการจัดให้ มีสญ
ั ญาณเตือนภัยล่วงหน้ าและ
รายการผิดปกติ
11.
การประชุมคณะกรรมการ บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการและมีการแจ้ งให้ กรรมการทราบล่วงหน้ า
โดยทําเป็ นตารางประจําปี ซึง* กําหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง (ในทุกๆ 3 เดือน) และมีการประชุมอีกหนึ*งครัง
ภายใน 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี อย่างไรก็ตาม เพื*อให้ เกิดความคล่องตัวต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัท ในแต่ละเดือน บริ ษัทได้ จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร ซึ*งทําหน้ าที*ตดั สินใจตามอํานาจหน้ าที*ที*ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยทุกครังที*มีการประชุมกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หารได้ มีการนําสิ*งที*
ผ่านการพิจารณา กลับมาแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบ เพื*อให้ คณะกรรมการสามารถกํ ากับ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื*อง
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การ และเลขานุการบริ ษัท ร่วมกันพิจารณา
การเลือกเรื* องเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้ แน่ใจว่าเรื* องที*สําคัญได้ นําเข้ ารวมไว้ แล้ ว และกรรมการแต่ละ
คนมีความเป็ นอิสระที*จะเสนอเรื* องเข้ าสูว่ าระการประชุม
สํานักเลขานุการบริ ษัทและกฎหมาย มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 7 วัน ซึง* เอกสารดังกล่าว ได้ ให้ ข้อมูลและรายละเอียดอย่างพอเพียงเพื*อประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม ใน
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เรื* องที*ไม่สามารถเปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อเปิ ดเผยล่วงหน้ าแล้ วจะส่งผลกระทบต่อบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัท
สามารถนําเรื* องมาอภิปรายในที*ประชุมได้
ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอที*ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื* องและมากพอที*
กรรมการจะอภิปรายปั ญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัว* กัน นอกจากนี ประธานกรรมการส่งเสริ มให้ มีการใช้ ดลุ ยพินิจ
ตัดสินใจ กรรมการให้ ความสนใจกับทุกวาระที*นําเข้ าสู่ที*ประชุม รวมถึงเรื* องการกํากับดูแลกิ จการ นอกจากนี การ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีการเชิญผู้บริ หารระดับสูงในแต่ละฝ่ ายเข้ าร่ วมประชุม เพื*อนําเสนอข้ อมูล ปั ญหาและชีแจง
รายละเอียด เพื*อประกอบการตัดสินใจ ซึง* เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง ทังยังเป็ น
การเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศที*จําเป็ นเพิ*มเติมผ่านการสอบถามผู้บริ หารระดับสูง อีกทังในบางประเด็นที*มีข้อมูลไม่เพียงพอ
กรรมการบริ ษัทสามารถติดต่อขอข้ อมูลเพิ*มเติมได้ ผา่ นเลขานุการของบริ ษัท
นอกจากนี กรรมการบริ ษัทที*ไม่เป็ นผู้บริ หารมีการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
เพื*อให้ กรรมการบริ ษัทที*ไม่เป็ นผู้บริ หารสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื* องการทํางานและการบริ หารงานได้ อย่างอิสระ
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท จะประกอบด้ วย วันเวลาเริ* ม เวลาสินสุดประชุม รายชื*อกรรมการที*
เข้ าประชุมและขาดประชุม สรุ ปสาระสําคัญของเรื* องที*เสนอ สรุ ปประเด็นการอภิปรายและข้ อสังเกต มติคณะกรรมการ
และความเห็นของกรรมการที*ไม่เห็นด้ วย ชื*อผู้จดรายงาน และชื*อผู้รับรองรายงาน บริ ษัทได้ มีการจัดเก็บรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรู ปเล่มและในรู ปแบบ PDF ซึ*งสามารถสืบค้ นง่าย แต่แก้ ไขไม่ได้ มีการบันทึกและ
เปิ ดเผยจํานวนครังการเข้ าประชุมคณะกรรมการ เนื*องจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจะจัดขึนทุกไตรมาส แต่การ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารซึ*งเกี*ยวเนื*องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทจะจัดขึนทุกเดือน จึงมีการรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการบริ หารนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบด้ วย
ในปี 2557 คณะกรรมการจัดให้ มีการประเมินผลปฎิบัติงานของตนเอง โดยใช้ หลักเกณฑ์ประเมินจากตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงมีการประเมินเป็ นหมู่คณะและรายบุคคล โดยภายหลังจากได้ รับผลการประเมิน
คณะกรรมการพิจารณาผลและหาแนวทางการปรับปรุงการปฎิบตั ิงาน
9.4) การสรรหาและแต่ งตัง4 กรรมการและผู้บริหาร
9.4.1 ที*ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ กําหนดนิยามของกรรมการอิสระดังนี (1)
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจํานวนหุ้นที*มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด (2) ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่เป็ น
ลูกจ้ าง พนักงาน ที*ปรึกษาที*ได้ รับเงินเดือนประจํา รวมถึง ทีป* รึกษาตรวจสอบบัญชี ที*ปรึกษากฎหมาย ที*
ปรึกษาด้ านอื*น ๆ หรื อ เป็ นผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อเป็ นบุคคลทีอ* าจมีความ
ขัดแย้ งโดยไม่ต้องมีผลประโยชน์ หรื อ ส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าว เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี (3) ไม่มี
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสีย ไม่วา่ ทางตรงทางอ้ อม (4) ไม่เป็ นญาติสนิท
หรื อมีความสัมพันธ์อื*นใดที*อาจทําให้ ขาดความเป็ นอิสระกับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ซึง* นิยามดังกล่าว
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยหลักเกณฑ์เข้ มงวดกว่าข้ อกําหนดทัว* ไป
9.4.2 ในรอบระยะเวลาบัญชีที*ผา่ นมา
วิชาชีพใดๆกับบริษัท

กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทาง

9.4.3 การสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้ าที*กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
กรรมการเพื*อนําเสนอรายชื*อให้ กรรมการบริ ษัทและที*ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทังนี หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก
กรรมการ มีคณ
ุ สมบัติไม่น้อยกว่าคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที*
มีการแก้ ไขเพิ*มเติม) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที*เกี*ยวข้ อง นอกจากนี การเลือกตัง
กรรมการจะดําเนินตามข้ อบังคับของบริ ษัทซึง* สรุปได้ ดงั ต่อไปนี
1. คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 4 คน ทังนี กรรมการไม่น้อยกว่ากึ*งหนึง* ของจํานวน
กรรมการทังหมดนันต้ องมีถิ*นที*อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามที*กฎหมายกําหนด
2. การเลือกตังกรรมการโดยที*ประชุมผู้ถือหุ้นนัน ให้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากและให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการดังต่อไปนี
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึง* มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง* หุ้นต่อหนึง* เสียง
(ข) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที*ได้ รับการเสนอชื*อเป็ นกรรมการเป็ นรายบุคคล ทังนี ในการออกเสียง
ลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที*ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงเลือกตังจะได้ รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่เกินจํานวนหุ้นที*ผ้ ู
ถือหุ้นนันมีอยู่ตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่บุคคลใดบุคคลหนึ*งมากหรื อน้ อย
เพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ*งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็ นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที*จะมี ในกรณี ที*บุคคลซึ*งได้ รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ น
จํานวนที*จะมี ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้ กรรมการจํานวนหนึง* ในสามออกจากตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที*สดุ กับส่วนหนึง* ในสาม
9.5) เลขานุการบริษัท
เมื*อวันที* 28 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ มีมติแต่งตังนายธัชชัย ศุภผลศิริ เป็ นเลขานุการบริ ษัท เพื*อทํา
หน้ าที*เป็ นที*ปรึกษาให้ คําแนะนําแก่กรรมการในการปฎิบตั ิตามกฎหมายเกี*ยวกับหน้ าทีค* วามรับผิดชอบต่างๆของกรรมการ
การจัดการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น และการทํารายงาน ตลอดจนหน้ าที*ตา่ งๆตามที*กฎหมาย
กําหนด โคยคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า เป็ นผู้ที*มีคณ
ุ สมบัติและมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และดํารง
ตําแหน่งเป็ นรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สํานักเลขานุการบริ ษัทและกฎหมาย
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นอกจากนี บริ ษัทได้ สง่ เสริ มให้ เลขานุการบริษัทได้ รับการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย หรื อการปฎิบตั ิ
หน้ าที*เลขานุการบริ ษัท และมีการเปิ ดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษัทไว้ ในรายงานประจําปี
9.6) การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
9.6.1 เพื*อให้ เป็ นไปตามกลไกในการกํากับดูแลที*ทาํ ให้ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการ
ดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริษัทร่วม และดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริ ษัท คณะกรรมการ
บริ ษัทจึงได้ สง่ บุคคลเพื*อเป็ นตัวแทนบริ ษัทไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยเป็ นไปตามระเบียบปฎิบตั ิของบริ ษัทซึง* ได้ รับมติเห็นชอบจากที*ประชุมกรรมการบริ ษัท
9.6.2 ตัวแทนของบริษัทที*ไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมดังกล่าว จะมีสว่ นร่วมในการกําหนด
นโยบายสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอืน* ๆ
9.7) การใช้ ข้อมูลภายใน
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท ซึง* ประกาศให้ ทราบทัว* กันว่า กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุก
ระดับต้ อง ไม่ใช้ ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของกลุม่ บริ ษัท ที*มีสาระสําคัญและยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
เพื*อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื*น กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ มีสทิ ธิเสรี ภาพในการลงทุนซือขาย
หลักทรัพย์ของกลุม่ บริษัท แต่เพือ* ป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน จะงด
การซือขายหลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้ แก่สาธารณชน
9.8) ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย มีคา่ สอบบัญชี และค่าใช้ จา่ ยเพิ*มเติมในการจัดทํางบ
การเงินรวม ในปี 2557 เป็ นจํานวนเงิน 7,190,000 บาท และมีคา่ บริ การอื*น เป็ นจํานวนเงิน 200,000 บาท
9.9) การปฎิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการเรื-องอื-นๆ
คณะกรรมการให้ ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการ และเข้ าใจบทบาท หน้ าที* ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ที*มีตอ่ บริ ษัท ผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสีย บริ ษัทปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับบริ ษัทจดทะเบียนทีเ* ป็ นไปตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สําหรับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษัทมีนโยบายและได้ ดําเนินการดังนี
1.
บริ ษัทให้ ความสําคัญในการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด ไม่วา่ จะเป็ นเรื* องสิทธิขนพื
ั นฐานตามกฎหมาย
สิทธิในความเป็ นเจ้ าของ ผ่านการแต่งตังคณะกรรมการ และสิทธิอื*นที*ควรมี นอกจากนี บริ ษัทดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิ
ตามกฎหมาย เช่น การให้ ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การจัดส่งข่าวสารที*สาํ คัญทางจดหมายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งความจํานงในการเข้ าเยีย* มชมกิจการของบริษัท
2.
บริ ษัทมีการให้ ข้อมูล วัน เวลา สถานที* และวาระการประชุม ตลอดจนข้ อมูลทังหมดทีเ* กี*ยวข้ องกับเรื* องที*ต้อง
ตัดสินใจในที*ประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ า โดยได้ สง่ หนังสือนัดเชิญประชุม และเอกสารประกอบ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
พิจารณาเป็ นการล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน อีกทังในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 บริ ษัทมีการเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื*อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูล ก่อนได้ รับข้ อมูลในรูปแบบเอกสาร
3.
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้ อมูลต่าง ๆ ของบริ ษัทได้ ที* www.kslsugar.com ซึง* จะมีข้อมูลทางการเงิน ข้ อมูล
ของบริ ษัทต่างๆ รวมถึงข้ อมูลของการประชุม ซึง* จะอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ที*สนใจศึกษาสารสนเทศของ
บริ ษัทได้
อีกทังยังสามารถสอบถามข้ อมูลเพิม* เติมได้ ผา่ นทาง Email: ir@kslgroup.com และ
secretary@kslgroup.com
4.
บริ ษัทมีนโยบายทีจ* ะอํานวยความสะดวก และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิและออกเสียงอย่างเต็มที* อย่างเช่น
การแยกปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเป็ น 2 ครัง โดยกําหนดการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื*อสิทธิในการเข้ าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื*อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ก่อนทีจ* ะมีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นเพื*อสิทธิในการรับเงินปั นผลอีกครัง
เพื*อเป็ นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกที*จะถือหุ้นเพื*อรับเงินปั นผล
หรื อไม่ การกําหนดสถานที*ในการจัดการประชุมให้ สะดวกต่อผู้ถือหุ้น ซึง* บริษัทเลือกจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที*
โรงแรมซึง* อยูใ่ นใจกลางกรุงเทพฯ และอยูบ่ ริ เวณใกล้ เคียงกับสํานักงานใหญ่ของบริ ษัท การประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์
เพื*อแจ้ งเรื* องการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ การให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้ าประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมประมาณ
1 ชัว* โมง และในกรณีที*ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื*น หรื อมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมและลงมติแทนได้
5.
บริ ษัทจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครังที* 1/ 2557 เมื*อวันที* 26 กุมภาพันธ์ 2557 มีการเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามข้ อสงสัยต่างๆ จากกรรมการบริ ษัท รวมถึงคณะกรรมการย่อยต่างๆ ทังนี บริ ษัทมีนโยบายที*จะไม่มีการ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริ ษัท เช่น ไม่มีการแจกเอกสารทีม* ีข้อมูลสําคัญเพิ*มเติมอย่างกะทันหัน
ไม่เพิ*มวาระการประชุมหรื อเปลีย* นแปลงข้ อมูลสําคัญ ไม่จํากัดสิทธิในการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้นทีม* าสาย เป็ นต้ น
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6.
นอกจากนี บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอเรื* องเพื*อบรรจุเป็ นวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ า พร้ อม
กับกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ กล่าวคือ เป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที*ถือหุ้น ณ วันที*เสนอวาระการประชุม นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า ของจํานวนหุ้นที*มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัท มีรายละเอียดของข้ อมูลประกอบการ
พิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระ/ ไม่บรรจุวาระที*ชดั เจน มีช่องทางรับเรื* องและช่วงเวลาที*เปิ ดรับเรื* อง ซึง* ภายหลัง
ที*รับเรื* อง ที*ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณากลัน* กรองและจะแจ้ งผลการพิจารณาพร้ อมเหตุผลให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยรายละเอียดดังกล่าว สามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึ*งไม่มีผ้ ูใดเสนอวาระการ
ประชุมเป็ นการเพิ*ม เติม นอกจากนี บริ ษัทยังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้น ส่งคํา ถามที*เกี* ยวข้ อ งกับ วาระการประชุมถึ ง
คณะกรรมการล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์อีกด้ วย
7.
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื*อบุคคลเพื*อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ทังนี บริ ษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์ เช่น
ช่องทางรับเรื* องผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที*สายงานเลขานุการบริ ษัท ช่วงเวลาที*เปิ ด แบบฟอร์ มข้ อมูลบุคคลผู้ได้ รับการ
เสนอชื*อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ การแสดงความยินยอมของผู้ที*ได้ รับการเสนอชื*อ โดยรายละเอียดดังกล่าว สามารถดู
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึ*งภายหลังที*รับเรื* อง ที*ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จะพิจารณากลัน* กรองตามกระบวนการ
ต่อไป อย่างไรก็ตาม ที*ผา่ นมาไม่มีการเสนอชื*อแต่อย่างใด
8.
บริ ษัทจัดให้ ผ้ ูถือหุ้นศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยข้ อมูลจะเหมือนกับ
ข้ อมูลที*บริ ษัทจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นในรู ปแบบเอกสาร ส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบมีการจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
9.
ในหนังสือเชิญประชุม บริ ษัทแจ้ งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ รวมถึงการเสนอ
รายชื* อ กรรมการอิ ส ระ ได้ แ ก่ นายมนู เลีย วไพโรจน์ และนายสิท ธิ ลีล ะเกษมฤกษ์ เป็ นผู้รับ มอบฉัน ทะจากผู้ถื อ หุ้น
นอกจากนี ยังจัดเตรี ยมแบบมอบฉันทะซึง* เป็ นแบบมาตรฐานสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้
10.
ข้ อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ครังที* 1/2557 มีวาระการแต่งตังกรรมการ วาระการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ วาระการแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชี วาระการจ่ายเงินปั นผล
11.
ในที*ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ครังที* 1/2557 ประธานกรรมการได้ แจ้ งกฎเกณฑ์สาํ หรับการประชุม
และวิธีการออกเสียงลงมติให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ ส่วนในวาระแต่งตัง
กรรมการ คณะกรรมการได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกกรรมการเป็ นรายคน โดยใช้ บตั รลงคะแนน และมีการถ่ายวีดิทศั น์
บันทึกภาพและเสียงการประชุม
12.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ครังที* 1/2557 แสดงรายชื*อกรรมการที*เข้ า/ ไม่เข้ าร่วมประชุม
มีคําชีแจงที*เป็ นสาระสําคัญ มีคาํ ถามและคําตอบหรื อข้ อคิดเห็นโดยสรุป วิธีลงคะแนนและวิธีนบั คะแนน และในกรณีที*ไม่
เห็นด้ วย จะมีมติที*ประชุมทีเ* ป็ นคะแนนที*เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ซึง* ทางบริ ษัทได้ เผยแพร่รายงานการ
ประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ ภายใน 14 วัน
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13.
บริ ษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ ข้อมูลภายในเพื*อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื*น
ในทางมิชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้ อ เรื* องการดูแลเรื* องการใช้ ข้อมูลภายใน)
14.
บริ ษัทกํ าหนดข้ อบังคับของบริ ษัทว่า กรรมการบริ ษัทจะประกอบกิ จการ หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วน
สามัญหรื อหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดอื*น
ที*ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่ได้ เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที*ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนที*จะมีมติแต่งตัง และกรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ าหากมีสว่ นได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อม
ในสัญญาใดๆ ที*บริ ษัททําขึนในระหว่างรอบปี บัญชี หรื อถือหุ้นหรื อหุ้นกู้เพิ*มขึนหรื อลดลงในระหว่างรอบปี บัญชีในบริ ษัท
หรื อบริ ษัท ในเครื อ โดยบริ ษัท ส่งเสริ ม ให้ มีก ารเปิ ดเผยข้ อมูลส่ว นได้ เ สียของกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้เกี* ยวข้ องต่อ
คณะกรรมการ ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท นอกจากนี กรรมการหรื อผู้บริ หารที*มีสว่ นได้ เสียหรื อมีสว่ น
เกี*ยวข้ องจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย
นอกจากการคํานึงถึงการรักษาผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ ว ยังมีกลุม่ ต่าง ๆ ที*มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท ที*
ช่วยสร้ างความมัน* คงทางการเงิน และความยัง* ยืนของกิจการ เช่น กลุม่ ลูกค้ า พนักงานของบริ ษัท คูค่ ้ า เจ้ าหนี และชุมชน
ที*บริ ษัทตังอยู่ ในอดีตที*ผา่ นมา บริ ษัทดําเนินนโยบายต่าง ๆ ในการสร้ างจริ ยธรรมการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด เช่น
สิทธิของผู้ถือหุ้น : ตามได้ กล่าวในหัวข้ อ “สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” ข้ างต้ น ในหัวข้ อ
9.9 การปฎิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการเรื* องอื*นๆ
สิทธิ ของพนักงาน: นอกจากสิทธิตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นพระราชบัญญัติ แรงงานและกฎหมายอื*นที*เกี*ยวข้ องแล้ ว
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อพนักงานของบริ ษัททุกระดับชัน ไม่มีการแบ่งแยกเชือชาติ ศาสนา ไม่ว่าเพศหญิงหรื อชาย โดย
พนักงานทุกคนต่างมีสทิ ธิเท่าเทียมกันและได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค และมีสทิ ธิได้ รับสวัสดิการตามตําแหน่งหน้ าที*ที*
พึงได้ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และในการพิจารณาปรับตําแหน่งหรื อเงิ นเดือนของพนักงานบริ ษัท ได้ ดําเนินการในรู ปของ
คณะกรรมการซึ*งประกอบด้ วยผู้บริ หารจากฝ่ ายต่างๆ เพื*อให้ เกิดความโปร่ งใสและเป็ นธรรม นอกจากนี บริ ษัทมี
นโยบายส่งเสริ มการเสริ มสร้ างความรู้ ผ่านการอบรมภายใน และภายนอกบริ ษัท เพื*อรองรับการเติบโตของบริ ษัทใน
อนาคต อีกทังบริ ษัทยังมีการจัดตังกองทุนสํารองเลียงชี พ เพื*อสร้ างหลักประกันให้ แก่พนักงานภายในบริ ษัท มีการ
ประกาศ นโยบาย มรท.8001-2553 มาตรฐานแรงงานไทย ด้ านสิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้ อมกับได้
ใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดับสมบูรณ์ ขันสูงสุด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และรักษา
มาตรฐานอย่างต่อเนื*องเป็ นปี ที* 7
สิทธิของลูกค้ า : นอกจากสิทธิของลูกค้ าตามสัญญาที*ได้ ทาํ ข้ อตกลงกันแล้ ว บริ ษัทยังคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกค้ า
ด้ วย โดยบริษัทสร้ างระบบติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้ า เป็ นระยะ ผ่านระบบ ISO 9001: 2008 GMP
และ HACCP และ ใบรับรอง HALALโดยมุง่ หมายทีจ* ะเสริ มสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าในระยะยาว
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สิทธิ ของคู่ค้า: ความสัมพันธ์ ของคู่ค้าบริ ษัท ส่วนใหญ่จะอยู่ในรู ปของการเข้ าไปร่ วมลงทุนในกิ จการร่ วมกัน บริ ษัท
คํานึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญาร่ วมทุนมาโดยตลอด โดยยึดหลักสุจริ ต ความเท่าเทียมกัน และสิทธิที*จะ
ได้ รับผลประโยชน์จากเงินที*ลงทุน
สิทธิ ของเจ้ าหนี: มีการปฏิบตั ิต่อเจ้ าหนีตามเงื*อนไขหรื อข้ อตกลงทางการค้ า สร้ างความไว้ วางใจให้ กับเจ้ าหนีผ่านการ
บริ หารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และอํานวยความสะดวกด้ านข้ อมูล ข่าวสาร เพื*อสร้ างความเข้ าใจเกี*ยวกับสถานะทาง
การเงินของบริ ษัท
สิทธิของชุมชนและสิง* แวดล้ อม : บริ ษัทรับผิดชอบต่อสังคมและสิง* แวดล้ อมมาโดยตลอด ไม่วา่ จะเป็ นการปฎิบตั ิตาม
กฎหมายทีเ* กี*ยวข้ องและกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กฎหมายสิง* แวดล้ อม ให้ ความร่วมมือต่อภาครัฐและหน่วยงานที*เกี*ยวข้ อง
ช่วยพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ การสนับสนุนทางด้ านการเงิน และสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพื*อสร้ างความรู้ความ
เข้ าใจและพัฒนาชุมชนให้ ยงั* ยืน อาทิเช่น สนับสนุนและปรับปรุงหมูบ่ ้ านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงทีจ* งั หวัดกาญจนบุรี
และจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณให้ อบต.หลุมรัง จังหวัดกาญจนบุรี เพื*อจัดให้ มีนําเพื*ออุปโภค บริ โภค และ
การเกษตร บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง* แวดล้ อม สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สงู อายุ เทศบาลตําบลลํา
นําพอง จังหวัดขอนแก่น สนับสนุนทุนการศึกษาให้ กบั โรงเรี ยนวัดท่ากระทุม่ อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โครงการ
อบรมเพื*อพัฒนาชีวติ เกษตรกรบนพืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ แก่ชมุ ชนในพืนที*จงั หวัดกาญจนบุรี เป็ นศูนย์การ
เรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสูช่ มุ ชน ในโครงการ 70 ปี KSL สู่ 70 กิจกรรมพอเพียง สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลือ* นที*จาก
โรงพยาบาลนําพองตรวจสุขภาพชุมชนในอําเภอนําพอง จังหวัดขอนแก่น การมอบเงินสนับสนุนเพื*อพัฒนาชุมชนและ
โรงเรี ยนให้ กบั จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย
สําหรับโครงการที*อาจสร้ างผลกระทบให้ กบั ชุมชนหรื อสิง* แวดล้ อม คณะกรรมการมีนโยบายที*จะสอบถามความ
คิดเห็น และลดผลกระทบที*จะเกิดต่อชุมชนและสิง* แวดล้ อมบริ เวณโดยรอบ รวมถึงบริ ษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์ที*จะต้ องมี
การศึกษาปั จจัยด้ านสิ*งแวดล้ อมและสังคมและกระบวนการลดผลกระทบ พร้ อมไปกับการศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการ ดังเช่น โครงการโรงงานนําตาลและโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ าที*จงั หวัดเลย ซึ*งบริ ษัทได้ มีการทําประชาพิจารณ์
และวิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชนและสิง* แวดล้ อม
นอกจากที*บริ ษัทให้ ความสําคัญกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ดังที*ได้ กล่าวมาแล้ วนัน
บริ ษัทยังตระหนักถึง
ข้ อเสนอแนะ ข้ อคิดเห็น หรื อการแจ้ งเบาะแสต่าง ๆ ที*ทําให้ บริษัทสามารถพัฒนา หรื อปรับปรุง แก้ ไข การดําเนินงานของ
บริ ษัท โดยบริ ษัทจัดช่องทางให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถติดต่อกับบริ ษัทได้ ในกรณีที*มีเหตุการณ์ที*ไม่เหมาะสมหรื อไม่
ถูกต้ องเกิดขึน และผู้มีสว่ นได้ เสียต้ องการที*จะให้ แก้ ไขหรื อขอความชัดเจน หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียต้ องการทีจ* ะให้ ข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถทําได้ โดยผ่านกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ทาง Email: ia@kslgroup.com หรื อทาง
โทรสารไปยังสํานักงานตรวจสอบภายในที*หมายเลข 02 – 642-6092 ซึง* ในปี ที*ผา่ นมา บริษัทยังไม่ได้ รับแจ้ งเบาะแสการ
กระทําความผิดแต่อย่างใด
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การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
บริ ษัทได้ คํานึงถึงการได้ รับข้ อมูลที*ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส การเข้ าถึงข้ อมูลได้ งา่ ย เท่าเทียมกัน และ
ความน่าเชื*อถือ โดยบริษัทได้ ดาํ เนินการ
1.

