
บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
แบบแสดงรายการข้อมูล 

 
สิ �นสุดวันที� 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 

 
บริษัท นํ �าตาลขอนแก่น จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

 

 

สารบัญ 
 

ส่วนที� 1  การประกอบธุรกิจ        หน้า 
1. นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ       1 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ       10 
3. ปัจจยัความเสี5ยง        23 
4. ทรัพย์สนิที5ใช้ในการประกอบธุรกิจ      29 
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย        33 
6. ข้อมลูทั5วไป และข้อมลูสาํคญัอื5น       34 

ส่วนที� 2  การจัดการ และการกาํกับดูแลกจิการ 
7. ข้อมลูหลกัทรัพย์ และผู้ ถือหุ้น       40 
8. โครงสร้างการจดัการ        44 
9. การกํากบัดแูลกิจการ        57 
10. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม       78 
11. การควบคมุภายใน และการบริหารจดัการความเสี5ยง     81 
12. รายการระหวา่งกนั        83 

ส่วนที� 3  ฐานะการเงนิ และผลการดาํเนินงาน  
13. ข้อมลูทางการเงินที5สาํคญั       96 
14. การวเิคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ                  102 

 
การรับรองความถกูต้องของข้อมูล      
 
เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี5ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท  
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี5ยวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย    
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี5ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 1   

1.นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1) เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ 
 
บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม  โดยยดึหลกัการ

ดําเนินธุรกิจที/โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพตอ่สทิธิมนษุยชน และผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยี ภายใต้ 
นโยบายคณุภาพ วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ดงันี 
 

นโยบายคุณภาพ  
ผลตินํ 
าตาลทรายคณุภาพ ด้วยประสทิธิภาพสงูสดุ สง่มอบตรงเวลา ลกูค้ามั/นใจ ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค 

วิสัยทัศน์  
มุง่สูค่วามเป็นเลศิในอตุสาหกรรมการเกษตรที/ให้ความหวานและพลงังาน รวมทั 
งธุรกิจตอ่เนื/องที/มกีารพฒันาอยา่งยั/งยืน 

พันธกิจ 

1. สร้างรายได้ให้แกช่าวไร่ บนพื 
นฐานของการเกษตรที/มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
2. พฒันาเทคโนโลยีการผลติให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 
3. สร้างผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งหุ้นสว่นแหง่ความสาํเร็จ  
4. พฒันาอตุสาหกรรมตอ่เนื/องเพื/อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

เป้าหมายระยะยาวในการดําเนินธุรกิจของบริษัท คือ การเป็นหนึ/งในผู้ นําในการผลตินํ 
าตาล และผลพลอยได้อื/น
จากการผลิตนํ 
าตาล  ซึ/งเห็นได้จากนโยบายในสว่นธุรกิจนํ 
าตาลของบริษัท ได้แก่  “ผลิตนํ 
าตาลทรายคุณภาพสงู ด้วย
ประสทิธิภาพสงูสดุ สง่มอบตรงเวลา ลกูค้ามั/นใจ ปลอดภยัผู้บริโภค” ทําให้โรงงานนํ 
าตาลทั 
ง 5 โรงงานภายในกลุม่ จดัได้
วา่เป็นกลุม่โรงงานนํ 
าตาลลาํดบัต้นของกลุม่ผู้ผลตินํ 
าตาลทั 
งประเทศที/มีประสทิธิภาพการผลติสงู และผลตินํ 
าตาลได้อยา่ง
มีคณุภาพ   อีกทั 
งด้วยเป้าหมายการเป็นหนึ/งในผู้ผลติผลพลอยได้อื/นจากการผลตินํ 
าตาล  และการเห็นศกัยภาพของธุรกิจ
ตอ่เนื/องจากธุรกิจนํ 
าตาล เช่น ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า และธุรกิจผลิตปุ๋ ยชีวภาพ  ทําให้บริษัทมีการลงทนุ
ในธุรกิจตอ่เนื/องมาโดยตลอด  ซึ/งโครงการที/ผา่นมาคอ่นข้างประสบความสาํเร็จเป็นที/นา่พอใจ    
  

ในระยะสั 
นบริษัทมีเป้าหมายที/จะเป็นหนึ/งในผู้ นําทางด้านการบริหารต้นทนุและประสิทธิภาพทางด้านการผลิต 
โดยนําเอาเทคโนโลยีที/ทนัสมยัเข้ามาประยกุต์ใช้กบัระบบการผลิตและการจดัการ  นอกจากนี 
 บริษัทเข้าใจว่าความเสี/ยง
หลกัของบริษัท คือ ปริมาณอ้อย   โรงงานนํ 
าตาลและธุรกิจต่อยอด ไม่สามารถอยู่รอดได้ถ้าขาดอ้อยเข้าหีบ  บริษัทจึงมี
เป้าหมายที/จะช่วยลดต้นทุนการผลิตอ้อย  เพิ/มผลผลิตและประสิทธิการผลิตอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื/อให้ 
เกษตรกรชาวไร่สามารถอยูร่อด รวมถึงการสร้างผลตอบแทนที/เหมาะสมให้แก่เกษตรกรชาวไร่    
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1.2) การเปลี'ยนแปลง และพัฒนาการที'สาํคัญในช่วง 3 ปีที'ผ่านมา 
  
จากการที/บริษัทได้รับใบอนุญาตในหลกัการให้ย้ายและขยายโรงงานนํ 
าตาล 2 แห่ง และใบอนุญาตในการ

ก่อสร้างโรงงานเอทานอล 2 แห่ง   ในปี 2551 บริษัทได้ตดัสินใจลงทนุในโครงการเพิ/ม 1 โครงการ คือ โครงการพลงังาน
ทดแทนที/บอ่พลอย  ซึ/งจะประกอบด้วย โครงการยอ่ยตอ่เนื/อง 4 โครงการ อนัได้แก่ โครงการย้ายและขยายกําลงัการผลิต
โรงงานนํ 
าตาล จากอําเภอทา่มะกา มาที/อําเภอบ่อพลอย และขยายกําลงัการผลิตเป็น 36,000 ตนัต่อวนั  โครงการลงทนุ
โรงงานผลิตเอทานอล ที/กําลงัการผลิต 200,000 ลิตรต่อวนั  โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 90 MW และโครงการ
โรงงานผลติปุ๋ ยชีวภาพ   ซึ/งเริ/มรับรู้รายได้จากโครงการในปี 2554    

  
ในปี 2554 บริษัทได้ตดัสนิใจลงทนุเพิ/ม 1 โครงการ คือโครงการลงทนุสร้างโรงงานนํ 
าตาลและโรงไฟฟ้าที/จงัหวดั

เลย โครงการประกอบด้วยโรงงานนํ 
าตาลขนาด 16,000 ตนัอ้อยต่อวนั และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 40 MW และได้
ทดลองเดินเครื/องจกัรในฤดกูาลหีบอ้อยปี 2555/56 

 
ในปี  2555 ภายหลงัจากที/บริษัทได้ทําการศึกษาความเป็นไปได้ รวมถึงได้ทําการวิเคราะห์ความเสี/ยงในด้าน

ต่างๆ แล้ว บริษัทได้ตดัสินใจลงทุน โครงการขยายกําลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า และปรับปรุงโรงงานนํ 
าตาลเพื/อเพิ/ม
ความสามารถในการหีบอ้อย ที/อําเภอนํ 
าพอง จงัหวดัขอนแก่น โดยขยายกําลงัการผลิตไฟฟ้าจากเดิม 30 เมกะวตัต์ เป็น 
65 เมกะวตัต์  และปรับปรุงโรงงานนํ 
าตาลเพื/อเพิ/มความสามารถในการหีบอ้อยได้เพิ/มขึ 
นอีก 8,000 ตนัต่อวนั จากเดิมอยู่
ที/ 27,000 ตนัตอ่วนั โดยคาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2557 

 
1.3) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
 

บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ภายใต้กลุม่ เค เอส แอล เป็นกลุม่บริษัทผู้ผลติและ
จําหนา่ยนํ 
าตาลทรายใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศไทย โดยกลุม่บริษัทมีโรงงานนํ 
าตาลที/อยูภ่ายใต้กลุม่ธุรกิจทั 
งหมด 5 
โรง โดยแบง่สายการผลติออกเป็น 3 ภาค ดงันี 
 

 
1. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) สาขา อําเภอนํ 
าพอง 

จงัหวดัขอนแก่น และ สาขา อําเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 
2. ภาคกลาง แถบจงัหวดักาญจนบรีุ มี 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท โรงงานนํ 
าตาลนิวกรุงไทย จํากดั และ บริษัท 

นํ 
าตาลทา่มะกา จํากดั 
3. ภาคตะวนัออกมี 1 โรงงาน คือ บริษัท นํ 
าตาลนิวกว้างสุ้นหล ีจํากดั  

 
ผลติภณัฑ์ที/ทางบริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยผลติ จะประกอบด้วยผลติภณัฑ์หลกัที/

เป็นนํ 
าตาลทราย ซึ/งสามารถจําแนกประเภทได้ 4 ประเภท คือ นํ 
าตาลทรายดิบ (Raw Sugar), นํ 
าตาลทรายดิบคณุภาพสงู 
(High Pol Sugar), นํ 
าตาลทรายขาว (White Sugar) และนํ 
าตาลทรายขาวบริสทุธิa (Refined Sugar) และผลติภณัฑ์เสริม
ที/เกี/ยวเนื/องที/ได้จากกระบวนการผลตินํ 
าตาลทรายอีก เช่น กากนํ 
าตาล (Molasses) กากอ้อย (Bagasses) และกากหม้อ
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กรอง (Filter Cake)  โดยบริษัทได้ขยายการลงทนุตอ่ยอดจากกระบวนการผลตินํ 
าตาล เพื/อสร้างมลูคา่เพิ/ม (ดงัแสดงใน
แผนภาพที/ 1.1) คือ 

 
(1) โรงงานผลติเอทานอล  ซึ/งใช้ผสมกบันํ 
ามนั เป็นเชื 
อเพลงิสาํหรับรถยนต์ ใช้วตัถดุิบคือ กากนํ 
าตาล และนํ 
าอ้อย 
(2) โรงงานผลติก๊าซชีวภาพ ใช้วตัถดุิบที/เป็นนํ 
าเสยีที/มาจากกระบวนการผลติเอทานอล  มาหมกัให้ได้ก๊าซชีวภาพ

เป็นเชื 
อเพลงิเสริมสาํหรับโรงไฟฟ้า 
(3) โรงงานผลติปุ๋ ยชีวภาพ  ใช้วตัถดุิบที/เป็นของเสยีจากกระบวนการผลตินํ 
าตาล (กากหม้อกรอง) และนํ 
าเสยีที/มา

จากกระบวนการผลติก๊าชชีวภาพ และการผลติเอทานอล 
(4) โรงไฟฟ้า  ใช้วตัถดุิบที/เป็นของเสยีจากกระบวนการผลตินํ 
าตาล (กากอ้อย) และก๊าซชีวภาพที/ได้จากโรงงานผลติ

ก๊าชชีวภาพ เป็นเชื 
อเพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า และพลงัไอนํ 
าขายให้กบัโรงงานในเครือและการไฟฟ้า 
 
แผนภาพที	 1.1 : The Relation between KSL Existing Sugar Production and KSL Value Added Project 
 

 
 
ณ วนัที/  31 ตลุาคม 2557 บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย มกีารลงทนุในบริษัทยอ่ย

และบริษัทร่วมรวม 15 บริษัท (ไมร่วมบริษัทยอ่ย ของบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มินลั จํากดั (มหาชน)) โดยมีรายละเอียดดงันี 
  
 

กลุ่มธุรกิจ/ชื'อบริษัท 
ทุนชาํระ

แล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การ

ลงทุน 

 
ประเภทของธุรกิจ 

 
ธุรกิจนํ0าตาล    

บริษัท นํ 
าตาลทา่มะกา จํากดั 600.00 90.21% ผลติและจําหนา่ยนํ 
าตาลทราย 
บริษัท โรงงานนํ 
าตาลนิวกรุงไทย จํากดั 1,000.00 95.78% ผลติและจําหนา่ยนํ 
าตาลทราย 
บริษัท นํ 
าตาลนิวกว้างสุ้นหล ีจํากดั 500.00 98.61% ผลติและจําหนา่ยนํ 
าตาลทราย 
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บริษัท นํ 
าตาลสะหวนันะเขด จํากดั 684.76 98.49% เพาะปลกูอ้อยและผลตินํ 
าตาลที/ประเทศลาว 
Koh Kong Plantation Co., Ltd* 936.98 80.00% เพาะปลกูอ้อยที/เกาะกง ประเทศกมัพชูา 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd 1,167.66 80.00% ผลตินํ 
าตาลที/เกาะกง ประเทศกมัพชูา 

ธุรกิจสนับสนุน    
บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มินลั จํากดั (มหาชน)** 145.20 23.82% ทา่เรือ ให้เช่าคลงัสนิค้า และอสงัหาริมทรัพย์  

ผลติ จําหนา่ยแป้งสาล ีและนํ 
ามนัปาล์ม 
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ 
ง จํากดั 20.00 79.55% บริษัทรับอนญุาตสง่ออกนํ 
าตาล 
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ 
ง  จํากดั 300.00 100.00% ซื 
อมาขายไปนํ 
าตาลทรายในประเทศ และ

ดําเนินกิจการทางการเกษตร 
บริษัท Wynn In Trading จํากดั 487.497 100.00% ธุรกิจซื 
อมาขายไป และให้คาํปรึกษา 

ธุรกิจพลังงานและสารเคมี    
บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จํากดั 610.00 100.00% ผลติและจําหนา่ย เอทานอล หรือเชื 
อเพลงิ

จากการเกษตร และ 
ปุ๋ ยชีวภาพ หรือปุ๋ ยอินทรีย์ 

บริษัท โรงไฟฟ้านํ 
าตาลขอนแก่น  จํากดั 800.00 100.00% โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จํากดั*** 10.00 100.00% จดัหาวตัถดุิบ 

ธุรกิจอื	นๆ    
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากดั 840.00 91.02% พฒันา และลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เพื/อให้

เช่า และเป็นศนูย์ฝึกอบรมของกลุม่ 
บริษัท แชมเปี
ยน เฟอร์เมนเตชั/น จํากดั 200.00 32.50% ร่วมลงทนุกบักลุม่พนัธมิตร โดยเข้าไปถือหุ้น

ร้อยละ 60 ในบริษัท จนัทบรีุ สตาร์ช จํากดั 
ซึ/งเป็นโรงงานผลติแป้งจากมนัสาํปะหลงั  

 
หมายเหต ุ
สดัสว่นการลงทนุหมายรวมถงึ อตัราการถือหุ้นทั 
งทางตรงและทางอ้อมรวมกนั 
* ถือทางอ้อมผา่น บริษัท Wynn In Trading จํากดั 
** อยา่งไรก็ตาม ในบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิ 
ล จํากดั (มหาชน)  บริษัทยอ่ยซึ/งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ชื/อยอ่ TSTE มีบริษัทยอ่ยของบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มินลั จํากดั (มหาชน) อีก 5 บริษัท ได้แก่  
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากดั  ทําธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ อตัราการถือหุ้นรวมทั 
งทางตรงและทางอ้อม 23.11%  
บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมนํ 
ามนั จํากดั ทําธุรกิจซื 
อ-ขาย ให้เชา่ และพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงกลั/น
นํ 
ามนัปาล์ม อตัราการถือหุ้นรวมทั 
งทางตรงและทางอ้อม 28.48% 
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากดั (มหาชน) ทําธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลติแป้งสาล ีอตัราการถือหุ้นรวมทั 
ง
ทางตรงและทางอ้อม 16.59% เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ชื/อยอ่ TMILL 
บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั ทําธุรกิจรับฝากและขนถา่ยสนิค้า อตัราการถือหุ้นรวมทั 
งทางตรงและทางอ้อม 19.30% 
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บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสติกส์ จํากดั ทําธุรกิจให้บริการขนสง่ บริการรักษาความปลอดภยั และโรงงานผลติถงุกระสอบ
พลาสติก  อตัราการถือหุ้นรวมทั 
งทางตรงและทางอ้อม 30.58% 
รายละเอียดสามารถดไูด้จากข้อมลูบริษัทจดทะเบียน  บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ 
ล จํากดั (มหาชน) (TSTE) และ บริษัท ที 
เอส ฟลาวมิลล์ จํากดั (มหาชน) (TMILL) 
*** ชื/อเดิม บริษัท เคเอสแอล เคมี จํากดั
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุม่ ณ 31 ตลุาคม 2557 ดงันี 
 
 

Energy 
Business

Khon Kaen Alcohol
THB 610 M, 100.00%

Khon Kaen Sugar 
Power Plant

THB 800 M, 100.00%

Khon Kaen Sugar Industry Public Company

Sugar Business Other Businesses

Tamaka
THB 600 M, 90.21%

New Krung Thai
THB 1,000 M, 95.78%

New Kwang Soon Lee
THB 500 M, 98.61%

KSL Real Estate
THB 840 M, 91.02%

Champion Fermentation
THB 200 M, 32.50%

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

SavannakhetSugar, Lao
THB 685 M, 98.49%

Koh Kong Sugar Industry &
Koh Kong Plantation

Cambodia
THB 2,105 M, 80%

Supporting 
Business

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

KSL Export Trading
THB 20 M, 79.55%

WYNN In Trading
THB 487 M, 100.00%KSL Agro & Trading

THB 300 M, 100.00%

KSL Material Supplies
THB 10 M, 100.00%

Joint Venture 
Businesses



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 7   
 

บริษัทมีบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดสามารถจําแนกตามประเภทของธุรกิจได้ดงันี 
 
 
ธุรกิจนํ 5าตาล 
 
บริษัท นํ
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
เป็นบริษัทผลติและจําหนา่ยนํ 
าตาลและผลพลอยได้อื/นๆ สาขาที/ 1 โรงงานตั 
งอยูที่/อําเภอนํ 
าพอง จงัหวดัขอนแก่น สามารถ
หีบอ้อยได้ที/ 27,000 ตนัอ้อย/วนั (อยูร่ะหวา่งปรับปรุงประสทิธิภาพให้สามารถหีบอ้อยได้ที/ 35,000 ตนัอ้อย/วนั คาดว่าจะ
แล้วเสร็จปี 2557) และสาขาที/ 2 โรงงานตั 
งอยูที่/อําเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย สามารถหีบอ้อยได้ที/ 16,000 ตนัอ้อย/วนั โดย
ทั 
งสองโรงงานสามารถผลติได้ทั 
งนํ 
าตาลทรายดิบ นํ 
าตาลไฮโพล นํ 
าตาลทรายขาว และนํ 
าตาลทรายขาวบริสทุธิa    
 
บริษัท นํ
าตาลท่ามะกา จํากดั 
เป็นบริษัทผลติและจําหนา่ยนํ 
าตาลทรายและผลพลอยได้อื/นๆ โรงงานตั 
งอยูที่/ อําเภอทา่มะกา จงัหวดักาญจนบรีุ สามารถ
หีบอ้อยได้ที/ 20,000 ตันอ้อย/วนั โรงงานสามารถผลิตได้ทั 
งนํ 
าตาลทรายดิบ นํ 
าตาลทรายขาว และนํ 
าตาลทรายขาว
บริสทุธิa 
 
บริษัท โรงงานนํ
าตาลนิวกรุงไทย จํากดั 
เป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายนํ 
าตาลทรายและผลพลอยได้อื/นๆ เดิมโรงงานตั 
งอยู่ที/อําเภอท่ามะกา จังหวดักาญจนบุรี 
บริษัทได้ย้ายไปยงั อําเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรีุ และขยายกําลงัการผลิต สามารถหีบอ้อยได้สงูสดุที/ 36,000 ตนั
อ้อย/วนั โดยในปัจจุบนัได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงงานสามารถผลิตได้ทั 
งนํ 
าตาลทรายดิบ นํ 
าตาลทรายขาว และนํ 
าตาล
ทรายขาวบริสทุธิa 
 
บริษัท นํ
าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จํากดั 
เป็นบริษัทผลติและจําหนา่ยนํ 
าตาล และผลพลอยได้อื/นๆ มีโรงงานตั 
งอยูที่/อําเภอ พนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ สามารถหีบอ้อย
ได้สงูสดุที/ 3,000 ตนัอ้อย/วนั ซึ/งกําลงัการหีบอ้อยลดลง เนื/องมาจาก บริษัทมีการขยายเครื/องจักรสว่นหนึ/งไปที/ประเทศ
ลาว และประเทศกัมพูชา   โรงงานสามารถผลิตได้ทั 
งนํ 
าตาลทรายดิบ นํ 
าตาลไฮโพล นํ 
าตาลทรายขาว และนํ 
าตาล
ทรายขาวบริสทุธิa 
 
บริษัท นํ
าตาลสะหวนันะเขด จํากดั 
เป็นบริษัทที/ได้รับสมัปทานพื 
นที/สาํหรับเพาะปลกูอ้อยประมาณ 10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จากรัฐบาลลาว โดยบริษัท
จะเพาะปลกูอ้อยเอง และมีโรงงานนํ 
าตาลที/สะหวนันะเขด สามารถหีบอ้อยได้สงูสดุที/ 3,000 ตนัอ้อยตอ่วนั ผลผลิตจะเป็น
นํ 
าตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื/นๆ  
 
บริษัท Koh Kong Plantation จํากดั และบริษัท Koh Kong Sugar Industry จํากดั 
เป็นบริษัทที/ได้รับสมัปทานพื 
นที/สําหรับเพาะปลกูอ้อยรวมประมาณ 20,000 เฮกเตอร์ (125,000 ไร่) จากรัฐบาลกมัพชูา 
โดยบริษัทจะเพาะปลกูอ้อยเอง และมีโรงงานนํ 
าตาลที/เกาะกง สามารถหีบอ้อยได้สงูสดุที/ 6,000 ตนัอ้อยต่อวนั ผลผลิตจะ
เป็นนํ 
าตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื/นๆ 
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ธุรกิจพลังงานและสารเคมี 

บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จํากดั 

ก่อตั 
งขึ 
นเมื/อต้นปี 2547 เป็นบริษัทที/จดัตั 
งเพื/อดําเนินธุรกิจผลิตแอลกอฮอล์จากกากนํ 
าตาล นํ 
าอ้อย และอื/นๆ ซึ/งได้รับ
ใบอนญุาตผลิตที/ 150,000 ลิตรต่อวนั จากกระทรวงอตุสาหกรรมโดยมีวตัถปุระสงค์ผลิตแอลกอฮอล์เพื/อผสมกบันํ 
ามนั
เชื 
อเพลิง หรือที/เรียกว่าเอทานอล ซึ/งใช้เป็นนํ 
ามนัเชื 
อเพลิงสําหรับรถยนต์ บริษัทยงัมีโรงงานผลิตปุ๋ ยชีวภาพ โดยนําของ
เสยีจากกระบวนการผลตินํ 
าตาล (กากหม้อกรอง) และของเสยีจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ (นํ 
าเสีย) มาเป็นวตัถดุิบ 
ปัจจบุนับริษัทก่อสร้างโรงงานผลติเอทานอล สาขาที/ 2 ณ โครงการพลงังานทดแทนบอ่พลอย โดยโรงงานได้เริ/มดําเนินการ
เชิงพาณิชย์ในปี 2555 ซึ/งทําให้บริษัทมีกําลงัการผลติเพิ/มขึ 
นเป็น 350,000 ลติรตอ่วนั 

บริษัท โรงไฟฟ้านํ
าตาลขอนแก่น จํากดั 

ก่อตั 
งขึ 
นเมื/อปลายปี 2546 เป็นบริษัทที/จัดตั 
งเพื/อดําเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า และผลิตไอนํ 
าโดยใช้กากอ้อยเป็น
เชื 
อเพลงิหลกั โดยจําหนา่ยไฟฟ้า พร้อมกบัไอนํ 
าให้โรงงานนํ 
าตาล และโรงงานอื/นๆในกลุม่ และมีไฟฟ้าที/เกินความต้องการ
ของกลุม่ สามารถจําหนา่ยให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ ปัจจุบนับริษัทมีสาขารวม 3 สาขา โดยสาขาที/หนึ/งตั 
งอยู่ใกล้เคียง
โรงงานนํ 
าตาลขอนแก่น อ.นํ 
าพอง จ.ขอนแก่น สาขาที/สองตั 
งอยู่ใกล้เคียงโรงงานนํ 
าตาลนิวกรุงไทย จ. กาญจนบุรี 
(โครงการพลงังานทดแทนบอ่พลอย) และสาขาที/สามตั 
งอยู่ใกล้เคียงโรงงานนํ 
าตาลขอนแก่น อ.วงัสะพงุ จ.เลย (โครงการ
เลย) ทําให้ปัจจุบนับริษัทมีกําลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 160 MW และหากโครงการขยายกําลงัการผลิตที/ อ.นํ 
าพอง จ.
ขอนแก่น แล้วเสร็จบริษัทจะมีกําลงัการผลติไฟฟ้ารวม 195 MW  

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จํากดั 

เดิมชื/อ บริษัท เคเอสแอล เคมี จํากัด ภายหลังเปลี/ยนชื/อเป็น บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จํากัด มี
วตัถปุระสงค์ในการจดัหา และจดัจําหน่าย วตัถดุิบที/เกี/ยวข้องกับการเกษตร  เช่น จําหน่ายปุ๋ ยอินทรีย์  และรวมถึงการ
ให้บริการทางการค้าตา่ง ๆ  
 
ธุรกิจสนับสนุน 
 
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ
ง จํากดั 
จดัตั 
งขึ 
นเมื/อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทสง่ออกนํ 
าตาลรับอนญุาตตามข้อกําหนดของ พรบ. อ้อยและนํ 
าตาลทราย พ.ศ. 2527 
ดําเนินธุรกิจเป็นตวัแทนของบริษัทนํ 
าตาลในกลุม่และบริษัทนํ 
าตาลอื/นๆในการสง่ออกนํ 
าตาลไปตา่งประเทศ 
 
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินลั จํากดั (มหาชน) (TSTE ) และบริษัทย่อย 
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่าคลงัเก็บสินค้า บริการขนถ่ายสินค้าขึ 
นเรือ
เดินสมทุร บริการท่าเทียบเรือและบริการสินค้าผ่านท่า  โดยท่าเรือและคลงัสินค้า ตั 
งอยู่ที/พระประแดง สมทุรปราการ ริม
แมนํ่ 
าเจ้าพระยา  ลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็นบริษัทนํ 
าตาลในกลุม่ KSL โรงงานนํ 
าตาลอื/นที/ถือหุ้นโดยพนัธมิตรทางการค้าอื/นๆ 
และลกูค้าทั/วไป   นอกจากนี 
ทางบริษัท ไทยชูการ์เทอร์มินลั จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของบริษัทย่อยอีก 5 บริษัท ซึ/ง
ดําเนินธุรกิจหลกั ๆ คือ ธุรกิจซื 
อ ขาย ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้งสาลี ธุรกิจผลิตถุงกระสอบพลาสติก และ
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โรงงานผลิตนํ 
ามันปาล์ม (รายละเอียดดูได้จากข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิ เ นิ 
ล จํากัด 
(มหาชน)(TSTE)) 
 