เปิ ดเผยข้ อมูล แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ผ่านช่องทางของตลาด

หลักทรัพย์ ฯ และผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริ ษัท www.kslsugar.com นอกจากนีในเว็บไซต์ของบริ ษัท ยังมีการ
นําเสนอข่าวต่าง ๆ ที*เกี*ยวข้ องกับบริ ษัท และอุตสาหกรรม เพื*อเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจ
2.
ในรอบปี ที*ผา่ นมา บริ ษัทมิได้ ถกู สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดําเนินการเนื*องมาจากการเปิ ดเผย
ข้ อมูลไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนด ทังนี บริ ษัทได้ มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านการสอบถาม
ความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก
3.
บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม* เติม ทังในส่วนของหน้ าที*ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร นโยบายการกํากับดูแลโดยสรุป นโยบายเกี*ยวกับสิง* แวดล้ อมและสังคม และการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายที*กําหนด จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวัตกิ ารอบรมกรรมการ
4.
จัดให้ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูไ่ ปกับรายงานของผู้สอบ
บัญชีในรายงานประจําปี ซึง* มีเนือหารับรองการปฏิบตั ิตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที*มขี ้ อมูลถูกต้ อง
ครบถ้ วน เป็ นจริ งตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
5.
ข้ อมูลในเว็บไซต์ของบริ ษัทประกอบด้ วย ข้ อมูลองค์กร โครงสร้ างการถือหุ้น โครงสร้ างคณะกรรมการ วิสยั ทัศน์ /
ภารกิจ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ นโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิตามนโยบายที*กําหนด จรรยาบรรณธุรกิจ
ข้ อมูลนักลงทุน นโยบายเกี*ยวกับสิง* แวดล้ อมและสังคม รายงานประจําปี งบการเงิน และข่าวสารที*บริ ษัทเผยแพร่ โดยมีทงั
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6.
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศแก่ผ้ ลู งทุนเพื*อให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับทราบข้ อมูลที*
ถูกต้ อง โปร่งใส และทัว* ถึง บริ ษัทจึงจัดทีมงานเพื*อรับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อ
ได้ ที* Email: ir@kslgroup.com หรื อติดต่อที*

1.

นายมีชยั ปิ ยะวิเศษพัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230 ต่อ 279
Email: meechai@kslgroup.com

2.

นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230 ต่อ 294
Email: chanachai@kslgroup.com

3.

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230 ต่อ 291
Email: chalush@kslgroup.com
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เพื*อให้ เกิดความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทได้ ดีขนและสามารถนํ
ึ
าไปถ่ายทอดต่อนักลงทุนที*สนใจได้
บริ ษัทจึง
จัดทําแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจําปี โดยมีการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส ณ ห้ องประชุมของ
บริ ษัท นอกจากนี บริ ษัทจัดให้ มกี ารประชุมชีแจงผลการดําเนินงานที*ตลาดหลักทรัพย์ เพื*อเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนรายย่อย
ได้ รับข้ อมูลของบริ ษัท รวมถึงสอบถามผลการดําเนินงานและความก้ าวหน้ าของโครงการต่าง ๆ ได้ สําหรับปี 2557 บริ ษัท
ได้ เข้ าร่วมงาน SET IN THE CITY ซึง* จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที* 20-23 พฤศจิกายน 2557
สําหรับนักลงทุนต่างประเทศ บริ ษัทประสานงานร่วมกับบริ ษัทหลักทรัพย์และบริ ษัทวิเคราะห์หลักทรัพย์ในการ
จัดทําแผน เพื*อร่วมเดินทางในการนําเสนอผลการดําเนินงานของบริ ษัทและความก้ าวหน้ าของโครงการของบริ ษัท โดยในปี
ที*ผา่ นมา บริษัทเข้ าร่วมประชุมชีแจงผลการดําเนินงานและความก้ าวหน้ าที*ยโุ รปและเอเชีย ร่วมกับบริ ษัทหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริ ษัทหลักทรัพย์อื*นๆ ยิ*งไปกว่านัน บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนทังในประเทศและ
ต่างประเทศ สามารถเข้ าพบเพื*อขอข้ อมูลรายละเอียดและเยี*ยมชมกิจการของบริษัท ซึง* สามารถทําตารางนัดหมาย
ล่วงหน้ า ผ่านทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์
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10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํ ากัด (มหาชน) มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corperate
Social Responsibility : CSR) ด้ วยความตระหนักและให้ ความสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื*อสังคมและ
ชุมชนโดยรอบ รวมทังใส่ใจดูแลสิง* แวดล้ อมอย่างต่อเนื*อง โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจที*โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีจริ ยธรรม
เคารพต่อสิทธิ มนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที*บริ ษัทฯ ประกอบกิจการอยู่
ลูกค้ า คูค่ ้ า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ
ทางบริ ษัทฯ มุ่งมัน* พัฒนาธุรกิจนําตาลและธุรกิจต่อเนื*องอื*นๆ โดยควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดกฎหมาย หรื อข้ อกําหนดอื*นๆ รวมทังแนวปฏิบตั ิสากลที*เกี*ยวข้ อง เพื*อพัฒนาสร้ างรากฐานของความ
รับผิดชอบอย่างต่อเนื*องและยัง* ยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี
1.

การกํากับดูแลองค์ กร : บริ ษัทฯ มุ่งมัน* ที*จะเป็ นต้ นแบบที*ดีของโรงงานผลิตนําตาลในประเทศไทย ด้ วยการ
สร้ างความน่าเชื*อถือให้ กบั ผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อการดําเนินธุรกิจ เพิ*มมูลค่าและส่งเสริ มการเติบโต
อย่างยัง* ยืนขององค์กร รวมถึงการบริ หารจัดการตามหลักการที*ดีอนั เป็ นสากลและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมไทย
ทังนีเพื*อให้ บรรลุเป้าหมายและดํารงรักษาความเป็ นเลิศในคุณธรรมอันเป็ นคุณค่าพืนฐานขององค์กรชันนํา

2.

การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขันพืนฐาน เพื*อส่งเสริ มการเคารพต่อสิทธิ
และเสรี ภาพ ด้ วยการไม่เลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริ มความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน ไม่ใช้ แรงงานเด็ก และ
ต่อต้ านการคอรัปชัน* ทุกรูปแบบ โดยอยู่ระหว่างขอการรับรองสถานประกอบการที*ไม่ใช้ แรงงานเด็กและแรงงาน
บังคับ

3.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม : บริ ษัทฯ มีการกํากับดูแลให้ ค่าจ้ างอยู่ในระดับที*เหมาะอุตสาหกรรม
ของไทย การปรับปรุงเปลีย* นแปลงโครงสร้ าง และการจัดระเบียบองค์กรนันจะดําเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่
ภายใต้ กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทังปฏิบตั ิตามกฎหมาย

บริ ษัทฯ จัดตังคณะกรรมการสวัสดิการเพื*อให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการบริ หารงานด้ านสวัสดิการเป็ นสือ* กลางให้
ความช่วยเหลือในเรื* องสวัสดิการต่างๆแก่พนักงานและดูแลพนักงานให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตการทํางานที*ดีสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่า งมีป ระสิทธิ ภาพและมี ความสุข รวมทังยังมีก ารจัดตังกองทุนสํารองเลียงชี พ เพื* อสร้ างหลัก ประกัน ให้ พนัก งาน
นอกจากนี ตังแต่ปี 2555 บริ ษัทฯ ยังได้ ใบรับรอง มรท.8001-2553 มาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ ขันสูงสุดจากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานฯ และรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื*องเป็ นปี ที* 7
บริ ษั ท ฯ ให้ ความสํ า คัญ กั บ การดูแ ลเรื* อ งความปลอดภัย และสุข อนามัย ในการทํ า งานโดยมี ก ารจั ด ตัง
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ*งแวดล้ อมในกลุม่ โรงงาน เพื*อดําเนินงานเกี*ยวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยที*ดีแก่พนักงานโดยจัดให้ มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที*ทํางานสมํ*าเสมอ ติดตังระบบสัญญาณ
เตือนภัยภายในอาคารถังดับเพลิงประตูหนีไฟตลอดจนจัดให้ มีการฝึ กซ้ อมดับเพลิงเบืองต้ น ฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟเป็ น
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ประจําทุกปี และในส่วนของโรงงาน ยึดหลักปฏิบตั ิเดียวกัน โดยเน้ นข้ อบังคับเกี*ยวข้ องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด สร้ างสภาพแวดล้ อมการทํางานที*มีความปลอดภัยสําหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี*ยมชมโรงงาน โดย
มีมาตรการควบคุมให้ ทกุ คนปลอดภัยจากอุบตั ิเหตุ และอันตรายที*อาจเกิดขึนได้ รวมทังมีการจัดโครงการฝึ กอบรมเพื*อ
พัฒนาพนักงานรักษาความปลอดภัยของกลุม่ โรงงานทังหมด เพื*อสร้ างความเชื*อมัน* ให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกับองค์กร
4.

การดูแลรักษาสิ-งแวดล้ อม : บริ ษัทฯ มีนโยบายด้ านสิง* แวดล้ อมที*ชดั เจน และถือเป็ นแนวปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้ านสิง* แวดล้ อมต่างๆ จัดระบบภายในเพื*อขจัดปั ญหาสิง* แวดล้ อม
อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ พร้ อมการตรวจสอบ ตรวจวัดด้ านสิง* แวดล้ อมจากการดําเนินกิจการ เพื*อนําไป
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาให้ ดียิ*งๆ ขึนต่อไป เช่น โรงงานนําตาล จะมีฝนจากการเผาไหม้
ุ่
ของหม้ อไอนํา
บริ ษัทฯ จึงมีมาตรการในจัดการโดยใช้ เทคโนโลยี เช่น กรณีฝนกากอ้
ุ่
อย หรื อฝุ่ นจากการเผาไหม้ ภายในโรงงาน
ทางบริ ษัทฯ ใช้ เทคโนโลยีระบบ ESP (Electrostatic Precipitator) เป็ นการดักจับฝุ่ นแบบไฟฟ้ าสถิตย์ซงึ* มี
ประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่ น เป็ นมิตรกับชุมชน เป็ นต้ น ส่วนโรงงานเอทานอล จะมีนําเสียที*ได้ จาก
กระบวนการผลิต จึงได้ มีการนําไปผสมกับกากหม้ อกรองจาก โรงงานนําตาล ผ่านกระบวนการกลายเป็ นปุ๋ย
อินทรี ย์
สร้ างประโยชน์ให้ ชาวไร่ได้ ตอ่ ไป
เป็ นต้ น

กรณีที*มีโครงการใหม่เกิดขึน ซึ*งอาจส่งผลกระทบด้ านสิ*งแวดล้ อมต่อชุมชน ทางบริ ษัทฯ ได้ กําหนดหลักเกณฑ์
ที*จะต้ องมีการศึกษาปั จจัยด้ านสิ*งแวดล้ อมและสังคม และกระบวนการลดผลกระทบพร้ อมศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการ โดยบริ ษัทฯ ได้ มีการทํา Environmental Impact Assessment : EIA คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ*งแวดล้ อม
ทังในทางบวกและทางลบ จากการพัฒนาโครงการที*สาํ คัญ เพื*อกําหนดมาตรการป้องกัน และแก้ ไขปรับปรุงสิง* แวดล้ อมให้
ดีขนึ
5.

การดําเนินงานอย่ างเป็ นธรรม : บริ ษัทฯ มีความมุง่ มัน* ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมและมีจริ ยธรรม
ใส่ใจในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็ นองค์กรที*มีความเป็ นกลางทางการเมือง

6.

ความสัมพันธ์ กับลูกค้ า และผู้จัดหา : บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นการผลิตที*มีคณ
ุ ภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื*อความ
พอใจสูงสุดของลูกค้ า มีความจริ งใจต่อการจัดการข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ า รวมทังพยายามในการแก้ ไขข้ อบกพร่อง
ต่างๆ ที*อาจจะเกิดขึนจากการผลิต และ/หรื อการบริ การ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ มีความคาดหวังที*จะได้ รับ
สินค้ า และบริ การในลักษณะเดียวกันนีจากบริ ษัทผู้จดั หาสินค้ าโดยมุ่งเน้ นที*จะคงไว้ ซึ*งความสัมพันธ์ ที*ยงั* ยืนกับ
ลูกค้ า และผู้จดั หา

7.