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ
ง จํากดั 
เดิมชื/อ บริษัท เค เอส แอล การเกษตร จํากดั จดัตั 
งขึ 
นเมื/อปี พ.ศ. 2549 ดําเนินการเพาะปลกูอ้อยในที/ดินของบริษัท 
รวมถงึสง่เสริมชาวไร่อ้อยให้มกีารเพาะปลกูมากขึ 
น ปัจจบุนัดาํเนินธุรกิจ ซื 
อมาขายไปนํ 
าตาลทรายในประเทศ และกิจการ
ทางการเกษตร 
 
บริษัท Wynn In Trading จํากดั  
เป็นบริษัทดาํเนินธุรกิจซื 
อมาขายไประหวา่งประเทศ ให้คาํปรึกษา และการลงทนุในตา่งประเทศ โดยบริษัทเข้าไปถือหุ้น ใน
สดัสว่นร้อยละ 100 
 
ธุรกิจอื'นๆ 
 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากดั  
เป็นบริษัทดําเนินธุรกิจทําสวนเกษตร และบ้านพกัตากอากาศที/จงัหวดักาญจนบรีุในชื/อ “ริเวอร์แควปาร์คแอนด์รีสอร์ท” 
โดยให้บริการบ้านพกัและใช้เป็นที/จัดอบรมสมัมนาให้แก่บุคลากรภายในกลุ่ม  และลกูค้าทั/วไป นอกจากนี 
ยงัประกอบ
ธุรกิจให้เช่าอาคารสํานกังาน ย่านใจกลางเขตธุรกิจในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นเจ้าของ อาคารลิเบอร์ตี 
สแควร์ สีลม ซึ/ง
เป็นอาคารสงู 22 ชั 
น และชั 
นใต้ดิน 6 ชั 
น มีพื 
นที/ให้เช่ารวม 19,151 ตารางเมตร 
 
บริษัท แชมเปี
ยน เฟอร์เมนเตชัBน จํากดั  
บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) ได้เข้าไปร่วมทนุกบักลุม่พนัธมิตร โดยเข้าไปถือหุ้นในบริษัท แชมเปี
ยน เฟอร์เมน
เตชั/น จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 32.5 และบริษัท แชมเปี
ยน เฟอร์เมนเตชั/น จํากดัเข้าไปถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 60 ของ
บริษัท จนัทบรีุ สตาร์ช จํากดั ซึ/งเป็นโรงงานผลติแป้งจากมนัสาํปะหลงัที/จงัหวดั จนัทบรีุ  
 
 สาํหรับนโยบายการแบง่การดาํเนินงานของบริษัทในกลุม่นั 
น จะจดับริษัทที/มีลกัษณะธุรกิจคล้ายกนัอยูภ่ายใต้
บริหารงานคณะผู้บริหารเดยีวกนั เช่น  บริษัทในธุรกิจนํ 
าตาล ทั 
ง 4 บริษัท จะอยูภ่ายใต้การบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารชดุเดียวกนั   สว่นบริษัทในธุรกิจสนบัสนนุ  ธุรกิจพลงังานและสารเคมี  และธุรกิจอื/นๆ บริษัทจะจดัสง่
บคุลากรของบริษัท เข้าไปร่วมเป็นกรรมการบริษัท เพื/อร่วมในการกําหนดนโยบาย  และในบางบริษัทยอ่ย  บริษัทได้สง่
บคุลากรของบริษัทเอง เข้าไปดาํรงตําแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทยอ่ย  เพื/อให้บริษัทยอ่ยดงักลา่ว ดําเนินนโยบาย
บริหารสอดคล้องกบับริษัทใหญ่ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
2.1) โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

 

ชื/อบริษัท 
% การถือหุ้นของ
บริษัท ปี 2557 

 

ปี 2555 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

ปี 2556 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

ปี 2557 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

1. บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) บริษัทหลกั 7,529.47 26% 6,022.13 23%  8,668.09  31% 

2. บริษัท นํ 
าตาลทา่มะกา จํากดั 90.21% 4,004.90 14% 3,021.98 11%  3,196.84  11% 

3. บริษัท โรงงานนํ 
าตาลนิวกรุงไทย จํากดั 95.78% 4,717.00 16% 4,548.89 17%  4,540.44  16% 

4. บริษัท นํ 
าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากดั 98.61% 1,083.23 4% 733.42 3%  744.15  3% 

5. บริษัท ไทยชกุาร์เทอร์มิเนิ 
ล จํากดั (มหาชน) 23.82% 3,201.89 11% 2,471.65 9%  1,538.84  6% 

6. บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ 
ง จํากดั 79.55% 19.29 0% 15.00 0%  13.15  0% 

7. บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากดั 100.00% 1,872.56 6% 2,437.42 9%  2,472.01  9% 

8. บริษัท โรงไฟฟ้านํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั 100.00% 1,854.11 6% 2,151.97 8%  2,493.81  9% 

9. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จํากดั* 100.00% 16.01 0% 2.95 0%  20.56  0% 

10. บริษัท นํ 
าตาลสะหวนันะเขด จํากดั 98.49% 272.71 1% 246.94 1%  211.21  1% 

11. บริษัท Koh Kong Plantation จํากดั** 80.00% 245.66 1% 136.21 1%  128.73  0% 

12. บริษัท Koh Kong Sugar จํากดั 80.00% 364.29 1% 667.43 3%  89.36  0% 

13. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ 
ง จํากดั 100.00% 4,092.25 14% 3843.20 15%  3,605.85  13% 

14. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากดั 91.02% 9.48 0% 102.17 0%  150.34  1% 

15. บริษัท Wynn In Trading จํากดั 100.00% -  - - -  -    - 

รวม  29,282.84 100% 26,401.38 100% 27,873.38 100% 

หกัรายการระหว่างกัน  -7,070.54  -7,460.22  -8,688.53   

รวมรายได้   22,212.30    18,941.16    19,184.84   

* ชื/อเดิม บริษัท เคเอสแอล เคมี จํากดั 

* *ถือทางอ้อมผ่านบริษัท Wynn In Trading จํากดั 

 
2.2) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
 
ผลิตภณัฑ์หลัก : นํ 5าตาล 
 
นํ 5าตาล : ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

 
บริษัทเป็นกลุ่มบริษัทนํ 
าตาลในประเทศไทยที/ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตาม 

“มาตรฐาน SQF 2000”, “มาตรฐาน ISO 9001 Version 2000” รวมทั 
ง “มาตรฐานระบบวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตที/
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ต้องควบคมุ” หรือ HACCP นํ 
าตาลทรายที/ กลุม่บริษัท ผลติสามารถจําแนกได้ตามประเภทและเกรดของความบริสทุธิaของ
นํ 
าตาลเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

 
นํ 
าตาลทรายดิบ (Raw Sugar)   -  เป็นนํ 
าตาลทรายมีค่าสีสงูกว่า 1,500 ICUMSA สีจะมีลกัษณะเป็นสีนํ 
าตาล

เข้ม มีสิ/งสกปรกเจือปนสงู ความบริสทุธิaตํ/า การขนถ่ายจะขนถ่ายในลกัษณะเป็น BULK ไม่ได้ใสใ่นกระสอบ  นํ 
าตาลชนิด
นี 
ไม่สามารถนําไปบริโภคโดยตรงได้  ผู้ซื 
อจะต้องนํานํ 
าตาลไปผ่านกระบวนการรีไฟน์หรือทําให้บริสทุธิaก่อนเพื/อผลิตเป็น
นํ 
าตาลทรายขาวหรือนํ 
าตาลทรายขาวบริสทุธิa    

 
นํ 
าตาลทรายดิบคณุภาพสงู (High Pol Sugar)   -  เป็นนํ 
าตาลทรายมีคา่สีอยู่ระหว่าง 1,000 - 1,500 ICUMSA 

สามารถนําไปบริโภคได้โดยตรง การขนสง่นิยมบรรจุเป็นกระสอบ ราคาจะถกูกว่านํ 
าตาลทรายขาวและนํ 
าตาลทรายขาว
บริสทุธิa  

 
นํ 
าตาลทรายขาว (White Sugar) -  เป็นนํ 
าตาลทรายมีค่าสีประมาณ 46 – 200 ICUMSA มีค่าโพลาไรเซชั/นไม่

น้อยกวา่ 99.50 ดีกรี นํ 
าตาลประเภทนี 
โดยทั/วไปเป็นนํ 
าตาลทรายที/ประชาชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้เป็นวตัถดุิบในโรงงาน
อตุสาหกรรมอาหารที/ต้องการความบริสทุธิaปานกลาง   

 
นํ 
าตาลทรายขาวบริสทุธิa (Refined Sugar) – เป็นนํ 
าตาลทรายมคีา่สไีมเ่กิน  45 ICUMSA มีลกัษณะเดน่คือมี

ความบริสทุธิaสงู เป็นนํ 
าตาลที/นิยมใช้ในอตุสาหกรรมที/ต้องใช้นํ 
าตาลที/มีความบริสทุธิaมาก เช่นอตุสาหกรรมยา เครื/องดื/ม
ประเภทนํ 
าอดัลมและเครื/องดื/มบํารุงกําลงั  
 
 ภายหลงัจากที/มกีารผา่นกระบวนการผลตินํ 
าตาลแล้ว ของเหลวที/เหลอืที/ไมส่ามารถทําให้เป็นเมด็นํ 
าตาลได้ หรือ
ตํ/ากวา่จดุคุ้มทนุที/จะไปทําเป็นนํ 
าตาลเรียกวา่ กากนํ 
าตาล กากนํ 
าตาลจดัเป็นผลผลติพลอยได้จากการผลตินํ 
าตาลทรายที/
ยงัมมีลูคา่ โดยทั/วไปจะมีสว่นประกอบของสารตา่งๆคือ นํ 
า 20% นํ 
าตาลซูโครส 30% นํ 
าตาลอินเวอร์ท 32%  อินทรีย์สาร
ซึ/งไมใ่ช่นํ 
าตาล 12% และ เถ้า 6% และในปริมาณอ้อย 1 ตนั โรงงานนํ 
าตาลจะได้ผลผลติกากนํ 
าตาลประมาณ 45 - 50 
กิโลกรัม ดงันั 
นผลผลติกากนํ 
าตาลในแตล่ะปีจะมีมากน้อยเพียงใดขึ 
นอยูก่บัปริมาณอ้อยเข้าหีบของโรงงานํ 
าตาลในแตล่ะ
ปี กากนํ 
าตาลสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งกว้างขวางในอตุสาหกรรมชีวะ–เคมี (Biochemistry Industry) ซึ/งได้แก ่
อตุสาหกรรมผลติแอลกอฮอล์และโรงต้มกลั/นสรุา อตุสาหกรรมผลติยีสต์ อตุสาหกรรมผลติผงชรูส อตุสาหกรรมอาหาร
สตัว์ (โดยผสมกบัมนัสาํปะหลงัและชานอ้อย) อตุสาหกรรมผลตินํ 
าส้มสายช ู อตุสาหกรรมผลติซอิี}วและซอสปรุงรสตา่ง ๆ 
ซึ/งถือเป็นอตุสาหกรรมปลายนํ 
าของการผลตินํ 
าตาล 

 
สําหรับของเสียจากกระบวนการผลิตนํ 
าตาลที/สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จะมี กากอ้อย และ กากหม้อกรอง   

กากอ้อย เป็นสว่นของชานอ้อยที/ได้จากการขบวนการหีบอ้อยจากชุดลกูหีบชุดสดุท้าย โดยปัจจุบนับริษัทใช้กากอ้อยเป็น
เชื 
อเพลงิสาํหรับผลิตไฟฟ้าและไอนํ 
าเพื/อใช้ในกระบวนการผลิตนํ 
าตาล และจําหน่ายให้กบัการไฟฟ้า สว่นกากหม้อกรอง 
เป็นกากที/ได้จากกระบวนการกรองตะกอนในระบบสญูญากาศ กากหม้อกรองที/ได้สามารถนําไปเป็นวตัถดุิบในการผลิต
ปุ๋ ยเพื/อการเกษตรทั/วไป ในอดีตบริษัทให้กากหม้อกรองดงักลา่วแก่ชาวไร่อ้อยที/นําอ้อยมาสง่โรงงานเพื/อเป็นการสง่เสริม
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การผลติปลกูอ้อยในพื 
นที/ใกล้เคียง อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากที/บริษัทยอ่ยเริ/มดําเนินกิจการผลติแอลกอฮอล์และสารเคมี
ตอ่เนื/อง  นํ 
าเสยีที/ได้จากโรงงานจะสามารถนําไปผสมกบักากหม้อกรอง ผา่นกระบวนการยอ่ยสลาย (BIODECOMPOSE) 
ซึ/งจะได้ผลติภณัฑ์ปุ๋ ยอินทรีย์ที/มีคณุภาพเหมาะสมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ/งจะทําให้เกิดการทําธุรกิจที/ครบวงจร 

 
นํ 5าตาล : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 
การตลาดและภาวะอตุสาหกรรมในตลาดตา่งประเทศ 
 
 ภาพรวมของตลาดนํ 
าตาลโลกนั 
น  ผลผลตินํ 
าตาลโลก ฤดกูารผลติ 2556/57 มีประมาณ 181.4 ล้านตนั 
(มลูคา่นํ 
าตาลทรายดิบ) ลดลง 3 ล้านตนั หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 2 เมื/อเทียบกบัฤดกูารผลติ 2555/56 ในขณะเดียวกนั
ความต้องการบริโภคโลกรวมเทา่กบั 175.2 ล้านตนั ขยายตวัเพิ/มขึ 
น 3 ล้านตนั หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 2 เมื/อเทียบกบัฤดู
การผลติ 2555/56 อยา่งไรก็ดีปริมาณนํ 
าตาลคงเหลอืปลายปีเพิ/มขึ 
นจากระดบั 72.6 ล้านตนั ในฤดกูารผลติ 2555/56 เป็น 
77.3 ล้านตนั ในฤดกูารผลติ 2556/57 คิดเป็นอตัราร้อยละ 44 ของปริมาณความต้องการบริโภค หรือเพียงพอสาํหรับการ
บริโภคประมาณ 5 เดือน 
 
แผนภาพที	 2.1: ดุลนํ0าตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP) 
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Note: 2014/15 is forecasted number 
Source : F.O.Licht, updated 30-10-2014 

จากการประมาณการของ F.O.Licht ณ 30 ตลุาคม 2557 คาดวา่ ผลผลติในปี 2556/57 จะลดลงร้อยละ 1 จาก 
181.4 ล้านตนั เป็น 178.7 ล้านตนั  สว่นการบริโภคจะเพิ/มขึ 
นร้อยละ 1 หรือเพิ/มขึ 
นจาก  175.2 ล้านตนั เป็น 176.8 ล้าน
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ตนั ซึ/งจะทําให้ปริมาณผลตินํ 
าตาลโลกเกินดลุลดลง สง่ผลให้ปริมาณนํ 
าตาลคงเหลอืปลายงวดของโลก ปี 2557/58 คาด
วา่จะลดลงจาก 77.3 ล้านตนั เป็น 76.7 ล้านตนั สว่นในทวีปเอเชีย คาดวา่ปี 2557/58 จะมนํี 
าตาลผลติไมพ่อตอ่การ
บริโภคตอ่เนื/อง โดยปริมาณนํ 
าตาลในทวีปเอเชียจะขาดดลุอยูป่ระมาณ 16 ล้านตนั อยา่งไรก็ดีการประมาณการดงักลา่ว 
อาจเปลี/ยนแปลงไป ตามอปุสงค์ และอปุทานที/เปลี/ยนแปลงไป 

 
 นอกจากนี 
 สภาพภมูิอากาศที/ไมแ่นน่อน  เช่นการเกิดอทุกภยั ภยัแล้ง หรืออากาศหนาวจดั ในประเทศผู้ผลติ

และประเทศผู้บริโภค รวมถึงจํานวนประเทศผู้ผลติที/สามารถสง่ออกได้ที/มีอยูอ่ยา่งจํากดั จงึทําให้เหตกุารณ์ใดก็ตามที/
สง่ผลตอ่ปริมาณนํ 
าตาลที/ผลติได้ สง่ผลตอ่ราคานํ 
าตาลตลาดโลกเช่นกนั    

 
 สาํหรับแนวโน้มราคานํ 
าตาลในอนาคต จะขึ 
นอยูก่บัผลผลติจากประเทศในแถบยโุรป รวมถึงผลกระทบจาก

สภาพอากาศตอ่ผลผลติอ้อย  ของประเทศผู้ผลติรายใหญ่ เช่น ประเทศบราซิล ประเทศออสเตรเลยี และประเทศไทย เป็น
ต้น  โดยเฉพาะอยา่งยิ/งประเทศบราซิล เนื/องจากในปัจจบุนัประเทศบราซิล นําผลผลติอ้อยมาผลติเป็นเชื 
อเพลงิรถยนต์ 
คือ เอทานอล ทําให้ผลผลตินํ 
าตาล และเอทานอลจากประเทศบราซิล แปรผนัตามราคานํ 
าตาลในตลาดโลก และ ราคาเอ
ทานอล เพราะหากผลติภณัฑ์ใดทํากําไรมากกวา่ ผู้ผลติจากประเทศบราซิลจะเลอืกผลติสนิค้าประเภทนั 
นๆมากขึ 
น 
(Sugar-Ethanol Parity) อยา่งไรก็ดีความสามารถที/จะเลอืกผลติระหวา่งสนิค้าทั 
ง 2 ประเภทของประเทศบราซิล อยูที่/
ประมาณร้อยละ 40-60 เนื/องจากโรงงานไมไ่ด้ออกแบบมาเพื/อผลติสนิค้าอยา่งใดอยา่งหนึ/งได้ร้อยละ 100 นอกจากนี 
ยงัมี
ผลกระทบจากตลาดการเงิน เช่น การเคลื/อนย้ายเงินลงทนุของกองทนุไปลงทนุในสนิทรัพย์ประเภทตา่งๆ อตัราแลกเปลี/ยน 
ราคานํ 
ามนั และภาพรวมเศรษฐกิจโลก 

 
แผนภาพที	 2.2: แสดงราคานํ0าตาลตลาดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ปี 
 

YEAR 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Max 9.07         9.32         11.84       19.30       12.37       15.02       24.64       34.39       35.31       26.50     19.69     18.32     

Average 7.13         7.07         9.31         14.83       10.16       11.86       17.26       22.34       26.88       21.58     17.48     16.38     

Min 5.89         5.36         8.22         9.75         8.45         9.52         11.38       13.67       20.47       18.54     15.89     13.50     

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

Year : Nov / Oct, data updated until December 18, 2014
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สาํหรับช่องทางการจําหนา่ยในการสง่ออกของโรงงานนํ 
าตาลไทย สามารถแบง่เป็นดงันี 
 
 

(1) ขายผา่นเทรดเดอร์รายใหญ่ (Traders) เช่น บริษัท Cargill, บริษัท Tate & Lyle, บริษัท Kerry เป็นต้น  จากนั 
น 
เทรดเดอร์จะนํานํ 
าตาลไทยไปขายตอ่ให้ผู้ซื 
ออื/นๆ ในตา่งประเทศตอ่ไป การขายให้กบัเทรดเดอร์จะเป็นการลด
ความเสี/ยงในเรื/องการเก็บเงินไมไ่ด้ และลดความยุง่ยากในการจดัการเรื/องการสง่ออก  โดยโรงงานนํ 
าตาลไทยจะ
รับผิดชอบการขนสง่ถึงทา่เรือที/สง่ออกในประเทศไทยเทา่นั 
น  เชน่ FOB Ports @ Bangkok หรือ FOB Ports @ 
Lamchabang เป็นต้น  

(2) สง่ออกผา่นชายแดนไปยงัประเทศเพื/อนบ้าน เช่น ประเทศลาว และ ประเทศกมัพชูา  โดยทยอยขายเป็นจํานวน
น้อยให้กบัผู้ ค้านํ 
าตาลชายแดน 

(3) ขายให้กบัผู้ผลติเพื/อการสง่ออกที/ใช้นํ 
าตาลเป็นวตัถดุิบ  เนื/องจากในบางชว่งเวลา ราคานํ 
าตาลภายในประเทศ
สงูกวา่ราคานํ 
าตาลตา่งประเทศ  ทําให้ผู้ผลติที/ใช้นํ 
าตาลเป็นวตัถดุิบ ในการผลติสนิค้าของตน เพื/อนําไปสง่ออก
ไมส่ามารถแขง่ขนักบัผู้ผลติอื/นในตลาดโลกได้  ดงันั 
นเพื/อเป็นการสง่เสริมการลงทนุด้านอตุสาหกรรมอาหารและ
เพิ/มความสามารถในการแขง่ขนั ทางภาครัฐจึงเปิดโอกาสให้ผู้ผลติเพื/อการสง่ออกสามารถขออนญุาตซื 
อนํ 
าตาล
ได้ที/ราคานํ 
าตาลตลาดโลก โดยอยูภ่ายใต้เงื/อนไขที/ทางภาครัฐกําหนด 

 
การตลาดและภาวะอตุสาหกรรมในตลาดในประเทศ 
 
 อุตสาหกรรมอ้อยและนํ 
าตาลไทยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและนํ 
าตาลทราย พ.ศ.2527 ซึ/งกําหนดให้
คณะกรรมการอ้อยและนํ 
าตาล  ควบคุมปริมาณนํ 
าตาลให้มีปริมาณเพียงพอกับปริมาณความต้องการนํ 
าตาล
ภายในประเทศ    โดยทุกปี คณะกรรมการอ้อยและนํ 
าตาล จะประมาณการปริมาณนํ 
าตาลที/จะบริโภคภายในประเทศ  
จากนั 
นกําหนดออกเป็นโควตา  และกระจายโควตาตามสดัสว่นปริมาณนํ 
าตาลที/ผลติได้ให้แก่โรงงานนํ 
าตาล ตามปริมาณ
นํ 
าตาลที/แตล่ะโรงงานผลติ  อีกทั 
งราคาจําหนา่ยนํ 
าตาลภายในประเทศถกูควบคมุภายใต้ พรบ.ว่าด้วยสินค้าและบริการปี 
2542  โดยภาครัฐได้ประกาศราคาจําหนา่ยนํ 
าตาลภายในประเทศ เป็นดงันี 
 
  
(1)   ราคานํ 
าตาลทรายขาวธรรมดาจําหนา่ยสง่มอบ ณโรงงานขายได้ไมเ่กิน 1,900 บาทตอ่กระสอบ100 กิโลกรัม 
(2)   ราคานํ 
าตาลทรายขาวบริสทุธิaจําหนา่ยสง่มอบ ณโรงงานขายได้ไมเ่กิน 2,000 บาทตอ่กระสอบ 100 กิโลกรัม 
(3)   ราคาจําหนา่ยสง่ สง่มอบ ณ สถานที/จําหนา่ยสง่ทกุท้องที/ทั/วราชอาณาจกัร ของนํ 
าตาลทรายขาวธรรมดาจะขายได้ไม่

เกิน 1,965 บาทตอ่กระสอบ 100 กิโลกรัม ของนํ 
าตาลทรายขาวบริสทุธิaจะขายได้ไม่เกิน 2,065 บาทต่อกระสอบ 100 
กิโลกรัม   

(4)   ราคาจําหน่ายปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร นํ 
าตาลทรายขาว
ธรรมดา จะขายได้ไม่เกิน 21.50 บาทต่อกิโลกรัม นํ 
าตาลทรายขาวบริสทุธิa จะขายได้ไม่เกิน 22.50 บาทต่อกิโลกรัม 
(รวม VAT)   

 
โดยการควบคมุราคาดงักลา่วไมบ่งัคบักบันํ 
าตาลทรายชนิดก้อนสี/เหลี/ยมบรรจกุลอ่งหรือที/บรรจุในซอง นํ 
าหนกัไม่เกินซอง
ละ 10 กรัม  
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สภาวะการแขง่ขนั และคูแ่ขง่ขนั 
 

ในปี 2557 ประเทศไทยมีโรงงานนํ 
าตาลที/เดินเครื/องผลิตจํานวน 50 โรง (ไม่รวมโรงงานที/ไม่ดําเนินงาน และ
ใบอนญุาตใหม่ที/ยงัไม่ได้ก่อสร้างโรงงาน) มีการหีบอ้อยรวมประมาณ  103  ล้านตนัอ้อย/ปี ผลิตนํ 
าตาลประมาณ  11.3 
ล้านตนันํ 
าตาล  (ขึ 
นอยูก่บัปริมาณ และคณุภาพอ้อยเข้าหีบแต่ละปี) โดยมีระยะเวลาการหีบอ้อยในแต่ละปีประมาณ 4 – 
6 เดือนเทา่นั 
น ฤดกูารหีบอ้อยจะเริ/มประมาณเดือนพฤศจิกายนของแตล่ะปีจนถึงประมาณเดือนเมษายน หรือ พฤษภาคม 
จํานวนของโรงงานนํ 
าตาลปัจจุบนัถูกควบคุมจากทางภาครัฐโดยผู้ประกอบการโรงงานนํ 
าตาลต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการอ้อยและนํ 
าตาลทราย และกรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรมก่อน ถึงจะขยายกําลงัการผลิต หรือย้ายฐาน
การผลติ หรือสร้างโรงงานนํ 
าตาลแหง่ใหมไ่ด้  
 

ในปี 2557 ประเทศไทยมีโรงงานนํ 
าตาลที/เดินเครื/องผลติจํานวน 50 โรง สามารถแบ่งเป็นกลุม่โรงงานนํ 
าตาลซึ/ง
เป็นผู้ผลติรายใหญ่ของประเทศไทยได้เป็น 5 กลุม่ใหญ่ ที/เหลอืเป็นผู้ผลติรายย่อย โดยกลุม่โรงงานนํ 
าตาลขอนแก่น ถือได้
วา่เป็นกลุม่ผู้ผลติที/มีปริมาณอ้อยเข้าหีบเป็นอนัดบั 4 มีสว่นแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 8 ปัจจุบนัมีโรงงานทั 
งหมด 5 โรง 
ตั 
งอยูใ่น 3 ภมูิภาค คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (2 โรง) ภาคกลาง (2 โรง) และ ภาคตะวนัออก (1 โรง) โดยตารางที/ 2.3 
แสดงยอดขายของนํ 
าตาล และสดัสว่นสง่ออกตอ่การขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลงั 
    
ตารางที	  2.3: ยอดขายนํ0าตาล และสัดส่วนการส่งออกต่อการขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
นํ 5าตาล : การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
 
นโยบายการจดัหาวตัถดุิบ 
 

นโยบายการจดัหาวตัถดุิบเพื/อป้อนโรงงานจดัเป็นหวัใจสําคญัอนัดบัต้น ๆ ของโรงงานนํ 
าตาล เนื/องจากสภาวะ
ในปัจจุบนัที/อตุสาหกรรมนํ 
าตาลมีกําลงัการผลิตรวมมากกว่าปริมาณอ้อยที/มีในประเทศทําให้ทุกโรงงานนํ 
าตาลต้องหา
อ้อยมาป้อนโรงงานให้ได้มากที/สดุเพื/อลดต้นทนุคงที/ (Fixed cost) ตอ่หนว่ยลง ปัจจบุนัวิธีหลกัที/กลุม่โรงงานนํ 
าตาลใช้เพื/อ
การจดัหาวตัถดุิบคือระบบการให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่ชาวไร่ หรือเป็นที/รู้จกักนัในอตุสาหกรรมในระบบ “ เกี}ยว ”    
ระบบการให้การสนบัสนนุทางการเงินของโรงงานจะเป็นการทําสญัญาซื 
ออ้อยลว่งหน้าจากเกษตรกรโดยที/เกษตรกรจะ
สามารถขอเงินกู้ จากโรงงานนํ 
าตาลเพื/อนําไปใช้ในการลงทนุปลกูอ้อย  เมื/อถึงฤดเูก็บเกี/ยวชาวไร่จะนําอ้อยมาสง่ให้แก่
โรงงานและโรงงานจะหกัคา่อ้อยดงักลา่วจากเงินกู้ ที/ได้ให้แก่เกษตรกรแตล่ะรายไป   