การมีส่วนร่ วมและการพัฒนาชุมชน : บริ ษัทฯ จะพิจารณาความต้ องการของชุมชน ส่งเสริ มบุคคลากรเพื*อ
เป็ นหุ้นส่วนกับผู้มีสว่ นเกี*ยวข้ องในท้ องถิ*นรอบสถานประกอบการในการพัฒนาด้ านการศึกษา วัฒนธรรม สังคม
และมีสว่ นในการปรับปรุ งคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ ดีขึน พร้ อมทังส่งเสริ มและสนับสนุนให้ พนักงานมีสว่ นร่ วม
ทํางานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน
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นอกจากนี นโยบายหลัก ของผู้ บริ ห าร ในการพัฒ นาชุ ม ชนนันคื อ การเผยแพร่ ศ าสตร์ พระราชา โดย
การนํ า หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ชุ ม ชน ผ่ า นการฝึ กอบรมแบบปฏิ บัติ จ ริ ง กั บ ชาวไร่ หรื อ ผู้ ที* ส นใจทั*ว ไป
โดยให้ เห็นถึงประโยชน์ของการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ กบั การดําเนินชีวิต ซึ*งบริ ษัทฯ ได้ มีการจัดตัง
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เค.เอส.แอล.ริ เวอร์ แคว จังหวัดกาญจนบุรี เป็ นหนึ*งในเครื อข่ายมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มีหน้ าที*
ในการเผยแพร่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ รวมไปถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ของ
บริ ษัทฯ ที*ให้ ความสนใจและนําความรู้ที*ได้ ไปพัฒนาชุมชนต่อไป
การพัฒนาและต่อยอดความรั บผิ ดชอบต่อสัง คมอย่า งต่อ เนื* องเช่นนี ส่งผลให้ การดํา เนิน ธุร กิ จของบริ ษั ท
นําตาลขอนแก่ น จํ ากัด (มหาชน) เติบ โตอย่า งมั*นคง เพื*อ สร้ างผลตอบแทน คุณ ภาพที* ดีของสินค้ า และการบริ การ
ที*ดีให้ กับลูกค้ า นักลงทุน คู่ค้า ผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียทังหมด ควบคู่กบั การพัฒนาดูแลพนักงานและสังคม ให้ ได้ รับโอกาส
ที*ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยัง* ยืนต่อไป
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี-ยง
การควบคุมภายใน
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญต่อการบริ หารธุรกิจโดยมีระบบการควบคุมภายในที*เหมาะสมเพียงพอ เพื*อให้ สามารถ
รักษาไว้ ได้ ซงึ* ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีสว่ นร่วมต่างๆ กับธุรกิจของบริ ษัท เนื*องจากระบบควบคุมภายใน
ที*เริ* มต้ นจากใช้ หลักการกํากับดูแลกิจการที*ดี โดยระมัดระวังต่อความเสี*ยงทางธุรกิจ และการดําเนินการ จะช่วยเกือหนุน
ต่อประสิทธิผล และประสิทธิภาพของธุรกิจทังในด้ านการเงิน และการดําเนินการ เพื*อให้ มนั* ใจได้ ถึงการบรรลุเป้าประสงค์ที*
องค์กรกําหนด
ในที*ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครังที* 6/2557 เมื*อวันที* 23 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการฯ ได้ ประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ*งได้ มีการพิจารณาในที*ประชุมครังที* 6/2557
เมื*อวันที* 19 ธันวาคม 2557 ซึ*งครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ด้ าน คือ การควบคุมภายในองค์กร
การประเมินความเสีย* งการควบคุมการปฏิบตั ิงาน
ระบบสารสนเทศและการสื*อสารข้ อมูล และระบบการติดตามที*
มีการขยายความเป็ นหลักการย่อยๆอีก 17 หลักการจากผลการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบควบคุม
ภายในของกลุม่ บริ ษัทอยูใ่ นเกณฑ์เพียงพอโดยเฉพาะในเรื* องการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้
ที*เกี*ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวรวมทังการติดตาม ควบคุม ดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยเพื*อป้องกันการที*กรรมการ
หรื อผู้บริ หารนําทรัพย์สนิ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยไปใช้ โดยมิชอบ หรื อโดยไม่มีอํานาจ
สําหรับการตรวจสอบภายใน ซึ*งเป็ นส่วนสําคัญของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ ทํา
หน้ า ที* ต รวจสอบการปฏิ บัติ ต ามระบบการควบคุม ภายในของกิ จ กรรมต่า งๆ ตามแผนตรวจสอบที* ไ ด้ รั บ อนุมัติ จ าก
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื*อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิ ผลของการควบคุมภายในที*ได้ จัดวางไว้ และ
รายงานผลให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจําทุกไตรมาส ซึ*งผลการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบในปี 2557 ไม่
พบรายการที*เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การทุจริ ต หรื อมีสิ*งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที*สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน หรื อฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรื อกฎหมายที*เกี*ยวข้ องกับบริ ษัทฯ
การบริหารจัดการความเสี-ยง

คณะกรรมการบริ หารความเสี*ยงของบริ ษัทฯ เป็ นผู้กําหนดนโยบาย และกระบวนการบริ หารความเสี*ยงให้ ฝ่าย
จัดการนําไปปฏิบตั ิ ฝ่ ายจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบในการกําหนด วิเคราะห์ ประเมินผล และออกแบบระบบงาน โดยนําปั จจัย
เสี*ยง ที*คํานึงถึงปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก ซึ*งการวางแผนการดําเนินธุรกิจหรื อการปฏิบตั ิงาน จะคํานึงถึงปั จจัย
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เสี*ยงดังกล่าว ทังนีเพื*อช่วยให้ ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที*มีจุดควบคุม เพื*อควบคุมความเสี*ยงให้ อยู่ในระดับที*
องค์กรยอมรับได้ โดยรายละเอียดปั จจัยความเสีย* งได้ มีการระบุไว้ แล้ ว
ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการบริ หารความเสีย* งและสํานักบริ หารความเสี*ยงและพัฒนาระบบได้ จดั ให้ มีการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนากิจกรรมการบริ หารความเสีย* ง ดังนี
1. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณแนวปฏิบตั ิทดี* ีในการดําเนินการธุรกิจ และนโยบายการให้
ข้ อมูลการกระทําผิด และการทุจริ ต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล
2. ทบทวนนโยบายแนวทางและคูม่ ือการบริ หารความเสีย* ง
3. จัดทําเนือหาเพื*อเป็ นเครื* องมือในการให้ การอบรม เรื* องการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณแนวปฎิบตั ิที*ดีใน
การดําเนินการธุรกิจ และนโยบายการให้ ข้อมูลการกระทําผิดและการทุจริ ต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล
4. อบรมผู้บริ หารและพนักงานทัง 7 สถานประกอบการตามเนือหาที*กล่าวถึงข้ างต้ น
5. ประเมินโอกาสความเสีย* งของทุจริ ต ที*อาจจะเกิดขึนทัง 7 สถานประกอบการ
6. กําหนดสาเหตุความเสีย* ง และผู้รับผิดชอบความเสีย* งตามสายงานสําหรับแต่ละปั จจัยเสีย* งประจํา ปี 2557 ที*
ผ่านพิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ หารความเสีย* ง
7. จัดทํา แผนสนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินปั จจัยเสีย* งใหม่ ประจําปี 2557 พร้ อมทังจัดหาแนวทางและ
มาตรการในการตอบสนองต่อความเสีย* งเบืองต้ น เพื*อใช้ เป็ นแนวทางในการร่วมจัดทํารายงานสรุปสถานะความเสีย* งครังที*
1 / 2557
8. ประชุมเตรียมการให้ สาํ นักบริหารความเสีย* งฯลงพืนที*ปฎิบตั งิ านทัง 7 สถานประกอบการตามแผนสนับสนุน
ข้ างต้ น
9. สนับสนุนจัดทํารายงานสรุปสถานะความเสีย* งประจําปี 2557 รวมสามครังให้ กบั ผู้รับผิดชอบความเสีย* งตาม
สายงานของกลุม่ บริ ษัททัง 7 สถานประกอบการ
10. สรุปรายงานสถานะความเสี*ยงประจําปี 2557 ของกลุม่ บริ ษัทต่อคณะกรรมการของบริ ษัท โดยแสดงข้ อมูล
รายการความเสี*ยงที*คงที* ความเสี*ยงที*ลดลง และความเสี*ยงที*เพิ*มขึน พร้ อมทังสาเหตุอย่างละเอียดเพื*อให้ ฝ่ายจัดการ
นําไปดําเนินการและวางแผนให้ เหมาะสมต่อไป
นอกจากนันคณะกรรมการบริ หารความเสี*ยง ได้ พิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในและแนวทางการ
บริ หารความเสี*ยงตามแนวคิด COSO – ERM และการประเมินความเสี*ยงในเรื* องทุจริ ตขององค์กร โดยใช้ ข้อมูลพืนฐาน
จาก นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ แนวปฎิบตั ิที*ดีในการดําเนินธุรกิจ และนโยบายการให้ ข้อมูลการกระทํา
ผิด และการทุจริ ต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล ผลการพิจารณา คณะกรรมการบริ หารความเสี*ยงมีความเห็น
ว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริ ษัทอยู่ในเกณฑ์ ที*องค์กรยอมรับได้ และยังสามารถพัฒนาการบริ หารความเสี*ยง
ให้ สอดคล้ องกับการกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและส่วนงานต่างๆอีกด้ วย
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12. รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันทีเ* ปิ ดเผยในส่วนนีเป็ นรายการระหว่างกันในระหว่างปี 2557 และ 2556 สินสุดวันที* 31 ตุลาคม ของแต่ละปี ประกอบด้ วย รายการระหว่างบริษัท และบริ ษัทย่อย กับบริษัท
ร่วมและบุคคลที*อาจมีความขัดแย้ ง ดังต่อไปนี
ลักษณะความสัมพันธ์ ของบริษัทที-เกี-ยวข้ องกัน สิน4 สุดวันที- 31 ตุลาคม 2557
บริ ษัทย่อย
บริษัททีม รี ายการระหว่ างกัน

บริ ษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนําตาลทรายและ
กากนําตาล
บริ ษทั โรงงานนําตาลนิวกรุ งไทย จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนําตาลทรายและ
กากนําตาล
บริ ษทั นําตาลนิวกว้างสุ น้ หลี จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนําตาลทรายและ
กากนําตาล
บริ ษทั เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จํากัด
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รี สอร์ท รวมทัง
จัดสรรที,ดินเพื,อการเกษตรและเป็ นศูนย์ฝึกอบรม
สัมมนา และอาคารสํานักงานให้เช่า

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั ถือหุ ้นในบริ ษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด ในอัตราส่ วนร้อยละ 90.21 ทังนี มีบุคคลที, อาจมีความขัดแย้งของบริ ษทั ถือหุ ้นอยู่
ซึ, งได้แก่ผเู ้ กี,ยวข้องกับกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ อยู่ร้อยละ 9.79 ซึ, งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนัน รายการระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ไม่ถือว่าเป็ นรายการที,ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
บริ ษทั ถือหุ น้ ในบริ ษทั โรงงานนําตาลนิ วกรุ งไทย จํากัด ในอัตราส่ วนร้อยละ 95.78 ทังนี มีบุคคลที,อาจมีความขัดแย้งของบริ ษทั
ถือหุน้ อยู่ ซึ, งได้แก่ผเู ้ กี,ยวข้องกับกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 4.22 ซึ, งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนัน รายการระหว่างบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยไม่ถือว่าเป็ นรายการที,ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
บริ ษทั ถือหุน้ ในบริ ษทั นําตาลนิวกว้างสุ น้ หลี จํากัด ในอัตราส่ วนร้อยละ 98.61 ทังนี มีบุคคลที,อาจมีความขัดแย้งของบริ ษทั ถือหุ น้
อยู่ ซึ, งได้แก่ผเู ้ กี,ยวข้องกับกรรมการบริ ษทั ถือหุ น้ อยู่ร้อยละ 1.39 ซึ, งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดังนัน รายการระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย ไม่ถือว่าเป็ นรายการที,ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
บริ ษทั ถือหุ น้ ในบริ ษทั เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จํากัดในอัตราส่ วนร้อยละ 40.77 บริ ษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด ถือหุ น้ ร้อยละ 55.70
ทังนี มีบุคคลที,อาจมีความขัดแย้งของบริ ษทั ถือหุ น้ อยู่ ซึ, งได้แก่ผเู ้ กี,ยวข้องกับกรรมการบริ ษทั ถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 0.91 ซึ, งน้อยกว่า
ร้อยละ 10 ดังนัน รายการระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่ถือว่าเป็ นรายการที,ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
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บริษัททีม รี ายการระหว่ างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรื อและคลังสิ นค้า รวมทัง
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง จํากัด
ประกอบธุรกิจตัวแทนในการส่ งออกนําตาลทราย

เป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ถื อหุ ้นร้ อยละ 23.82 ผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่และกรรมการถื อหุ ้นอยู่ร้อยละ 38.36 และมี กรรมการร่ วมกันคื อ
นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์

บริ ษทั นําตาลสะหวันนะเขด จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนําตาลทรายและ
กากนําตาล และดําเนินกิจการทางการเกษตร
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนําตาลทรายและ
กากนําตาล
Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจเพาะปลูกอ้อย

เป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 33.87 บริ ษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด ถือหุน้ ร้อยละ 23.11 บริ ษทั โรงงานนําตาลนิ วกรุ งไทย
จํากัด ถือหุ ้นร้อยละ 16.04 และบริ ษทั นําตาลนิ วกว้างสุ ้นหลี จํากัด ถือหุ น้ ร้อยละ 9.60 ทังนี มีกรรมการร่ วมกันคื อ นายจํารู ญ ชิ น
ธรรมมิตร์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกลุ นายสุ ขมุ โตการัณยเศรษฐ์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์
บริ ษทั ถือหุ น้ ใน บริ ษทั นําตาลสะหวันนะเขด จํากัด ในอัตราส่ วนร้อยละ 98.49 ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ใหญ่และกรรมการของบริ ษทั ถือหุ น้
ในบริ ษทั ย่อย ดังนัน รายการระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่ถือว่าเป็ นรายการที,ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
บริ ษทั ถือหุ น้ ใน Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ในอัตราส่ วนร้อยละ 80 ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ใหญ่และกรรมการของบริ ษทั ถือหุน้
ในบริ ษทั ย่อย ดังนัน รายการระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่ถือว่าเป็ นรายการที,ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
บริ ษทั ถือหุ น้ ทางอ้อมใน Koh Kong Plantation Co., Ltd. ในอัตราส่ วนร้อยละ 80 ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ใหญ่และกรรมการของบริ ษทั ถือ
หุน้ ในบริ ษทั ย่อย ดังนัน รายการระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่ถือว่าเป็ นรายการที,ตอ้ งเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน

บริ ษัทร่วม
บริษัททีม รี ายการระหว่ างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั แชมเปี ยนฟอร์เมเตชัน, จํากัด
เป็ นบริ ษทั ร่ วม โดยบริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 32.50 ผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่และกรรมการซึ, งถือเป็ นบุคคลที, อาจมีความขัดแย้ง ถือหุ ้นอยู่ร้อยละ
ประกอบธุรกิจผลิตกรดกลูตามิค ผงชูรส (ปัจจุบนั 18.00 ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่อื,น ได้แก่กลุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวัน และมีกรรมการร่ วมกับบริ ษทั คือ นายจํารู ญ ชินธรรมมิตร์
บริ ษทั มิได้มีธุรกรรม แต่เสมือนบริ ษทั โฮลดิง เข้า นายสุ ขมุ โตการัณยเศรษฐ์ และนายธวัทชัย โรจนะโชติกลุ
ไปถือหุ น้ ในบริ ษทั จันทบุรีสตาร์ช จํากัด ซึ, งผลิต
แป้ งมัน)
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บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทที*เกี*ยวข้ องกัน
บริษัททีม รี ายการระหว่ างกัน

บริ ษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จํากัด
เป็ นผูส้ นับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศให้แก่บริ ษทั และบริ ษทั ในกลุ่ม
บริ ษทั ราชาเซรามิค จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
เซรามิค
บริ ษทั ราชาชูรส จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผงชูรส
บริ ษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนายหน้า
อสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั เค เค วูด้ อินดัสตรี จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตสิ นค้าแปรรู ป
บริ ษทั อมาโก้ จํากัด
ประกอบธุรกิจจําหน่ายยากําจัดศัตรู พืช
บริ ษทั สหมิตรเครื, องกล จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจจําหน่ายวัตถุดิบ เครื, องจักรและ
อุปกรณ์สาํ หรับโรงงานอุตสาหกรรม

แบบ 56 - 1

ลักษณะความสัมพันธ์

เป็ นบริ ษทั ที,เกี,ยวข้องกันโดยบริ ษทั ราชาเซรามิค จํากัดถือหุน้ ร้อยละ 50 และบริ ษทั ราชาชูรส จํากัด ถือหุน้ ร้อยละ 50 ทังนี
มีกรรมการร่ วมกับบริ ษทั คือ นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
เป็ นบริ ษทั ที,ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 51.31 และมีกรรมการร่ วมกับบริ ษทั คือ นายจํารู ญ ชินธรรมมิตร์
นายสุ ขมุ โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกลุ นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ\ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์
เป็ นบริ ษทั ที,ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 47.10 และมีกรรมการร่ วมกับบริ ษทั คือ นายจํารู ญ ชินธรรมมิตร์
นายสุ ขมุ โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกลุ และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์
เป็ นบริ ษทั ที,ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 78.50 และมีกรรมการร่ วมกับบริ ษทั คือ นายจํารู ญ ชินธรรมมิตร์
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ และนายประภาส ชุติมาวรพันธ์
เป็ นบริ ษทั ที,ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 93.01 ไม่มีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที,ผถู ้ ือหุน้ ใหญ่และกรรมการถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 100 ไม่มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกับบริ ษทั คือ นายพรศิลป์ แต้มศิริชยั และนายการุ ณ กิตติสถาพร
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บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

12.1 รายละเอียดรายการระหว่ างกัน
12.1.1.

รายการซือ4 -ขายสินค้ าและบริการตามปกติของธุรกิจ รวมถึงปริมาณรายการคงค้ าง (สําหรับปี สิน4 สุดวันที- 31 ตุลาคม 2557 และ 2556)

ผู้ซือ4 / ผู้รับบริ การ

บริ ษัท ราชาชูรส จํากัด

บริ ษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จํากัด

ผู้ขาย / ผู้ให้ บริ การ

ลักษณะรายการ / เงื-อนไขทีสําคัญ

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด
(มหาชน)

- ขายกากนําตาล
- ยอดคงค้ างเงินรับล่วงหน้ าค่าสินค้ า

-

บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด

- ขายนําตาลทราย

-

บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด

28,398

28,690 บริ ษัท และบริ ษัทย่อยขายกากนําตาลให้ บริ ษัท ราชาชูรส จํากัด เพื*อนําไปใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิต ซึง* การขาย
สินค้ าดังกล่าวเป็ นไปตามธุรกิจปกติของกลุม่ บริ ษัท ราคาที*คดิ ระหว่างกันเป็ นราคาตลาดซึง* มีเงื*อนไขเป็ นไปตาม
1,396
การค้ าปกติทวั* ไป และบริ ษัทย่อยรับจ้ างปรับปรุ งเครื* องจักรให้ บริ ษัท ราชาชูรส จํากัด ราคาที*คิดระหว่างกันเป็ น
29 ราคาต้ นทุน รวมกับค่าบริ หารจัดการ

2,420

-

- ลูกหนีอื*น

2,589

-

265

246

28,088

-

บริ ษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์
เทรดดิง จํากัด

- ขายนําตาลทราย

บริ ษัท นําตาลนิวกว้ างสุ้นหลี
จํากัด

- ขายกากนําตาล
- ลูกหนีการค้ า

31

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด
(มหาชน)

- ค่าสินค้ าอื*นๆ เช่น ค่าพัสดุ อะไหล่

75

- ลูกหนีการค้ า ได้ แก่ ค่าขายพัสดุ

36

บริ ษัท ราชาชูรส จํากัด

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

- รับจ้ างปรับปรุ งเครื* องจักร

- ลูกหนีอื*น ได้ แก่ ค่านําดิบ
บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด
(มหาชน)

มูลค่ าของรายการ
(พันบาท)
31 ต.ค.
31 ต.ค.
57
56

- ค่าเคมีภณ
ั ฑ์ และค่านําดื*ม

3
1,104

127 บริ ษัทขายสินค้ าอื*นๆ ได้ แก่ พัสดุ อะไหล่ ให้ แก่ บริ ษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จํากัด เพื*อนําไปใช้ ในการผลิต โดย
ราคาที*ขายเป็ นไปตามราคาต้ นทุน รวมกับค่าบริ หารจัดการ
27
14

- เจ้ าหนีการค้ า ได้ แก่ ค่าเคมีภณ
ั ฑ์

243

- เจ้ าหนีอื*น ได้ แก่ ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด

54

237 กลุ่มบริ ษัทซือสินค้ าเคมี ภัณฑ์ ได้ แก่ โซดาไฟ และกรดเกลือ จากบริ ษัทราชาชูรส จํ ากัด เพื* อใช้ สําหรั บล้ า ง
เครื* องจักรภายในโรงงานนําตาล โดยบริ ษัทได้ มีการเปรี ยบเทียบราคาขายกับคูค่ ้ ารายอื*น ผลปรากฏว่าราคาขาย
ของบริ ษัท ราชาชูรส จํากัด ตํ*ากว่า เนื*องจากเคมีภณ
ั ฑ์เป็ นผลพลอยได้ จากการผลิตของบริ ษัท ราชาชูรส จํากัด
12

- ค่าเคมีภณ
ั ฑ์ และค่านําดื*ม

23

488
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บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ผู้ซือ4 / ผู้รับบริ การ

ผู้ขาย / ผู้ให้ บริ การ

แบบ 56 - 1
ลักษณะรายการ / เงื-อนไขทีสําคัญ

- เจ้ าหนีอื*น ได้ แก่ ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด

มูลค่ าของรายการ
(พันบาท)
31 ต.ค.
31 ต.ค.
57
56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

-

2

- ค่าเคมีภณ
ั ฑ์ และค่านําดื*ม

23

58

- ค่าเคมีภณ
ั ฑ์ และค่านําดื*ม

84

20

2

8

- ค่าบริ การเพื*อส่งออก

4,276

3,288

บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด

- ค่าบริ การเพื*อส่งออก

2,411

2,464

บริ ษัท โรงงานนําตาลนิวกรุ งไทย
จํากัด
บริ ษัท นําตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด

- ค่าบริ การเพื*อส่งออก

4,203

4,261

- ค่าบริ การเพื*อส่งออก

770

297

Koh Kong Sugar Industry Co.,
Ltd.
บริ ษัท นําตาลสะหวันนะเขด จํากัด

- ค่าบริ การเพื*อส่งออก

-

830

- ค่าบริ การเพื*อส่งออก

-

301

บริ ษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด

- ค่าบริ การเพื*อส่งออก

-

741

บริ ษัท โรงงานนําตาลนิวกรุ งไทย
จํากัด
บริ ษัท นําตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด

- เจ้ าหนีอื*น ได้ แก่ ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด
บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด
(มหาชน)

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด
(มหาชน)

บริ ษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ ต
เทรดดิง จํากัด

บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย

- ค่าฝากสินค้ าและขนถ่ายนําตาล
เพื*อส่งออก
- รายได้ อื*น ได้ แก่ ค่าส่วนลด
- เจ้ าหนีอื*น

บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด

32,942

- ค่าฝากสินค้ าและขนถ่ายนําตาล

1,333

ตามพรบ.อ้ อยและนํ าตาล การส่งออกนําตาลต้ องทําผ่านบริ ษัทที*สํานักงานคณะกรรมการอ้ อยและนํ าตาล
ทราย (กอน.) อนุญาตเท่านัน กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด จึงได้ ตงบริ
ั ษัท เค เอส แอล
เอ็กซ์ปอร์ ต เทรดดิง จํากัด ขึนมา เพื*อเป็ นตัวแทนจัดการสินค้ าและดําเนินการเรื* องเอกสารการส่งออกเท่านัน
โดยบริ ษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ ต เทรดดิง จํากัด คิดค่าบริ การกับบริ ษัทในกลุ่มตามปริ มาณสินค้ า ซึง* เป็ นไป
ตามราคาทุน รวมค่าบริ หารจัดการ

40,675 บริ ษัทมีความจําเป็ นที*ต้องใช้ ทา่ เทียบเรื อ และบริ การขนถ่ายนําตาลเพื*อส่งออกให้ กลุม่ โรงงานนําตาล บริษัท
ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล จํากัด (มหาชน) กําหนดค่าบริ การฝากสินค้ าและค่าขนถ่ายนําตาลเพื*อส่งออก จาก
ปริ มาณสินค้ าและระยะเวลาการฝาก ซึง* เป็ นไปตามราคาตลาดและมีเงื*อนไขเป็ นไปตามการค้ าปกติทวั* ไป
1,840

487

138

24,638

12,922

เพื*อส่งออก
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บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ผู้ซือ4 / ผู้รับบริ การ

ผู้ขาย / ผู้ให้ บริ การ

แบบ 56 - 1
ลักษณะรายการ / เงื-อนไขทีสําคัญ

- รายได้ อื*น ได้ แก่ ค่าส่วนลด

มูลค่ าของรายการ
(พันบาท)
31 ต.ค.
31 ต.ค.
57
56

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

1,982

-

186

-

13,433

31,976

705

-

- ลูกหนีอื*น

70

-

- เจ้ าหนีอื*น

509

-

11,338

6,445

1,719

61

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

4,310

5,226

- ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า

147

210

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

2,018

1,692

- ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า

50

58

บริ ษัท โรงงานนําตาลนิวกรุ งไทย
จํากัด

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

2,995

3,731

- ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า

124

142

บริ ษัท นําตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

1,735

1,372

- ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า

46

54

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

22

57

- เจ้ าหนีอื*น
บริ ษัท โรงงานนําตาลนิวกรุ งไทย
จํากัด

- ค่าฝากสินค้ าและขนถ่ายนําตาล
เพื*อส่งออก
- รายได้ อื*น ได้ แก่ ค่าส่วนลด

บริ ษัท นําตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด

- ค่าฝากสินค้ าและขนถ่ายนําตาล
เพื*อส่งออก
- รายได้ อื*น ได้ แก่ ค่าส่วนลด

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด

บริ ษัท เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต

บริ ษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็น
เตอร์ จํากัด

บริ ษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จํากัด ได้ จดั ตังขึนเพื*อเป็ นศูนย์ บริ การคอมพิวเตอร์ ให้ บริ การภายในกลุ่ม
บริ ษัท บริ ษัทมีการกําหนดราคาค่าบริ การระหว่างกันโดยคํานวณจากต้ นทุนเงินลงทุนและการดําเนินงานของ
บริ ษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จํากัด และนําตัวเลขที*ได้ มาจัดสรรเพื*อคิดค่าบริ การตามปริ มาณการใช้ งาน
จริ งของแต่ละบริ ษัท

หน้ า 88

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ผู้ซือ4 / ผู้รับบริ การ

ผู้ขาย / ผู้ให้ บริ การ

จํากัด
บริ ษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรด
ดิง จํากัด
บริ ษัท นําตาลสะหวันนะเขด จํากัด
Koh Kong Sugar Industry Co.,
Ltd.
Koh Kong Plantation Co., Ltd.
บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด

บริ ษัท โรงงานนําตาลนิวกรุ งไทย
จํากัด

บริ ษัท สหมิตรเครื* องกล จํากัด
(มหาชน)

แบบ 56 - 1
ลักษณะรายการ / เงื-อนไขทีสําคัญ

มูลค่ าของรายการ
(พันบาท)
31 ต.ค.
31 ต.ค.
57
56

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

205

179

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

531

444

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

685

471

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

157

135

- ค่าเคมีภณ
ั ฑ์และอะไหล่เครื* องจักร

6,424

- เจ้ าหนีอื*น ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด

3,390

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

- ค่าเคมีภณ
ั ฑ์และอะไหล่เครื* องจักร

-

7,328 บริ ษัทซือเคมีภณ
ั ฑ์และอะไหล่เครื* องจักรจากบริ ษัท สหมิตรเครื* องกล จํากัด (มหาชน) เพื*อใช้ ในการผลิตนําตาล
บริ ษัทได้ มีการเปรี ยบเทียบราคาขายกับคู่ค้ารายอื*น ผลปรากฏว่าราคาขายของบริ ษัทสหมิตรเครื* องกล จํากัด
126
(มหาชน) ตํ*ากว่า
1,546

- เจ้ าหนีอื*น ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด

-

1,406

- ค่าเคมีภณ
ั ฑ์และอะไหล่เครื* องจักร

-

24

หน้ า 89

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

12.1.2.

แบบ 56 - 1

ค่ าเช่ าพืน4 ที- (สําหรับปี สิน4 สุดวันที- 31 ตุลาคม 2557 และ 2556)
ผู้ให้ เช่ า

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ผู้เช่ า
บริ ษัท อ่อนนุชก่อสร้ าง จํากัด

บริ ษัท ราชาเซรามิค จํากัด

บริ ษัท เค.เอส.แอล. ไอทีเซ็นเตอร์
จํากัด
บริ ษัท อมาโก้ จํากัด

บริ ษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จํากัด

บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด

บริ ษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิง
จํากัด

ลักษณะรายการที-สําคัญ
เช่าพืนที*สํานักงาน 202.84 ตารางเมตร
และที*จอดรถ ตารางเมตรละ 300 และ 250 บาท ตามลําดับ
ต่อสัญญาทุก 1 ปี (01/09/57-31/08/58)
เช่าพืนที*สํานักงาน 495.54 ตารางเมตร
และที*จอดรถ ตารางเมตรละ 300 และ 242 บาท ตามลําดับ
ต่อสัญญาทุก 1 ปี (01/01/57 - 31/12/57)
เช่าพืนที*สํานักงาน 432.62 และ 202.84 ตารางเมตร
ตามลําดับ และที*จอดรถ ตารางเมตรละ 300 และ 200 บาท
ตามลําดับ ต่อสัญญาทุก 1 ปี (01/08/57 – 30/07/58)
เช่าที*ดนิ 536 ตารางเมตร ราคา 1,996 บาทต่อเดือน อายุ
สัญญา 20 ปี (01/02/47-31/01/67) ราคาปรับขึน 10 % ทุกๆ
3 ปี
เช่าที*ดนิ 1,728 ตารางวา ราคา 99,220 และ 90,200 บาทต่อ
ปี ตามลําดับ ต่อสัญญาทุก 3 ปี (15/01/57-14/01/60) ราคา
ปรับขึน 10 % ทุกๆ 3 ปี
เช่าพืนที*สํานักงาน พร้ อมเฟอนิเจอร์ 30.00 ตารางเมตร
ตารางเมตรละ 300 บาท ต่อสัญญา ทุก1 ปี (01/09/5731/08/58)

มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
31 ต.ค. 57
31 ต.ค. 56
730
619 บริ ษัทให้ พืนที*เช่าแก่บริ ษัทในกลุม่ เป็ นระยะเวลานานแล้ ว
เนื*องจากต้ องการให้ บริษัทในกลุม่ ตังสํานักงานในพืนที*
เดียวกัน เพื*อสะดวกในการบริ หารจัดการ โดยคิดค่าเช่า
1727
1,440 ตามราคาตลาดและมีเงื*อนไขเป็ นไปตามการค้ าปกติ
ทัว* ไป ณ วันที*เริ*มทําสัญญาเช่าครังแรก โดยเงื*อนไขต่างๆ
ที*เกี*ยวกับการเช่าพืนที*และทรัพย์สนิ ได้ กําหนดให้ เป็ นไป
896
609 ตามสัญญาที*ตกลงร่ วมกันโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
บริ ษัทเป็ นสําคัญ
23

23

97

90

108

108 บริ ษัทให้ พืนที*เช่าแก่บริ ษัทในกลุม่ เป็ นระยะเวลานานแล้ ว
เนื*องจากต้ องการให้ บริษัทในกลุม่ ตังสํานักงานในพืนที*
เดียวกัน เพื*อสะดวกในการบริ หารจัดการ โดยคิดค่าเช่า
ตามราคาตลาด และมีเงื*อนไขเป็ นไปตามการค้ าปกติ
ทัว* ไป ณวันที*เริ* มทําสัญญาเช่าครังแรก โดยเงื*อนไขต่างๆ
ที*เกี*ยวกับการเช่าพืนที*และทรัพย์สนิ ได้ กําหนดให้ เป็ นไป
ตามสัญญาที*ตกลงร่ วมกันโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
บริ ษัทเป็ นสําคัญของบริษัทเป็ นสําคัญ

หน้ า 90

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ผู้ให้ เช่ า

บริ ษัท แชมเปี ยนเฟอร์ เมนเตชัน* จํากัด

แบบ 56 - 1
ผู้เช่ า

บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด

ลักษณะรายการที-สําคัญ

ค่าเช่าที*ดนิ 270 ไร่ ราคาไร่ ละ 740 บาท ต่อสัญญาทุก 3 ปี
(04/08/56 - 03/08/59)

มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
31 ต.ค. 57
31 ต.ค. 56
200

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

163 บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด เช่าที*ดนิ ของบริ ษัท แชม
เปี ยนฟอร์ เมนเตชัน* จํากัด เพื*อใช้ เป็ นแปลงทดลองปลูก
และวิจยั พันธุ์อ้อย ซึง* ค่าเช่าเป็ นไปตามราคาที*ตกลง
ร่ วมกัน

หน้ า 91

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

12.1.3.

แบบ 56 - 1

เงินกู้ยมื / เงินให้ ก้ ูยมื ระหว่ างบริษัท บริษัทย่ อยจากบริษัทย่ อย บริษัทที-เกี-ยวข้ องกัน (สําหรับปี สิน4 สุดวันที- 31 ตุลาคม 2557 และ 2556)
หน่วย : พันบาท

ผู้ก้ ู
บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม
จํากัด

ผู้ให้ ก้ ู

ยอดยกมา
1 พ.ย. 56

บริ ษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ ต
เทรดดิง จํากัด

-

สําหรั บปี สิน4 สุดวันที- 31 ตุลาคม 2557
กู้เพิ-ม
ชําระคืน
ยอดคงเหลือ
ระหว่ างงวด
ระหว่ างงวด
31 ต.ค. 57
764,480

(764,480)

-

ดอกเบีย4 จ่ าย

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

7,014

บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัดได้ รับการสนับสนุนทางการเงิน
ผ่านบริ ษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ ต จํากัด ซึง* เป็ นบริ ษัทที*จดั ตังขึน
ตามระเบียบข้ อบังคับของราชการในเรื* องการส่งออกนํ าตาล โดย
บริ ษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ ต จํากัด ทําหน้ าที*เป็ นบริ ษัทตัวกลาง
(ผู้ก้ )ู ในการขอวงเงินสินเชื*อเพื*อธุรกรรมการส่งออกกับทางธนาคาร
และปล่อยกู้ต่อให้ แก่ โรงงานบริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํ ากัด
โดยบริ ษัทประจวบอุตสาหกรรม จํากัด จะวางคําประกันเงินกู้กับ
ธนาคารด้ วยนําตาลที*จะส่งออก และนําตัวสัญญาใช้ เงินมาวางเพื*อ
เป็ นหลักประกันที*บริ ษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ ต เทรดดิง จํากัด
ทังนี หลักประกันดังกล่าวครอบคลุมวงเงินสินเชื* อ และไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมในการคําประกันวงสินเชื*อระหว่างกัน

หน้ า 92

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

หน่ วย : พันบาท
สําหรั บปี สิน4 สุดวันที- 31 ตุลาคม 2556
ผู้ก้ ู
บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด

ผู้ให้ ก้ ู

ยอดยกมา
1 พ.ย. 55

กู้เพิ-ม
ระหว่ างงวด

ชําระคืน
ระหว่ างงวด

ยอดคงเหลือ
31 ต.ค 56

ดอกเบีย4 จ่ าย

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

บริ ษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ ต
เทรดดิง จํากัด

-

657,020

(657,020)