 

ยอดขายและราคาขาย

ปรมิาณ ราคาเฉลี�ย จํานวนเงนิ ปรมิาณ ราคาเฉลี�ย จํานวนเงนิ ปรมิาณ ราคาเฉลี�ย จํานวนเงนิ

หน่วย บาทต่อหน่วย ลา้นบาท หน่วย บาทต่อหน่วย ลา้นบาท หน่วย บาทต่อหน่วย ลา้นบาท

นํ �าตาล 836,701    15,721         13,154     720,318    17,226         12,408     792,816    19,543         15,494     

นํ �าตาลภายในประเทศ 177,057    19,887         3,521       192,331    19,935         3,834       197,975    19,973         3,954       

นํ �าตาลต่างประเทศ 659,644    14,603         9,633       527,987    16,239         8,574       594,841    19,400         11,540     

% ปรมิาณขายนํ �าตาลในประเทศ/ปรมิาณขายนํ �าตาลรวม 21% 27% 25%

2557 25552556
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กลยทุธ์ที/ผา่นมาที/บริษัทใช้ในการจดัหาวตัถดุิบคือการทําให้ชาวไร่อ้อยที/สง่อ้อยให้กบัโรงงานได้รับผลตอบแทนที/
ดีในระยะยาวซึ/งจะทําให้ชาวไร่อ้อยมีแรงจงูใจที/จะปลกูอ้อยเพื/อป้อนโรงงานต่อไปและเป็นการเติบโตไปพร้อมกบัโรงงาน  
นโยบายหลกัของบริษัทที/ใช้โดยเฉพาะที/ภาคอีสานคือ   “ชาวไร่รํ/ารวย โรงงานรุ่งโรจน์”  ซึ/งเป็นนโยบายที/มุ่งเน้นการสร้าง
และสง่เสริมอาชีพระยะยาวให้แก่ชาวไร่อ้อยและเป็นระบบที/ตดัตวักลางหรือ “หวัหน้าโควตา” ออกไปทําให้บริษัทสามารถรู้
ถึงปัญหาของชาวไร่ได้โดยตรงและสามารถให้การช่วยเหลือชาวไร่ได้  อีกทั 
งบริษัทยงัให้การสนบัสนนุทางด้านเครื/องมือ 
วิชาการและปัจจยัการผลติเช่นให้เงินกู้ เพื/อซื 
อรถขนอ้อยแก่ชาวไร่รายย่อยการให้กากหม้อกรองแก่ชาวไร่เพื/อนําไปใช้เป็น
ปุ๋ ยสาํหรับการปลกูอ้อยโดยไม่คิดมลูค่า การสง่ผู้ เชี/ยวชาญทางด้านเกษตรมาให้ความรู้ในเรื/องการปลกูอ้อย การป้องกนั
และการกําจัดศตัรูพืช การกระทําดงักล่าวจัดเป็นกลยุทธ์ที/ทําให้บริษัทมีความสมัพนัธ์ที/ดีกับชาวไร่และก่อให้เกิดการ
เติบโตไปพร้อมๆกนัอยา่งเป็นระบบ 

 
นโยบายการผลติ 
 

บริษัทมุง่เน้นการผลตินํ 
าตาลทรายขาวและ ขาวบริสทุธิaให้ได้มากที/สดุเทา่ที/จะสามารถหาตลาดได้ เนื/องจากสนิค้า
ดงักลา่วเป็นสนิค้า ที/มีราคาขายสงูและให้ผลตอบแทนกําไรมากกวา่  นอกจากนี 
 บริษัทยงัคงนโยบายการปรับปรุงและ
พฒันาประสทิธิภาพการผลติโดยการที/บริษัทมีประสทิธิภาพการผลติที/ดี สงูกวา่คา่เฉลี/ยของอตุสาหกรรม จะช่วยให้บริษัท
มีต้นทนุตอ่หนว่ยลดลง  เพิ/มศกัยภาพในการแขง่ขนั 

 
นโยบายการตลาด 

 
เนื/องจากราคาขายนํ 
าตาลในประเทศที/มีการควบคมุโดยภาครัฐบริษัทจึงมุง่เน้นการขายตรงให้กบัภาคอตุสาหกรรม

โดยบริษัทให้ความสาํคญักบัคณุภาพของสนิค้าและ การสง่มอบที/ตรงเวลา   โดยลกูค้าสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมเครื/องดื/มและขนมหวานเป็นหลกั   

 
นอกเหนือจากการกลยทุธ์การมุง่เน้นการขายให้กบัภาคอตุสาหกรรมแล้ว บริษัทเองยงัให้ความสาํคญักบัการขาย

นํ 
าตาลให้กบัผู้ประกอบการที/เป็นผู้ผลติผลติภณัฑ์อาหารเพื/อการสง่ออก (re-exporter) เนื/องจากการขายนํ 
าตาลให้กลุม่
ผู้ผลติดงักลา่วบริษัทจะสามารถขายนํ 
าตาลในสว่นของ โควตา ค. ได้ โดยสามารถขายได้โดยมผีลตอบแทนที/ดีกวา่การ
ขายสง่ออกทั/วๆไปเนื/องจากต้นทนุคา่ขนสง่ที/ถกูกวา่ 

 
ผลกระทบตอ่สิ/งแวดล้อม 
 

ผลกระทบต่อสิ/งแวดล้อมที/สําคญัของกระบวนการผลิตนํ 
าตาลทรายจะเกิดจากนํ 
าเสียที/ใช้ในกระบวนการผลิต 
และฝุ่ นขี 
เถ้าที/เกิดจากการเผาไหม้ของหม้อไอนํ 
า  ซึ/งบริษัทได้คํานึงถึงและหามาตรการป้องกัน ต่าง ๆ เพื/อไม่ให้เกิด
ผลกระทบตอ่สิ/งแวดล้อม และให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอตุสาหกรรม  
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นํ 5าตาล : งานที'ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
 
- ไมม่ี -  

 
ผลิตภณัฑ์หลัก : เอทานอล 
 
เอทานอล : ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากดั ซึ/งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกิจ 

ผลติและจําหนา่ยเอทานอล โดยปัจจบุนันี 
 จําหนา่ยให้กบับริษัทนํ 
ามนั เพื/อใช้ผสมในนํ 
ามนัเชื 
อเพลิงในสดัสว่นร้อยละ 10, 
20 หรือ 85 ที/เรียกโดยทั/วไปวา่ นํ 
ามนัแก๊สโซฮอล์   

 
เอทานอล : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 
การตลาดและภาวะอตุสาหกรรมในตลาดในประเทศ 
 
 ปริมาณความต้องการเอทานอลในประเทศที/ใช้ผสมกบันํ 
ามนัเชื 
อเพลงิ จะขึ 
นอยูก่บัปริมาณการใช้แก๊สโซฮอลล์  
และในช่วงไตรมาสแรกของ ปี พ.ศ. 2556 การบริโภคเอทานอลตอ่วนั ปรับตวัสงูขึ 
นเนื/องจากทางรัฐบาลยกเลกิการใช้
นํ 
ามนัเบนซิน ออกเทน 91 ธรรมดา เป็นนํ 
ามนัแก็สโซฮอล์ ออกเทน 91 ทั 
งหมด ตามตารางที/ 2.4 แสดงโครงสร้างราคา
จําหนา่ยนํ 
ามนัแก็สโซฮอล์  และการสง่เสริมการใช้นํ 
ามนัแก็สโซฮอล์ในรูปของพลงังานทดแทน  ทําให้ตลาดเอทานอลมี
การเติบโตโดยตลอด ซึ/งปัจจบุนัมีการใช้เอทานอลผสมในนํ 
ามนัเชื 
อเพลงิเฉลี/ย 3.3 ล้านลติรตอ่วนั ตามแผนภาพที/ 2.5 
แสดงปริมาณการใช้เอทานอลที/ใช้ผสมกบันํ 
ามนัเชื 
อเพลงิในรูปของนํ 
ามนัแก็สโซฮอล์ 
 
ตารางที	  2.4: โครงสร้างราคาจําหน่ายนํ0ามันแก๊สโซฮอล์ 
 
PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM IN BANGKOK, December 23, 2014

THB / Litre EX TAXES OIL CONSV. WHOLE MARKET VAT RETAIL

REFIN FUND(1) FUND SALE+VAT MARGIN 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: สาํนกังานพลงังาน และแผนพลงังาน, กระทรวงพลงังาน 
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แผนภาพที	  2.5: ปริมาณการใช้เอทานอลที	ใช้ผสมกับนํ0ามันเชื0อเพลิงในรูปของนํ0ามันแก๊สโซฮอล์ 
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ที/มา: กรมธุรกิจพลงังาน, กระทรวงพลงังาน 
 
การตลาดและภาวะอตุสาหกรรมในตลาดตา่งประเทศ 

 
 สําหรับตลาดและภาวะอุตสาหกรรมของเอทานอลในต่างประเทศนั 
น ผู้ ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของโลก คือ
ประเทศบราซิล  เอทานอลสว่นใหญ่ผลิตจากอ้อย   สว่นหนึ/งจะถกูนําไปใช้ผสมกบันํ 
ามนัเชื 
อเพลิงในสดัสว่นร้อยละ 20 - 
25 อีกสว่นหนึ/งจะถกูนําไปใช้เป็นนํ 
ามนัเชื 
อเพลิงในสดัสว่นร้อยละ 100 สําหรับรถยนต์ที/ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ 
นโยบายสง่เสริมจากภาครัฐ จะมาจากการส่งเสริมให้มีใช้รถยนต์ที/สามารถใช้เอทานอลร้อยละ 100 ให้มีมากขึ 
น การ
ควบคมุปริมาณการผลติ และปริมาณความต้องการ ผา่นการปรับเพิ/ม/ลดสดัสว่น ในการผสมกบันํ 
ามนัเชื 
อเพลงิ    ปัจจบุนั
ประเทศบราซิลถือได้วา่เป็นผู้สง่ออกรายใหญ่ของโลก 
 
สภาวะการแขง่ขนั และคูแ่ขง่ขนั 

 
ในปี พ.ศ. 2557 ปริมาณการใช้เอทานอลเพิ/มขึ 
นอย่างต่อเนื/องเมื/อเทียบกับปีที/ผ่านมา เนื/องจากทางรัฐบาล

ยกเลกิการใช้นํ 
ามนัเบนซิน ออกเทน 91 ธรรมดา เป็นนํ 
ามนัแก็สโซฮอล์ ออกเทน 91 ทั 
งหมด ทําให้สถานีบริการนํ 
ามนัเริ/ม
ปรับตวัโดยการยกเลิกขายเบนซินธรรมดา แม้ว่ากําลงัการผลิตปัจจุบนัของโรงงานเอทานอลมีเพียงพอที/จะผลิตได้ตาม
ความต้องการใช้  แต่โรงงานบางโรงงานยงัไม่สามารถเดินเครื/องได้เต็มที/ทั 
งหมด เนื/องมาจากปัญหาด้านราคาขายเอทา
นอลไม่สอดคล้องกบัต้นทนุวตัถดุิบ ไม่จูงใจให้ผู้ผลิตเดินเครื/องได้เต็มกําลงัการผลิต สง่ผลให้ปี พ.ศ. 2557 อปุสงค์ และ
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อปุทานเอทานอลในประเทศค่อนข้างตึงตวั อย่างไรก็ดีในสว่นของบริษัทนั 
น เนื/องจากใช้ผลพลอยได้จากโรงงานนํ 
าตาล
เป็นวตัถดุิบ จึงได้เปรียบเรื/องความสามารถในการแขง่ขนั ตารางที/ 2.6 แสดงยอดขายและราคาขายเฉลี/ย 

 
ตารางที	  2.6: ยอดขาย และราคาขายเฉลี	ย ของเอทานอล ใน 3 ปีย้อนหลัง  
 

ยอดขาย (ลติร)

ราคาขายเฉลี�ย (บาทต่อลติร)

2557

91,606,665

25.92

2555

88,493,880

20.47

2556

104,651,475

22.25  
 
 

เอทานอล : การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
 
นโยบายการจดัหาวตัถดุิบ 
 

โรงงานเอทานอลของบริษัท ปัจจบุนั ซื 
อวตัถดุิบ คือ กากนํ 
าตาล จาก โรงงานนํ 
าตาลในกลุม่บริษัท ในราคา
ตลาด โดยทําสญัญาลว่งหน้าทั 
งปี   ในกรณีที/โรงงานนํ 
าตาลในกลุม่บริษัท มีกากนํ 
าตาลไมเ่พียงพอ  ทางโรงงานเอทานอล
จะซื 
อกากนํ 
าตาลจากโรงงานนํ 
าตาลในบริเวณใกล้เคยีง นอกจากนี 
เพื/อให้เกิดความคลอ่งตวัในเรื/องวตัถดุิบ บริษัทได้
ลงทนุในสว่นที/สามารถใช้แป้ง และผลติภณัฑ์ตอ่เนื/องจากมนัสาํปะหลงัได้ เป็นวตัถดุิบในการผลติเอทานอล ซึ/งจะชว่ยให้
สามารถจดัหาวตัถดุิบรองรับการผลติ รวมถึงช่วยการบริหารต้นทนุผลติเอทานอลได้   และในกรณีที/ราคานํ 
าตาลตลาดโลก
ตกตํ/า   บริษัทสามารถที/จะใช้นํ 
าอ้อยที/มาจากการหีบอ้อยของโรงงานนํ 
าตาลมาเป็นวตัถดุิบ 

 
นโยบายการผลติ 
 

บริษัทมุ่งเน้นการบริหารต้นทนุการผลิตให้ตํ/าที/สดุ  ผ่านการผลิตให้มี Economics of Scale การสร้างความ
คลอ่งตวัในการเลอืกใช้วตัถดุิบที/มีราคาถกู   การลดต้นทนุ คา่ใช้จ่าย ตา่ง ๆ เช่น การลดคา่ใช้จ่ายในการบําบดันํ 
าเสียโดย
การนําไปทําปุ๋ ยอินทรีย์แทน การใช้ทรัพยากรร่วมกนั เช่น ทรัพยากรด้านบคุลากรร่วมกบัโรงงานนํ 
าตาล การซื 
อพลงังาน
จากโรงไฟฟ้าของบริษัท ทําให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทนุ การเช่าถงัเก็บโมลาส ช่วยลดเงินลงทนุในถงัเก็บ การซื 
อ
กากนํ 
าตาลที/หน้าโรงงาน ซึ/งจะประหยดัคา่ขนสง่กากนํ 
าตาล เป็นต้น ทําให้ทางบริษัทมีต้นทนุการผลติที/ตํ/ากวา่ 

  
นอกจากนี 
ในการที/บริษัทมีวตัถดุิบ กากนํ 
าตาลเป็นของตนเอง  ทําให้สามารถควบคมุคณุภาพของกากนํ 
าตาลให้

เหมาะสมตอ่การผลติเอทานอลได้   ผ่านการลดปริมาณสิ/งเจือปนต่าง ๆ และการควบคมุอณุหภมูิของถงัเก็บกากนํ 
าตาล
ให้เหมาะสม  ทําให้บริษัทมีประสทิธิภาพการผลติคอ่นข้างสงู 

 
 
 
 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 20   
 

นโยบายการตลาด 
 
เอทานอล เป็นสนิค้าอตุสาหกรรม คือเป็นวตัถดุิบ สาํหรับบริษัทนํ 
ามนั ไปผสมในนํ 
ามนัเชื 
อเพลงิตอ่  ดงันั 
น สิ/งที/

ลกูค้าต้องการ ก็คือเรื/องคณุภาพสนิค้าต้องสมํ/าเสมอ ตรงตามมาตรฐานที/กําหนดไว้ การที/สามารถจําหนา่ยได้สมํ/าเสมอ
ทกุเดือน ทางบริษัทได้คาํนงึถึงสิ/งเหลา่นี 
มาโดยตลอด  จะเห็นได้จาก การมีระบบควบคมุคณุภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน   
การเก็บเอทานอลสว่นหนึ/งไว้ในถงัเก็บ เพื/อรอจําหนา่ยในช่วงที/บริษัทหยดุผลติ เพื/อซอ่มแซม และบํารุงรักษาเครื/องจกัร
ประจําปี  เป็นต้น 
 
ผลกระทบตอ่สิ/งแวดล้อม 

 
ผลกระทบต่อสิ/งแวดล้อมที/สําคญัของกระบวนการผลิตเอทานอลจะเกิดจากนํ 
าเสียจากกระบวนการผลิต ซึ/ง

บริษัทนํานํ 
าเสียของบริษัทไปผสมกบักากหม้อกรองนําผ่านกระบวนการผลิต เพื/อผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ กลบัมาจําหน่ายให้แก่
เกษตรกร 
 
เอทานอล : งานที'ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 
- ไมม่ี - 

 
ผลิตภณัฑ์หลัก : ไฟฟ้าและไอนํ 5า 
 
ไฟฟ้าและไอนํ 5า : ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

 
โครงการนี 
อยู่ภายใต้ บริษัท โรงไฟฟ้านํ 
าตาลขอนแก่น จํากัด โดยจําหน่ายไฟฟ้า พร้อมกับไอนํ 
าให้โรงงาน

นํ 
าตาล และโรงงานอื/นๆในกลุ่ม และมีไฟฟ้าที/เกินความต้องการของกลุ่ม สามารถจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ 
ปัจจุบนับริษัทมีสาขารวม 3 สาขา โดยสาขาที/หนึ/งตั 
งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานนํ 
าตาลขอนแก่น อ.นํ 
าพอง จ.ขอนแก่น มี
กําลงัการผลติไฟฟ้า 30 MW  โดยจําหนา่ยให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ จํานวน 20 MW สาขาที/สองตั 
งอยูใ่กล้เคียงกบัโรงงาน
นํ 
าตาลนิวกรุงไทย อ.บ่อพลอย จ. กาญจนบรีุ (โครงการพลงังานทดแทนบ่อพลอย) มีกําลงัการผลิตไฟฟ้า 90 MW โดย
จําหนา่ยให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ จํานวน 30 MW และสาขาที/สามตั 
งอยู่ใกล้เคียงกบัโรงงานนํ 
าตาลขอนแก่น อ.วงัสะพงุ 
จ.เลย (โครงการเลย) มีกําลงัการผลติไฟฟ้า 40 MW นอกจากนี 
บริษัทอยูร่ะหวา่งลงทนุขยายโรงงานไฟฟ้าเดิมที/ อ.นํ 
าพอง 
จ.ขอนแก่น  
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ไฟฟ้าและไอนํ 5า : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 
 เนื/องจากธุรกิจนี 
เป็นการจา่ยไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยตามสญัญาซื 
อขายไฟฟ้า  ดงันั 
นจงึ
มีผู้ รับซื 
อที/แนน่อน  จึงไมม่ีการแขง่ขนักนัทางการตลาด   สว่นไฟฟ้าอีกสว่นหนึ/งและไอนํ 
า ทางบริษัทได้ขายให้แก่บริษัทใน
เครือ เพื/อใช้สาํหรับผลติเอทานอลและนํ 
าตาล   โดย 100% จะเป็นการจําหนา่ยภายในประเทศ 
 
ตารางที	  2.7: ยอดขาย และราคาขายเฉลี	ย ของไฟฟ้า ใน 3 ปีย้อนหลัง 

 

ยอดขาย (MW-hour)

ราคาขายเฉลี�ย (THB/MW-hour)

2557

324,099

3,520

2555

267,452

3,215

2556

301,136

3,416  
 
 
ไฟฟ้าและไอนํ 5า : การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
 
นโยบายการจดัหาวตัถดุิบ 
 

การจดัหาวตัถดุิบถือได้วา่เป็นสว่นสาํคญัในการประกอบธุรกิจไฟฟ้า  โดยเฉพาะอย่างยิ/งโรงงานไฟฟ้าของบริษัทที/
ใช้เชื 
อเพลิงหลกัคือกากอ้อย   โดยในแต่ละปี ปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษัทจะไม่แน่นอน ดงันั 
นในปีที/มีอ้อยเข้าหีบใน
ปริมาณน้อย ก็จะสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณเชื 
อเพลงิที/จะใช้ในโรงไฟฟ้าได้   อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อม
โดยการจดัซื 
อเชื 
อเพลิงชีวมวลจากภายนอกมารองรับ  เช่น จดัซื 
อกากอ้อยจากโรงงานนํ 
าตาลข้างเคียง  ซื 
อเปลือกยคูา
ลปิตสั  เศษไม้ เป็นต้น 
 
นโยบายการผลติ 
 

 (1)   การมุง่เน้นการบริหารต้นทนุการผลติ 
 
บริษัทมุง่เน้นการบริหารต้นทนุการผลติให้ตํ/าที/สดุ  โดยต้นทนุของการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอนํ 
า สว่นใหญ่จะเป็น

ต้นทนุเชื 
อเพลงิ และคา่เสื/อมราคา  ดงันั 
นการใช้เชื 
อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ/งจําเป็น  นอกจากนี 
 การผลิตให้มี 
Economics of Scale ก็จะเป็นการช่วยลดคา่ใช้จ่ายคงที/ตอ่หนว่ยลงมา   

 
(2)   การปรับปรุงและพฒันาประสทิธิภาพการผลติ 
 
ในการที/บริษัทมีเชื 
อเพลงิคือ กากอ้อยเป็นของตนเอง  ดงันั 
นการควบคมุคณุภาพของเชื 
อเพลงิให้เหมาะสม เพื/อเกิด

ประสทิธิภาพการใช้เชื 
อเพลิงให้ดีที/สดุ  เช่น การควบคมุความชื 
นของกากอ้อย ผ่านระบบ Bagasse Dryer หรือการสร้าง
หลงัคาขึ 
นปกคลมุเพื/อบงัฝน เป็นต้น 
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นโยบายการตลาด 
 
เนื/องจากการขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ เป็นไปตามสญัญาซื 
อขายไฟฟ้าระยะยาว  โดยมีสตูรการคํานวณ

ราคาที/ตายตัว ตามราคาก๊าซธรรมชาติ และอัตราแลกเปลี/ยน  ดังนั 
นบริษัทจึงมีผู้ ซื 
อที/แน่นอน  แต่อย่างไรก็ตามการ
จําหนา่ยไฟฟ้าในช่วงเวลาที/การไฟฟ้ามีความต้องการสงู  ก็จะทําให้บริษัทได้รับราคาขายตอ่หนว่ยที/สงูขึ 
น   สว่นราคาขาย
ที/บริษัทขายให้บริษัทในเครือ  บริษัทจะกําหนดราคาให้เทา่กบัราคาขายที/บริษัทขายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 

 
ผลกระทบตอ่สิ/งแวดล้อม 
 

โครงการดงักลา่วได้ผา่นการศกึษาผลกระทบตอ่สิ/งแวดล้อม (EIA) เป็นที/เรียบร้อยแล้ว สาํหรับโรงงานที/ขอนแก่น
ได้รับการขี 
นทะเบียนกบั CDM Executive Board เพื/อรับการสนบัสนนุให้เป็นโครงการ CDM (ตามอนสุญัญาเกียวโต โป
โตรคอล) ซึ/งจะมีสทิธิในการขาย Carbon Credit ได้ หากได้รับการรับรองการตรวจนบัจํานวน Carbon ที/ลดได้จาก 
UNFCCC 
 
ไฟฟ้า และไอนํ 5า: งานที'ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
 
- ไมม่ี - 
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3. ปัจจัยความเสี'ยง 
 
 ปัจจยัความเสี/ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท ที/อาจมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ลงทนุ
อยา่งมีนยัสาํคญัสามารถสรุปได้ดงันี 
 
 

3.1) ความเสี'ยงจากการจัดหาวตัถุดิบ – อ้อย 
 

กิจการบริษัทเป็นโรงงานผลตินํ 
าตาลทราย ซึ/งใช้อ้อยเป็นวตัถดุิบ และบริษัทได้มีการลงทนุในโครงการตอ่ยอด
อื/น ๆ ที/ใช้ผลติภณัฑ์ ผลพลอยได้ และของเสยีที/ได้จากกระบวนการผลตินํ 
าตาล มาเป็นวตัถดุิบ เพื/อสร้างมลูคา่เพิ/ม  
ดงันั 
นผลประกอบการบริษัทจะพึ/งพิงตอ่ปริมาณอ้อยซึ/งเป็นวตัถดุบิต้นทางเป็นสาํคญั 
   

ความผนัผวนของปริมาณอ้อยจะเกิดจากสาเหตหุลกั 2 ประการคือ (1) ปริมาณพื 
นที/ในการเพาะปลกูอ้อย 
(จํานวนไร่) ที/เปลี/ยนแปลงไป ซึ/งอาจจะเกิดจากการที/เกษตรกรเปลี/ยนไปเพาะปลกูพืชไร่ที/ให้ผลตอบแทนสงูกวา่ 
รวมถงึเกิดจากนโยบายการสง่เสริมของภาครัฐ (2) ผลผลติอ้อยตอ่พื 
นที/เพาะปลกู (ตนัอ้อยตอ่ไร่) ที/เปลี/ยนแปลงไป 
ซึ/งสว่นใหญ่เกิดจากสภาวะอากาศที/เปลี/ยนแปลง เช่น ภยัแล้ง และนํ 
าทว่ม อนัเนื/องมาจากสภาวะโลกร้อน   
 

ผลกระทบที/อาจเกิดขึ 
นจากปริมาณอ้อยลดลง  ทําให้บริษัท มีปริมาณการผลติที/ลดลง  ต้นทนุตอ่หนว่ย
โดยเฉพาะในสว่นของต้นทนุคงที/ตอ่หนว่ยสงูขึ 
น  กําไรตอ่หนว่ยลดลง และสดุท้ายสง่ผลให้กําไรของบริษัทลดลง  ยิ/ง
ไปกวา่นั 
นในปีที/มีปริมาณอ้อยตํ/า จะเกิดภาวะในการแยง่ซื 
ออ้อยจากโรงงานนํ 
าตาลบริเวณใกล้เคยีงมากขึ 
น  สง่ผล
ให้เพื/อรักษาสดัสว่นปริมาณอ้อยเข้าหีบไว้ ทางโรงงานนํ 
าตาลจําเป็นต้องตอ่สู้โดยการจา่ยเงินเพิ/มจากคา่อ้อยที/
คํานวณตามระบบแบง่ปันผลประโยชน์ให้ไปอีก  ซึ/งทําให้บริษัทมภีาระคา่ใช้จา่ยในต้นทนุวตัถดุิบสงูขึ 
น      
 