-

3,138

บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํ ากัดได้ รั บการสนับสนุนทาง
การเงิ นผ่ า นบริ ษั ท เค เอส แอล เอ็ ก ซ์ ป อร์ ต จํ า กัด ซึ*ง เป็ น
บริ ษัทที*จดั ตังขึนตามระเบียบข้ อบังคับของราชการในเรื* องการ
ส่งออกนําตาล โดยบริ ษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ ต จํากัด ทํา
หน้ า ที*เ ป็ นบริ ษั ทตัว กลาง (ผู้ก้ ู) ในการขอวงเงิ นสินเชื* อ เพื* อ
ธุ ร กรรมการส่ง ออกกับ ทางธนาคาร และปล่ อ ยกู้ต่ อ ให้ แ ก่
โรงงานบริ ษั ท ประจวบอุ ต สาหกรรม จํ า กั ด โดยบริ ษั ท
ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด จะวางคําประกันเงินกู้กบั ธนาคาร
ด้ วยนํ าตาลที*จะส่งออก และนํ า ตัวสัญ ญาใช้ เงินมาวางเพื* อ
เป็ นหลักประกันที* บริ ษั ท เค.เอส.แอล. เอ็ก ซ์ป อร์ ต เทรดดิง
จํากัด ทังนีหลักประกันดังกล่าวครอบคลุมวงเงินสินเชื*อ และ
ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการคําประกันวงสินเชื*อระหว่างกัน
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นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ที*ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเกี*ยวกับรายการระหว่างกันดังนี
กรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณารายการระหว่างกันของบริ ษัทในช่วงที*ผา่ นมา และได้ ให้ ความเห็นว่า เป็ นรายการที*มี
ความจําเป็ นและสมเหตุสมผลในการทํารายการ ซึง* รายการที*เป็ นรายการค้ าตามปกติของการดําเนินธุรกิจนัน บริ ษัทได้ กําหนด
ราคาตามราคาตลาด
นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
1. รายการค้ าตามปกติของการดําเนินธุรกิจ เช่น การใช้ ทา่ เรื อและคลังสินค้ าของบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด
(มหาชน) และการซือขายนําตาลระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รายการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ในอนาคต ซึ*งบริ ษัทจะ
ดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ และราคาที*คิดต้ องเป็ นไปตามราคาตลาด
2. รายการเช่ าพืน4 ที-และทรัพย์ สิน จะเป็ นไปตามราคาตลาด และเป็ นราคาค่าเช่าที*เท่ากับการให้ บคุ คลอื*นเช่า
3. รายการซือ4 ขายทรัพย์ สินและเงินลงทุน รายการซือขายทรัพย์สนิ และเงินลงทุนของบริ ษัท เป็ นรายการเพิ*มทุนเพื*อ
รักษาสัดส่วนการถือหุ้นและการลงทุนเพื*อขยายธุรกิจปั จจุบนั ที*มีอยู่และธุรกิจในอนาคต ซึ*งนโยบายที*ซือขาย
ทรัพย์สินระหว่างกัน และการซือขายเงินลงทุนระหว่างกัน จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ และจะ
กระทําเท่าที*จําเป็ นและเหมาะสม
4. รายการกู้ยมื เงินกับบุคคลที-อาจมีความขัดแย้ ง การกู้ยืมเงินกับบุคคลที*อาจมีความขัดแย้ ง บริ ษัทจะกระทําเท่าที*
จําเป็ นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ
5. รายการพิเศษอื-นๆ เป็ นรายการอื*นๆ นอกเหนือจากข้ อ 1-4
รายการระหว่างกันของบริ ษัทหรือบริ ษัทย่อยเกิดขึนกับบุคคลที*อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื*นใดในอนาคต บริ ษัทจะได้ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี*ยวกับความ
จําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน ในกรณีที*คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กันที*อาจเกิดขึน บริ ษัทจะได้ ให้ ผ้ เู ชี*ยวชาญอิสระ หรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี*ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื*อนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ทังนี รายการระหว่างกันที*อาจเกิดขึนในอนาคตนัน
คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง* หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอด
ถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี*ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกี*ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สนิ ที*สาํ คัญ
ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย นอกจากนี บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุงบการเงินที*ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (56-1) ในปี ต่อๆไป
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โครงสร้ างการถือหุ้นที-มีบุคคลที-อาจมีความขัดแย้ งถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 10
จากโครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทและบริ ษัทย่อยในปั จจุบนั ที*บริ ษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดย
บุคคลที*อาจมีความขัดแย้ งเกินกว่าร้ อยละ 10 นันมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน) มีบคุ คลที*อาจมีความขัดแย้ งของบริ ษัทถือหุ้นอยู่จํานวนร้ อยละ
38.36 โครงสร้ างการถือหุ้นนีเกิดขึนมานานแล้ ว โดยที* นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ และครอบครัว ได้ เข้ าไปถือ
หุ้นบริ ษัทไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน) เป็ นลักษณะการลงทุนส่วนตัว และไม่ได้ ถือแทนบริ ษัท ส่วน
บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน) จํานวนร้ อยละ
23.82 และไม่มีนโยบายที*จะลงทุนเพิ*ม ดังนันจึงไม่สามารถที*จะปรับโครงสร้ างได้ และมิได้ ให้ กรรมการของ
บริ ษัทขายหุ้นนันให้ กับบริ ษัท (ทังนี การที*กรรมการของบริ ษัทซือหุ้นในบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํ ากัด
(มหาชน) เป็ นการลงทุนส่วนตัว ไม่เกี* ยวข้ องกับบริ ษัท) นอกจากนี ผู้ถือหุ้นและกรรมการไม่มีแรงจูงใจที*จะ
กระทําการใดๆ เพื*อถ่ายเทผลประโยชน์ไปที*บริ ษัทใดบริ ษัทหนึ*ง เนื*องจากผู้ถือหุ้นและกรรมการส่วนใหญ่ของ
บริ ษัท ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน) นอกจากนีในบริ ษัท ไทยชูการ์
เทอร์ มิเนิลจํากัด (มหาชน) ซึง* เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยังมีกรรมการอีกหลาย
ท่านที*มาจากบริ ษัทนําตาลอื*นๆ ดังนัน จึงมีการคานอํานาจกันภายในอยู่แล้ วในทัง 2 บริ ษัท ทําให้ การทํา
รายการระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน) เป็ นไปตามราคาและกลไกทางการตลาด
ซึง* จะก่อให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุดกับทังสอง บริ ษัท
2. บริ ษัท แชมเปี ยนเฟอร์ เมนเตชัน* จํากัด มีบคุ คลที*อาจมีความขัดแย้ งของบริ ษัทถือหุ้นอยู่จํานวนร้ อยละ 18.00
ผู้ถือหุ้นใหญ่อื*น ได้ แก่กลุม่ นักธุรกิจชาวไต้ หวัน ทังนี บริ ษัท แชมเปี ยนเฟอร์ เมนเตชัน* จํากัด เดิมมิได้ มีธุรกรรม
อะไรยกเว้ นมีที*ดินให้ เช่า ต่อมาในปลายปี 2547 บริ ษัท แชมเปี ยนเฟอร์ เมนเตชั*น จํากัด ได้ เข้ าลงทุนในธุรกิจ
แป้งมันซึง* เป็ นธุรกิจที*ไม่เกี*ยวข้ องกับธุรกิจนําตาล โดยลงทุนเพื*อหวังผลตอบแทนให้ รูปเงินปั นผล ในอนาคต
จะเห็นได้ ว่า โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปั จจุบนั ที*บางบริ ษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที*อาจมี
ความขัดแย้ งเกินกว่าร้ อยละ 10 นัน เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ*งในปั จจุบนั บริ ษัทพยายามที*จะปรับโครงสร้ างให้ มีความ
ขัดแย้ งกันน้ อยที*สดุ ทังนี บริ ษัทมีนโยบายเกี* ยวกับการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมในอนาคต โดยบริ ษัทจะเข้ าลงทุน
โดยตรงด้ วยตัวเอง และไม่ให้ บคุ คลที*อาจมีความขัดแย้ งเข้ าถือหุ้นในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมเกินกว่าที*กําหนดเว้ นแต่จะกระทํา
เท่าที*จําเป็ นและเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ นอกจากนี บุคคลที*อาจมีความขัดแย้ งจะไม่เข้ าถือหุ้น
หรื อลงทุนในธุรกิจที*จะทําให้ เกิดความขัดแย้ งกับทางบริ ษัท หรื อธุรกิจที*มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัท
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13. ข้ อมูลการเงินทีสาํ คัญ
รอบบัญชีของบริ ษัทเริ* มวันที* 1 พฤศจิกายน และสินสุดวันที* 31 ตุลาคม ของทุกปี
13.1) รายงานของผู้สอบบัญชี
1) ผู้สอบบัญชี
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

นางสาววิมลพร บุณยัษเฐี ยร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
นางสาววิมลพร บุณยัษเฐี ยร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด
นางสาววิมลพร บุณยัษเฐี ยร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปี ที*ผา่ นมา
ปี 2555

ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ ความเห็นโดยไม่มีเงื*อนไข
โดยอธิบายเพิ*มเติมเกี*ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบในการตรวจสอบ ซึ*งผู้ตรวจสอบไม่ได้ ตรวจสอบ
งบการเงินของบริ ษัทย่อยสามแห่งในต่างประเทศและหกแห่งในประเทศ ซึง* ได้ รวมอยูใ่ น งบการเงินรวมสําหรับปี
สินสุดวันที* 31 ตุลาคม 2555 นี งบการเงินของบริ ษัทย่อยดังกล่าวแสดงยอดสินทรัพย์รวม ณ วันที* 31 ตุลาคม
2555 จํานวน 7,321.04 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 24.72 ของสินทรัพย์รวม ยอดรายได้ รวมสําหรับปี สินสุดวันที*
31 ตุ ล าคม 2555 จํ า นวน 3,737.93 ล้ านบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 16.83 ของรายได้ รวม และ
มีขาดทุนสุทธิรวมสําหรับปี สินสุดวันที* 31 ตุลาคม 2555 จํานวน 322.03 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.02 ของ
กําไรสุทธิรวม งบการเงินของบริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื*น การเสนอรายงานของผู้สอบ
บัญชี ในส่วนที*เกี* ยวข้ องกับจํ านวนเงิ นของรายการต่า งๆ ของบริ ษัทย่อยดังกล่าวในงบการเงิ นรวม ถื อตาม
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื*น

ปี 2556
ปี 2557

ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ ความเห็นโดยไม่มีเงื*อนไข
ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ ความเห็นโดยไม่มีเงื*อนไข

13.2) สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทย่ อย และหลักเกณฑ์ ในการทํางบการเงินรวม
(รายละเอียดของงบการเงินทังหมดนีสามารถศึกษาได้ จากงบการเงิน ซึ*งงบการเงินปี 2556 เป็ นงบปรับปรุ งเพื*อใช้ ในการ
เปรี ยบเทียบ)
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งบการเงินปี 2555 งบการเงินปี 2556 และงบการเงินปี 2557 ประกอบด้ วยบริ ษัทย่อยจํานวนทังสิน 14 แห่ง (ไม่
รวมบริ ษัทย่อย ของบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล จํากัด (มหาชน))
ตารางที 13.1: แสดงสัดส่ วนการถือหุ้นของบริษัททางตรงและทางอ้ อม

บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริ ษัท โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริ ษัท นําตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด
บริ ษัท เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จํากัด
บริ ษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิง จํากัด
บริ ษัท เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จํากัด*
บริ ษัท โรงไฟฟ้ านําตาลขอนแก่น จํากัด
บริ ษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
บริ ษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิง จํากัด
บริ ษัท นําตาลสะหวันนะเขด จํากัด
บริ ษัท Koh Kong Plantation จํากัด**
บริ ษัท Koh Kong Sugar Industry จํากัด
บริ ษัท Wynn In Trading จํากัด
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)***

อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
2555
2556
2557
90.21
90.21
90.21
95.78
95.78
95.78
98.61
98.61
98.61
80.31
91.02
91.02
79.55
79.55
79.55
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.49
98.49
98.49
70.00
80.00
80.00
70.00
80.00
80.00
100.00
100.00
100.00
23.82
23.82
23.82

หมายเหตุ
* ชื*อเดิม บริ ษัท เคเอสแอล เคมี จํากัด
** ถือทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท Wynn In Trading จํากัด
*** อย่างไรก็ตาม ในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มเิ นิล จํากัด (มหาชน) บริ ษัทย่อยซึง* เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ชื*อย่อ TSTE มีบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มินลั จํากัด (มหาชน) อีก 5 บริ ษัท ได้ แก่
บริ ษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด ทําธุรกิจให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ อัตราการถือหุ้นรวมทังทางตรงและทางอ้ อม 23.11%
บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด ทําธุรกิจซือ-ขาย ให้ เช่า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงกลัน*
นํามันปาล์ม อัตราการถือหุ้นรวมทังทางตรงและทางอ้ อม 28.48%
บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) ทําธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลิตแป้งสาลี อัตราการถือหุ้นรวมทัง
ทางตรงและทางอ้ อม 16.59% เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ชื*อย่อ TMILL
บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด ทําธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสินค้ า อัตราการถือหุ้นรวมทังทางตรงและทางอ้ อม 19.30%
บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด ทําธุรกิจให้ บริ การขนส่ง บริ การรักษาความปลอดภัย และโรงงานผลิตถุงกระสอบ
พลาสติก อัตราการถือหุ้นรวมทังทางตรงและทางอ้ อม 30.58%
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รายละเอียดสามารถดูได้ จากข้ อมูลบริ ษัทจดทะเบียน บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน) (TSTE) และ บริ ษัท ที
เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน) (TMILL)
13.3) งบกําไรขาดทุน
ในภาพรวม ปี 2557 บริ ษัท มีรายได้ จากการดําเนินงานรวมทังสิน 19,185 ล้ านบาท เพิ*มขึนจากปี ที*ผ่านมา ร้ อย
ละ 1 โดยรายได้ จะมาจากรายได้ จากการขาย 18,728 ล้ านบาท และรายได้ จากการบริ การ 457 ล้ านบาท บริ ษัทมีต้นทุน
รวมทังสิน 14,440 ล้ านบาท ลดลงจากปี ที*ผ่านมาร้ อยละ 3 และมีรายได้ อื*น ๆ 447 ล้ านบาท รวมบริ ษัทมีกําไรก่อนหัก
ค่าใช้ จ่ายทังสิน 5,191 ล้ านบาท เพิ*มขึนร้ อยละ 9 เมื*อเทียบกับปี ที*ผา่ นมา
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายขายและบริ หาร บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขาย 623 ล้ านบาท เพิ*มขึนร้ อยละ 31 และมี
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 644 ล้ านบาท เพิ*มขึนร้ อยละ 7 ค่าตอบแทนผู้บริ หาร 193 ล้ านบาท ค่าธรรมเนียมกองทุน 992
ล้ านบาท ทําให้ บริ ษัทมีกําไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้ 2,740 ล้ านบาท เพิ*มขึนร้ อยละ 11
ในปี 2557 บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงิน 834 ล้ านบาท เพิ*มขึนร้ อยละ 24 และภาระภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 109 ล้ าน
บาท หักผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย 159 ล้ านบาท ส่งผลให้ กําไรสุทธิในส่วนของบริ ษัท ลดลงร้ อยละ 3 จากปี ที*ผ่านมาที* 1,676 ล้ าน
บาท ลดลงเป็ น 1,626 ล้ านบาทในปี 2557
ตารางที 13.2 : แสดงงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัท และบริษัทย่ อย เปรียบเทียบ 3 ปี ย้ อนหลัง
งบกําไรขาดทุนโดยสรุป

2557

2556

%

ล้านบาท

2555

เปลีย
 นแปลง

รายได้จากการดําเนินงาน

19,185

18,941

1%

22,212

ต้นทุนจากการดําเนินงาน

(14,440)

(14,961)

-3%

(16,479)

กําไรขนต้
ั น
รายได้อน
ื ๆ
้ ่าย
กําไรก่อนห ักค่าใชจ

4,744

3,980

19%

447

777

-42%

5,191

4,756

9%

5,734
493
6,226

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(623)

(474)

31%

(535)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(644)

(603)

7%

(701)

ค่าตอบแทนผูบริ
้ หาร

(193)

(182)

6%

(163)

ค่าธรรมเนีย มกองทุน
 ขายล่วงหน้า
ขาดทุนจากส ัญญาซือ

(992)

(1,033)

-4%

(1,064)

(2,451)

(2,292)

7%

(2,463)

2,740

2,464

11%

3,763

้ ่าย
รวมค่าใชจ
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรบริษ ัทร่วม
ภาษีเงินได้
ผูถื
้ อหุน
้ ส่วนน้อยและอืน
 ๆ
กําไรสุทธ ิ
กําไรสุทธต
ิ ่อหุน
้
อ ัตรากําไรขนต้
ั น
อ ัตรากําไรสุทธ ิ

(834)

(672)

(11)

(0)

(109)

(132)

(159)
1,626
0.97

24%

(556)

-17%

(726)

(8)

16

(118)

1,676

-3%

1.01

-4%

2,354
1.50

24.73%

21.01%

25.81%

8.48%

8.85%

10.60%

เมื*อพิจารณาในส่วนของโครงสร้ างรายได้ จากการดําเนินงานทังสิน 19,185 ล้ านบาท บริ ษัทมีรายได้ จากการ
ขายนําตาลและกากนําตาล 13,344 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 70 ของรายได้ ทงหมด
ั
รายได้ จากการขายเอทานอลและ
เบนซิน 2,391 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 12 ของรายได้ ทงหมด
ั
รายได้ จากการขายไฟฟ้ า ที*ซงึ* โรงไฟฟ้ าของบริษัทจําหน่าย
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ไฟฟ้ าให้ กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตตามสัญญาซือขายไฟฟ้ า จํานวน 1,141 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6 รายได้ จากการขายแป้ง
สาลี นํามันปาล์ม และกระสอบ 1,161 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6 รายได้ ทเี* หลือจะเป็ นรายได้ จากการขายปุ๋ย รายได้ จาก
งานบริ การ และรายได้ อื*นๆ
ตารางที 13.3 : โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท 3 ปี ย้ อนหลัง
โครงสร้างรายได้จากการดําเนินงาน

2557

2556

%
เปลีย
 นแปลง

ล้านบาท

2555

รายได้จากการดําเนินงาน
รายได้จากการขายนํา ตาล

13,154 69%

12,408 66%

6%

15,494 70%

รายได้จากการขายกากนํา ตาล

190 1%

30 0%

528%

146 1%

รายได้อน
ื ๆ จากขายนํา ตาล

136 1%

83 0%

65%

187 1%

11%

รายได้จากการขายไฟฟ้า

1,141 6%

1,029 5%

ิ
รายได้จากการขายเอทานอลและเบนซน

2,391 12%

2,344 12%

รายได้จากการขายปุ๋ย
รายได้จากการขายข้าวสาลี นํา ม ัน กระสอบ

28 0%
1,161 6%

11 0%

860 4%

2%

1,818 8%

145%

2,142 11%

-46%

3 0%
2,761 12%

รายได้จากงานบรก
ิ าร

466 2%

355 2%

31%

336 2%

รายได้อน
ื ๆ จากการดําเนินงาน

518 3%

540 3%

-4%

607 3%

19,185 100%

18,941 100%

1%

22,212 100%

รวม
รายได้อน
ื ๆ
รายได้ค่าเช่า

47 10%

53 7%

-11%

54 11%

รายได้จากการขายไฟฟ้า (Non-Firm)
ิ ทร ัพย์และเงินลงทุน
กําไรจากขายสน

43 10%

35 5%

22%

42 9%

กําไรจากตราสารอนุพ ันธ์

57 13%

กําไรจากอ ัตราแลกเปลีย
 น
รายได้อน
ื ๆ
รวม

16 4%
-

0%

18 2%

-9%

33 7%

246 32%

-77%

121 25%

183 24%

-100%

28 6%

283 63%

242 31%

17%

216 44%

447 100%

777 100%

-42%

493 100%

13.4) งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่ อย
ตารางที 13.4 : สรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่ อยของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปี ย้ อนหลัง
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป

2557

2556

ล้านบาท
ั
เงินสดและเงินลงทุนระยะสน
ลูกหนีก
 ารค้า
ลูกหนีช
 าวไร่
ั
เงินให้กูย
้ ม
ื ระยะสนแก่
ชาวไร่
ลูกหนีค
 ่าอ้อยและค่าตอบแทนการผลิต
สินค้าคงเหลือ
ต้นทุนการเพาะปลูกอ้อยรอต ัดบ ัญช ี
ทดิ
ี น อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
ิ ทร ัพย ท
้ ําเนินงาน
สน
์ ไม่
ี ได้ใชด