แตอ่ยา่งไรก็ตาม เนื/องจากประเทศไทยเป็นผู้สง่ออกนํ 
าตาลเป็นอนัดบัต้นของโลก  และเป็นผู้สง่ออกนํ 
าตาล
หลกัที/จําหนา่ยให้กบัภมูิภาคเอเชีย การที/ประเทศไทยมีปริมาณอ้อยเข้าหีบที/ลดน้อยลง  ทําให้มีนํ 
าตาลที/สามารถ
สง่ออกได้ลดน้อยลง  สง่ผลตอ่การปรับตวัของราคาขายนํ 
าตาลตา่งประเทศสงูขึ 
น   ซึ/งการปรับเพิ/มขึ 
นของราคา
นํ 
าตาลตา่งประเทศ เป็นสว่นหนึ/งในการชว่ยลดผลกระทบจากปริมาณอ้อยเข้าหีบที/ลดลงได้และภาระต้นทนุที/เพิ/ม
สงูขึ 
นได้    นอกจากนี 
บริษัทได้ตระหนกัถึงความสาํคญัของการสร้างความมั/นคงที/ยั/งยืนของวตัถดุบิอ้อย  บริษัทได้ให้
ความชว่ยเหลอืแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ไมว่า่จะเป็นเรื/องของเงินกู้ในการลงทนุเพาะปลกู  การสนบัสนนุในสว่นของ
วตัถดุิบในการเพาะปลกู  การทําระบบชลประทาน การนําเทคโนโลยีเข้ามาชว่ยเพิ/มผลผลติและประสทิธิภาพการ
ผลติ  การลดบทบาทของพอ่ค้าคนกลางซื 
อขายอ้อย   ซึ/งความชว่ยเหลอืทั 
งหมดมีเป้าหมายเพื/อสร้างฐานะให้ชาวไร่มี
ความเป็นอยูที่/ดีขึ 
น   
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3.2) ความเสี'ยงจากความผันผวนของราคานํ 5าตาลตลาดโลก 
 

ในการซื 
อขายนํ 
าตาลในตลาดโลกนั 
น  นํ 
าตาลจดัได้วา่เป็นสนิค้าหนึ/งที/มีความผนัผวนทางด้านราคาสงูเมื/อ
เทียบกบัสนิค้าเกษตรอื/น ๆ   โดยราคานํ 
าตาลตลาดโลกจะขึ 
นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น อปุสงค์ อปุทานของ
ประเทศผู้ผลติ ผู้บริโภค ผู้สง่ออก และผู้ นําเข้า รวมถงึการเก็งกําไรจากนกัเก็งกําไร  ซึ/งจะเกี/ยวพนักบัสภาพ
ภมูิอากาศในการเอื 
ออํานวยตอ่การเพาะปลกูของแตล่ะประเทศ  นโยบายการสง่เสริม การแทรกแซง การสง่ออก การ
นําเข้า ของอตุสาหกรรมนํ 
าตาลของภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศที/พฒันาแล้ว   อีกทั 
งปัจจบุนัราคานํ 
าตาลยงัมี
สว่นหนึ/งที/สมัพนัธ์กบัราคานํ 
ามนัเชื 
อเพลงิด้วย  เนื/องจากอ้อยรวมถึงกากนํ 
าตาล สามารถนําไปผลติเป็นแอลกอฮอล์
หรือที/เรียกวา่เอทานอล สาํหรับผสมกบันํ 
ามนัเพื/อใช้เป็นเชื 
อเพลงิในรถยนต์ได้   ด้วยปัจจยัดงักลา่ว สง่ผลให้ราคาซื 
อ
ขายนํ 
าตาลในตลาดโลกคอ่นข้างผนัผวนสงู  
 

โดยทั/วไปโรงงานนํ 
าตาลในประเทศไทยผกูพนัที/จะต้องจําหนา่ยนํ 
าตาลให้เพียงพอตอ่ความต้องการภายในประ 
เทศก่อน   จากนั 
นนํ 
าตาลที/เหลอื โรงงานจะสามารถนํานํ 
าตาลไปสง่ออกได้   โดยแตล่ะปี สาํนกัอ้อยและนํ 
าตาล
ทรายจะประมาณการปริมาณความต้องการบริโภคภายในประเทศ ที/เรียกวา่ โควตา ก และจะจดัสรรโควตาดงักลา่ว
ให้แก่โรงงานนํ 
าตาลแตล่ะโรง ตามสดัสว่นของปริมาณนํ 
าตาลที/ผลติได้  สง่ผลให้สดัสว่นของนํ 
าตาลภายในประเทศ 
และนํ 
าตาลสง่ออกของแตล่ะโรงงานจะคอ่นข้างใกล้เคยีงกนั   ซึ/งจะอยูร่ะหวา่ง 30:70 ถึง 40:60 ขึ 
นอยูก่บัปริมาณ
อ้อยเข้าหีบทั/วทั 
งประเทศ ดงันั 
นยอดขายของธุรกิจนํ 
าตาลจะมีความผนัผวนตามราคานํ 
าตาลตลาดโลกอยูป่ระมาณ 
65 – 75% อยา่งไรก็ตามในแง่ของต้นทนุการผลตินํ 
าตาล คา่อ้อยซึ/งเป็นต้นทนุหลกัจะเป็นไปตามระบบแบง่ปัน
ผลประโยชน์ 70 : 30  นั 
นหมายความวา่ในกรณีที/ราคานํ 
าตาลปรับตวัลดลง 100 บาท ชาวไร่จะได้รับผลกระทบตอ่
คา่อ้อยที/ปรับตวัลดลงร้อยละ 70  สว่นโรงงานจะได้รับผลกระทบร้อยละ 30  
 

สบืเนื/องจากในช่วง 3-4 ปีที/ผา่นมา ราคานํ 
าตาลตลาดโลกมีความผนัผวนมากโดยมกีารปรับราคาจาก 15 
เซ็นต์ตอ่ปอนด์  ขึ 
นไปสงูสดุที/ 32 เซ็นต์ตอ่ปอนด์ และมีปรับระดบัลงมาที/ 25 เซ็นต์ตอ่ปอนด์ 20 เซน็ต์ตอ่ปอนด์ และ
ปัจจบุนัอยูที่/ 15 เซ็นต์ตอ่ปอนด์ การที/ราคาผนัผวนคอ่นข้างรุนแรงเช่นนี 
  ถ้าบริษัทไมส่ามารถกําหนดราคาขายให้ได้
อยา่งน้อยเทา่กบัระดบัราคาที/ใช้สาํหรับกําหนดราคาอ้อยได้ จะสง่ผลกระทบคอ่นข้างรุนแรงตอ่ผลการดําเนินงาน
ของบริษัทได้  ดงันั 
นเพื/อเป็นการป้องกนัความเสี/ยงจากการผนัผวนของนํ 
าตาลตลาดโลก บริษัทได้มีการป้องกนั
ความเสี/ยงจากการสญัญาซื 
อขายนํ 
าตาลลว่งหน้าผา่นสถาบนัการเงิน    ซึ/งการป้องกนัความเสี/ยงดงักลา่ว จะทําให้
บริษัทสามารถคงรักษาความสามารถในการทํากําไรไมใ่ห้ขึ 
นอยูก่บัความเสี/ยงจากการผนัผวนของราคาตลาดโลก
มากเกินไป  อยา่งไรก็ตามการป้องกนัความเสี/ยงดงักลา่ว อาจสง่ผลตอ่การบนัทกึบญัชีกําไร ขาดทนุ จากการป้องกนั
ความเสี/ยง   รวมถึงมคีวามเสี/ยงในสว่นของปริมาณการทําสญัญาซื 
อขายนํ 
าตาลลว่งหน้า มากกวา่ปริมาณนํ 
าตาล
จริงที/สามารถสง่ออกได้  ซึ/งเกิดภาวะขายเกินหรือ Oversold  ซึ/งอาจกอ่ให้เกิดผลขาดทนุขึ 
นได้   รายละเอียด 
สามารถดไูด้จาก แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี หวัข้อที/ 6. ข้อมลูทั/วไปและข้อมลูสาํคญัอื/น : กระบวนการ
ป้องกนัความเสี/ยงจากความผนัผวนของราคานํ 
าตาลตลาดโลก  
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นอกจากนี 
ในแง่ของบริษัท  จากเดิมที/ผลประกอบการของบริษัทพึ/งพิงอยูก่บัธุรกิจนํ 
าตาลและกากนํ 
าตาลอยา่ง
เดียว ทําให้ความผนัผวนของราคานํ 
าตาลตลาดโลก สง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินงานของบริษัท  แตก่ารที/บริษัทได้
ลงทนุในโครงการตอ่ยอด เช่น โครงการโรงงานผลติเอทานอล โครงการโรงงานผลติปุ๋ ยชีวภาพ และโครงการ
โรงงานผลติกระแสไฟฟ้า ทําให้ผลประกอบการของบริษัทพึ/งพิงกบัราคานํ 
าตาลตลาดโลกน้อยลง 
 

3.3) ความเสี'ยงเรื'องนโยบายภาครัฐ 
 

อุตสาหกรรมอ้อยและนํ 
าตาลในประเทศไทยถูกควบคุมและกํากับดูแลโดยคณะกรรมการอ้อยและนํ 
าตาล
ภายใต้พระราชบญัญตัิอ้อยและนํ 
าตาลทราย พ.ศ.2527 ซึ/งมีสาระสําคญัของการควบคมุ ในการกําหนดการจดัสรร
ช่องทางการจําหน่ายนํ 
าตาลออกเป็นระบบโควตา (โควตา ก สําหรับนํ 
าตาลภายในประเทศ และโควตา ข และ ค 
สาํหรับนํ 
าตาลขายตา่งประเทศ)  ควบคมุราคาจําหนา่ยนํ 
าตาลทรายภายในประเทศ  การจดัสรรสว่นแบ่งรายได้ของ
ระบบระหว่างโรงงานนํ 
าตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยภายใต้ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 และการควบคมุการ
เข้ามาทําธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม ่ เป็นต้น   จะเห็นได้วา่นโยบาย กฎระเบียบตา่ง ๆ ที/ออกโดยคณะกรรมการ
อ้อยและนํ 
าตาลทราย ล้วนมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต และผลประกอบการของบริษัท เช่น  ระบบแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 70:30 จะเป็นที/มาของการคํานวณราคาอ้อย ที/โรงงานนํ 
าตาลจะต้องจ่ายให้กบัชาวไร่  กรณีนโยบาย
การปรับราคาขายนํ 
าตาลภายในประเทศ หรือกรณีนโยบายการเปิดเสรีของธุรกิจนํ 
าตาล   ล้วนสง่ผลกระทบต่อผล
ประกอบการของบริษัท 
 

นอกจากนี 
นโยบายของภาครัฐในภาพรวม สง่ผลตอ่ผลประกอบของบริษัท  เช่น นโยบายการสนบัสนนุพลงังาน
ทดแทน เอทานอล สง่ผลตอ่ปริมาณการขายเอทานอลภายในประเทศ หรือนโยบายการสง่เสริมการปลกูต้นปาล์ม 
หรือการประกนัราคามนัสาํปะหลงั  จะสง่ผลในแง่ลบตอ่บริษัท  เนื/องจากพื 
นที/เพาะปลกูอ้อยลดน้อยลง เพราะ
เกษตรกรชาวไร่หนัไปเพาะปลกูพืชที/ให้ผลตอบแทนสงูกวา่  เป็นต้น 
 

บริษัทได้ตระหนกัถงึความสาํคญัของ นโยบายภาครัฐในการกําหนดทิศทางของ อตุสาหกรรมอ้อยและนํ 
าตาล  
บริษัทจึงร่วมมือกบั 3 สมาคมโรงงานนํ 
าตาลและสมาคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการทําความเข้าใจกบัภาครัฐให้
เห็นความสาํคญัของอตุสาหกรรมอ้อยและนํ 
าตาล ซึ/งเป็นอตุสาหกรรมต้นทาง สาํหรับอตุสาหกรรมอาหารและอาหาร
แปรรูป   อีกทั 
งปัจจบุนัสามารถนํามาแปรเปลี/ยนเป็นพลงังานเชื 
อเพลงิสาํหรับรถยนต์ (เอทานอล) และยงัสามารถ
นําไปตอ่ยอดผลติสารเคมตีอ่ได้อีก  การสง่ออกนํ 
าตาล เป็นการนําเงินตราเข้าประเทศ เกือบทั 
งหมด  แทบจะไมม่ี
ต้นทนุ คา่ใช้จ่ายใด ที/เป็นการนําเข้าจากตา่งประเทศ  ซึ/งตา่งกบัอตุสาหกรรมประเภทอื/น   อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที/ทกุ
สว่นของอ้อยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทั 
งหมด  ดงันั 
นอ้อยจดัได้วา่เป็นพืชเศรษฐกิจที/มีความสาํคญัของประเทศ   
การสื/อสาร การชี 
แจง การทําความเข้าใจ กบัภาครัฐ  เป็นการชว่ยลดความเสี/ยงจากการกําหนดนโยบายของภาครัฐ
ในทิศทางของอตุสาหกรรมอ้อยและนํ 
าตาลได้ 
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3.4) ความเสี'ยงจากการเกิดหนี 5เสียจากระบบการให้สินเชื'อชาวไร่อ้อย (เงนิเกีAยว) 
 

ในการประกอบกิจการโรงงานนํ 
าตาล  โรงงานนํ 
าตาลจะมีการปลอ่ยเงินกู้  หรือเงินสนบัสนนุอื/น ๆ ให้กบัชาวไร่
เพื/อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการเพาะปลกูอ้อย หรือที/เรียกวา่ “การเกี}ยวอ้อย” ซึ/งเป็นเสมอืนกบัการจองอ้อย
สาํหรับเข้าหีบในโรงงาน   ภายหลงัจากที/อ้อยโตขึ 
นพร้อมตดั  จะเป็นช่วงเดียวกบัชว่งโรงงานนํ 
าตาลเริ/มเปิดหีบอ้อย  
เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะตดัอ้อยและสง่อ้อยให้กบัโรงงานและรับเงินคา่อ้อย   โดยมีการหกัเงินกู้ยมืหรือเงินสนบัสนนุ
อื/น ๆ ออก    ความเสี/ยงที/เกิดจากการเกี}ยวอ้อย จะเกิดมาจาก ถ้าปีใดที/เกิดความแห้งแล้งจนทําให้ผลผลติอ้อยลด
น้อยลง  หรือเกิดความเสยีหายจากโรคระบาด   หรือเกษตรกรชาวไร่อ้อยไมย่อมสง่อ้อยให้กบัโรงงาน    หนี 
ที/เกิดจาก
การเกี}ยวอ้อยจะกลายเป็นหนี 
เสยีซึ/งจะสง่ผลกระทบมาที/ผลประกอบการของบริษัท ทําให้บริษัทต้องตั 
งสาํรองหนี 

สงสยัจะสญูเพิ/มขึ 
น 
 

บริษัทได้คํานงึถึงปัจจยัความเสี/ยงดงักลา่ว  จึงได้มีการพฒันาระบบการเกี}ยวอ้อยที/ดี  โดยบริษัทได้นําระบบ
ดาวเทียมในการสาํรวจพื 
นที/ปลกูอ้อย (GPS) มาชว่ยในการลดปัญหาการอ้างสทิธิความเป็นเจ้าของไร่อ้อย และยงัใช้
สาํหรับการวางแผนการจดัหาอ้อย    อีกทั 
ง บริษัทยงัมกีารร้องขอให้เกษตรกรชาวไร่นําทรัพย์สนิเข้ามาคํ 
าประกนัเงิน
เกี}ยวที/เกษตรกรชาวไร่รับไป   สง่ผลให้ปัจจบุนั หนี 
เสยีของบริษัทคอ่นข้างตํ/า และหนี 
เงินเกี}ยวสว่นใหญ่ของบริษัทมี
ทรัพย์สนิคํ 
าประกนัอยู ่

 
3.5) ความเสี'ยงจากการลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัท 

 
บริษัทมีโครงการลงทนุใหมท่ั 
งหมด 2 โครงการในชว่ง 3 ปีที/ผา่นมา ได้แก ่ โครงการลงทนุโรงงานนํ 
าตาล และ

โรงงานผลติกระแสไฟฟ้า ที/จงัหวดัเลย  และโครงการลงทนุขยายกําลงัการผลติกระแสไฟฟ้า และปรับปรุงโรงงาน
นํ 
าตาลเพื/อเพิ/มความสามารถในการหีบอ้อย ที/อําเภอนํ 
าพอง จงัหวดัขอนแก่น  

 
ความเสี/ยงจากโครงการลงทนุ เนื/องจากโครงการอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงงาน และบางโครงการอยูใ่น

ขั 
นตอนเริ/มต้นของการลงทนุ  ดงันั 
นจงึยงัไมส่ามารถบอกได้วา่จะประสบความสาํเร็จหรือไม ่   ความเสี/ยงของ
โครงการสามารถแยกพิจารณา โดย 

  
- โครงการลงทนุสร้างโรงงานนํ
าตาลและโรงไฟฟ้าทีBจงัหวดัเลย 

   
    โครงการนี 
เป็นโครงการลงทนุย้ายกําลงัการผลิตบางสว่นของบริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
ไปสร้างโรงงานใหม่  พร้อมกบัให้ขยายใบอนญุาตกําลงัการผลิตเป็น 24,000 ตนัอ้อยต่อวนั ที/จงัหวดัเลย  มติ
คณะกรรมการบริษัท เมื/อวนัที/ 9 พฤษภาคม 2554  ได้อนมุตัิให้บริษัทลงทนุในโครงการลงทนุ โรงงานนํ 
าตาล
และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า  ที/จงัหวดัเลย ในมลูค่า 3,800 ล้านบาท โดยโครงการประกอบด้วย โรงงานนํ 
าตาล
ขนาด 16,000 ตนัอ้อยต่อวนั  และโรงผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด 40 MW และได้ทดลองเดินเครื/องในฤดกูาลหีบ
อ้อยปี 2555/56  บริษัทคาดวา่จะสามารถหีบอ้อยได้อยา่งเป็นทางการได้ในฤดกูาลหีบอ้อยปี 2556/57 สบืเนื/อง
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จากโครงการได้ผ่านขั 
นตอนการ Test Run ส่วนหนึ/งในฤดูหีบที/ผ่านมา ความเสี/ยงเรื/องความพร้อมของ
เครื/องจักรจะมีน้อย คงเหลือแต่ความเสี/ยงในส่วนของปริมาณอ้อยไม่เพียงพอต่อกําลงัการผลิตที/เพิ/มขึ 
น 
อยา่งไรก็ดีทางบริษัทเข้าไปสง่เสริมชาวไร่อ้อยในพื 
นที/เป็นระยะเวลาหนึ/งก่อนเริ/มโครงการ เพื/อรองรับกําลงัการ
ผลติไว้แล้วสว่นหนึ/ง 
 
            - โครงการลงทนุขยายกําลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า และปรบัปรุงโรงงานนํ
าตาลเพืBอเพิBมความสามารถ
ในการหีบออ้ย ทีBอําเภอนํ
าพอง จงัหวดัขอนแก่น 
 
   มติคณะกรรมการบริษัท เมื/อวนัที/ 9 พฤศจิกายน 2555  ได้อนมุตัิให้บริษัทลงทนุในโครงการขยาย
กําลงัการผลติกระแสไฟฟ้า ขนาด 35 เมกะวตัต์ โดยเพิ/มจากเดิม 30 เมกะวตัต์ เป็น 65 เมกะวตัต์ และ
ปรับปรุงโรงงานนํ 
าตาลเพื/อเพิ/มความสามารถในการหีบอ้อยได้เพิ/มขึ 
น 8,000 ตนัอ้อยตอ่วนั จากเดิมอยูที่/ 
27,000 ตนัตอ่วนั มลูคา่เงินลงทนุทั 
ง 2 โครงการประมาณ 3,360 ล้านบาท โดยคาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2557 
โดยเป็นโครงการที/ต้องใช้เงินลงทนุสงู จึงอาจมีความเสี/ยงในการจดัหาเงินลงทนุ ซึ/งทางบริษัทลดความเสี/ยง
โดยสว่นหนึ/งของเงินลงทนุทางบริษัทนํามาจากเงินทนุและกําไรสะสมของ บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั 
(มหาชน) และ บริษัทยอ่ย นอกจากนี 
ยงัมีความเสี/ยงในการกอ่สร้าง และดําเนินโครงการ เนื/องจากยงัอยู่
ระหวา่งขออนญุาตหนว่ยงานตา่งๆ ในเรื/องที/เกี/ยวข้องกบัการพฒันาโครงการ  

 
3.6) ความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยน 

 
เนื/องจากบริษัทมีการสง่ออกนํ 
าตาลประมาณ ร้อยละ 65 – 75 ของยอดขาย จงึมคีวามเสี/ยงจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปลี/ยน   อยา่งไรก็ตามจากการกําหนดราคาอ้อยผา่นระบบแบง่ปันผลประโยชน์ 70:30 ทําให้บริษัทมี
ความเสี/ยงจากอตัราแลกเปลี/ยนน้อย เนื/องจากต้นทนุคา่อ้อยของบริษัทผนัผวนตามอตัราแลกเปลี/ยนเช่นเดียวกนั จงึ
ทําให้รายได้และต้นทนุสว่นใหญ่ของบริษัทสมัพนัธ์ตามอตัราแลกเปลี/ยนในทิศทางเดียวกนั (Natural Hedge) 

 
3.7) ความเสี'ยงในด้านการถกูควบคุมเสียงของที'ประชุมผู้ถอืหุ้นจากกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

 
ตระกลูชินธรรมมติร์และบริษัทของตระกลูชินธรรมมิตร์ได้ถือหุ้นในบริษัทมากกวา่ ร้อยละ 60 ของจํานวนทนุ

เรียกชําระแล้วทั 
งหมด  ซึ/งสดัสว่นดงักลา่วทําให้กลุม่ตระกลูชินธรรมมิตร์ สามารถควบคมุเสยีงของที/ประชมุผู้ ถือหุ้น
ได้เกือบทั 
งหมดไมว่า่จะเป็นเรื/องการแตง่ตั 
งกรรมการ หรือการขอมติในเรื/องอื/นที/ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที/ประชมุผู้
ถือหุ้น  ยกเว้นเรื/องที/กฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของที/ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันั 
น
จึงเป็นการยากที/ผู้ ถือหุ้นรายอื/นสามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื/อตรวจสอบและถว่งดลุเรื/องที/กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
เสนอได้ 
 

อยา่งไรก็ตาม เพื/อความโปร่งใสของการบริหารจดัการและเพื/อให้มีระบบที/สามารถตรวจสอบได้  บริษัทได้
แตง่ตั 
งกรรมการตรวจสอบที/มคีวามเป็นอิสระจํานวน 7 ทา่นเข้าตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษัท ดงันั 
นจึงมีการ
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ถ่วงดลุอํานาจในการบริหารจดัการในระดบัที/เหมาะสม นอกจากนี 
 บริษัทยงัจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที/
ปฏิบตัิงานเป็นอิสระตามความเหมาะสมและขึ 
นตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที/หลกัในการดแูลระบบการ
ควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

 
3.8) ความเสี'ยงที'อาจเกดิขึ 5นสืบเนื'องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงนิโลก 

 
ในช่วงที/ผ่านมา วิกฤติปัญหาหนี 
สินในสหภาพยโุรป และการปรับตวัลดลงอย่างรวดเร็วของระดบัราคานํ 
ามนั 

ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ ส่งออกนํ 
ามนั ซึ/งส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกโดยรวม จึงไม่มีหลกัประกันใดว่า
สถานการณ์ดงักลา่ว  จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ รวมถึงปริมาณความต้องการและระดบัราคา นํ 
าตาล และ/หรือ เอ
ทานอลในภาพรวม อีกทั 
งอาจสง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่ง  แหลง่กู้ยืม และต้นทนุทางการเงินของบริษัท 

 
ทั 
งนี 
ทางบริษัทได้ดําเนินนโยบายทางการเงินที/รอบคอบมาโดยตลอด โดยได้คงระดบัหนี 
สินต่อทนุในระดบัที/

พอเหมาะ อีกทั 
งบริษัทยงัมีความสมัพนัธ์ที/ดีกบัธนาคารตา่งๆ ที/เป็นหุ้นสว่นทางธุรกิจมาอยา่งยาวนาน ทั 
งนี 
บริษัทจะ
ดําเนินธุรกิจอย่างรอบคอบเพื/อลดผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจโลกที/อาจมีในอนาคต และ
อาจมีผลตอ่บริษัท 

 
3.9) ความเสี'ยงจากโครงการลงทุนในประเทศลาว และกัมพูชา 

 
โครงการทั 
งสองประเทศ เป็นโครงการบกุเบิก ริเริ/ม ธุรกิจนํ 
าตาล ในต่างประเทศ ซึ/งบริษัทได้รับพื 
นที/สมัปทาน

จากภาครัฐ ในการเพาะปลกูอ้อย  และได้รับอนญุาตในการก่อสร้างโรงงานนํ 
าตาล อยา่งไรก็ตามสืบเนื/องจากสภาพ
พื 
นดินที/ได้รับสมัปทานเสื/อมโทรม รวมถึง มีปัญหาตา่ง ๆ เช่น ปัญหาการจดัการ การขาดเทคโนโลยีในการเพาะปลกู
อ้อยในพื 
นที/ขนาดใหญ่ การขาดโครงสร้างพื 
นฐาน เช่น ถนน ระบบขนสง่ และการขาดแคลนกําลงัคนและบคุลากรที/
มีความสามารถ ซึ/งทั 
งหมดนี 
ต้องใช้เวลาในการพฒันานานกว่าที/วางแผนไว้  ดงันั 
นจึงสง่ผลต่อผลผลิตต่อพื 
นที/มีไม่
มากพอที/จะถึงจุดคุ้มทุน ทําให้ผลประกอบการในปี 2557 ทั 
งสองโครงการยงัประสบภาวะขาดทุน อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้เลง็เห็นและแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ  มาโดยตลอด  ตลอดระยะเวลาที/ผ่านมาที/บริษัทเข้าไปลงทนุ โครงการได้มี
การวา่จ้างที/ปรึกษาในการพฒันาด้านเทคโนโลยีการเพาะปลกู การจดัการ การควบคมุงบประมาณ มีการให้เงินกู้แก่
ชาวไร่ คู่ค้า เพื/อขยายพื 
นที/การเพาะปลกู  การลงทนุในโครงสร้างพื 
นฐานเพิ/มเติม และการพฒันาสภาพดินที/เสื/อม
โทรมอย่างต่อเนื/อง จึงส่งผลให้โครงการมีการพฒันาขึ 
นตามลําดบั ซึ/งแสดงให้เห็นถึงทิศทางที/ดีที/โครงการ จะเริ/ม
สร้างผลตอบแทนจากการลงทนุในอนาคต   

นอกจากนี 
  สืบเนื/องจากเป็นโครงการลงทุนต่างประเทศ  โครงการจะมีความเสี/ยงในส่วนที/เกี/ยวกับ ทาง
การเมือง  ข้อพิพาทกบัชมุชน  กฎระเบียบจากทางราชการของประเทศนั 
น ๆ ที/มีการเปลี/ยนแปลง แก้ไข และความไม่
ชดัเจนเรื/องกฏเกณฑ์   ซึ/งเป็นเรื/องที/บริษัทตระหนกั ให้ความสาํคญั  พร้อมที/จะบริหารจดัการ แก้ไขให้ทนัทว่งที   
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4. ทรัพย์สินที'ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที'ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
 
 ณ 31 ตลุาคม 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีทรัพย์สนิถาวรหลกัที/ใช้ในการประกอบธุรกิจดงันี 
 
 

ประเภทและลกัษณะทรัพย์สิน 
เนื 
อที/ 

โดยประมาณ 
ลกัษณะ 

กรรมสิทธิa 

 มลูคา่สทุธิ 
ตามบญัชี 
(ล้านบาท)  

ภาระผกูพนั 

1. ที/ดินและสว่นปรับปรุงที/ดิน (ไร่)         
  ที/ดินที/ตั 
งโรงงาน         
  - โรงงานนํ 
าตาลขอนแก่น 1,589 เป็นเจ้าของ  656.06    
  - โรงงานนํ 
าตาลทา่มะกา 237 เป็นเจ้าของ  518.56    
  - โรงงานนํ 
าตาลนิวกรุงไทย 801 เป็นเจ้าของ  400.31    
  - โรงงานนํ 
าตาลนิวกว้างสุ้นหล ี 294 เป็นเจ้าของ  78.13    
  - โรงงานขอนแก่นแอลกอฮอล์ 696 เป็นเจ้าของ  186.10    
  - โรงไฟฟ้านํ 
าตาลขอนแก่น 420 เป็นเจ้าของ  88.91    
  ที/ดินปลกูอ้อย 12,440 เป็นเจ้าของ 505.89    
  ที/ดินอื/น ๆ  99,821 เป็นเจ้าของ 1,479.32   บางสว่นคํ 
าประกนัวงเงินกู้  
    รวมที/ดินและสว่นปรับปรุง      3,913.28    
2. อาคาร โรงงาน และสิ/งปลกูสร้าง   เป็นเจ้าของ 4,733.51   บางสว่นคํ 
าประกนัวงเงินกู้  
3. เครื/องจกัรและอปุกรณ์   เป็นเจ้าของ 12,523.00   บางสว่นคํ 
าประกนัวงเงินกู้  
4. ยานพาหนะและเครื/องกลทุน่แรง   เป็นเจ้าของ     886.07    
5. เครื/องตกแตง่และเครื/องใช้สํานกังาน   เป็นเจ้าของ    76.28    
6. ทรัพย์สินระหวา่งก่อสร้าง   เป็นเจ้าของ   4,955.41    
รวมทั 
งหมด     27,087.55    
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4.2 ทรัพย์สินที'ไม่มีตวัตนที'สาํคัญในการประกอบธุรกิจ 
เครื/องหมายการค้า 
 
 เครื/องหมายการค้าของบริษัทและบริษัทยอ่ย ที/จดทะเบียนกบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา มีดงัตอ่ไปนี 
 
 

 
 

 

 
สทิธิบตัรการสง่เสริมการลงทนุ BOI 
 

ณ 31 ตุลาคม 2557 บริษัทย่อยในประเทศสามแห่งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจํานวน 8 ฉบับ จาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิ
ประโยชน์ ที/ได้รับรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับกําไรสําหรับปีที/ได้จากการประกอบกิจการที/ได้รับการสง่เสริม 
โดยทกุฉบบัมีกําหนด 8 ปีนบัตั 
งแตว่นัที/เริ/มมีรายได้จากกิจการที/ได้รับการสง่เสริม ตามรายละเอียด ดงันี 
 

บัตรส่งเสริม 

เลขที� 

มาตราที�ได้รับสิทธิประโยชน์ ลงวันที� ประเภทกิจการที�ส่งเสริม วันที�เริ�มมีรายได้ วันหมดอายุ 

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

2 พ.ย. 2547  - การผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื" อเพลิงจากผลผลิต
การเกษตรรวมทั"งเศษหรือขยะหรือของเสีย 

8 ม.ค. 2549 7 ม.ค. 2557 

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

และ 36(2) 
30 ม.ค. 2552  - การผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื" อเพลิงจากผลผลิต

การเกษตรรวมทั"งเศษหรือขยะหรือของเสีย 
ยงัไม่มีรายได ้

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

และ 36(2) 
30 ม.ค. 2552  - การผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื" อเพลิงจากผลผลิต

การเกษตรรวมทั"งเศษหรือขยะหรือของเสีย 
6 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2562 

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

และ 35(3) 
20 ก.ย. 2554 

 
- การผลิตแก๊สชีวภาพ 28 ก.พ. 2556 28 ก.พ. 2564 

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

29 มี.ค. 2548 
 

- การผลิตไฟฟ้าและไอนํ" า 22 ธ.ค. 2549 21 ธ.ค. 2557 

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

24 มิ.ย. 2552 - การผลิตไฟฟ้า ไอนํ" า และนํ" าเพื=ออุตสาหกรรม 30 พ.ย. 2553 29 พ.ย. 2561 

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

15 มี.ค. 2556 - การผลิตไฟฟ้า ไอนํ" า และนํ" าเพื=ออุตสาหกรรม 21 ม.ค. 2557 20 ม.ค. 2565 

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

25 ส.ค. 2552 - การผลิตนํ" ามันพืชบริสุทธิ?  และ/หรือนํ" ามันพืช 
กึ=งบริสุทธิ?  

5 มิ.ย. 2553 4 มิ.ย. 2561 
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นอกจากนี 
ตามบตัรสง่เสริมเลขที/ 1063(2)/2552, 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษัทย่อยได้สิทธิในการลดหย่อน
ภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ กําหนด 5 ปีนบัจากวนัที/การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หมดอายแุละตามบตัร
สง่เสริมเลขที/ 1657(2)/2552 บริษัทยอ่ยได้รับสทิธิaยกเว้นอากรขาเข้าสาํหรับเครื/องจกัรที/ได้รับอนมุตัิ และได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้สาํหรับเงินปันผลจากกิจการที/ได้รับสง่เสริมตลอดระยะเวลาที/ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 

บริษัทย่อยในต่างประเทศสามแห่ง ได้รับใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ใบอนญุาตลําดบัที/ 1) และประเทศกมัพชูา (ใบอนญุาตลําดบัที/ 2 ถึง 4) ซึ/งมี
รายละเอียด ดงันี 
   

1) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที/ 017-06/คลท ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 
เป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที/มีรายได้จากการขายนํ 
าตาลทราย จากนั 
นต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 
เริ/มมีรายได้วนัที/ 21 กรกฎาคม 2553 และหมดอายวุนัที/ 20 กรกฎาคม 2558 

2) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที/ 4420/06 ก.ว.ก. ลงวันที/ 15 ธันวาคม 2549 ออกให้โดยหน่วยงาน  
Council for the Development of Cambodia บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยได้รับยกเว้นภาษี 
ในการนําเข้าเครื/องจกัรในการผลติและวสัดใุนการก่อสร้าง 

3) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที/ 1641/09 ก.ว.ก. และ 1642/09 ก.ว.ก.  ลงวันที/ 28 กรกฎาคม 2552  
ออกให้โดยหน่วยงาน Council for the Development of Cambodia บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี  
โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จํานวน 8 ปี และ 9  ปี ตามลาํดบั ซึ/งนบัรวมทั 
ง Priority Period นบัจากเวลาที/บริษัทย่อย
ได้ดําเนินกิจการ (ปี 2549) 

4) ใบอนุญาตขอยกเว้นภาษีของพืชเกษตร - อุตสาหกรรม (อ้อย) เลขที/ 2299 ลงวนัที/ 12 เมษายน 2555 ออกให้ 
โดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลงั ประเทศกัมพูชา โดยได้รับสิทธิให้คิดภาษีมูลค่าเพิ/มร้อยละ 0 สําหรับ 
การขายอ้อยที/ใช้ในการผลิตนํ 
าตาลทรายเพื/อส่งออก ใบอนุญาตนี 
มีกําหนด 1 ปี เริ/มตั 
งแต่วันที/ 29 
กรกฎาคม 2553 ถึงวนัที/ 31 กรกฎาคม 2554 โดยปัจจบุนับริษัทยอ่ยอยูร่ะหวา่งการรอรับใบอนญุาตตอ่จาก
วนัที/ครบกําหนดจนถึงปีบญัชีปัจจบุนัที/ได้ยื/นขอไปแล้ว 

4.3 นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
 ณ วนัที/ 31 ตลุาคม 2557 บริษัทมีการลงทนุในบริษัทยอ่ยทั 
งทางตรงและทางอ้อมจํานวน 19 บริษัท และบริษัท
ร่วมจํานวน 1 บริษัท ได้แก ่
 

บริษัทยอ่ยที/บริษัทถือหุ้นโดยตรง 
  1) บริษัท นํ 
าตาลทา่มะกา จํากดั 
  2) บริษัท โรงงานนํ 
าตาลนิวกรุงไทย จํากดั 
  3) บริษัท นํ 
าตาลนิวกว้างสุ้นหล ีจํากดั 
  4) บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากดั 
  5) บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ 
ง จํากดั 
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  6) บริษัท โรงไฟฟ้านํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั 
  7) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากดั 
  8) บริษัท  เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จํากดั (เดิมชื/อบริษัท เคเอสแอล เคมี จํากดั) 
  9) บริษัท ไทยชกูาร์เทอร์มิเนิ 
ล จํากดั (มหาชน)  
  10) บริษัท เคเอสแอล. อะโกร์ แอนด์ เทรดดิ 
ง จํากดั  
  11) บริษัท นํ 
าตาลสะหวนันะเขด จํากดั 
  12) บริษัท Koh Kong Sugar Industry จํากดั 

13) บริษัท Wynn In Trading จํากดั 
บริษัทยอ่ยที/บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผา่นบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ 
ล จํากดั (มหาชน) 

  14) บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากดั  
  15) บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมนํ 
ามนั จํากดั 
  16) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากดั (มหาชน) 
  17) บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั 
  18) บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสติกส์ จํากดั 
 

บริษัทยอ่ยที/บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผา่น Wynn In Trading Co., Ltd. 
  19) Koh Kong Plantation Co., Ltd. 

 
บริษัทร่วม  

1) บริษัท แชมเปี
ยนฟอร์เมนเตชั/น จํากดั 
 
 โดยในจํานวนบริษัทยอ่ยที/บริษัทถือหุ้นโดยตรงทั 
งหมด บริษัทมีอํานาจควบคมุหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทนุ
จดทะเบียน ยกเว้นบริษัทไทยชกูาร์เทอร์มิเนิ 
ล จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยจํานวน 5 บริษัท ซึ/งถือหุ้นโดยตรงและโดย
อ้อมรวมร้อยละ 23.82 แตบ่ริษัทมีสว่นร่วมในอํานาจการควบคมุ จึงถือวา่เป็นบริษัทยอ่ยตามคาํนิยามที/ระบใุนมาตรฐาน
การบญัชี  
 
 สาํหรับนโยบายการลงทนุและบริหารงานของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั 
น บริษัทจะพิจารณาลงทนุใน
บริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมที/เกี/ยวข้องกบัธุรกิจนํ 
าตาลทราย ธุรกิจสารให้ความหวาน หรือกิจการอื/นที/สามารถเอื 
อประโยชน์
รวมถึงให้ผลตอบแทนที/ดีกบัธุรกิจของบริษัทได้  โดยคํานึงถึงความสามารถในการแข่งขนั อตัราผลตอบแทนที/เหมาะสม
ตามแตล่ะประเภทของธุรกิจนั 
นๆ รวมถึงพิจารณาขนาดเงินลงทนุที/เหมาะสม สว่นการพิจารณาสดัสว่นในการร่วมลงทนุ 
บริษัทจะพิจารณาในหลายปัจจยั เช่น บริษัทจะคํานึงถึงความชํานาญของบริษัทในธุรกิจนั 
นๆ เป็นสําคญั หากบริษัทไม่มี
ความชํานาญก็จะร่วมลงทนุในสดัสว่นน้อย และให้ผู้ ร่วมทนุที/มีความชํานาญลงทนุในอตัราที/สงูกว่า เป็นต้น หากบริษัท
ร่วมลงทนุในสดัสว่นที/มีนยัสาํคญั บริษัทจะเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารงานในรูปแบบของกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัท  ทั 
งนี 
การเข้าลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมใดๆ จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท 
และการลงทนุจะต้องไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกบับริษัท 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 - ไมม่ี - 
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6. ข้อมูลทั'วไป และข้อมูลสาํคัญอื'น 
 

6.1) ข้อมูลทั'วไปของบริษัทที'ออกหลักทรัพย์ 
 

บริษัท       นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผู้ ผลิ ต  - จํ า ห น่ า ย นํ 
า ต า ล ท ร า ย  แ ล ะ
ผลติภณัฑ์ตอ่เนื/อง   โดยมีที/ตั 
งสาํนกังานใหญ่ที/  503 อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชั 
น 9 ถนนศรีอยธุยา แขวง
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 
เลขทะเบียนบริษัท  บมจ.0107547000214  Home Page   www.kslsugar.com   
โทรศพัท์  (662)-642-6230    โทรสาร  (662)-642-6228    
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6.2) กระบวนการป้องกันความเสี'ยงจากความผันผวนของราคานํ 5าตาลตลาดโลก 
  

ประเทศไทยเป็นประเทศที/สามารถผลิตนํ 
าตาลเกินกว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศทําให้มีปริมาณ
นํ 
าตาลเหลอืสว่นหนึ/งสาํหรับสง่ออกไปขายในตา่งประเทศ  โดยมีสดัสว่นนํ 
าตาลสําหรับบริโภคภายในประเทศ ต่อนํ 
าตาล
สง่ออก ในแตล่ะปีไมเ่ทา่กนั  ประมาณ 20:80 ถึง 40:60 ขึ 
นอยู่กบัปริมาณอ้อยเข้าหีบในแต่ละปี   ดงันั 
นจึงทําให้ประเทศ
ไทยเป็นผู้สง่ออกนํ 
าตาลอนัดบัสองของโลก รองจากประเทศบราซิล สง่ผลให้รายได้ของผู้ผลิตนํ 
าตาลในประเทศไทยสว่น
หนึ/งอิงกบัราคานํ 
าตาลตลาดโลก อีกสว่นหนึ/งอิงกบัราคานํ 
าตาลภายในประเทศที/กําหนดตายตวัโดยมีการปรับเปลี/ยนตาม
นโยบายของภาครัฐ  
 

ในส่วนของราคานํ 
าตาลตลาดโลกนั 
น สืบเนื/องจากนโยบายปกป้องผลประโยชน์และคุ้มครองเกษตรกรใน
ตา่งประเทศ นโยบายที/เกี/ยวกบัความมั/งคงทางด้านอาหาร ทําให้ประเทศผู้ นําเข้าต่าง ๆ ได้ออกมาตรการในการควบคมุ 
การจํากดั การนําเข้าภายในประเทศ  ซึ/งมาตรการเหลา่นี 
เป็นนโยบายของภาครัฐที/สง่ผลต่ออปุสงค์ ความต้องการนํ 
าตาล
ในตลาดโลก  ประกอบกบัปัจจยัที/เกี/ยวข้องกบัสภาพภมูิอากาศที/ไมแ่นน่อน  เช่นการเกิดอทุกภยั ภยัแล้ง หรือหนาวจดั ใน
ประเทศผู้ผลติและประเทศผู้บริโภค และจํานวนประเทศผู้ผลติที/สามารถสง่ออกได้ที/มีอยูอ่ยา่งจํากดั จึงทําให้เหตกุารณ์ใด
ก็ตามที/สง่ผลตอ่ปริมาณนํ 
าตาลที/ผลติได้ ซึ/งเป็นอปุทานของตลาดโลก จะสง่ผลต่อราคานํ 
าตาลตลาดโลก   รวมถึงในช่วง 
2 – 3 ปีที/ผา่นมา การเข้ามาลงทนุเพิ/มขึ 
นอยา่งมีนยัสาํคญัของกองทนุตา่งประเทศ สง่ผลให้ราคานํ 
าตาลตลาดโลกมีความ
ผนัผวนสงู คืออยูใ่นระดบัที/สงูกวา่หรือตํ/ากวา่ปัจจยัพื 
นฐานมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ/งในปีที/มีความต้องการบริโภคใกล้เคียง
หรือมากกวา่ปริมาณนํ 
าตาลที/ผลิตได้   ความผนัผวนของราคานํ 
าตาล จะเห็นได้จากแผนภาพที/ 6.1   แสดงราคานํ 
าตาล
ตลาดโลกย้อนหลงั 10 ปีที/ผา่นมา 
 
แผนภาพที	 6.1 ราคานํ0าตาลตลาดโลกในช่วง 10 ปีที	ผ่านมา New York (NYBOT#11 – Raw Sugar) และที	 
London (LD#5 – Refined Sugar)   
 

YEAR 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Max 9.07         9.32         11.84       19.30       12.37       15.02       24.64       34.39       35.31       26.50     19.69     18.32     

Average 7.13         7.07         9.31         14.83       10.16       11.86       17.26       22.34       26.88       21.58     17.48     16.38     

Min 5.89         5.36         8.22         9.75         8.45         9.52         11.38       13.67       20.47       18.54     15.89     13.50     

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

Year : Nov / Oct, data updated until December 18, 2014
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YEAR 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Max 246.00   263.10   314.70   497.00   419.40   412.50    628.90    826.40    876.30    671.10    539.40    494.40    

Average 206.71   218.47   268.43   412.87   323.94   344.67    471.40    617.00    700.07    588.86    490.03    441.38    

Min 174.50   173.50   238.50   281.20   259.50   273.80    324.60    437.80    582.00    499.80    433.40    383.70    

Unit : US$ / Ton
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 สําหรับผู้ผลิตนํ 
าตาลในประเทศไทย  เนื/องจากรายได้ส่วนหนึ/งอิงกับราคานํ 
าตาลส่งออก ที/มีความผันผวน
ค่อนข้างสงู  ซึ/งจะสง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทได้ในกรณีที/ราคานํ 
าตาลตลาดโลกตกตํ/าลงอย่างรวดเร็ว    
ดงันั 
นเพื/อเป็นการป้องกนัความผนัผวนของราคานํ 
าตาลตลาดโลก  จึงได้เกิดกระบวนการป้องกันความเสี/ยงขึ 
น  โดยใช้
กลไกและเครื/องมือในการบริหารความเสี/ยงทางด้านราคานํ 
าตาล ในรูปของสญัญาซื 
อขายนํ 
าตาลล่วงหน้า (future 
contract) โดยอิงราคากบัตลาดซื 
อขายนํ 
าตาลลว่งหน้าที/ New York (NYBOT#11 – Raw Sugar) และที/ London (LD#5 
– Refined Sugar)  โดยมีรายละเอียดดงันี 
 
 
กรณีที' 1   ธุรกรรมปกตทิั'วไปในการซื 5อขายนํ 5าตาลส่งออก (ไม่มีการป้องกนัความเสี'ยง) 
 

ผู้ซื 
อและผู้ขายตกลงราคานํ 
าตาล โดยอิงกบัราคาตลาด  เมื/อตกลงราคากนัได้  แม้ราคานํ 
าตาลตลาดโลกจะ
เปลี/ยนแปลงไป  ก็ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาที/ตกลงกนั และราคาที/บนัทกึบญัชี    ผู้ขายจะบนัทกึบญัชีตามราคาขายที/เป็น
ราคาที/ตกลงกนักบัผู้ซื 
อ  ตวัอยา่ง เช่น  
 
ในกรณีของตลาดนํ
าตาลล่วงหนา้ ปรบัขึ
น 
 
วนัที/ 1 ราคาตลาดนํ 
าตาลลว่งหน้า อยูที่/  600 USD / ton :    
 ผู้ซื 
อและผู้ขายตกลงซื 
อขายนํ 
าตาล ที/ราคาตลาด 600 USD +  premium 100 USD 
 
วนัที/ 2 ราคาตลาดนํ 
าตาลลว่งหน้า ปรับเพิ/มขึ 
นเป็น 800 USD / ton  :    
 ผู้ขายสง่มอบนํ 
าตาล    ผู้ซื 
อชําระราคาที/ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
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การบนัทกึบญัชีของบริษัท : บริษัทจะมีรายได้จากการขายนํ 
าตาลที/ 700 USD 
หมายเหต ุ: Premium ของนํ 
าตาลจะขึ 
นอยูก่บัประเภทของนํ 
าตาลตา่ง ๆ  สถานที/สง่มอบใกล้ ไกล   ระยะเวลาการสง่มอบ 
รูปแบบของการสง่มอบ  เป็นต้น  
 
ในกรณีของตลาดนํ
าตาลล่วงหนา้ ปรบัลง 
 
วนัที/ 1 ราคาตลาดนํ 
าตาลลว่งหน้า อยูที่/  600 USD / ton :    
 ผู้ซื 
อและผู้ขายตกลงซื 
อขายนํ 
าตาล ที/ราคาตลาด 600 USD +  premium 100 USD 
 
วนัที/ 2   ราคาตลาดนํ 
าตาลลว่งหน้า ปรับลงเป็น 400 USD / ton  :    
 ผู้ขายสง่มอบนํ 
าตาล    ผู้ซื 
อชําระราคาที/ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
 
การบนัทกึบญัชีของบริษัท : บริษัทจะมีรายได้จากการขายนํ 
าตาลที/ 700 USD 
 
จะเห็นได้วา่ ราคานํ 
าตาลที/ผู้ขายจะได้รับ ขึ 
นอยูก่บั เวลาที/ผู้ซื 
อและผู้ขายตกลงซื 
อขายเป็นสาํคญั   จึงเกิดปัญหาวา่   ใน
กรณีที/ราคานํ 
าตาลตลาดโลกอยูใ่นระดบัสงู   ผู้ขายมีความสนใจที/จะขาย  แตผู่้ซื 
อไมต้่องการซื 
อเนื/องจากราคาแพงไป  
หรือในกรณีที/ราคานํ 
าตาลตลาดโลกอยูใ่นระดบัตํ/า   ผู้ซื 
อมคีวามต้องการซื 
อ   แตผู่้ขายเห็นวา่ราคาตํ/าเกินไป ไมต้่องการ
ขาย    จึงทําให้ผู้ซื 
อและผู้ขายตกลงราคากนัไมไ่ด้  ดงันั 
นด้วยวิธีการดงักลา่ว จะได้ผลก็ตอ่เมื/อ ราคานํ 
าตาลตลาดโลกไม่
ผนัผวนมากเกินไป   แตถ้่าราคาเกิดความผนัผวนมาก  การทําธุรกรรมดงักลา่วจะทําให้ทั 
งผู้ขายและ / หรือ ผู้ซื 
อสญูเสยี
โอกาสในการซื 
อขายในราคาที/แตล่ะฝ่ายพอใจได้ 
 
กรณีที' 2   การนําเครื'องมือในการบริหารความเสี'ยงทางด้านราคานํ 5าตาลมาใช้ ในรูปของสัญญาซื 5อขายนํ 5าตาล
ล่วงหน้า 
 
 ในช่วงที/ราคานํ 
าตาลตลาดโลกมคีวามผนัผวนสงู   เพื/อไมใ่ห้สญูเสยีโอกาสในการขายในระดบัราคาที/ผู้ผลติ
นํ 
าตาลพอใจ  ผู้ผลติจงึมีการนําเครื/องมือในการบริหารความเสี/ยงทางด้านราคานํ 
าตาลมาใช้ โดยเครื/องมือดงักลา่ว
เรียกวา่สญัญาซื 
อขายนํ 
าตาลลว่งหน้า  ซึ/งอิงกบัราคานํ 
าตาลตลาดโลก  เป็นสญัญาซื 
อขายลว่งหน้าที/ การปิดสญัญาไมใ่ช่
การสง่มอบนํ 
าตาล  แตเ่ป็นการชําระราคาสว่นตา่งระหวา่งราคานํ 
าตาลที/ได้ทําไว้ในวนัทําสญัญา กบัราคานํ 
าตาลในวนัที/
ปิดสญัญา   ซึ/งช่องทางในการบริหารความเสี/ยงดงักลา่ว   อาจจะทําโดยตรงไปที/ตลาดซื 
อขายนํ 
าตาลลว่งหน้า ผา่นโบรก
เกอร์ หรือทําสญัญากบัสถาบนัการเงิน ที/เป็นคูส่ญัญาได้    ตวัอยา่งเช่น 
 
 
ในกรณีของตลาดนํ
าตาลล่วงหนา้ ปรบัลง 
 
วนัที/ 1 ราคาตลาดนํ 
าตาลลว่งหน้า อยูที่/  600 USD/ton :   
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ผู้ขายพอใจในระดบัราคานี 
 แตย่งัไมม่ีผู้ซื 
อสนใจราคาเนื/องจากผู้ซื 
อคาดวา่ราคานา่จะตํ/าลง ผู้ขายจึงได้ทํา
สญัญาขายลว่งหน้ากบัทางสถาบนัการเงิน โดยกําหนดราคาขายนํ 
าตาลลว่งหน้าที/ราคา 600 USD    
 
วนัที/ 2 ราคาตลาดนํ 
าตาลลว่งหน้า ปรับลงเป็น 400 USD/ton :   

ผู้ซื 
อสนใจซื 
อ  ผู้ขายจึงได้ขายนํ 
าตาลโดยตกลงที/ราคาตลาด 400 USD + premium 100 USD = 500 USD   ณ 
ช่วงเวลาเดยีวกนั ผู้ขายปิดสญัญาซื 
อขายลว่งหน้าโดยทําการซื 
อสญัญาคืนที/ราคาตลาดที/ 400 USD/ton (ขายที/ 600 ซื 
อ
คืนที/ 400) จงึทําให้เกิดสว่นตา่งกําไร 200 USD 
 

ดงันั 
นจะเห็นได้วา่   ผู้ขายจะได้รายได้จากการขายนํ 
าตาลจริงที/ 500 USD + กําไรสว่นตา่งจากการเข้าทําสญัญา
ซื 
อขายนํ 
าตาลลว่งหน้า 200 USD = 700 USD ซึ/งเทา่กบัราคาที/ประกนัไว้ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
 
การบนัทกึบญัชีของบริษัท : บริษัทจะมีรายได้จากการขายนํ 
าตาลที/ 500 USD  (ซึ/งจะตํ/ากวา่ราคาที/ประกนัไว้ที/ 700 USD) 
แตจ่ะไปบนัทกึเป็นกําไรจากการเข้าทําสญัญาซื 
อขายลว่งหน้าอีก 200 USD ในรูปของรายได้อื/น ๆ 
 
ในกรณีของตลาดนํ
าตาลล่วงหนา้ ปรบัขึ
น 
 
วนัที/ 1 ราคาตลาดนํ 
าตาลลว่งหน้า อยูที่/  600 USD/ton :   

ผู้ขายพอใจในระดบัราคานี 
 แตย่งัไมม่ีผู้ซื 
อสนใจราคาเนื/องจากผู้ซื 
อคาดวา่ราคานา่จะตํ/าลง ผู้ขายจึงได้ทํา
สญัญาขายลว่งหน้ากบัทางสถาบนัการเงิน โดยกําหนดราคาขายนํ 
าตาลลว่งหน้าที/ราคา 600 USD    
 
วนัที/ 2 ราคาตลาดนํ 
าตาลลว่งหน้า ปรับขึ 
นเป็น 800 USD/ton :   