%

2555

เปลีย
 นแปลง
256

212

21%

290

1,657

881

88%

836

768

696

10%

755

1,234

1,027

20%

748

-

-

n/a

4,348

3,647

19%

543

480

13%

27,088

25,138

-

-

8%
n/a

39
3,493
570
21,424
289

ิ ทร ัพย ์
รวมสน
ิ หมุนเวีย น
หนีส
 น

40,134

36,017

14,322

13,466

ิ ไม่หมุนเวียน
หนีส
 น
ิ
รวมหนีส
 น

10,979

8,848

24%

5,262

25,301

22,315

13%

17,585

รวมส่วนของผูถื
้ อหุน
้

8%

12,032

11%

29,617

6%

12,323

14,833

13,703

มูลค่าตามบ ัญชีต่อหุน
้

7.93

7.35

6.19

อ ัตราส่วนหนีต
 ่อทุน
ิ ทมี
อ ัตราส่วนหนีส
 น
ี ดอกเบีย
 ต่อทุน

1.71

1.63

1.46

1.48

1.39

1.17
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ในปี 2557 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 40,134 ล้ านบาท เพิ*มขึนร้ อยละ 11 เมื*อเทียบกับปี 2556 ที* 36,017 ล้ านบาท
เพิ*มขึนเนื*องจาก (1) การลงทุนใน ที*ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ*มขึน ซึง* ส่วนหนึง* มาจากการลงทุนในโครงการขยายกําลัง
การผลิตกระแสไฟฟ้ า และปรับปรุงโรงงานนําตาลเพื*อเพิม* ความสามารถในการหีบอ้ อย ที*อําเภอนําพอง จังหวัดขอนแก่น
(2) การที*บริ ษัทมีการขยายกําลังการหีบอ้ อยเพิม* ขึน ส่งผลให้ มีการปล่อยสินเชื*อให้ แก่เกษตรกรเพือ* ส่งเสริ มการเพาะปลูก
อ้ อยมากขึน เกิดลูกหนีชาวไร่เพิม* ขึน (3) ในปี ที*ผา่ นมาลูกค้ ารับมอบนําตาลล่าช้ ากว่าปกติ ส่งผลให้ มีสนิ ค้ าคงเหลือปลาย
งวดสูงขึน โดยสินทรัพย์ที*เพิ*มขึนดังกล่าว บริ ษัทมีการใช้ วงเงินสินเชื*อจากสถาบันการเงิน และการออกตราสารหนี ส่งผล
ให้ หนีสินรวมเพิม* ขึนร้ อยละ 13 จาก 22,315 ล้ านบาท ในปี 2556 เป็ น 25,301 ล้ านบาท จึงส่งผลให้ อตั ราหนีสินต่อทุน
เพิ*มขึนจาก 1.63 เท่าในปี 2556 เป็ น 1.71 เท่า และอัตราหนีสินที*มีภาระดอกเบียต่อทุนเพิ*มขึนจาก 1.39 เท่าในปี 2556
เป็ น 1.48 เท่า
13.5) งบกระแสเงินสด
ตารางที 13.5 : แสดงงบกระแสเงินสดของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปี ย้ อนหลัง
งบกระแสเงินสดโดยสรุป
(ล้านบาท)
ื ม + รายการ Non Cash
กําไร + ค่าเสอ
เปลีย
 นแปลงใน Working Capital

2557

2556

%

2555

เปลีย
 นแปลง
3,875

3,370

(2,278)

(1,604)

15%

4,781
(1,070)

from Operating
Activities
กระแสเงิ
นสดจากการดํ
าเนินงาน
ลงทุนในทดิ
ี น อาคาร เครือ
 งจ ักร (สุทธิ)
from Investing
Activities
กระแสเงิ
นสดจากการลงทุ
น

1,598

1,766

-10%

3,711

(2,650)

(4,242)

-38%

(4,249)

(3,195)

(6,294)

-49%

(4,415)

from Financing
Activities
กระแสเงิ
นสดจากการจ
ัดหาเงิน

1,708

4,431

-61%

เงินสดเปลีย
 นแปลง
เงินสดปลายงวด

57

(91)

709
9

256

199

289

EBIT

2,740

2,464

11%

Depreciation

1,131

950

19%

833

EBITDA

3,871

3,414

13%

4,596

3,763

ในปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับกระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมการดําเนินงานก่อนการเปลี*ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีสินดําเนินงานเข้ ามาทังสิน 3,875 ล้ านบาท เพิ*มขึนจากปี 2556 ร้ อยละ 15 อย่างไรก็ตามสืบเนื*องจาก
ลูกหนีชาวไร่ อ้อยที*เพิ*มขึน และสินค้ าคงเหลือสูงขึน เมื*อเทียบกับปี ที*ผ่านมา ส่งผลให้ ในปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 1,598 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 10 จากปี 2556
ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีการจ่ายเงินจากกิจกรรมการลงทุน (สุทธิ )
ทังหมด 3,195 ล้ านบาท โดย 2,650 ล้ านบาท เป็ นการลงทุนในที*ดิน อาคาร เครื* องจักร (สุทธิ) ซึ*งส่วนใหญ่เกิดจากการ
ลงทุนใน โครงการขยายกําลังการผลิตกระแสไฟฟ้ า และปรับปรุ งโรงงานนําตาลเพื*อเพิ*มความสามารถในการหีบอ้ อย ที*
อําเภอนําพอง จังหวัดขอนแก่น
ในกิจกรรมการจัดหาเงิน บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ รับเงินสดสุทธิมาทังหมด 1,708 ล้ านบาท ซึง* มาจากการกู้เงิน
ระยะสัน การออกตราสารหนี และการใช้ วงเงินสินเชื*อระยะยาวในโครงการต่างๆ
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13.6) อัตราส่ วนทางการเงิน
ตารางที 13.6 : แสดงอัตราส่ วนทางการเงิน เปรียบเทียบ3 ปี ย้ อนหลัง
อ ัตราส่วนทางการเงิน
(ล ้านบาท)
Short term liquidity ratios
Current Ratio
Acid
fromTest
Operating
Ratio Activities
Collection period
Days of inventory
Capital Structure and Solvency ratios
D/E Ratio
IBD/E Ratio
LTD
fromtoOperating
equity Activities
Times interest earned
Return on Investment ratios
ROA
ROE
from Operating Activities
Operating performance ratios
Gross Profit Ratio
Operating
from Operating
ProfitsActivities
to sales
Pretax profit to sales
Net income to Sales
Asset Utilization ratios
Sales to cash
Sales
from Operating
to accounts
Activities
receivables
Sales to inventory
Sales to fixed assets
Sales to total assets
Market Measures
Book Value per Share
Earning Per Share

2557

2556

2555

0.58
0.26
32
100

0.47
0.19
23
87

0.49
0.19
19
75

1.71
1.48
0.69
3.28

1.63
1.39
0.57
3.67

1.46
1.17
0.42
6.76

7%
11%

7%
12%

13%
20%

25%
14%
10%
8%

21%
13%
9%
9%

26%
17%
14%
11%

84.38
11.13
4.80
0.73
0.50

77.6
15.4
5.3
0.8
0.6

77.9
18.9
6.6
1.2
0.8

7.93
1.00

7.35
1.01

6.54
1.50

จะเห็นได้ วา่ จากปี 2557 อัตราส่วนทางการเงิน ในส่วน ของ Liquidity ที*เป็ นส่วนของ Current Ratio และ Acid
Test Ratio ปรับตัวดีขนึ สืบเนื*องจากบริษัทอยูร่ ะหว่างเปลีย* นแปลงโครงสร้ างเงินกู้ โดยใช้ เงินกู้ระยะยาวเพิม* ขึน เนื*องจาก
ที*ผา่ นมาบริ ษัทได้ บริ หารเงินโดยใช้ วงเงินสินเชื*อระยะสันมาหมุนเวียนในการลงทุนโครงการก่อน จากนันเมื*อถึงกําหนด
ระยะเวลาตามสัญญาเงินกู้ระยะยาว ทางบริษัทจึงเปลีย* นมาใช้ วงเงินสินเชื*อระยะยาวแทน การกระทําดังกล่าวเป็ นการ
บริ หารเงินเพื*อลดภาระดอกเบียเงินกู้ลง แต่ทําให้ อตั ราส่วนทางการเงินในส่วนของ Current Ratio และ Acid Test Ratio
ลดลงเช่นกัน
สําหรับอัตราส่วนที*เกี*ยวกับหนีสิน จะเห็นได้ วา่ ทัง D/E Ratio, IBD/E Ratio และ LTD to equity เพิ*มขึน
สืบเนื*องจากการใช้ เงินในการลงทุนโครงการขยายกําลังผลิต และความต้ องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ*มขึน จากการปล่อย
สินเชื*อส่งเสริ มชาวไร่ และการมีระดับสินค้ าคงเหลือที*สงู ขึน เนื*องจากผู้ซือรับสินค้ าล่าช้ ากว่าปกติ
ในส่วนของความสามารถในการทํากําไรจะเห็นได้ วา่ ROE ปรับตัวลดลงเล็กน้ อย จากผลประกอบการของปี นีที*
ลดลงเล็กน้ อย อย่างไรก็ดี ROA ค่อนข้ างทรงตัว สืบเนื*องโครงการต่างๆที*ได้ ลงทุนไปแล้ วได้ เริ* มดําเนินงาน
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ในปี 2557 บริ ษัทมีผลกําไรสุทธิ 1,626 ล้ านบาท และเมื*อเทียบกับผลประกอบการของปี ที*ผ่านมาที*มีผลกําไร
สุทธิ 1,676 ล้ านบาท บริ ษัทมีผลกําไรสุทธิลดลง 50 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3 โดย
ในส่วนของรายได้ จากการขายและการให้ บริ การ เพิ*มขึนร้ อยละ 1 จาก 18,941 ล้ านบาท เป็ น 19,185 ล้ านบาท
ถึงแม้ ว่าราคานําตาลตลาดโลกจะลดลง แต่ สืบเนื*องจากปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบของบริ ษัทฯ เพิ*มขึนจาก 8.02 ล้ านตัน เป็ น
8.72 ล้ านตัน ส่งผลให้ บริ ษัทยังคงรักษารายได้ เพิ*มขึนจากปี ที*ผา่ นมาเล็กน้ อย
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ ลดลงร้ อยละ 3 จาก 14,961 ล้ านบาท เป็ น 14,440 ล้ านบาท สืบเนื*องจาก
ประสิทธิ ภาพการผลิตดีขึนเมื*อเทียบกับปี ที*ผ่านมา ส่งผลให้ กําไรขันต้ น เพิ*มขึน ร้ อยละ 19 จาก 3,980 ล้ านบาท เป็ น
4,744 ล้ านบาท
รายได้ อื*น ๆ ลดลง สืบเนื*องจาก ในปี 2556 บริ ษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลีย* น 183 ล้ านบาท และ กําไรจากการ
ป้องกันความเสี*ยงราคานําตาล 245 ล้ านบาท ซึ*งเกิดจากความผันผวนของราคานําตาลค่อนข้ างมาก ส่วนในปี 2557 มี
ความผันผวนของราคานําตาลน้ อยกว่า ส่งผลให้ บริ ษัทมีกําไรจากการป้องกันความเสีย* งลดลงเหลือ 57 ล้ านบาท
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร จะประกอบด้ วย 3 ส่วนหลัก คือ
(1) ค่าใช้ จา่ ยในการขายเพิ*มขึน ร้ อยละ 31 เนื*องมาจากยอดขายนําตาลจาก 720,318 ตันในปี 2556 เป็ น
836,701 ตันในปี 2557 และในปี 2557 ลูกค้ ามีการรับมอบนําตาลล่าช้ ากว่าปกติ ส่งผลให้ บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่าย
การจัดเก็บนําตาลเพิ*มขึน
(2) ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร เพิ*มขึนร้ อยละ 7 จาก 603 ล้ านบาท เป็ น 644 ล้ านบาท
(3) ค่าธรรมเนียมกองทุน เป็ นเงินนําส่งเข้ ากองทุนอ้ อยและนําตาลทราย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื*อสร้ างเสถียรภาพ
ให้ กบั อุตสาหกรรมอ้ อยและนําตาลทราย เงินนําส่งดังกล่าวจะประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ ส่วนที*หนึง* คือเงินจากการ
ปรับราคานําตาลภายในประเทศ 5 บาทต่อกิโลกรัม ซึง* เริ* มปรับเมือ* กลางปี 2551 และส่วนที*สองคือส่วนต่างจาก
การปรับราคานําตาล จากการที*แต่เดิม ราคาควบคุมเป็ นราคาที*รวมภาษี มลู ค่าเพิ*ม แต่ปัจจุบนั ราคาควบคุมเป็ น
ราคาที*ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม* มติคณะรัฐมนตรีจึงให้ นําส่วนต่างที*เพิ*มขึน ส่งเข้ าไปให้ กบั กองทุนอ้ อยและนําตาล
ทราย ค่าธรรมเนียมกองทุนดังกล่าวจะอิงกับยอดขายนําตาลภายในประเทศ ซึง* ในปี 2557 ค่าธรรมเนียม
กองทุนลดลง เนื*องจาก ปริ มาณขายนําตาลภายในประเทศ ลดลงจาก 192,331 ตันในปี 2556 เหลือ 177,057
ตันในปี 2557
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ในส่วนของต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้ นิติบคุ คลนัน ภาระดอกเบียที*เพิ*มขึนจากการลงทุนในโครงการต่างๆ
และลูกค้ ารับมอบนําตาลล่าช้ ากว่าปกติ ทําให้ ต้นทุนการเงินปรับตัวเพิ*มขึนร้ อยละ 24 ส่วนภาษี ที*ลดลง เนื*องจากผล
ประกอบการส่วนใหญ่ในปี นีมาจากธุรกิจที*ได้ รับลดหย่อนภาษี โดย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ด้ วยเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ ภาพรวม ปี 2557 กําไรสุทธิของบริ ษัทลดลง ร้ อยละ 3 จาก 1,676 ล้ านบาท เป็ น
1,626 ล้ านบาท เมื*อเทียบกับปี 2556
ตารางที 14.1 : ยอดขายนํ.าตาล เอทานอล(ไม่ รวมเบนซิน) และไฟฟ้า
ยอดขายและราคาขาย

2557
2556
2555
ปริมาณ
ราคาเฉลีย

จํานวนเงิน
ปริมาณ
ราคาเฉลีย

จํานวนเงิน
ปริมาณ
ราคาเฉลีย

จํานวนเงิน
หน่วย
บาทต่อหน่วย ล้านบาท
หน่วย
บาทต่อหน่วย ล้านบาท
หน่วย
บาทต่อหน่วย ล้านบาท
836,701
15,721
13,154
720,318
17,226
12,408
792,816
19,543
15,494
นํา ตาล
91,607
25.92
2,374
104,651
22.25
2,328
88,494
20.47
1,812
เอทานอล (1,000 ลิตร)
324,099
3,520
1,141
301,136
3,416
1,029
267,452
3,215
860
ไฟฟ้า
หมายเหตุ : นําตาล หน่วย : ตัน ราคา: บาทต่อตัน เอทานอล หน่วย : 1,000 ลิตร ราคา: บาทต่อลิตร ไฟฟ้ า หน่วย : MW-hr ราคา: บาทต่อ MW-hr

สําหรับแนวโน้ มของธุรกิจในปี 2558 นัน บริ ษัทคาดว่า ผลการดําเนินงานในธุรกิ จนําตาลจะทรงตัว แม้ ว่า
ปริ มาณการผลิตที*คาดว่าจะเพิ*มขึนจากโครงการลงทุนโรงงานนําตาลใหม่ และ โครงการปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิต ที*
บริ ษัทได้ ลงทุนไว้ ในช่วงที*ผา่ นมาจะเริ* มดําเนินการ แต่ราคาขายนําตาลในตลาดโลก มีการปรับตัวลดลงเมื*อเทียบกับปี ที*
ผ่านมา ทังนีเนื*องจากเศรษฐกิจโลกที*ผนั ผวนส่งผลต่อราคาสินค้ าโภคภัณฑ์เกือบทุกประเภท อย่างไรก็ตามการปรับตัว
ลดลงของนําตาล ส่วนหนึ*งได้ ถูกชดเชยจากค่าเงินบาทที*อ่อนตัวลงเมื*อเทียบ USD อีกทังภายใต้ ระบบการแบ่งปั น
ผลประโยชน์ 70:30 การที*ราคานําตาลส่งออกลดลง จะส่งผลให้ คา่ อ้ อยลดลงตาม ซึง* ทําให้ ต้นทุนการผลิตของบริ ษัทลดลง
นอกจากนีในปี 2558 บริ ษัทคาดว่าจะมีอ้อยเข้ าหีบเพิ*มขึน จะทําให้ บริ ษัทมีวตั ถุดิบกากอ้ อย เพื*อผลิตกระแสไฟฟ้ าเพิ*มขึน
และมีวตั ถุดิบ กากนําตาล เพื*อผลิตเอทานอลได้ เต็มกําลังการผลิต ซึง* จะช่วยลดผลกระทบจากราคาขายนําตาลที*ลดลง

…….….รับรองความถูกต้ อง
หน้ า 103

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
ข้ าพเจ้ า ได้ ส อบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจํ า ปี ฉบับนี แล้ ว และด้ วยความระมัดระวัง ในฐานะ
กรรมการบริ หารของบริ ษัทหรื อผู้ดํารงตําแหน่งบริ หารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง
ครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื6นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที6ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี ข้ าพเจ้ าขอรับรอง
ว่า
1. งบการเงินและข้ อมูลทางการเงิ นที6สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี6ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และ กระแสเงินสดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
แล้ ว
2. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที6ดี เพื6อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลใน
ส่วนที6เป็ นสาระสําคัญทังของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว
3. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที6ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตาม
ระบบดังกล่าว และข้ าพเจ้ าได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที6 31 ตุลาคม 2557 ต่อผู้สอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึง6 ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี6ยนแปลงที6สําคัญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทังการกระทําที6มิชอบที6อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย
ในการนี เพื6อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที6ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ า
ได้ มอบหมายให้ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ เป็ นผู้ลงลายมือชื6อกํากับเอกสารนีไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื6อ
ของ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที6ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าว
ข้ างต้ น
ชื6อ - นามสกุล

ตําแหน่ง

ลายมือชื6อ

1. นายจํารูญ

ชินธรรมมิตร์

ประธานกรรมการบริ หาร

...................................

2. นายประภาส

ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริ หาร

...................................

3. นายพรศิลป์

แต้ มศิริชยั

กรรมการบริ หาร

...................................

…….….รับรองความถูกต้ อง
หน้ า 1

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ชื6อ - นามสกุล

แบบ 56 - 1
ตําแหน่ง

ลายมือชื6อ

4. นายสุขมุ

โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริ หาร

..................................

5. นายธวัทชัย

โรจนะโชติกลุ

กรรมการบริ หาร

...................................

6. นางอินทิรา

สุขะนินทร์

กรรมการบริ หาร

...................................

7. นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร

...................................

8. นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร

...................................

9. นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร

...................................

10. นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร

...................................

11. นายตระการ

ชุณหโรจน์ฤทธิH

กรรมการบริ หาร

............................... ...

12. นายธัชพงษ์

ภากรศิริวงศ์

กรรมการบริ หาร

...............................

ชื6อ นามสกุล

ผู้รับมอบอํานาจ

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

ตําแหน่ง

กรรมการบริ หาร

ลายมือชื6อ

.............................

…….….รับรองความถูกต้ อง
หน้ า 2

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนีแล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทําให้ ผ้ อู ื6นสําคัญผิด หรื อขาด
ข้ อมูลที6ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
ในการนี เพื6อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที6ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ ว และไม่มีเหตุอนั
ควรสงสัยว่า ข้ อมูลดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นเท็จ ทําให้ ผ้ อู ื6นสําคัญผิด หรื อขาดข้ อมูลที6ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
ข้ าพเจ้ าได้ มอบหมายให้ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ เป็ นผู้ลงลายมือชื6อกํากับเอกสารนีไว้ ทุกหน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื6อของ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ กํากับไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที6ข้าพเจ้ าได้ สอบทานแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื6อ - นามสกุล

ตําแหน่ง

ลายมือชื6อ

1. นายมนู

เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ

...................................

2. นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

...................................

3. นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

...................................

4. นายประมูล

วิเชียรสินธุ์

กรรมการอิสระ

...................................

5. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ

บําเพ็ญบุญ

กรรมการอิสระ

...................................

6. นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

กรรมการอิสระ

...................................

7. นายการุณ

กิตติสถาพร

กรรมการ อิสระ

...................................

8. นายวรภัทร

โตธนะเกษม

กรรมการ อิสระ

...................................

9. นางสาวนงลักษณ์

พินยั นิติศาสตร์

กรรมการ อิสระ

...................................

ชื6อ นามสกุล

ผู้รับมอบอํานาจ

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

ตําแหน่ง

กรรมการบริ หาร

ลายมือชื6อ

.................................
…….….รับรองความถูกต้ อง
หน้ า 3

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

รายละเอียดเกียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง /วันที
ได้รบั แต่งตัง

อายุ
(ปี )

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
- ประธานกรรมการบริษทั

70

(แต่งตัง 15 ตุลาคม
2547)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดี) เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท M.Sc. (Econ.)
University of Kentucky, USA
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ V มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒบิ ตั ร การพัฒนาอุตสาหกรรม
ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญีปนุ่
- วุฒบิ ตั ร วปอ. รุน่ ที 34
- หลักสูตร Chairman 2000
รุน่ ที 3/2001
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที 30 / 2003
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD)

สัดส่วน
การถือ
หุน้ ใน
บริษทั
(%)
ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ ริหาร

ไม่ม ี

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
ั
2547 – ปจจุบนั ประธานกรรมการ
ดํารงตําแหน่งอืน (ทีไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
ั
2547 – ปจจุบนั ประธานกรรมการ
2542 -2547
2545 – 2549

ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

ดํารงตําแหน่งในองค์กรอืน
ปลัดกระทรวง
ประธานกรรมการ

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียนอืน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และ

บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
กระทรวงอุตสาหกรรม
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

บริษทั ทีเอ็มซี จํากัด (มหาชน)
บริษทั เออาร์ไอพี จํากัด (มหาชน)
บริษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั ยูบลิ ลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
(ตลาดหลักทรัพย์สงิ ค์โปร์)

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ชื*อ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันที*ได้ รับแต่งตัง

2. นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนาม)
(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์
2547)

อายุ
(ปี )

64

แบบ 56 - 1
คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Chairman 2000 รุน่ ที
10/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริ ษัท
(%)
1.785

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและผูบ้ ริหาร

- เป็ นน้องเขยของนาย
ประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
- เป็ นน้องเขยของนาย
พรศิลป์ แต้มศิรชิ ยั
- เป็ นน้องของนางอินทิ
รา สุขะนินทร์
- เป็ นพีข องนายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
- เป็ นพีข องนางสาว
ดวงแข ชินธรรมมิตร์
- เป็ นพีข องนางสาว
ดวงดาว ชินธรรมมิตร์
- เป็ นอาของนายชลัช
ชินธรรมมิตร์
- เป็ นอาของนายชาตรี
ชินธรรมมิตร์

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

2547 – ปจั จุบนั

2539 - ปจั จุบนั
2539 – ปจั จุบนั
2539 – ปจั จุบนั
2532 – ปจั จุบนั
2539 – ปจั จุบนั
2539 - ปจั จุบนั
2540 – ปจั จุบนั
2540 – ปจั จุบนั
2543 – ปจั จุบนั
2544 - ปจั จุบนั
2545 – ปจั จุบนั
2546 - ปจั จุบนั
2546 - ปจั จุบนั
2547 – ปจั จุบนั
2547 – ปจั จุบนั

ตําแหน่ง

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
ประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ดํารงตําแหน่งอืน (ทีไม่ใช่บริษทั
จดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ชื*อหน่วยงาน/
บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
บริษทั แชมเปี ยน เฟอร์เมนเตชั น จํากัด
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเตท จํากัด
บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด
บริษทั ราชาเซรามิค จํากัด
บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จํากัด
บริษทั ราชาชูรส จํากัด
บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จํากัด
บริษทั เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง จํากัด
บริษทั โรงไฟฟ้านํ าตาลขอนแก่น จํากัด
บริษทั เคเอสแอลแมททีเรียลซัพพลายส์ จํากัด
บริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
บริษทั จันทบุรี สตาร์ช จํากัด

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ม.ล.จารุวฒ
ั นา ชินธรรมมิตร์
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แบบ 56 - 1

1.047

2549 – ปจั จุบนั
2549 – ปจั จุบนั
2549 – ปจั จุบนั
2552 – ปจั จุบนั

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

2547 – ปจั จุบนั

ดํารงตําแหน่งในองค์กรอืน
กรรมการ

2549 – 2552

กรรมการ

2550 – 2552
2551 - 2553

กรรมการ
กรรมการ

บริษทั นําตาลเกาะกง จํากัด
บริษทั นําตาลสะหวันนะเขด จํากัด
บริษทั เคเอสแอล อะโกรแอนด์เทรดดิง จํากัด
บริษทั ราชาโซล่าร์ แมททีเรียล จํากัด

กลุ่มอุตสาหกรรมนํ าตาล
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการอ้อยและนําตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ภรรยา

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ชื*อ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันที*ได้ รับแต่งตัง

3. นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
- กรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส – สายงานบริหารและ
สํานักงาน

อายุ
(ปี )
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แบบ 56 - 1
คุณวุฒิทางการศึกษา

- มัธยมศึกษาปี ท7ี 6 สายสามัญ
โรงเรียนประจําจังหวัดชลบุรี
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที7 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

0.368

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
พีเ7 ขยของ
ประธานเจ้าหน้าที7
2547 – ปจั จุบนั
บริหารฯ

2519 – ปจั จุบนั
(กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนาม)

2519- ปจั จุบนั

(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2547)

2519- ปจั จุบนั
2546 – ปจั จุบนั
2512-ปจั จุบนั

2542 - ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
นางสุมติ รา ชุตมิ าวรพันธ์

0.477

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื*อหน่วยงาน/
บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
ดํารงตําแหน่งในบริษทั อื7น
(ทีไ7 ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียนอื7น
ประธานเจ้าหน้าทีบ7 ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานกรรมการบริหาร

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
บริษทั โรงไฟฟ้านํ าตาลขอนแก่น จํากัด
บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด

บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทีเอสฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ภรรยา

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ชื*อ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันที*ได้ รับแต่งตัง
4. นายพรศิลป์ แต้มศิรชิ ยั
- กรรมการบริษทั
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส -สายงานผลิตและเทคนิค

(กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนาม)

(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2547)

นางมนทนัฐ แต้มศิรชิ ยั

แบบ 56 - 1

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา
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- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาโครงสร้างโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Science, Engineering
North Dakota State University,
USA.
- Master of Business
Administration, University of
Southern Queensland, Australia
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที 18/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที 50/2004

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)
0.653

0.682

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

ช่วงเวลา

พีเ ขยของประธาน
เจ้าหน้าที
บริหารฯ
2547 – ปจั จุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ง
ชื*อหน่วยงาน/
บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
กรรมการและรอง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส
ดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน
(ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
กรรมการและรอง
2526 – ปจั จุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส
กรรมการ
2546 - ปจั จุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2546 - ปจั จุบนั
ั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2547 - ปจจุบนั
ั
กรรมการ
2550 - ปจจุบนั
ั
ประธานกรรมการ
2553 - ปจจุบนั
กรรมการ
2549 – ปจั จุบนั
ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียนอืน
2517 – ส.ค. 2554 กรรมการ
พ.ค. 2556 –ปจั จุบนั กรรมการ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จก.
บริษทั โรงไฟฟ้านํ าตาลขอนแก่น จํากัด
บริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
บริษทั นําตาลสะหวันนะเขด จํากัด
บริษทั เกาะกงการเกษตร จํากัด
บริษทั นําตาลเกาะกง จํากัด

บริษทั สหมิตรเครืองกล จํากัด (มหาชน)
บริษทั สหมิตรเครืองกล จํากัด (มหาชน)

ภรรยา

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันทีไ ด้รบั แต่งตัง

5. นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
- กรรมการบริษทั
กรรมการบริหาร
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2547)

ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์

อายุ
(ปี )

62

แบบ 56 - 1
คุณวุฒทิ างการศึกษา

- อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน
Computer College, Germany
- Mini MBA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที7 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริษทั (%)
2.138

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
น้องชายขอประธาน
เจ้าหน้าที7
บริหารฯ
2547 - ปจั จุบนั

2523 - ปจั จุบนั

0.389

บุตรยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ
ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
กรรมการและผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ดํารงตําแหน่งในบริษทั อื7น
(ทีไ7 ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
กรรมการและผูช้ ่วย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

2546 - ปจั จุบนั
2547 - ปจั จุบนั
2546 - ปจั จุบนั
2524 – ปจั จุบนั
2551 – 2553

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2551 - ปจั จุบนั

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียนอื7น
กรรมการ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
บริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
บริษทั แชมเปี ยน เฟอร์เมนเตชั 7น จํากัด
บริษทั โรงไฟฟ้านํ าตาลขอนแก่น จํากัด
บริษทั ราชาชูรส จํากัด
บริษทั เคเอสแอล.อะโกรแอนด์เทรดดิง
จํากัด

บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มเิ นิล จํากัด
(มหาชน)

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันทีไ ด้รบั แต่งตัง

6.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
- กรรมการบริษทั
-กรรมการบริหาร
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2547)

แบบ 56 - 1

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
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- Diploma from KATINKA
School, United Kingdom
- หลักสูตร MMP รุน่ 3
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที7 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริษทั (%)

2.212

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
น้องสาวของ
ประธาน
เจ้าหน้าที7
บริหารฯ
2547 - ปจั จุบนั

2547 - ปจั จุบนั

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
ดํารงตําแหน่งในบริษทั อื7น
(ทีไ7 ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียนอื7น
2548 - ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน)

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันทีไ ด้รบั แต่งตัง

อายุ
(ปี )

7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
- กรรมการบริษทั และ
กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

56

(กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนาม)
(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2547)

แบบ 56 - 1
คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Bachelor of Science,
Computer Information System,
Western Michigan University,
USA.
- Master of Science, Agricultural
Economics, University of
Saskatchewan, Canada
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที7 17/2004
-หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ 71/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)

สัดส่วนการถือ
หุน้ ในบริษทั
(%)

2.213

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
น้องสาวของ
ประธาน
เจ้าหน้าที7
บริหารฯ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ง
ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
2538 - 2547
กรรมการและผช.กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
ั
2547 - ปจจุบนั กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
ั
2555 – ปจจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ดํารงตําแหน่งในบริษทั อื7น (ที7
ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
2538 – 2547
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการ
2547 – ปจั จุบนั กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
2542 - ปจั จุบนั
2539 - ปจั จุบนั
2549 – ปจั จุบนั
2549 – ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียนอื7น
ั
2548 - ปจจุบนั กรรมการ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด
บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด
บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จํากัด
บริษทั เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิง จํากัด

บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน)

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันทีไ ด้รบั แต่งตัง

8. นายธัชพงษ์ ภากรศิรวิ งศ์
- กรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร

(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2547)

แบบ 56 - 1

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

66

- วุฒบิ ตั รการเงินเพื7อการบริหาร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที7 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริษทั (%)

0.004

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2519 - ปจั จุบนั

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
กรรมการ

2547- ปจั จุบนั
2550 - 2552
2552 – พ.ค. 2553
2550 – ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

ดํารงตําแหน่งในบริษทั อื7น (ที7
ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
กรรมการ
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การทั 7วไป
กรรมการ
กรรมการ

ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
บริษทั เกาะกงการเกษตร จํากัด
บริษทั นําตาลเกาะกง จํากัด
บริษทั เคเอสแอล ชูการ์โฮลดิง จํากัด

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันทีไ ด้รบั แต่งตัง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

9.นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ q
- กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

74

- ประกาศนียบัตร พาณิชยการ
สาขาบัญชี
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที7 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริษทั (%)

0.303

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

2547 – ปจั จุบนั

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
กรรมการบริหาร/ผช.กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
เลขานุการบริษทั

24 ม.ค. 2551 28 มี.ค. 2557

(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2547)

นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ q

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง

0.111

ภรรยา

2513 – ปจั จุบนั
2516 – ปจั จุบนั
2502 - ปจั จุบนั
2546 - ปจั จุบนั
2546 – ปจั จุบนั
2546 - ปจั จุบนั
2549 - ปจั จุบนั
2532 – ปจั จุบนั
2540 - ปจั จุบนั
ปจั จุบนั

ดํารงตําแหน่งในบริษทั อื7น (ที7
ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
บริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
บริษทั โรงไฟฟ้านํ าตาลขอนแก่น จํากัด
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จํากัด
บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง จํากัด
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากัด
บริษทั ราชาเซรามิค จํากัด
บริษทั เคเอสแอล ชูการ์โฮลดิง จํากัด

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันทีไ ด้รบั แต่งตัง

10. นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
- กรรมการบริษทั
(กรรมการทีไ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร)

(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2547)

แบบ 56 - 1

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

41

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Master of Science, Computer
Science, Bellevue University, USA.
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที 21/2004 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร ประกาศนียบัตร Successful
FORMULATION & Execution (SFE) รุ่น
ที 9/2010
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD)
- หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP) รุ่นที
1/2008 สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
(TLCA)

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริษทั (%)

1.277

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ช่วงเวลา
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
หลานของ
ประธาน
เจ้าหน้าที
2546 - ปจั จุบนั
บริหารฯ

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
กรรมการ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ดํารงตําแหน่งในบริษทั อื7น (ทีไ7 ม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน)
2547 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2543 – ปจั จุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงาน
พัฒนาระบบงานธุรกิจ
เจ้าหน้าทีร ะบบสารสนเทศ

2542 -2543

บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
บริษทั เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จํากัด
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันทีไ ด้รบั แต่งตัง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

11.นายชลัช ชินธรรมมิตร์
- กรรมการบริษทั และ
กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ –
สายงานพัฒนาธุรกิจ
- กรรมการบริหารความเสีย ง

46

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
ด้านการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ด้านการเงินและการธนาคาร
Mercer University, USA
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุน่ ที 10

(กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนาม)

(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2547)

สัดส่วนการถือ
หุน้ ในบริษทั
(%)
0.962

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ช่วงเวลา
ระหว่างกรรมการ
และผูบ้ ริหาร
หลานของ
ประธาน
เจ้าหน้าที
บริหารฯ
2547 – พ.ย.
2555
2547 - ปจั จุบนั

2537 - พ.ย.
2555

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
กรรมการ และผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
ดํารงตําแหน่งในบริษทั อื7น (ที7
ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
กรรมการและผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

2547 - ปจั จุบนั

กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่

2546 - ปจั จุบนั
2546 - ปจั จุบนั
2546 - ปจั จุบนั
2549 - ปจั จุบนั
254 – ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
บริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
บริษทั โรงไฟฟ้านํ าตาลขอนแก่น จํากัด
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จํากัด
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง จํากัด
บริษทั นําตาลสะหวันนะเขด จํากัด

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1
2545 – ปจั จุบนั
2539 - ปจั จุบนั
2539 - ปจั จุบนั
2546 – ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
ดํารงตําแหน่งในองค์กรอืน
กรรมการ

2550 – ปจั จุบนั

เลขาธิการ

2544 – ปจั จุบนั

กรรมการ

บริษทั เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง จํากัด
บริษทั เค เอส แอล เรียลเอสเทต จํากัด
บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด
คณะกรรมการนําตาลทราย ภายใต้
คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.อ้อยและนําตาลทราย
ปี 2527
สมาคมการค้าผูผ้ ลิตนําตาลไทยและชีวพลังงาน
ไทย
บริษทั ไทยชูการ์มลิ เลอร์ จํากัด

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียนอื7น
ก.ค.50 –ปจั จุบนั กรรมการ
2550 - ปจั จุบนั
ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์

0.246

บุตรยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ

ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์

0.246

บุตรยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ

ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์

0.006

บุตรยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ

กรรมการ

บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย
บริษทั ทีเอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันทีไ ด้รบั แต่งตัง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

12.นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์
- กรรมการบริษทั
และกรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส – สายงานบัญชี
และการเงิน

67

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาอาชีวะ คณะพาณิชย์ การบัญชี โรงเรียนกิตติพาณิชย์
- หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
รุน่ ที 18/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)

(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2547)

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริษทั (%)

1.570

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

2547 – ปจั จุบนั

2515 – ปจั จุบนั
2549 – ปจั จุบนั
2532 – ปจั จุบนั
2532 – ปจั จุบนั
2549 - ปจั จุบนั
2545 – ปจั จุบนั
2545 – ปจั จุบนั
2543 – ปจั จุบนั
2543 – ปจั จุบนั
2541 – ปจั จุบนั

ตําแหน่ง

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
ดํารงตําแหน่งในบริษทั ไม่จด
ทะเบียน
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
บริษทั นําตาลเกาะกง จํากัด
บริษทั เค เอส แอล เรียลเอสเทต จํากัด
บริษทั แชมเปี ยน เฟอร์เมนเตชั น จํากัด
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง จํากัด
บริษทั เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง จํากัด
บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จํากัด
บริษทั ราชาชูรส จํากัด
บริษทั ราชาปอร์ซเลน จํากัด
บริษทั ราชาเซรามิค จํากัด

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1
2547- ปจั จุบนั
2551- ปจั จุบนั
2545 – ปจั จุบนั
2553 - ปจั จุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

บริษทั จันทบุรี สตาร์ท จํากัด
บริษทั จันทบุรี สตาร์ท แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด
บริษทั ราชาโปรดักส์ จํากัด
บริษทั ราชาโซล่า แมททีเรียล จํากัด

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันทีไ ด้รบั แต่งตัง

13. นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล
- กรรมการบริษทั และ
กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส – สายงานบริหาร
และสํานักงาน

อายุ
(ปี )

61

แบบ 56 - 1

คุณวุฒทิ างการศึกษา

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริษทั (%)

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
1.243
Auckland Technical Institute, New
Zealand
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ ที 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
-ไม่ม-ี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

2517 - ปจั จุบนั
2549 - ปจั จุบนั
2549 - ปจั จุบนั
2541 - ปจั จุบนั
2532 - ปจั จุบนั
2532 - ปจั จุบนั
2545 - ปจั จุบนั
2543 – ปจั จุบนั
2530 – ปจั จุบนั

นางกรกช โรจนะโชติกุล

0.396

ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
2547 – ปจั จุบนั

(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2547)

ตําแหน่ง

กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ดํารงตําแหน่งในบริษทั อื7น (ที7
ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
กรรมการและรองกรรมการ บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
ผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
กรรมการ
บริษทั นําตาลสะหวันนะเขด จํากัด
กรรมการ
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง จํากัด
บริษทั เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง จํากัด
กรรมการ
กรรมการ
บริษทั แชมเปี ยน เฟอร์เมนเตชั น จํากัด
บริษทั เค เอส แอล เรียลเอสเทต จํากัด
กรรมการ
กรรมการ
บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จํากัด
กรรมการและรองกรรมการ บริษทั ราชาชูรส จํากัด
ผูจ้ ดั การ
บริษทั ราชาเซรามิค จํากัด
กรรมการ

ภรรยา

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันทีไ ด้รบั แต่งตัง

อายุ
(ปี )

14.นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
- กรรมการบริษทั
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

56

(กรรมการทีไ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร)
(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2547)

แบบ 56 - 1

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาเครืองกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ ที 17/2004
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุน่ ที 55/2005
- หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) รุน่ ที 8/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริษทั (%)

0.509

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
2547 – ปจั จุบนั
กรรมการ
2550 – 31 ต.ค. 2555 ประธานกรรมการบริหารความ
เสีย ง
กรรมการสรรหาและพิจารณา
1 พ.ย.2555 –
ั
ค่าตอบแทน
ปจจุบนั

ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

2547 – ปจั จุบนั
2543 – ปจั จุบนั
2543 – ปจั จุบนั

ดํารงตําแหน่งในบริษทั อื7น (ทีไ7 ม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด

2548 – ปจั จุบนั

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
อืน
กรรมการอิสระ

บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันทีไ ด้รบั แต่งตัง

15.นายประมูล วิเชียรสินธุ์
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2547)

แบบ 56 - 1

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

84

- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารชัน สูง รุ่นที 54
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA)
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ ที 11/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) รุน่ ที 10/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Improving the quality of
financial reporting (GFR) รุน่ ที
4/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริษทั (%)

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

2547 – ก.ย. 2553
ก.ย. 2553 – ต.ค. 2555
พ.ย. 2555 – ปจั จุบนั

2541 - ปจั จุบนั
2545 - 2546
2544 - 2545
2541 - 2543
2532 – 2533
2530 - 2541

ตําแหน่ง

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
ดํารงตําแหน่งในองค์กรอืน(ที
ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
ผูท้ รงคุณวุฒทิ างกฎหมาย
ทีป รึกษาประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
เลขานุการประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
เลขานุการตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ผูเ้ ชีย วชาญพิเศษด้าน
กฎหมายภาษีสรรพากร
อนุกรรมการ ปปช.

ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ
กรมสรรพากร
สํานักงานป้องกันและปราบปรามผูท้ ุจริตและ
ประพฤติมชิ อบฯ

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันทีไ ด้รบั แต่งตัง

16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ
- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสียง
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ
(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2547)

อายุ
(ปี )
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แบบ 56 - 1

คุณวุฒทิ างการศึกษา

- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ ที 11/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)

สัดส่วนการถือ
หุน้ ในบริษทั
(%)

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
2547 – ต.ค. 2555
2549 – ต.ค. 2555

กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พ.ย.2555 - ปจั จุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย ง
ก.ค.2556 – ปจั จุบนั กรรมการกํากับดูแลกิจการ

2547 – 2548

2549 – ปจั จุบนั

ดํารงตําแหน่งในองค์กรอืน
รองผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ
กรรมการข้าราชการตํารวจ
(ก.ตร.)
กรรมการกฤษฎีกา

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันทีไ ด้รบั แต่งตัง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

17. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบริหารความเสีย ง
- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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- ปริญญาตรี การบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุน่ ที 11/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
-Audit Committee Forum 2014
(IOD)

(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2547)

แบบ 56 - 1
สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั
(%)
ไม่ม ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
2547 - ปจั จุบนั
2547 - ก.ย. 2553
2550 - ปจั จุบนั
ก.ย. 2553 – ปจั จุบนั

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสีย ง
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียนอืน
2534 – พ.ย. 2557
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสาย
สนับสนุน
ั
2537 – ปจจุบนั
รองประธานกรรมการ
ั
2552 - ปจจุบนั
กรรมการสรรหาและกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
ั
พ.ย. 2557 – ปจจุบนั รองประธานเจ้าหน้าทีบ ริหาร

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1
2538 - ปจั จุบนั
2539 - ปจั จุบนั
2548 - ปจั จุบนั
2555 - ปจั จุบนั
2556 – ปจั จุบนั

ดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน (ที
ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั คอนติเนนตัล ซิตี จํากัด
บริษทั รีเสิรช์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
บริษทั บ้านสุขสบาย จํากัด
บริษทั เอ็น เค. เอ็นเนอร์ยี คอนเซอร์เวชั น
บริษทั เอส แอนด์ พี พร๊อพเพอร์ตี แมนเนจ
เมนท์ จํากัด

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันทีไ ด้รบั แต่งตัง
18. นางอินทิรา สุขะนินทร์
- กรรมการบริษทั และ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
อาวุโส – สายงานพัฒนาธุรกิจ
(แต่งตัง 25 มิถุนายน 2553)

แบบ 56 - 1

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
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- อนุปริญญา สาขาเลขานุการ
Melbourne, Australia
- หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที 50/2006
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ทาง
ถือหุน้ ใน ครอบครัวระหว่าง
ช่วงเวลา
บริษทั (%) กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
0.566
พีส าวของ
ประธาน
2547 – 2553
เจ้าหน้าที
บริหารฯ
2553 – ปจั จุบนั

2548 - ปจั จุบนั

2511 – 2553

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ตําแหน่ง
ดํารงตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สาย
งานพัฒนาธุรกิจ
กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ
ดํารงตําแหน่งในบริษทั จดทะเบียน
อื7น
กรรมการ
ดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน
(ทีไ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส

2553-ปจั จุบนั

กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่อาวุโส

2546 - ปจั จุบนั
2547 – ปจั จุบนั
ปจั จุบนั
2553- ปจั จุบนั
2553- ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การทั วไป
กรรมการกรรมการ

ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จํากัด (มหาชน)

บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
บริษทั แชมเปี ยน เฟอร์เมนเตชั น จํากัด
บริษทั ราชาชูรส จํากัด
บริษทั เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง จํากัด
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง
จํากัด
บริษทั โรงไฟฟ้านํ าตาลขอนแก่น จํากัด

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

ชื*อ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันที*ได้ รับแต่งตัง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

19. นายการุณ กิตติสถาพร
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ
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- ปริญญาตรี BCA, New
Zealand. (ทุน Colombo Plan)
- ปริญญาโท MA (การค้าระหว่าง
ประเทศ) ,Syracuse Univ. USA.
(ทุน USAID)
- ประกาศนียบัตร GATT
Commercial Policy Course,
Geneva
- ปรอ.รุน่ ที 8 (วปรอ.388)
- หลักสูตร Director Certification
Programme (DCP) ปี 2549
- หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) ปี 2551
- หลักสูตร Financial Statements for
Directors (FSD) ปี 2552
- หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) ปี 2552
-Financial Institutions Governance
Program (FGP) ปี 2554
- Monitoring the Internal Audit

(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2553)

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริ ษัท (%)

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
ไม่ม ี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่วงเวลา

27 ก.พ.2553 –
ปจั จุบนั
26 มี.ค.2553 –
ปจั จุบนั
1 พ.ย.2555 –
ปจั จุบนั
26 มิ.ย.2556 –
ปจั จุบนั
2551 – ปจั จุบนั
2552 – ปจั จุบนั
2554 – ปจั จุบนั
2551 – ปจั จุบนั

ตําแหน่ง

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
กรรมการอิสระ

ชื*อหน่วยงาน/
บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

กรรมการกํากับดูแลกิจการ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียนอืน
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริษทั สหมิตรเครืองกล จํากัด (มหาชน)

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
Function (MIA) ปี 2556
- Anti-Corruption for Executive
Program ( ACEP) ปี 2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD)

แบบ 56 - 1

2544 - 2550
2549 – ปจั จุบนั
2551 – ปจั จุบนั
2550 – 2 ก.ย. 2557

การดํารงตําแหน่งในองค์กรอืน
(ทีไ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ

กระทรวงพาณิชย์
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันทีไ ด้รบั แต่งตัง

20. นายวรภัทร โตธนะเกษม
-กรรมการอิสระ
-กรรมการบริหารความเสีย ง
-กรรมการตรวจสอบ
-ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ

(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2553)

แบบ 56 - 1

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา
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- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยมดีมาก)
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
University of Illinois UrbanaChampaign สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Kellogg School of Management
Northwestern University
Evanston Illinois สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
University of Illinois UrbanaChampaign สหรัฐอเมริกา
เพิม เติม สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั
(%)
ไม่ม ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
ก.พ. 2553 – ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ
ั
1 พ.ย. 2555 – ปจจุบนั
กรรมการบริหารความเสีย ง
ั
1 พ.ย. 2555 – ปจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ
ั
28 มิ.ย. 2556 – ปจจุบนั ประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการ

2552 – ปจั จุบนั
2553 – ปจั จุบนั
ก.พ. 2555 –ปจั จุบนั

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียนอืน
ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ
ทีป รึกษาบริหาร
กรรมการ

ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริษทั ปริญสิริ จํากัด (มหาชน)
บริษทั อมตะคอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั น จํากัด (มหาชน)

ดํารงตําแหน่งในกิจการอืน (ที
ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
มิ.ย. 2555 -ปจั จุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ

มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ
(สพร.)

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันทีไ ด้รบั แต่งตัง

21. นางสาวนงลักษณ์ พินยั
นิตศิ าสตร์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการกํากับดูแลกิจการ

(แต่งตัง 26 กุมภาพันธ์ 2553)

แบบ 56 - 1

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

55

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยมิสซูร,ี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที 4
- หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที 71
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตรสําหรับผูบ้ ริหาร
Harvard University,สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรสําหรับผูบ้ ริหาร
Stanford Executive Program
2013

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั
(%)
ไม่ม ี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
ไม่ม ี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ก.พ. 2553 – ปจั จุบนั
ก.พ.2553 – ปจั จุบนั
28 มิ.ย. 2556-ปจั จุบนั

ธ.ค.2555 – ก.ค.2557
ก.พ. 2555 - ก.ค. 2557
ม.ค.2557 – ก.ค.2557
ม.ค. 2554 – มี.ค.2557
2550 – มี.ค.2557

ตําแหน่ง

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียนอืน
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการบริหารความเสีย ง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ ริหารด้าน
การตลาด
กรรมการบริหาร

ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน
บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จํากัด
บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จํากัด
บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยคม จํากัด (มหาชน)

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง
/วันทีไ ด้รบั แต่งตัง

22 .นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(สายงานบัญชีและการเงิน)

(แต่งตัง 1 พฤศจิกายน 2555)

แบบ 56 - 1

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

42

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ
University of Tennessee,
Knoxville, USA
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์
สาขากฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Director Accreditation Program
(DAP รุน่ ที 37/2005)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD)
- CFA Charterholder, Association for
Investment Management and
Research (AIMR)

สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน
บริษทั (%)

2.563

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
เป็ นบุตรของ
นายประภาส
ชุตมิ าวรพันธ์

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ปี 2546 – พ.ย.
2555

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(งานบัญชีและการเงิน)

1 พ.ย.2555 –
ปจั จุบนั

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(งานบัญชีและการเงิน)

ปี 2543 – ปจั จุบนั
ปี 2543 – ปจั จุบนั

17 มี.ค.2557 ปจั จุบนั
ปี 2547 – ปจั จุบนั

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียนอืน
กรรมการบริหาร / กรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร

ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด(มหาชน)
และบริษทั ย่อย

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด
(มหาชน)
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ดํารงตําแหน่งในบริษทั อืน
(ทีไ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน)
กรรมการ

บริษทั เค.เอส.แอล. เรียลเอสเทต จํากัด

กรรมการ

บริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล จํากัด

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1
ปี 2549 – ปจั จุบนั
ปี 2549 – ปจั จุบนั
ปี 2546 – ปจั จุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปี 2543 – ปจั จุบนั
ปี 2543 – ปจั จุบนั
ปี 2543 – ปจั จุบนั
ปี 2543 – ปจั จุบนั
ปี 2539 – ปจั จุบนั

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ

บริษทั นําตาลเกาะกง จํากัด
บริษทั นําตาลสะหวันนะเขต จํากัด
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์
จํากัด
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จํากัด

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง/ วันทีไ ด้รบั
การแต่งตัง

23. นายธีระ สงวนดีกุล
-รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผอ.กลุ่มโรงงานภาค
ตะวันตก

แบบ 56 - 1

อายุ
(ปี )

คุณวุฒทิ างการศึกษา

64

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเคมี
University of Wisconsin, Madison,
USA
-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สําหรับ
ผูบ้ ริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั
(%)
0.035

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
-ไม่ม ี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน
1 พ.ย. 2555 – ปจั จุบนั - รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผอ.กลุ่มโรงงานภาค
ตะวันตก
15 ก.ย. 2552
-ผอ.กลุ่มโรงงานภาคตะวันตก

(แต่งตัง 1 พฤศจิกายน 2555)
2546 – ปจั จุบนั
2546 – ปจั จุบนั

ดํารงตําแหน่งในบริษทั อื7น
กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั

2550 – ปจั จุบนั
2549 – ปจั จุบนั

กรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์
จํากัด
บริษทั นําตาลเกาะกง จํากัด
บริษทั นําตาลสะหวันนะเขต จํากัด

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ชือ-สกุล/ ตําแหน่ง/ วันทีไ ด้รบั
การแต่งตัง

อายุ
(ปี )

แบบ 56 - 1

คุณวุฒทิ างการศึกษา

สัดส่วน
การถือหุน้
ในบริษทั
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชือหน่วยงาน/
บริษทั /ประเภทธุรกิจ

24. นายธัชชัย ศุภผลศิริ
-รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สํานักเลขานุ การบริษทั และ
กฎหมาย
-เลขานุการบริษทั

(แต่งตัง 28 มีนาคม 2557)

58

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
นิตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- ปริญญาโท นิตศิ าสตร์,
Harvard University, USA
- UFS 12/2007 (IOD)
- ผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ
Fundamental Practice for
Corporate Secretary (FPCS) รุน่
29/2014
- Corporate Governance for
Executives (CGE) 2014
-Company Secretary Program
(CSP 59/2014)

ไม่ม ี

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียน

ไม่ม ี
1 มี.ค.2557 – ปจั จุบนั

-รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สํานักเลขานุ การบริษทั และ
กฎหมาย
ั
28 มี.ค.2557 – ปจจุบนั -เลขานุการบริษทั

บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ดํารงตําแหน่งในบริษทั จด
ทะเบียนอื7น
2544 - 2557

SVP ฝา่ ยกฎหมาย

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 1 หน้ า 30

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

รายชือการดํารงตําแหน่ งของผู้บริหารในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม ณ วันที 31 ตุลาคม 2557
ตําแหน่ ง
ชือ - นามสกุล

บริษทั นํา ตาลขอนแก่ น จํากัด
(มหาชน)

1

2

3

X

X

X

//

//

//

4

บริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
5 6 7 8 9 10

11

12

X

X

X

1. นายมนู

เลียวไพโรจน์

2. นายจํารู ญ

ชินธรรมมิตร์

ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที"บริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

3. นายประภาส

ชุติมาวรพันธ์

กรรมการและกรรมการบริ หาร

//

//

//

4. นายพรศิลป์

แต้มศิริชยั

กรรมการและกรรมการบริ หาร

//

//

//

5. นายสุ ขุม

โตการัณยเศรษฐ์

กรรมการและกรรมการบริ หาร

//

//

//

/

/

/

/

6. นายธวัทชัย

โรจนะโชติกุล

กรรมการและกรรมการบริ หาร

//

//

//

/

/

/

/

7. นางอินทิรา

สุ ขะนินทร์

//

//

//

/

/

8. นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

//

//

//

9. นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

กรรมการและกรรมการบริ หาร

//

//

//

10. นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

//

//

//

11. นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

/

/

/

12. นายธัชพงษ์

ภากรศิริวงศ์

//

//

//

13. นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี" ยง

//

//

//

14. นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

/

/

/

15. นายตระการ

ชุณหโรจน์ฤทธิ>

//

//

//

16. นายประมูล

วิเชียรสิ นธุ ์

17. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ

บําเพ็ญบุญ

18. นายสิ ทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร / เลขานุการ
บริ ษทั
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี" ยง/ กรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริ หารความเสี" ยง

19. นายการุ ณ

กิตติสถาพร

20. นายวรภัทร

โตธนะเกษม

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ/ กรรมการบริ หารความเสี" ยง/
กรรมการตรวจสอบ

21. นางสาวนงลักษณ์

พินยั นิติศาสตร์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

//

X

X

X

/
/

X

/

/

/
/

14

X

/
/

/

/

X

13

/

/

X
/

/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

ตําแหน่ ง
ชือ - นามสกุล

บริษทั นํา ตาลขอนแก่ น จํากัด (มหาชน)

22. นายชนะชัย

ชุติมาวรพันธ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

23. นายธี ระ

สงวนดีกุล

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

24. นายวิรัช

ชุนฟ้ ง

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

25. นายณรงค์

จิตร์นอ้ มรัตน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

26. นายพิริยพ์ ล

ชินธรรมมิตร์

27. นายธี ระพงษ์

นาคะศักดิ>เสวี

ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการภาค บริ ษทั ย่อย
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายขาย / กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ย่อย

1

2

3

4

บริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
5 6 7 8 9

//

/

/

/

10 11 12 13 14
/

/

/

/

/

/

/

/
/
/

/

/

/

/

**หมายเหตุ :
เครื* องหมาย
ตําแหน่ง
1)
X
ประธานกรรมการ
/
กรรมการ
//
กรรมการบริ หาร
2) รายชื*อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1. บริ ษัท นําตาลท่ามะกา จํากัด
2. บริ ษัท โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด
3. บริ ษัท นําตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด
4. บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มินลั จํากัด (มหาชน)
5. บริ ษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิง จํากัด
6. บริ ษัท โรงไฟฟ้ านําตาลขอนแก่น จํากัด
7. บริ ษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
8. บริ ษัท เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จํากัด จํากัด
9. บริ ษัท เคเอสแอล เรี ยลเอสเตท จํากัด
10. บริ ษัท แชมเปี ยนเฟอร์ เมนเตชัน* จํากัด
11. บริ ษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิง จํากัด
12. บริ ษัท นําตาลสะหวันนะเขด จํากัด
13. บริ ษัท Koh Kong Plantation จํากัด
14. บริ ษัท Koh Kong Sugar Industry จํากัด

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
แบบ 56 - 1
รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นางสุวรรณา เจนสวัสดิพงศ์
การศึกษา:

ปริ ญญาตรี คณะครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) MBA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพบัญชี CIA

ประวัติการทํางาน:

เคยดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจสอบอาวุโสภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ของบริ ษัท Linde (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ก่อนหน้ านีเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้ าส่วนตรวจสอบภายในกลุม่ บริ ษัท Shin Corporation
และบริ ษัท CS Loxinfo จํากัด (มหาชน), ผู้เชีTยวชาญการตรวจสอบภายในของบริ ษัท Shin Satellite
จํากัด (มหาชน), เจ้ าหน้ าทีTตรวจสอบภายในของบริ ษัท Securicor จํากัด และผู้จัดการส่วนบริ หาร
จัดการทางการเงินของบริ ษัท Metropolis Trust and Securities จํากัด (มหาชน)

สถานทีTติดต่อ:

เลขทีT 176/305 หมูบ่ ้ านรัตนาวลัย ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โทร (085) 965 2419, (087) 505 1505

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
แบบ 56 - 1

รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินสินทรั พย์
- ไม่มี -

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

บริ ษัท นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
แบบ 56 - 1

รายละเอียดอืนๆ
- ไม่มี -

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