ผู้ซื 
อมีความจําเป็นต้องใช้นํ 
าตาล จึงจําเป็นต้องซื 
อที/ราคาสงู ผู้ขายจึงได้ขายนํ 
าตาลโดยตกลงที/ราคาตลาด 800 
USD + premium 100 USD = 900 USD   ณ ช่วงเวลาเดยีวกนั ผู้ขายปิดสญัญาซื 
อขายลว่งหน้าโดยทําการซื 
อสญัญาคืน
ที/ราคาตลาดที/ 800 USD/ton   จงึทําให้เกิดสว่นตา่งขาดทนุ 200 USD (ขายที/ 600 ซื 
อคืนที/ 800) 
 

ดงันั 
นจะเห็นได้วา่ ผู้ขายจะได้รายได้จากการขายนํ 
าตาลจริงที/ 900 USD + ขาดทนุสว่นตา่งจากการเข้าทํา
สญัญาซื 
อขายนํ 
าตาลลว่งหน้า -200 USD = 700 USD ซึ/งเทา่กบัราคาที/ประกนัไว้ 600 USD + premium 100 USD = 
700 USD 
 
การบนัทกึบญัชีของบริษัท : บริษัทจะมีรายได้จากการขายนํ 
าตาลที/ 900 USD  (ซึ/งจะสงูวา่ราคาที/ประกนัไว้ที/ 700 USD) 
แตจ่ะไปบนัทกึเป็นขาดทนุจากการเข้าทําสญัญาซื 
อขายลว่งหน้าอีก -200 USD 
 
 ดงันั 
นจะเห็นได้วา่ ในทกุกรณี  บริษัทจะได้รับรายได้สทุธิที/ 700 USD ทั 
งหมด (ถ้าไมน่บัรวมกบัค่า commission 
ที/ชําระให้กบัสถาบนัการเงิน)  โดยมีวิธีการบนัทกึบญัชีตา่งกนั คือ ถ้าเป็นการทําธุรกรรมปกติ (ไม่มีการบริหารความเสี/ยง
เข้ามาเกี/ยวข้อง)  ทางบริษัทจะบนัทกึบญัชีรายได้จากการขายที/ 700 USD  แตม่ีปัญหาคือในช่วงเวลาดงักลา่ว อาจจะไม่
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มีผู้ซื 
อต้องการซื 
อ หรือ ผู้ขายไม่ต้องการขายได้ ส่วนการนําเครื/องมือการป้องกันความเสี/ยงผ่านสญัญาซื 
อขายนํ 
าตาล
ลว่งหน้าเข้ามาช่วย ถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง ทางบริษัทจะบนัทึกบญัชีรายได้จากการขายที/ 500 USD  แต่จะบนัทึก
กําไรจากการเข้าทําสญัญาซื 
อขายลว่งหน้าอีก 200 USD แตถ้่าตลาดอยูใ่นแนวโน้มขาขึ 
น  ทางบริษัทจะบนัทกึบญัชีรายได้
จากการขายที/ 900 USD แตจ่ะบนัทกึขาดทนุจากการเข้าทําสญัญาซื 
อขายลว่งหน้าอีก 200 USD 
 
 ดงันั 
นจงึสรุปได้วา่ การเข้าทําธุรกรรมสญัญาซื 
อขายนํ 
าตาลลว่งหน้า จะทําให้ (1) ผู้ซื 
อและผู้ขาย สามารถซื 
อขาย
ได้ในระดบัราคาที/ทั 
งสองฝ่ายพอใจ โดยไมจํ่าเป็นต้องรอให้ระดบัราคาตรงกนัระหวา่งผู้ซื 
อและผู้ขาย (2) รายได้สทุธิรับจะ
เทา่กบัราคาที/ได้ประกนัราคาไว้ โดยถ้าตลาดอยูใ่นแนวโน้มขาลง รายได้จากการขายนํ 
าตาลจริงจะตํ/า แตจ่ะมกํีาไรจาก
การเข้าทําสญัญาซื 
อขายลว่งหน้ามาชดเชย แตถ้่าตลาดอยูใ่นแนวโน้มขาขึ 
น รายได้จากการขายนํ 
าตาลจริงจะสงู แตม่ี
ขาดทนุจากการเข้าทําสญัญาซื 
อขายมาหกัออก 
 
ประเด็นที'สาํคัญ 
 

1) การบนัทกึบญัชีระหวา่งรายได้จากการขายนํ 
าตาลจริง กบัการบนัทกึกําไรขาดทนุจากการเข้าทําสญัญาซื 
อขาย
ลว่งหน้า มีโอกาสที/จะบนัทกึในชว่งเวลาที/ตา่งกนั เช่น นโยบายบญัชีในบางบริษัทจะทําการบนัทกึรายได้จากการ
ขายนํ 
าตาลจริง เมื/อมกีารสง่มอบนํ 
าตาลให้กบัลกูค้า แตกํ่าไรขาดทนุจากการเข้าทําสญัญาซื 
อขายลว่งหน้า จะ
บนัทกึเมื/อมกีารปิดสญัญา ดงันั 
นจึงมคีวามเป็นไปได้ ที/บริษัทจะรับรู้กําไรขาดทนุจากการเข้าทําสญัญาซื 
อขาย
ลว่งหน้าก่อน จากนั 
นตอ่มาจงึคอ่ยบนัทกึรายได้จากการขาย สง่ผลให้เกิดการบนัทกึไมต่รงกนั คนละช่วงเวลากนั  
ผลกระทบดงักลา่วจะเกิดกบับริษัทที/มีรายงานผลการดาํเนินงานในรูปของไตรมาส 

 
2) การนําเอาเครื/องมือป้องกนัความเสี/ยงความผนัผวนจากราคานํ 
าตาลมาใช้ ผา่นสญัญาซื 
อขายนํ 
าตาลลว่งหน้า  

สามารถใช้เพื/อประกนัความเสี/ยงสาํหรับนํ 
าตาลที/มีอยู ่ รวมถงึนํ 
าตาลที/คาดวา่จะผลติได้ในอนาคต ดงันั 
น
ปริมาณการทําสญัญาจะขึ 
นอยูก่บัความแมน่ยาํในการประมาณการวา่ควรจะมียอดผลตินํ 
าตาลได้เทา่ใด 
อยา่งไรก็ตามปริมาณนํ 
าตาลที/จะผลติได้จะขึ 
นอยูก่บัผลผลติอ้อยเข้าหีบ ที/ซึ/งมีปัจจยัทางด้านสภาพอากาศเข้า
มาเกี/ยวข้อง รวมถึงเกี/ยวข้องกบัพื 
นที/เพาะปลกู และชาวไร่จํานวนมาก ทําให้ในแตล่ะปีมีความคลาดเคลื/อนเรื/อง
ประมาณการผลผลติอ้อยคอ่นข้างสงู  

     
 ในกรณีที/มีการประมาณการผลผลตินํ 
าตาลมากเกินไป และได้มีการทําสญัญาซื 
อขายนํ 
าตาลลว่งหน้าไปตาม
ผลผลติที/ประมาณการ แตต่อ่มาในภายหลงั ผลผลติไมเ่ป็นไปตามที/ประมาณการไว้ เกิดการทําสญัญาเกิน (Oversold)     
ผลกระทบคือ ถ้าตลาดราคานํ 
าตาลอยูใ่นขาขึ 
น จะทําให้เกิดผลขาดทนุจริงจากการเข้าทําสญัญาซื 
อขายนํ 
าตาลลว่งหน้า 
เนื/องจากไมม่ีการขายนํ 
าตาลจริงที/อยูใ่นราคาระดบัสงูเข้ามาทดแทน แตใ่นทางกลบักนั ในกรณีที/ตลาดราคานํ 
าตาลอยูใ่น
ขาลง จะทําให้เกิดกําไรจริงจากการเข้าทําสญัญาซื 
อขายนํ 
าตาลลว่งหน้าเช่นกนั 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น 
 
7.1) หลักทรัพย์ของบริษัท  
 

ณ วนัที* 31 ตลุาคม 2557 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,870,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 
1,870,000,000 หุ้น มลูคา่ที*ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มีทนุที*ออกและชําระแล้ว 1,704,646,884 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 
1,704,646,884 บาท



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 41   
 

 
7.2) ผู้ถอืหุ้น  ณ วนัที* 31 ตลุาคม 2557 นบั 3 ปีย้อนหลงั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที*ปรากฏในสมดุทะเบียนหุ้น (ในปี 2556-2557 คํานวณโดยไมร่วมหุ้นทนุซื 
อคืน) มีดงันี 
  
 

 
 

บริษัท ชินกิจ จํากดั เป็นบริษัทของครอบครัวชินธรรมมติร์  ซึ*งสว่นใหญ่ถือหุ้นโดยสมาชิกในครอบครัว โดยไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียน  
 

บริษัท เค.เอส.แอล.ชกูาร์ โฮลดิ 
ง จํากดั มีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,000 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 100 ล้านหุ้น มลูคา่ที*ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทนุที*เรียกชําระแล้ว 100 ล้านหุ้น 
คิดเป็น 1,000 ล้านบาท   

 
 
 
 

สดัส่วน สดัส่วน สดัส่วน

รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ
1 บริษัท เคเอสแอลชูการ์โฮลดิ�ง จํากัด 520,000,000 33.00 1 บริษัท เคเอสแอลชูการ์โฮลดิ�ง จํากัด                                                                                                                                                                      550,000,000 32.92 1 บริษัท เคเอสแอลชูการ์โฮลดิ�ง จํากัด 553,958,700 33.16

2 นาย ชนะชัย ชุตมิาวรพันธ ์ 42,533,465 2.70 2 บริษัท ไทยเอ็นวดีอีาร์ จํากัด                                                                                                                                                                            47,913,478 2.87 2 บริษัท ไทยเอ็นวดีอีาร์ จํากัด                                                                                                                                                                            46,999,502 2.81

3 บริษัท ไทยเอ็นวดีอีาร์ จํากัด 42,329,343 2.69 3 นาย ชนะชัย ชุตมิาวรพันธ ์                                                                                                                                                                               44,363,465 2.66 3 นาย ชนะชัย ชุตมิาวรพันธ ์ 43,695,265 2.62

4 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 36,507,900 2.32 4  CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH                                                                                                                                                                     38,502,900 2.30 4 CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH 38,409,400 2.30

5 น.ส.ดวงแข ชนิธรรมมติร์ 36,100,956 2.29 5 น.ส. ดวงดาว ชนิธรรมมติร์                                                                                                                                                                                37,720,089 2.26 5 น.ส.ดวงดาว ชนิธรรมมติร์ 37,720,089 2.26

6 น.ส.ดวงดาว ชนิธรรมมติร์ 36,038,790 2.29 6 น.ส. ดวงแข ชนิธรรมมติร์                                                                                                                                                                                 37,595,956 2.25 6 น.ส.ดวงแข ชนิธรรมมติร์ 37,698,956 2.26

7 นายกมนดนัย ชนิธรรมมติร์ 34,196,000 2.17 7 นาย สมชาย ชนิธรรมมติร์                                                                                                                                                                                  36,449,139 2.18 7 นายกมนดนัย ชนิธรรมมติร์ 37,261,070 2.23

8 นายพริิย์พล ชนิธรรมมติร์ 33,819,260 2.15 8 นาย กมนดนัย ชนิธรรมมติร์                                                                                                                                                                                36,038,870 2.16 8 นายสมชาย ชนิธรรมมติร์ 36,449,139 2.18

9 นายสมชาย ชนิธรรมมติร์ 31,949,139 2.03 9 นาย พริิย์พล ชนิธรรมมติร์                                                                                                                                                                               35,057,870 2.10 9 นายพริิย์พล ชนิธรรมมติร์ 35,093,570 2.10

10 บริษัท ชนิกจิ จํากัด 30,910,000 1.96 10 บริษัท ชนิกจิ จํากัด 32,901,000 1.97 10 บริษัท ชนิกจิ จํากัด 32,901,000 1.97

รวม 844,384,853 53.59 รวม 896,542,767 53.67 รวม 900,186,691 53.89

11 ผูถ้อืหุน้อ ื,น ๆ 731,383,230 46.41 11 ผูถ้อืหุน้อ ื,น ๆ 774,004,117 46.33 11 ผูถ้อืหุน้อ ื,น ๆ 770,360,193 46.11

รวมทุนที,เรียกชําระแลว้ทั�งสิ�น 1,575,768,083 100.00 รวมทุนที,เรียกชําระแลว้ทั�งสิ�น 1,670,546,884 100.00 รวมทุนที,เรียกชําระแลว้ทั�งสิ�น 1,670,546,884 100.00

 ณ  วนัท ี� 31 ตุลาคม 2557

ลําดบัท ี� ช ื�อ จํานวนหุน้

 ณ  วนัท ี� 31 ตุลาคม 2556

ลําดบัท ี� ช ื�อ จํานวนหุน้

 ณ  วนัท ี� 31 ตุลาคม 2555

ลําดบัท ี� ช ื�อ จํานวนหุน้
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โดย ณ วนัที* 31 ตลุาคม 2557 นบั 3 ปีย้อนหลงั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที*ปรากฏในสมดุทะเบียนหุ้น มีดงันี 
 
 

หมายเหต ุผู้ ถือหุ้นลาํดบัที* 10 คอืนางเยาวนชุ เดชวิทกัษ์ และนางสาวเยาวลกัษณ์ ชตุมิาวรพนัธ์ ถือหุ้นจํานวนเทา่กนั

ลําดับที, ชื,อ-นามสกุล จํานวนหุน้ สัดส่วน ลําดับที, ช ื,อ-นามสกุล จํานวนหุน้ สัดส่วน ลําดับที, ช ื,อ-นามสกุล จํานวนหุน้ สัดส่วน

1 นางนารีรัตน ์ ชนิธรรมมติร์ 12,105,268 12.11   1 นางนารีรัตน ์ ชนิธรรมมติร์ 12,105,268 12.11   1 นางนารีรัตน ์ ชนิธรรมมติร์ 12,105,268 12.11   

2 นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมติร์ 7,847,944 7.85     2 นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมติร์ 7,847,944 7.85     2 นางสาวดวงดาว  ชนิธรรมมติร์ 7,847,944 7.85     

3 นางสาวดวงแข  ชนิธรรมมติร์ 7,764,650 7.76     3 นางสาวดวงแข  ชนิธรรมมติร์ 7,764,650 7.76     3 นางสาวดวงแข  ชนิธรรมมติร์ 7,764,650 7.76     

4 นายชนะชัย  ชุตมิาวรพันธ ์ 6,971,788 6.97     4 นายชนะชัย  ชุตมิาวรพันธ ์ 6,971,788 6.97     4 นายชนะชัย  ชุตมิาวรพันธ์ 6,971,788 6.97     

5 นายจํารูญ  ชนิธรรมมติร์ 5,370,580 5.37     5 นายจํารูญ  ชนิธรรมมติร์ 5,370,580 5.37     5 นายจํารูญ  ชนิธรรมมติร์ 5,370,580 5.37     

6 นายสมชาย  ชนิธรรมมติร์ 5,169,890 5.17     6 นายสมชาย  ชนิธรรมมติร์ 5,169,890 5.17     6 นายสมชาย  ชนิธรรมมติร์ 5,169,890 5.17     

7 นายศรัณย์ ชนิธรรมมติร์ 4,246,828 4.25     7 นายศรัณย์ ชนิธรรมมติร์ 4,246,828 4.25     7 นายศรัณย์ ชนิธรรมมติร์ 4,246,828 4.25     

8 นายกมนดนัย ชนิธรรมมติร์ 2,906,000 2.91     8 นายกมนดนัย ชนิธรรมมติร์ 2,906,000 2.91     8 นายกมนดนัย ชนิธรรมมติร์ 2,906,000 2.91     

9 นายพริิย์พล ชนิธรรมมติร์ 2,906,000 2.91     9 นายพริิย์พล ชนิธรรมมติร์ 2,906,000 2.91     9 นายพริิย์พล ชนิธรรมมติร์ 2,906,000 2.91     

10 นางเยาวนุช  เดชวทิักษ์ 2,900,000 2.90     10 นางเยาวนุช  เดชวทิักษ์ 2,900,000 2.90     10 นางเยาวนุช  เดชวทิักษ์ 2,900,000 2.90     

นางสาวเยาวลักษณ ์ชุตมิาวรพันธ์ 2,900,000 2.90     นางสาวเยาวลักษณ ์ชุตมิาวรพันธ ์ 2,900,000 2.90     นางสาวเยาวลักษณ ์ชุตมิาวรพันธ ์ 2,900,000 2.90     

รวมผูถ้อืหุน้ 10 อันดับแรก 61,088,948 61.09   รวมผูถ้อืหุน้ 10 อันดับแรก 61,088,948 61.09   รวมผูถ้อืหุน้ 10 อันดับแรก 61,088,948 61.09   

11 รายอ ื,น 38,911,052 38.91   11 รายอ ื,น 38,911,052 38.91   11 รายอ ื,น 38,911,052 38.91   

รวมผูถ้อืหุน้ทั �งหมด 100,000,000 100.00 รวมผูถ้อืหุน้ทั �งหมด 100,000,000 100.00 รวมผูถ้อืหุน้ทั �งหมด 100,000,000 100.00 

 ณ  วันที, 31 ตุลาคม 2555  ณ  วันที, 31 ตุลาคม 2556  ณ  วันที, 31 ตุลาคม 2557
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7.3)  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย
แล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ  หากไมม่เีหตจํุาเป็นอื*นใดและการจา่ยเงินปันผลนั 
นไมม่ีผลกระทบตอ่การ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั ทั 
งนี 
 การจา่ยเงินปันผลให้นําปัจจยัตา่ง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น 
ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ*งการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วข้างต้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สาํหรับการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) บริษัทจะขึ 
นอยูก่บักระแสเงินสดและสภาพ
คลอ่งรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแตล่ะบริษัทโดยที*ไมไ่ด้มกีารกําหนดอตัราขั 
นตํ*าแต่
อยา่งใด 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 
8.1) โครงสร้างการจัดการ   
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8.1.1) คณะกรรมการบริษัท  
ณ วนัที* 31 ตลุาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
 
1) นายมน ู       เลยีวไพโรจน์  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2) นายจํารูญ       ชินธรรมมิตร์  กรรมการ  
3) นายประภาส       ชตุิมาวรพนัธ์  กรรมการ  
4) นายพรศิลป์         แต้มศิริชยั  กรรมการ 
5) นายสขุมุ      โตการัณยเศรษฐ์  กรรมการ 
6) นายธวทัชยั       โรจนะโชติกลุ  กรรมการ 
7) นางอินทิรา       สขุะนินทร์  กรรมการ           
8) นางสาวดวงดาว      ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
9) นายสมชาย       ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
10) นางสาวดวงแข      ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
11) นายชลชั       ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
12) นายชาตรี       ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
13) นายสมชาต ิ       ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
14) นายธชัพงษ์       ภากรศิริวงศ์  กรรมการ 
15) นายประมลู       วิเชียรสนิธ์ุ  กรรมการอิสระ 
16) พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ       บําเพ็ญบญุ  กรรมการอิสระ 
17) นายสทิธิ       ลลีะเกษมฤกษ์  กรรมการอิสระ 
18) นายการุณ       กิตติสถาพร  กรรมการอิสระ  
19) นายวรภทัร       โตธนะเกษม  กรรมการอิสระ  
20) นางสาวนงลกัษณ์     พินยันิติศาสตร์  กรรมการอิสระ  
21) นายตระการ       ชณุหโรจน์ฤทธิM  กรรมการ/ เลขานกุารบริษัท (สิ 
นสดุตั 
งแต ่

              วนัที* 28 มีนาคม 2557)  
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8.1.2) คณะผู้บริหาร 
 
ณ วนัที* 31 ตลุาคม 2557 คณะผู้บริหารระดบัสงู ประกอบด้วย  
 
1. นายจํารูญ    ชินธรรมมิตร์      ประธานเจ้าหน้าที*บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นายประภาส    ชตุิมาวรพนัธ์      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายงานบริหารและสาํนกังาน  
3. นายพรศิลป์    แต้มศิริชยั      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายงานผลติและเทคนิค 
4. นายสขุมุ    โตการัณยเศรษฐ์      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายงานบญัชีและการเงิน 
5. นายธวทัชยั    โรจนะโชติกลุ      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายงานบริหารและสาํนกังาน   
6. นางอินทิรา    สขุะนินทร์      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายงานพฒันาธุรกิจ 
7. นางสาวดวงดาว    ชินธรรมมติร์      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรบคุคล 
8. นายชลชั               ชินธรรมมิตร์       รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานจดัหาวตัถดุิบ 
9. นายชนะชยั           ชตุิมาวรพนัธ์          รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน 
10. นายธีระ     สงวนดีกลุ              รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานสาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
11.นายธชัชยั         ศภุผลศิริ     รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สาํนกัเลขานกุารบริษัทและกฎหมาย 
        เลขานกุารบริษัท (ตั 
งแตว่นัที* 28 มีนาคม 2557) 
 
ขอบเขตอํานาจหน้าที*ของประธานเจ้าหน้าที*บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  
1. เป็นผู้ตดัสินใจในเรื*องที*สําคญัของบริษัท กําหนดภารกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท 

รวมถึงการกํากบัดแูลการดําเนินงานโดยรวม และรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2. มีอํานาจจ้าง แตง่ตั 
ง โยกย้าย บคุคลตามจํานวนที*จําเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนกังาน

ของบริษัทเพื*อปฏิบตัิหน้าที*ทกุตําแหนง่ รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที*และผลประโยชน์ตอบ
แทนที*เหมาะสม และมีอํานาจในการปลดออก ให้ออก ไลอ่อก พนกังานตามความเหมาะสม 

3. มีอํานาจในการกําหนดเงื*อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชําระเงิน การทําสญัญาซื 
อ
ขาย การเปลี*ยนแปลงเงื*อนไขการค้า เป็นต้น 

4. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที*เกี*ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 

5. อนมุตัิการแตง่ตั 
งที*ปรึกษาด้านตา่ง ๆ ที*จําเป็นตอ่การดําเนินงาน 
6. ดําเนินกิจการที*เกี*ยวข้องกบัการบริหารงานทั*วไปของบริษัท 

 
ทั 
งนี 
 อํานาจหน้าที*ของประธานเจ้าหน้าที*บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของ

กฎหมายและตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท  ดงันั 
น การอนุมตัิรายการของประธานเจ้าหน้าที*บริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ดงักลา่ว จะไมร่วมถึง การอนมุตัิรายการที*ทําให้ประธานเจ้าหน้าที*บริหารหรือบคุคลที*อาจมีความขดัแย้ง มี
สว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื*นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
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ตารางสรุปวงเงนิอนุมัติของรายการที�สําคัญ 
 

 
หมายเหต:ุ  
1. อํานาจในการอนมุตัดิงักลา่ว อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. BOD: คณะกรรมการบริษัท, EXB: คณะกรรมการบริหาร, PSD: ประธานเจ้าหน้าที*บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่

สรุปวงเงินอนมุตัิรายการที*สาํคญัตามคูม่ืออํานาจดําเนินการ BOD EXB PSD 

1. การอนมุตัวิงเงินงบประมาณประจําปี มากกวา่ 
500 ล้านบาท 

ไมเ่กิน 
500 ล้านบาท 

ไมเ่กิน 
100 ล้านบาท 

2. งบประมาณที*เกี*ยวกบัการสนบัสนนุทางการเงิน  มากกวา่ 
100 ล้านบาท 

มากกวา่ 
100 ล้านบาท 

ไมเ่กิน 
100 ล้านบาท 
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คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี*ยง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

เข้าประชุม รวมครั 
ง เข้าประชุม รวมครั 
ง เข้าประชุม รวมครั 
ง เข้าประชุม รวมครั 
ง เข้าประชุม รวมครั 
ง เข้าประชุม รวมครั 
ง

1 นายมนู เลยีวไพโรจน์ ประธานกรรมการ 6 6

2 นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 6 6 12 12

3 นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์ กรรมการบริหาร 6 6 12 12

4 นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมการบริหาร 5 6 10 12

5 นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 5 6 11 12

6 นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิM กรรมการบริหาร 6 6 11 12

7 นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 6 6 12 12

8 นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน
6 6 12 12 2 2

9 นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ กรรมการบริหาร 6 6 11 12

10 นายชาตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 6 6

11 นายชลชั ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร

ความเสี*ยง
6 6 11 12 3 3

12 นายสขุุม โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 6 6 12 12

13 นายธวัทชัย โรจนะโชติกลุ กรรมการบริหาร 6 6 12 12

14 นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน
5 6 1 2

15 นายประมูล วิเชียรสนิธุ์
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
6 6 2 2

16 พลตํารวจเอกบุญเพญ็ บําเพญ็บุญ

กรรมการอิสระ /  ประธาน

กรรมการบริหารความเสี*ยง/

กรรมการกํากับดูแลกิจการ

6 6 3 3 2 2

17 นายสทิธิ ลลีะเกษมฤกษ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ

เสี*ยง

6 6 6 6 3 3

18 นายการุณ กิตติสถาพร

กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน/

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

กํากับดูแลกิจการ

6 6 6 6 2 2 2 2

19 นายวรภัทร  โตธนะเกษม

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเสี*ยง /

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ

6 6 5 6 1 3 2 2

20 นางสาวนงลกัษณ์ พนิัยนิติศาสตร์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการกํากับดูแลกิจการ
6 6 6 6 2 2

21 นางอินทิรา สขุะนินทร์ กรรมการบริหาร 6 6 12 12

ที- รายชื*อ - สกลุ ตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

ตาราง สรุปจํานวนครั�งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ  
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8.2) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

8.2.1  คา่ตอบแทนกรรมการคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการที*ชดัเจน  และมีการเสนอขออนมุตัิจากผู้ ถือ
หุ้นทกุปี  โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  รวมทั 
งอยูใ่นระดบัที*เหมาะสมและเพียง
พอที*จะจงูใจและรักษากรรมการที*มีคณุภาพตามที*ต้องการ  พร้อมกนันี 
ยงัพิจารณาถงึหน้าที*รับผิดชอบที*เพิ*มขึ 
น  สาํหรับ
กรรมการที*ได้รับมอบหมายให้รับตําแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ  โดยคา่ตอบแทนกรรมการนี 
  แบง่ออกเป็น 3 
สว่น คือ 

1) คา่ตอบแทนประจํา ซึ*งจะจ่ายให้กบักรรมการที*ไมเ่ป็นผู้บริหาร เป็นรายเดือนไมว่า่จะมีการประชมุหรือไมก็่ตาม 

2) ค่าเบี 
ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที*จ่ายให้กบักรรมการที*เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั 
ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที*
เข้าร่วมประชมุเทา่นั 
น 

3) ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน  เป็นค่าตอบแทนพิเศษที*จ่ายให้กับกรรมการปีละครั 
ง  โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการของบริษัทในแตล่ะปี 

 

8.2.2 คา่ตอบแทนกรรมการผู้จดัการ 

 

 บริษัทกําหนดคา่ตอบแทนที*เหมาะสมแก่กรรมการผู้จดัการ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ หน้าที*ความรับผิดชอบ 
และเปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื*นในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัและในตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนผล
การดําเนินงานและขนาดของธุรกิจ เพื*อทําให้เกิดแรงจงูใจในการพฒันาบริษัทได้อยา่งตอ่เนื*องและยั*งยืนซึ*ง  

 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   
 

บริษัทได้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการโดยได้รับอนมุตัิจากที*ประชมุผู้ ถือหุ้นเมื*อวนัที* 26 กมุภาพนัธ์ 2557 โดย
กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ซึ*งประกอบด้วย 

 
        ปีละไมเ่กิน        
 

1. คา่ตอบแทน – ประธานกรรมการ   540,000   บาท    
        

2. คา่ตอบแทน – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  540,000   บาท   
        

3. คา่ตอบแทน – กรรมการ 19 คน   8,550,000  บาท   
       รายเดือนๆ ละ 25,000 บาท + โบนสั 
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4. คา่เบี 
ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสี*ยง และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ที*เข้าประชมุและคณะกรรมการชดุยอ่ยอื*น ๆ ที*
เข้าประชมุ 

ประธานยอ่ยชดุตา่งๆ ครั 
งละ 6,000 บาท / คน  กรรมการยอ่ยชดุตา่งๆ  ครั 
งละ 5,000 บาท  / คน    
 

• หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนดงักลา่วไมร่วมคา่ตอบแทนในบริษัทยอ่ย 
 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร    
 

คา่ตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที*บริษัทกําหนด  โดยจะเชื*อมโยงกบัผลการดําเนินงาน
ของบริษัทและผลปฏิบตัิงานของแตล่ะคน ทั 
งนี 
 ระดบัของคา่ตอบแทนผู้บริหารอยูใ่นระดบัที*จงูใจและรักษาผู้บริหารที*มี
คณุภาพตามที*บริษัทต้องการ 
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คา่ตอบแทนที*เป็นตวัเงิน 
1. คา่ตอบแทนของคณะกรรมการในปีที*ผา่นมา  

ที- รายชื-อคณะกรรมการ 
ตาํแหน่งใน

คณะกรรมการบริษัท 

ปี 2557 ปี 2556 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบี 4ยประชุม รวม (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบี 4ยประชุม รวม (บาท) 

รายเดือน โบนัส รายเดือน โบนัส 

1 นายมน ู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ 
     

360,000.00  
     

120,000.00  
                -    

    
480,000.00  

     
360,000.00  

     
150,000.00  

                -    
    

510,000.00  

2 นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

5,500.00  
    

430,500.00  

3 นายประภาส  ชตุมิาวรพนัธ์ กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

6,000.00  
    

431,000.00  

4 นายพรศลิป์  แต้มศริิชยั กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

5,000.00  
    

405,000.00  
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

6,000.00  
    

431,000.00  

5 นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

5,500.00  
    

405,500.00  
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

6,000.00  
    

431,000.00  

6 นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

6,000.00  
    

431,000.00  

7 นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการบริหาร / กรรมการ

สรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
16,000.00  

    
416,000.00  

     
300,000.00  

     
125,000.00  

     
16,000.00  

    
441,000.00  

8 นายธชัพงษ์  ภากรศริิวงศ์ กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

5,500.00  
    

405,500.00  
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

6,000.00  
    

431,000.00  

9 นายตระการ  ชณุหโรจน์ฤทธิM กรรมการบริหาร  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

5,500.00  
    

405,500.00  
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

6,000.00  
    

431,000.00  

10 นายชาตรี  ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
                -    

    
400,000.00  

     
300,000.00  

     
125,000.00  

                -    
    

425,000.00  
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ที- รายชื-อคณะกรรมการ 
ตาํแหน่งในคณะกรรมการ

บริษัท 

ปี 2557 ปี 2556 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบี 4ยประชุม รวม (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบี 4ยประชุม รวม (บาท) 

รายเดือน โบนัส รายเดือน โบนัส 

11 นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสี*ยง 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
     

20,500.00  
    

420,500.00  
     

300,000.00  
     

125,000.00  
     

20,500.00  
    

445,500.00  

12 นายสขุมุ  โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

5,500.00  
    

430,500.00  

13 นายธวทัชยั  โรจนะโชตกิลุ กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

5,500.00  
    

430,500.00  

14 นายสมชาต ิ ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการอิสระ / กรรมการ

สรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

     
300,000.00  

     
100,000.00  

       
5,000.00  

    
405,000.00  

     
300,000.00  

     
125,000.00  

     
10,000.00  

    
435,000.00  

15 นายประมลู  วิเชียรสนิธุ์  
กรรมการอิสระ /ประธาน

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
12,000.00  

    
412,000.00  

     
300,000.00  

     
125,000.00  

     
12,000.00  

    
437,000.00  

16 พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ  บําเพญ็บญุ 
กรรมการอิสระ /  ประธาน

กรรมการบริหารความเสี*ยง / 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
28,000.00  

    
428,000.00  

     
300,000.00  

     
125,000.00  

     
30,000.00  

    
455,000.00  

17 นายสทิธิ  ลีละเกษมฤกษ์ 
กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสี*ยง 

     
360,000.00  

     
120,000.00  

     
33,000.00  

    
513,000.00  

     
360,000.00  

     
150,000.00  

     
55,000.00  

    
565,000.00  
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ที- รายชื-อคณะกรรมการ 
ตาํแหน่งใน

คณะกรรมการบริษัท 

ปี 2557 ปี 2556 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบี 4ยประชุม รวม (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบี 4ยประชุม รวม (บาท) 

รายเดือน โบนัส รายเดือน โบนัส 

18 นายการุณ  กิตตสิถาพร 

กรรมการอิสระ /กรรมการ
สรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน/กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการกํากบั

ดแูลกิจการ 

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
35,000.00  

    
435,000.00  

     
300,000.00  

     
125,000.00  

     
40,000.00  

    
465,000.00  

19 นายวรภทัร  โตธนะเกษม 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร

ความเสี*ยง /ประธาน
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
27,000.00  

    
427,000.00  

     
300,000.00  

     
125,000.00  

     
51,000.00  

    
476,000.00  

20 นางสาวนงลกัษณ์  พินยันิตศิาสตร์ 
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการกํากบั

ดแูลกิจการ 

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
25,000.00  

    
425,000.00  

     
300,000.00  

     
125,000.00  

     
25,000.00  

    
450,000.00  

21 นางอินทริา   สขุะนินทร์ กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  
     

300,000.00  
     

125,000.00  
       

6,000.00  
    

431,000.00  

  รวม   
  

6,420,000.00  
  

2,140,000.00  
    

259,000.00  
 

8,819,000.00  
  

6,420,000.00  
  

2,675,000.00  
    

318,000.00  
 

9,413,000.00  

 
หมายเหต ุ:  คา่ตอบแทนดงักลา่วไมร่วมคา่ตอบแทนกรรมการในบริษัทยอ่ย 
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2. คา่ตอบแทนผู้บริหารในปีที*ผา่นมา 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร   รวม จํานวน 11 คน (ตามรายชื*อคณะผู้บริหารระดบัสงู ข้อ 8.1.2)  มีคา่ตอบแทน  อนั

ได้แก่  เงินเดือนและโบนสั  รวมเป็นเงิน  39.30 ล้านบาท 
 

คา่ตอบแทนอื*น  
 

-ไมม่ี- 
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทได้จดัให้มีนโยบาย  ด้านการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรบคุคลขององค์กรในทกุระดบั   มีการจดัเข้า
ฝึกอบรมและพฒันาทั 
งภายในและภายนอกบริษัท    ซึ*งบริษัทสง่กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ กบั
หลายสถาบนั  อาทิเช่น หลกัสตูร Chairman, หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), หลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูรพื 
นฐานที*จําเป็นสาํหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบ หลกัสตูรตา่ง ๆ ที*เป็นความรู้ใหม ่ ๆ ที*จดัขึ 
นโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสถาบนั
วิชาชีพตา่งๆ     ปี 2557 กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลายหลกัสตูร   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  จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และหนว่ยงานอื*นที*เกี*ยวข้อง  
 

พร้อมกันนี 
 กรณีที*บริษัทมีกรรมการเข้าใหม่   บริษัทกําหนดเป็นนโยบายที*จะต้องมีการอบรมและปฐมนิเทศ
สําหรับกรรมการใหม่   เพื*อเป็นการให้ข้อมูลพื 
นฐานของบริษัทที*จําเป็นและมีประโยชน์ต่อการทําหน้าที*กรรมการของ
บริษัท   นอกจากนี 
 กรณีที*บริษัทมีการขยายการดําเนินธุรกิจและโครงการลงทนุตา่ง ๆ ของบริษัท  บริษัทเชิญกรรมการของ
บริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าเยี*ยมชมและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอย่างสมํ*าเสมอ  เพื*อเป็นการสร้าง
ความมั*นใจให้เกิดแก่ผู้ ถือหุ้นได้อยา่งมั*นใจ  

 

แผนการสืบทอดงาน 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงความสาํคญัของการกําหนดแผนสบืทอดงาน  กรณีที*กรรมการผู้จดัการหรือผู้บริหาร
ระดบัสงูไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที*ในตําแหน่ง   เพื*อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั*นใจว่า  การบริหารงานของ
บริษัทจะทําต่อไปได้อย่างราบรื* น และมีผู้ ที*สามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้ตามความเหมาะสม   พร้อมกันนี 
 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ศกึษาหาข้อมลูและติดต่อกบับริษัท
และสถาบนัที*มีความเป็นมืออาชีพมาให้คําปรึกษาในการดําเนินโครงการแผนการสบืทอดงานให้ดีขึ 
นตอ่ไป 
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8.3)  การดูแลเรื-องการใช้ข้อมูลภายใน 
 
 บริษัทมีนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกี*ยวกบัการใช้ข้อมลูภายในเพื*อป้องกนัมิให้กรรมการและผู้บริหารและ
พนกังาน และใช้ข้อมลูภายในที*มีสาระสําคญัของบริษัท ซึ*งยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื*อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผู้ อื*น การเปิดเผยข้อมลูเกี*ยวกบัสว่นได้เสยีและผู้ เกี*ยวข้องในธุรกรรมที*อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการซื 
อ
ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทและวิธีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ โดยดําเนินการตามนโยบายดงักลา่ว ดงันี 
  
  

1. ภายใต้กรอบนโยบายข้างต้น บริษัทได้กําหนดเป็น จรรยาบรรณ : แนวปฏิบตัิที*ดีในการดําเนินธุรกิจ ในสว่นที*
เกี*ยวกบัการปกป้องดแูลรักษาทรัพย์สินของบริษัท การใช้ข้อมลูภายในและการซื 
อขายหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท การให้
ข้อมลูขา่วสาร หรือให้สมัภาษณ์ตอ่สื*อมวลชน หรือตอ่สาธารณชน 
 

2. ดําเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที*ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง 
คู่สมรส และบุตรที*ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ตลอดจนรายงานการเปลี*ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบท
กําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

3. ดําเนินการส่งหนงัสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า  ผู้บริหารที*รับทราบข้อมูลภายในที*เป็นสาระสําคญั  ซึ*งมี
ผลกระทบต่อการเปลี*ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ควรหลีกเลี*ยงหรืองดการซื 
อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 
เดือน และห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูที*เป็นสาระสําคญันั 
นต่อบคุคลอื*น ก่อนที*งบการเงินหรือข้อมลูภายในนั 
นจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 
 

4. ในกรณีที*มีการเปลี*ยนแปลงการถือหลักทรัพย์  กรรมการบริษัทและผู้ บริหารระดับสูงจะต้องแจ้งให้แก่
คณะกรรมการทราบ ในวาระเรื*อง รายงานการถือหลกัทรัพย์ 
5.ข้อมลูภายในหรือเอกสารที*มีสาระสําคญัของบริษัท ทั 
งในรูปแบบเอกสารและ Soft File  จะถกูเก็บรักษาไว้ในที*รัดกุม
และจํากัดให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดบัสงูตามความจําเป็นเท่านั 
น โดยเฉพาะข้อมูลภายในที*เป็นความลบั ในกรณีที*
จําเป็นต้องเปิดเผยตอ่พนกังานบริษัท บริษัทจะให้พนกังานทราบถึงข้อจํากดัในการนําข้อมลูไปใช้อย่างถกูต้อง  ในกรณีที*
พนกังานนําข้อมลูที*เป็นความลบัของบริษัทไปเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก จะถือวา่เป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง  
 

5. การติดตามผลการปฏิบตัิงาน  จะดําเนินการสุ่มตรวจกรณีที*มีการซื 
อขายหลกัทรัพย์ที*ผิดปกติ  รวมถึง การ
ตรวจสอบผา่นระบบสารสนเทศของบริษัทและขา่วสารจากภายนอก 
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8.4)  บุคลากร   
 
 ณ วนัที* 31 ตลุาคม 2557 ข้อมลูเกี*ยวกบับคุลากรของบริษัทมีดงันี 
 
 
           งบรวม  งบเฉพาะกิจการ 
      2557        2556  2557    2556 
จํานวนพนกังานถวัเฉลี*ย (คน) 

ช่วงฤดกูารผลติ                 6,694       6,133       2,158      1,960       
ช่วงปกต ิ     5,280       4,121    1,704       1,564 

คา่ใช้จา่ยเกี*ยวกบัพนกังาน (ล้านบาท)             1,508.47  1,352.06              522.22    365.51 
 
 ณ วนัที* 31 ตลุาคม 2557 บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงานที*มีนยัสาํคญัอนัมีผลกระทบทางด้านลบตอ่บริษัท 

 
นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

  
บริษัทให้ความสาํคญักบัพนกังานขององค์กรมาโดยตลอด  และมีการกําหนดนโยบายเรื*องการฝึกอบรมและการ

พฒันาทรัพยากรบคุคลอยา่งตอ่เนื*องและสมํ*าเสมอ  เพื*อให้พนกังานมีศกัยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและมี
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที*การงานในสายงานของตน โดยกําหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรม ให้
สอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ของบริษัท  มีการจดัอบรมทั 
งในบริษัทโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนกังาน
ในเรื*องต่างๆที*เกี*ยวกบัการทํางานรวมทั 
งเรื*องจริยธรรม และให้พนกังานเข้าร่วมอบรมและสมัมนาเพื*อเพิ*มพนูความรู้กับ
บริษัทอื*นๆภายนอกบริษัทด้วย นอกจากนี 
 บริษัทมีการวางแผนการอบรม  และสนับสนุนในเรื*องงบประมาณอย่าง
สมํ*าเสมอ พร้อมทั 
งสนบัสนนุให้มีการสื*อสารเพื*อถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกนัระหวา่ง
พนกังานในองค์กร    

นอกจากนี 
 บริษัทมุง่เน้นการพฒันาคณุภาพชีวิตที*ดีของพนกังานและบคุลากร มีการพฒันาพนกังานให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี*ยวกับความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ*งแวดล้อมในที*ทํางาน โดยมีการจัดอบรมเกี*ยวกับเรื*องความ
ปลอดภยัและการปฎิบตัิตนในโรงงานอยา่งตอ่เนื*อง  
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 
 
9.1)  นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

 
บริษัทมีนโยบายกํากบัดแูลกิจการครอบคลมุ เรื*องสทิธิของผู้ ถือหุ้น เรื*องการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

เรื*องบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี เรื*องการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และเรื*องบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ซึ*งรวมถึงโครงสร้าง คณุสมบตัิและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
ซึ*งได้แก ่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี*ยง คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ นอกจากนี 
ยงัรวมถงึ การประชมุ การประเมินผล
การปฏิบตัิงาน คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 
9.2) การดาํเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน  

 
  เมื*อวนัที* 26 กนัยายน 2557 บริษัทโดยประธานกรรมการบรษิทัได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ รบัทราบขอ้ตกลงคาํประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎบิตั ิ(Collective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ ทั 7งนี7 บรษิทัอยู่ระหว่างดาํเนินการปรบัปรุง
เอกสารและกระบวนการต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัคาํประกาศเจตนารมณ์ดงักล่าวและหลกัเกณฑข์องแบบประเมนิตนเอง
เกี=ยวกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั เพื=อจดัสง่ใหค้ณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจรติ เพื=อขอรบัการรบัรองต่อไป 
 
 
9.3) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
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9.3.1 คณะกรรมการบริษัท  
ณ วนัที* 31 ตลุาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
1) นายมน ู       เลยีวไพโรจน์  ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2) นายจํารูญ   ชินธรรมมิตร์  กรรมการ  
3) นายประภาส      ชตุิมาวรพนัธ์  กรรมการ  
4) นายพรศิลป์      แต้มศิริชยั  กรรมการ 
5) นายสขุมุ    โตการัณยเศรษฐ์  กรรมการ 
6) นายธวทัชยั      โรจนะโชติกลุ  กรรมการ 
7) นางอินทิรา      สขุะนินทร์  กรรมการ           
8) นางสาวดวงดาว      ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
9) นายสมชาย      ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
10) นางสาวดวงแข      ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
11) นายชลชั       ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
12) นายชาตรี      ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
13) นายสมชาต ิ      ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
14) นายธชัพงษ์      ภากรศิริวงศ์  กรรมการ 
15) นายประมลู      วิเชียรสนิธ์ุ  กรรมการอิสระ 
16) พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ       บําเพ็ญบญุ  กรรมการอิสระ 
17) นายสทิธิ       ลลีะเกษมฤกษ์  กรรมการอิสระ 
18) นายการุณ      กิตติสถาพร  กรรมการอิสระ  
19) นายวรภทัร      โตธนะเกษม  กรรมการอิสระ  
20) นางสาวนงลกัษณ์    พินยันิติศาสตร์  กรรมการอิสระ  
21) นายตระการ      ชณุหโรจน์ฤทธิM  กรรมการ/ เลขานกุารบริษัท (สิ 
นสดุตั 
งแต ่

                            วนัที* 28 มีนาคม 2557) 
 

กรรมการของบริษัทจํานวน 21 คน ซึ*งประกอบด้วย กรรมการที*ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 9 คน ในจํานวนนี 
มี
กรรมการอิสระ  จํานวน  7 คน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที*ดําเนินการจัดการและกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯตาม
กฎหมาย หลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ตลอดจนวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และปฎิบตัิหน้าที*ด้วย
ความรับผิดชอบ ซื*อสตัย์สจุริตและระมดัระวงั 

 
คณะกรรมการบริษัทมาจากการแตง่ตั 
งของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทแตง่ตั 
งเลขานกุารบริษัท เพื*อทํา

หน้าที*ให้คาํแนะนําและช่วยเหลอืคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที*เกี*ยวข้อง   
และเพื*อทําหน้าที*เกี*ยวกบั การประชมุของคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทั 
งสนบัสนนุให้การกํากบัดแูล
กิจการเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที*ดี 
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ขอบเขตอํานาจหน้าที*ของคณะกรรมการ 
1. บริหารกิจการบริษัทให้เป็นไปเพื*อประโยชน์ที*ดีที*สดุแก่ผู้ ถือหุ้น โดยมีการปฎิบตัิหน้าที*ด้วยความรอบคอบ

ระมดัระวงั ปฎิบตัิหน้าที*ด้วยความซื*อสตัย์สจุริต ปฎิบตัิตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัและมติที*
ประชมุผู้ ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส 

2. กําหนด หรือเปลี*ยนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื*อผกูพนับริษัท 
3. กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทและการกํากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางที*กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื*อเพิ*มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นและการเติบโตอยา่งยั*งยืน 

4. พิจารณาตดัสนิใจในเรื*องที*มีสาระสาํคญั เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทนุขนาดใหญ่ อํานาจ
การบริหาร และรายการอื*นใดตามที*กฎหมายกําหนด 

5. ประเมินผลการปฏิบตัิงานและกําหนดคา่ตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
6. รับผิดชอบตอ่ผลประกอบการและการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 
7. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที*เชื*อถือได้ รวมทั 
งดแูลให้มีกระบวนการ

ประเมินความเหมาะสมของการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารจดัการความเสี*ยง 
การรายงานทางการเงิน และการติดตามประเมินผล 

8. ดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกบับริษัท 
9. กํากบัดแูลกิจการให้มีการปฏิบตัิงานอยา่งมีจริยธรรม 
10. กําหนดข้อบงัคบัหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื*องตา่ง ๆ 
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจดัทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ

รายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปี และครอบคลมุเรื*องสาํคญัอื*นๆ ตามนโยบายข้อพงึปฏิบตัิที*ดี
สาํหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12. คณะกรรมการอาจแต่งตั 
งบุคคลหรือคณะกรรมการย่อยอื*นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื*อให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลา
ตามที*คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ*งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี*ยนแปลงหรือแก้ไขอํานาจ
นั 
นๆ ได้ 

13. กํากบัดแูลการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท 
 

9.3.2 คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัที* 31 ตลุาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
1) นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร์    ประธานกรรมการบริหาร 
2) นายประภาส  ชตุิมาวรพนัธ์    กรรมการบริหาร 
3) นายพรศิลป์  แต้มศิริชยั    กรรมการบริหาร 
4) นายสขุมุ  โตการัณยเศรษฐ์    กรรมการบริหาร 
5) นายธวทัชยั  โรจนะโชติกลุ    กรรมการบริหาร 
6) นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์    กรรมการบริหาร 
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7) นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์    กรรมการบริหาร 
8) นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์    กรรมการบริหาร 
9) นายชลชั  ชินธรรมมิตร์    กรรมการบริหาร 
10) นายตระการ  ชณุหโรจน์ฤทธิM    กรรมการบริหาร 
11) นางอินทิรา  สขุะนินทร์    กรรมการบริหาร  
12) นายธชัพงษ์  ภากรศิริวงศ์    กรรมการบริหาร 

 
โดยประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ เลอืกเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
 
ขอบเขตอํานาจหน้าที*ของคณะกรรมการบริหาร 

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทที*
กําหนดให้สอดคล้องและสนบัสนนุตอ่สภาพเศรษฐกิจและการแขง่ขนัที*ได้กําหนดและแถลงไว้ตอ่ผู้ ถือหุ้น
เพื*อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตา่งๆ ของบริษัท เพื*อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ 

3. กําหนดโครงสร้างองค์กรและกําหนดนโยบายด้านกําลงัคน โดยครอบคลมุถึงภาพรวมในการคดัเลอืก 
การฝึกอบรม การวา่จ้าง การสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถงึการประเมินผลและหลกัเกณฑ์การพิจารณา
กําหนดผลตอบแทนของพนกังานทกุระดบั  

4. ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านตา่งๆ ของบริษัทที*กําหนดให้เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพ เอื 
อตอ่สภาพการดาํเนินธุรกิจ 

5. ตรวจสอบตดิตามผลการดาํเนินงานของบริษัทที*กําหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที*ได้รับอนมุตัิไว้ 
6. พิจารณาโครงการลงทนุขนาดใหญ่ของบริษัทที*กําหนดภายใต้คูม่อือํานาจการดําเนินการ กําหนด

ขอบเขตอํานาจในการอนมุตัิโครงการตา่งๆ  
7. ดําเนินการจดัทําธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงินในการเปิดบญัชี  กู้ยืม จํานํา จํานอง คํ 
าประกนั

และการอื*น รวมถึงการซื 
อขายและจดทะเบียนกรรมสทิธิMที*ดินใดๆ ตามวตัถปุระสงค์เพื*อประโยชน์ในการ
ดําเนินกิจการของบริษัทภายใต้อํานาจวงเงินที*ได้กําหนดไว้ 

8. ติดตามผลการพฒันาระบบการจดัการและการบริหารความเสี*ยงของแตล่ะสายงาน  
9. ดําเนินการอื*นๆ ตามที*คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในแตล่ะครั 
ง 
 

ทั 
งนี 
 การมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั 
น อยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและในกรณีที*การดําเนินการใดที*มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของ
กรรมการบริหารคนใด หรือบุคคลที*อาจมีความขดัแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหาร
นําเสนอเรื*องดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัท เพื*อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารผู้นั 
นและ
บคุคลที*อาจมีความขดัแย้ง จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุในเรื*องดงักลา่ว 
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9.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัที* 31 ตลุาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย  

1. นายสทิธิ    ลลีะเกษมฤกษ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายการุณ    กิตติสถาพร   กรรมการตรวจสอบ  

3. นายวรภทัร    โตธนะเกษม   กรรมการตรวจสอบ 

4. นางสาวนงลกัษณ์    พินยันิติศาสตร์   กรรมการตรวจสอบ 

โดยหวัหน้าสาํนกัตรวจสอบภายใน ทําหน้าที*เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหนง่ 
 
ขอบเขตอํานาจหน้าที*ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที*เหมาะสมและมีประสทิธิผล 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที*เกี*ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตั 
งและเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท 

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที*เกิดรายการที*เกี*ยวโยงกนัหรือรายการที*อาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

6. ปฏิบตัิการอื*นใดตามที*คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี*ยง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวน ร่วมกบัผู้  บริหารของบริษัทในรายงานสําคญัๆ ที*ต้ องเสนอต่อสาธารณชน
ตามที*กฎหมายกําหนด ได้แก ่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร  

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ*งรายงาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี 
 

7.1 ความเห็นเกี*ยวกบัความถกูต้องครบถ้วน เป็นที*เชื*อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
7.2 เกี*ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 
7.3 ความเห็นเกี*ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว ่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ แหง่ 

  ประเทศไทย ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที*เกี*ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
7.4 ความเห็นเกี*ยวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
7.5 ความเห็นเกี*ยวกบัรายการที*อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
7.6 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบ 

                     แตล่ะทา่น 
7.7 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที*คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที*ตาม 

                     กฎบตัร 
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7.8 รายงานอื*นที*เห็นวา่ผู้ ถือหุ้  นและผู้  ลงทนุทั*วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขต หน้าที* และความ 
                     รับผิดชอบที*ได รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที*ทําอย่ างเป็นประจํา เพื*อคณะกรรมการบริษัทจะได้ ทราบถึงกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดงัตอ่ไปนี 
 

8.1 รายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ*งระบคุวามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
  ในเรื*องตา่ง ๆ ไว้ อยา่งชดัเจน 

8.2 รายงานเกี*ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการ 
                      ตรวจสอบภายใน 

8.3 รายงานอื*นใดที*เห็นวา่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ 
9. ในการปฏิบตัิหน้าที*ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่า มีรายการ หรือการกระทํา

ดงัต่อไปนี 
 ซึ*งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื*อดําเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที*
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

9.1 รายการที*เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
9.2 ข้ อสงสยั หรือสนันิษฐานว ่าอาจมีการทจุริต หรือมีสิ*งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสาํคญัใน

ระบบการควบคมุภายใน 
9.3 ข้อสงสยัว่ าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที*เกี*ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ*งที*มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั
ตอ่ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน และได้ มีการหารือร่ วมกนักบัคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
แล้วว่าต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ ไข เมื*อครบกําหนดเวลาที*กําหนดไว้ ร่ วมกัน หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่ อการดําเนินการแก้ ไขดงักล่ าวโดยไม มีเหตุผลอันสมควร กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ*งอาจรายงานสิ*งที*พบดังกล่าว ต่ อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์ แห ่งประเทศไทยได้ 

10. ในกรณีที*ผู้สอบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคลซึ*งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของบริษัทได้กระทําความผิดตามที*กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี*ยวกับพฤติการณ์
ดงักลา่วให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ และเพื*อดําเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัช้า 
และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื 
องต้นให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และผู้สอบบญัชีทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที*ได้รับแจ้งจากผู้สอบ
บญัชี พฤติการณ์อนัควรสงสยัที*ต้องแจ้งดงักล่าว และวิธีการเพื*อให้ได้ซึ*งข้อเท็จจริงเกี*ยวกบัพฤติการณ์
นั 
น ให้เป็นไปตามที*คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

11. ให้มีอํานาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หวัหน้าหนว่ยงาน หรือพนกังานของบริษัทหารือ หรือตอบคําถามของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

12. พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าที*ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุปี 
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การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดให้ประชมุอยา่งน้อยปีละ 4 ครั 
ง การดํารงตําแหนง่เป็นเวลา 3 ปี 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ : คณุสมบตัิจะเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ ปัจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทเป็นกรรมการอิสระทั 
งหมดซึ*งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเงิน ระบบควบคมุและตรวจสอบภายใน   
โดยนายสทิธิ ลลีะเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ที*มีความรู้และประสบการณ์ทํางานด้านบญัชีและการเงิน
เป็นอยา่งดี รวมทั 
งเข้าใจและมีความรู้ในธุรกิจของบริษัท รวมทั 
งมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท   ใน
ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 3 ครั 
ง มีการรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที*อย่างสมํ*าเสมอ รวมถึงการ
รายงานการทําหน้าที*ในรอบปีที*ผา่นมา 
 

9.3.4 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
ณ วนัที* 31 ตลุาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วย 
  1. นายประมลู  วิเชียรสนิธ์ุ  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
  2.นายการุณ  กิตติสถาพร   กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
  3. นายสมชาต ิ    ชินธรรมมิตร์           กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
  4.นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 
โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  เป็นผู้ เลอืกเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน  
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที*ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
1. กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์  วิธีการในการสรรหากรรมการ  และพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

สําหรับกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดําเนินงานของบริษัทและของ
กรรมการแต่ละคน ทั 
งนี 
ต้องให้อยู่ในระดับที*ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และเป็นไปตามนโยบายที*
คณะกรรมการบริษัทกําหนด    

2. คัดเลือก และเสนอชื*อบุคคลที*มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื*อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึง 
กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ เพื*อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

3. ทบทวนโครงสร้าง ขนาด  และองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท รวมทั 
งให้ข้อเสนอแนะในกรณีที*เห็น
ควรมีการเปลี*ยนแปลงตอ่คณะกรรมการบริษัท   

4. กําหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบตัิ งานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจําทกุปี โดยคํานึงถึง
หน้าที*ความรับผิดชอบ และความเสี*ยงที*เกิดขึ 
น 

5. กํากบัดแูลให้มีการเปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไว้
ในรายงานประจําปีของบริษัท 

 
                 การประชมุของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน กําหนดให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครั 
ง 
โดยกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ดาํรงตําแหนง่เป็นเวลา 3 ปี 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการชดุเดียวกนั โดยประธานเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสว่นใหญ่เป็นกรรมการ
อิสระ   กรรมการที*ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ จะมีคุณสมบัติที*หลากหลาย เช่น ความรู้ทางด้านการปกครอง 
กฎหมาย และการบริหารทรัพยากรบคุคล ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั 
ง 
มีการรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที*อยา่งสมํ*าเสมอ รวมถึงการรายงานการทําหน้าที*ในรอบปีที*ผา่นมา 
 

9.3.5 คณะกรรมการบริหารความเสี-ยง 
ณ วนัที* 31  ตลุาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี*ยง ประกอบด้วย 
  1. พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ บําเพ็ญบญุ  ประธานกรรมการบริหารความเสี*ยง 
  2. นายสทิธิ  ลลีะเกษมฤกษ์  กรรมการบริหารความเสี*ยง 
  3. นายวรภทัร  โตธนะเกษม  กรรมการบริหารความเสี*ยง 
  4.นายชลชั  ชินธรรมมิตร์  กรรมการบริหารความเสี*ยง 
 
โดยหวัหน้าสาํนกับริหารความเสี*ยง ทําหน้าที*เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี*ยงโดยตาํแหนง่ 
 
ขอบเขตอํานาจหน้าที*ของคณะกรรมการบริหารความเสี*ยง 

1. กําหนดนโยบาย เพื*อเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัท เพื*อพิจารณาในเรื*องของการบริหารความเสี*ยง
โดยรวมซึ*งต้องครอบคลมุถึงความเสี*ยงที*สําคญัของบริษัท เช่น ความเสี*ยงจากตลาด ความเสี*ยงด้าน
สภาพคล่อง  ความเสี*ยงด้านการจัดการ ความเสี*ยงด้านการลงทุน  ความเสี*ยงที*มีผลกระทบต่อ
ชื*อเสยีงของกิจการ เป็นต้น 

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี*ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแล
ปริมาณความเสี*ยงของบริษัทให้อยูใ่นระดบัที*เหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี*ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบตัิตามนโยบายที*กําหนด 

4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ*งที*ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื*อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยทุธ์ที*คณะกรรมการบริษัทกําหนด 
 

การประชมุของคณะกรรมการบริหารความเสี*ยง กําหนดให้มีการประชมุร่วมกนัอยา่งน้อยปีละ 2 ครั 
ง โดย
กรรมการบริหารความเสี*ยง ดาํรงตําแหนง่เป็นเวลา 3 ปี 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี*ยง : คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี*ยง มีกรรมการ

สว่นใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานเป็นกรรมการอิสระ กรรมการที*ดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการ จะมีคณุสมบตัิที*
หลากหลาย เช่น ความรู้ทางด้านบญัชีและการเงิน ความรู้ในการบริหารจดัการ การลงทนุ และความรู้เกี*ยวกบัธุรกิจของ
บริษัทเป็นอยา่งดี ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี*ยงมีการประชมุ 3 ครั 
ง มีการรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที*อย่าง
สมํ*าเสมอ รวมถึงการรายงานการทําหน้าที*ในรอบปีที*ผา่นมา 
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9.3.6 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
ณ วนัที* 31  ตลุาคม 2557  คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วย 
 

1. นายวรภทัร      โตธนะเกษม ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
2. พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ       บําเพ็ญบญุ กรรมการอิสระ 
3. นายการุณ        กิตติสถาพร กรรมการอิสระ  
4. นางสาวนงลกัษณ์  พินยันิติศาสตร์ กรรมการอิสระ 

 
โดยคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  เป็นผู้ เลอืกเลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ   
 
ขอบเขตอํานาจหน้าที*ของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

1. เสนอแนวปฏิบตัิด้านการกํากบัดแูลกิจการตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. ให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื*องเกี*ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการ 

3. ดแูลการปฏิบตัิงานของกรรมการและฝ่ายจดัการ เพื*อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 

4. ทบทวนแนวทางหลกัการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทโดยเปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิของสากลปฏิบตัิ  
 และเสนอแนะ ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5. มอบนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทให้คณะทํางานกํากบัดแูลกิจการ 
 
การประชมุของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ กําหนดให้มีการประชมุร่วมกนัอยา่งน้อยปีละ 2 ครั 
ง โดย

กรรมการกํากบัดแูลกิจการ ดาํรงตําแหนง่เป็นเวลา 3 ปี 
 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ : คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการเป็นกรรมการอิสระทั 
งหมด ประธานกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการเป็นผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการกํากบัดแูล การบริหารจดัการ และการลงทนุ     ในปี 2557 คณะกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการมีการประชมุ 2 ครั 
ง  

 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 21 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจํานวน 7 คน    
หนึ*งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ*งไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ  ทั 
งนี 
 คณะกรรมการจะเป็น
ผู้ ที*มีความหลากหลายในความรู้ความสามารถ  เช่น ความรู้ความเชี*ยวชาญ ด้านบญัชี การเงิน  กฎหมาย  การปกครอง 
เทคโนโลยีการผลิต  บุคคล  จัดซื 
อ  การตลาด  อสงัหาริมทรัพย์  ตรวจสอบภายใน เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นต้น 
รายละเอียดของประวตัิ คณุวฒุิ ประสบการณ์  การถือหุ้น  แสดงในข้อมลูเอกสาร 56-1 
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ตารางแสดงประเภทของกรรมการ  

ที- 

รายชื*อ – สกลุ 

ประเภทของกรรมการ 

ตวัแทนผู้ ถือหุ้น 
กรรมการที*ไมเ่ป็น

ผู้บริหาร 
กรรมการ

อิสระ 
กรรมการที*เป็น

ผู้บริหาร 

1 นายมน ู เลียวไพโรจน์   / /   

2 นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์ /     / 

3 นายประภาส ชตุิมาวรพนัธ์ /     / 

4 นายพรศิลป์ แต้มศิริชยั /     / 

5 นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ /     / 

6 นางอินทิรา สขุะนินทร์ /     / 

7 นายตระการ ชณุหโรจน์ฤทธิM /     / 

8 นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ /     / 

9 นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ /     / 

10 นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ /     / 

11 นายชาตรี ชินธรรมมิตร์ / /     

12 นายชลชั ชินธรรมมิตร์ /     / 

13 นายสขุมุ 
โตการัณย
เศรษฐ์ /     / 

14 นายธวทัชยั โรจนะโชติกลุ /     / 

15 นายสมชาต ิ ชินธรรมมิตร์ / /     

16 นายประมลู วิเชียรสินธุ์   / /   

17 พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ บําเพ็ญบญุ   / /   

18 นายสิทธิ สีละเกษมฤกษ์   / /   

19 นายการุณ กิตติสถาพร   / /   

20 นายวรภทัร   โตธนะเกษม   / /   

21 นางสาวนงลกัษณ์ พินยันิติศาสตร์   / /   

  รวม   14 9 7 12 

 

2.  ตามข้อบงัคบัของบริษัท การประชมุสามญัประจําปีทกุครั 
ง ให้กรรมการจํานวนหนึ*งในสามออกจากตําแหนง่ ถ้า
จํานวนกรรมการแบง่เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที*สดุกบัหนึ*งในสาม ดงันั 
น วาระการดาํรงตาํแหนง่ของ
กรรมการจะอยูป่ระมาณ 3 ปี โดยในกรณีที*คณะกรรมการครบวาระ หากยงัไมม่กีารแตง่ตั 
งคณะกรรมการชดุใหม ่ ให้
คณะกรรมการชดุเดมิยงัคงทําหน้าที*ตอ่จนกวา่จะมกีารแตง่ตั 
งคณะกรรมการชดุใหมเ่ข้ามาแทน  
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3. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ย ซึ*งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี*ยง  และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ โดยมีการกําหนดคณุสมบตัิ 
หน้าที*ความรับผิดชอบและระยะเวลาดํารงตําแหนง่ ไว้ในกฎบตัรหรือประกาศแตง่ตั 
งคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ อีกทั 
ง
เพื*อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที*  กรรมการสว่นใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นกรรมการอิสระ  นอกจากนี 
 เพื*อให้การทําหน้าที*ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็น
อิสระอยา่งแท้จริง ประธานคณะกรรมการ จะไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ย  ทั 
งนี 
 คณะกรรมการชุด
ยอ่ยมีวาระ  3 ปี ในกรณีที*คณะกรรมการครบวาระ หากยงัไมม่ีการแตง่ตั 
งคณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิม
ยังคงทําหน้าที*ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั 
งคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน และในกรณีที*กรรมการหมดวาระใน
คณะกรรมการบริษัท และไม่ได้รับการคดัเลือกให้เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีก  จะทําให้วาระของกรรมการใน
คณะกรรมการชดุยอ่ยหมดวาระลงตาม  ทั 
งนี 
หากมีกรรมการเพิ*มใหมร่ะหวา่งปีในกรรมการชดุยอ่ย ให้กรรมการนั 
นมีวาระ
การดํารงตําแหนง่เทา่กบั วาระของคณะกรรมการชดุยอ่ยเดิม 

4. คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการที*บริษัทอื*นของกรรมการ ตามระเบียบข้อบงัคบัของ
บริษัท  ที*วา่กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญัหรือหุ้นสว่นไม่จํากดัความรับผิด
ในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอื*นที*ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที*ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที*จะมีมติแต่งตั 
ง   โดย
นโยบายดงักลา่ว ทางคณะกรรมการได้กําหนดให้ใช้กบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทด้วย   

5.   บริษัทได้กําหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท  ตลอดจนกํากบัดแูล
ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที*กําหนดไว้ รวมทั 
งจดัให้มีระบบการควบคมุภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี*ยงที*มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยปัจจุบนั วิสยัทศัน์ของบริษัทได้เปลี*ยน
จากผู้ประกอบการโรงงานนํ 
าตาลมาเป็นผู้ ผลิตพลงังานทดแทนที*เป็นมิตรกับสิ*งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็น
ผลติภณัฑ์ที*ให้พลงังานทดแทนแก่สรรพสิ*ง เช่น นํ 
าตาลเป็นพลงังานทดแทนสาํหรับมนษุย์   เอทานอลเป็นพลงังานสําหรับ
รถยนต์  กระแสไฟฟ้าเป็นพลงังานในเครื*องใช้ไฟฟ้า  และปุ๋ ยอินทรีย์ให้พลงังานสาํหรับพืช  โดยบริษัทได้มีการกําหนดแผน
กลยทุธ์ระยะสั 
น และระยะยาวในการพฒันาโครงการและมีการลงทนุอยา่งตอ่เนื*อง พร้อมกบัการสง่เสริมและพฒันาสงัคม
โดยเป็นผู้ประกอบการที*มีจรรยาบรรณ  ตามวิสยัทศัน์ที*วางไว้ 

6.  คณะกรรมการบริษัทให้มีการจดัทําคูม่ือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และคูม่ือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  
โดยตระหนกัถึงความรับผิดชอบที*พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื*อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารองค์กร ดําเนินการใดๆด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และยดึมั*นใน
หลกัการดําเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซื*อสตัย์สจุริต มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน กลยทุธ์ การดําเนินงาน และการ
ประเมินผล ตลอดจนการดําเนินงานและการกํากบัดแูลเรื*องการบริหารความเสี*ยงอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้  

7. คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดทําคู่มือนโยบายการให้ข้อมลูการกระทําผิดและการทจุริต เพื*อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบตัิเกี*ยวกบัการสอบสวนการกระทําผิดและทจุริต  การให้ข้อมลูการกระทําผิดและทจุริต  การลงโทษผู้กระทําผิด การ
คุ้มครองผู้ให้ข้อมลู  
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8.  การป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดแูลอย่างรอบคอบเมื*อเกิดรายการที*อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยผ่านการกลั*นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อที*เป็นรายการระหว่างกัน ตาม
ข้อกําหนด และวิธีการของตลาดหลกัทรัพย์ในเรื*องที*เกี*ยวกับรายการที*เกี*ยวข้องกัน นอกจากนี 
ยงัมีการกําหนดไม่ให้ผู้มี
สว่นได้เสยีในรายการที*จะทําไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ และมีการเปิดเผยข้อมลูถกูต้องและครบถ้วนในรายงานประจําปี
และแบบ 56-1   

9. การบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที*ดีมีประสิทธิผล เพื*อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ พร้อมทั 
งมีข้อมลูที*สมบรูณ์และเชื*อถือได้ มีการปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบข้อบงัคบัอย่างถกูต้อง รวมทั 
งการ
ใช้ทรัพยากรของบริษัทเป็นไปอยา่งประหยดัและมีประสทิธิภาพ ตลอดจนมีการดแูลป้องกนัระวงัรักษาทรัพย์สินของบริษัท 
โดยบริษัทมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในเพื*อทําหน้าที*วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื*อ
สนบัสนนุการดําเนินกิจการต่างๆ ของบริษัท และมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื*อทําหน้าที*สอบทานให้บริษัท มีระบบการ
ควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที*เหมาะสมและมีประสิทธิผล หน่วยงาน
ดงักลา่วมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที* ขึ 
นตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนความเหมาะสมและความ
เพียงพอของระบบปีละ 1 ครั 
ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็นเรื*องความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน
ไว้ในรายงานประจําปี 

10.  การบริหารความเสี*ยง อยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี*ยงในการจดัให้มีระบบการบริหาร
ความเสี*ยงครอบคลมุทั 
งองค์กร โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการวางระบบการบริหารความเสี*ยง โดยจะมีการทบทวนความ
เพียงพอของระบบและประสทิธิผลของการจดัการอยา่งน้อยปีละ 1 ครั 
ง รวมถึงการจดัให้มีสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและ
รายการผิดปกติ 

11. การประชมุคณะกรรมการ  บริษัทได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการและมีการแจ้งให้กรรมการทราบลว่งหน้า
โดยทําเป็นตารางประจําปี ซึ*งกําหนดให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 4 ครั 
ง (ในทกุๆ 3 เดือน) และมีการประชุมอีกหนึ*งครั 
ง 
ภายใน 1 เดือนก่อนวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี   อย่างไรก็ตาม เพื*อให้เกิดความคลอ่งตวัต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ*งทําหน้าที*ตดัสินใจตามอํานาจหน้าที*ที*ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท   โดยทกุครั 
งที*มีการประชุมกรรมการบริษัท   คณะกรรมการบริหารได้มีการนําสิ*งที*
ผ่านการพิจารณา กลบัมาแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื*อให้คณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื*อง 

 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ  กรรมการผู้จดัการ และเลขานกุารบริษัท ร่วมกนัพิจารณา
การเลอืกเรื*องเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการ  โดยดใูห้แน่ใจว่าเรื*องที*สําคญัได้นําเข้ารวมไว้แล้ว  และกรรมการแต่ละ
คนมีความเป็นอิสระที*จะเสนอเรื*องเข้าสูว่าระการประชมุ 

 

 สํานกัเลขานุการบริษัทและกฎหมาย มีการจัดสง่เอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการลว่งหน้า
อยา่งน้อย 7 วนั ซึ*งเอกสารดงักลา่ว ได้ให้ข้อมลูและรายละเอียดอยา่งพอเพียงเพื*อประกอบการพิจารณา อยา่งไรก็ตาม ใน
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เรื*องที*ไมส่ามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเปิดเผยลว่งหน้าแล้วจะสง่ผลกระทบต่อบริษัท   คณะกรรมการบริษัท
สามารถนําเรื*องมาอภิปรายในที*ประชมุได้ 

 

 ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที*ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื*องและมากพอที*
กรรมการจะอภิปรายปัญหาสาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทั*วกนั   นอกจากนี 
 ประธานกรรมการสง่เสริมให้มีการใช้ดลุยพินิจ
ตดัสินใจ   กรรมการให้ความสนใจกับทุกวาระที*นําเข้าสู่ที*ประชุม รวมถึงเรื*องการกํากับดูแลกิจการ   นอกจากนี 
 การ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผู้บริหารระดบัสงูในแตล่ะฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื*อนําเสนอข้อมลู ปัญหาและชี 
แจง
รายละเอียด เพื*อประกอบการตดัสนิใจ   ซึ*งเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู   ทั 
งยงัเป็น
การเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศที*จําเป็นเพิ*มเติมผา่นการสอบถามผู้บริหารระดบัสงู  อีกทั 
งในบางประเด็นที*มีข้อมลูไม่เพียงพอ  
กรรมการบริษัทสามารถติดตอ่ขอข้อมลูเพิ*มเติมได้ผา่นเลขานกุารของบริษัท 

 

นอกจากนี 
 กรรมการบริษัทที*ไมเ่ป็นผู้บริหารมีการประชมุระหว่างกนัเอง โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 
เพื*อให้กรรมการบริษัทที*ไมเ่ป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื*องการทํางานและการบริหารงานได้อยา่งอิสระ  

 

 รายงานการประชมุของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย วนัเวลาเริ*ม เวลาสิ 
นสดุประชมุ  รายชื*อกรรมการที*
เข้าประชมุและขาดประชุม   สรุปสาระสําคญัของเรื*องที*เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสงัเกต มติคณะกรรมการ
และความเห็นของกรรมการที*ไม่เห็นด้วย  ชื*อผู้จดรายงาน และชื*อผู้ รับรองรายงาน    บริษัทได้มีการจดัเก็บรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเลม่และในรูปแบบ PDF ซึ*งสามารถสืบค้นง่าย แต่แก้ไขไม่ได้ มีการบนัทึกและ
เปิดเผยจํานวนครั 
งการเข้าประชมุคณะกรรมการ   เนื*องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจดัขึ 
นทกุไตรมาส แต่การ
ประชมุคณะกรรมการบริหารซึ*งเกี*ยวเนื*องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทจะจดัขึ 
นทกุเดือน จึงมีการรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการบริหารนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย 
 
 ในปี 2557 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลปฎิบัติงานของตนเอง โดยใช้หลกัเกณฑ์ประเมินจากตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีการประเมินเป็นหมู่คณะและรายบุคคล โดยภายหลงัจากได้รับผลการประเมิน 
คณะกรรมการพิจารณาผลและหาแนวทางการปรับปรุงการปฎิบตัิงาน 
 
9.4) การสรรหาและแต่งตั 4งกรรมการและผู้บริหาร  

 
9.4.1 ที*ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ได้กําหนดนิยามของกรรมการอิสระดงันี 
 (1) 
ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% ของจํานวนหุ้นที*มีสทิธิออกเสยีงทั 
งหมด (2) ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทั 
งไมเ่ป็น
ลกูจ้าง พนกังาน ที*ปรึกษาที*ได้รับเงินเดือนประจํา  รวมถึง ที*ปรึกษาตรวจสอบบญัชี ที*ปรึกษากฎหมาย ที*
ปรึกษาด้านอื*น ๆ หรือ เป็นผู้มีอํานาจควบคมุในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบคุคลที*อาจมคีวาม
ขดัแย้งโดยไมต้่องมีผลประโยชน์ หรือ สว่นได้เสยีในลกัษณะดงักลา่ว เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี  (3) ไมม่ี
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ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยี ไมว่า่ทางตรงทางอ้อม (4) ไมเ่ป็นญาติสนิท
หรือมีความสมัพนัธ์อื*นใดที*อาจทําให้ขาดความเป็นอิสระกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   ซึ*งนิยามดงักลา่ว 
ผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  โดยหลกัเกณฑ์เข้มงวดกวา่ข้อกําหนดทั*วไป 

9.4.2 ในรอบระยะเวลาบญัชีที*ผา่นมา กรรมการอิสระไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพใดๆกบับริษัท 

9.4.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้าที*กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
กรรมการเพื*อนําเสนอรายชื*อให้กรรมการบริษัทและที*ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา ทั 
งนี 
 หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก
กรรมการ มีคณุสมบตัิไมน้่อยกวา่คณุสมบตัิตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั 
งที*
มีการแก้ไขเพิ*มเติม) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที*เกี*ยวข้อง  นอกจากนี 
 การเลอืกตั 
ง
กรรมการจะดําเนินตามข้อบงัคบัของบริษัทซึ*งสรุปได้ดงัตอ่ไปนี 
 

 
1.   คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 4 คน ทั 
งนี 
 กรรมการไมน้่อยกวา่กึ*งหนึ*งของจํานวน  
      กรรมการทั 
งหมดนั 
นต้องมีถิ*นที*อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิและไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามตามที*กฎหมายกําหนด 
2. การเลือกตั 
งกรรมการโดยที*ประชุมผู้ ถือหุ้นนั 
น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการดงัตอ่ไปนี 
 
(ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ*งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึ*งหุ้นตอ่หนึ*งเสยีง 
(ข) ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกบคุคลที*ได้รับการเสนอชื*อเป็นกรรมการเป็นรายบคุคล ทั 
งนี 
 ในการออกเสียง

ลงคะแนน บคุคลแตล่ะคนที*ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงเลอืกตั 
งจะได้รับคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นไม่เกินจํานวนหุ้นที*ผู้
ถือหุ้นนั 
นมีอยู่ตาม (ก) โดยผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ*งมากหรือน้อย
เพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ*งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั 
งเป็นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที*จะมี ในกรณีที*บุคคลซึ*งได้รับการเลือกตั 
งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนที*จะมี ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี 
ขาด 

3. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั 
ง ให้กรรมการจํานวนหนึ*งในสามออกจากตําแหนง่ ถ้าจํานวนกรรมการจะ
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที*สดุกบัสว่นหนึ*งในสาม 
 

9.5)  เลขานุการบริษัท 
 

 เมื*อวนัที* 28 มีนาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตั 
งนายธชัชยั ศภุผลศิริ เป็นเลขานกุารบริษัท เพื*อทํา
หน้าที*เป็นที*ปรึกษาให้คําแนะนําแก่กรรมการในการปฎิบตัิตามกฎหมายเกี*ยวกบัหน้าที*ความรับผิดชอบตา่งๆของกรรมการ 
การจดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น และการทํารายงาน ตลอดจนหน้าที*ตา่งๆตามที*กฎหมาย
กําหนด โคยคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ เป็นผู้ ที*มีคณุสมบตัิและมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และดาํรง
ตําแหนง่เป็นรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สาํนกัเลขานกุารบริษัทและกฎหมาย  
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 นอกจากนี 
 บริษัทได้สง่เสริมให้เลขานกุารบริษัทได้รับการอบรมและพฒันาความรู้ด้านกฎหมาย หรือการปฎิบตัิ
หน้าที*เลขานกุารบริษัท และมกีารเปิดเผยประวตัิ คณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทไว้ในรายงานประจําปี 
 
9.6)  การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
9.6.1 เพื*อให้เป็นไปตามกลไกในการกํากบัดแูลที*ทําให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการ
ดําเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม และดแูลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทนุบริษัท   คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้สง่บคุคลเพื*อเป็นตวัแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามสดัสว่นการถือหุ้น 
โดยเป็นไปตามระเบียบปฎิบตัิของบริษัทซึ*งได้รับมตเิห็นชอบจากที*ประชมุกรรมการบริษัท   

 
9.6.2 ตวัแทนของบริษัทที*ไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลา่ว จะมีสว่นร่วมในการกําหนด
นโยบายสาํคญัตอ่การดําเนินธุรกิจ เช่น  การลงทนุในโครงการอื*นๆ 

 
9.7) การใช้ข้อมูลภายใน 

 
ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ซึ*งประกาศให้ทราบทั*วกนัวา่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุ

ระดบัต้อง ไมใ่ช้ข้อมลูภายใน (Inside Information) ของกลุม่บริษัท ที*มีสาระสาํคญัและยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชน
เพื*อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื*น กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีสทิธิเสรีภาพในการลงทนุซื 
อขาย
หลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท แตเ่พื*อป้องกนัมใิห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จะงด
การซื 
อขายหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท ในชว่งระยะเวลา 1 เดือน กอ่นการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน 
 
9.8) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
 

บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย มีคา่สอบบญัชี และคา่ใช้จา่ยเพิ*มเติมในการจดัทํางบ
การเงินรวม ในปี 2557 เป็นจํานวนเงิน 7,190,000 บาท และมีคา่บริการอื*น เป็นจํานวนเงิน 200,000 บาท 
 
9.9) การปฎิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการเรื-องอื-นๆ 
 

คณะกรรมการให้ความสาํคญักบัการกํากบัดแูลกิจการ และเข้าใจบทบาท หน้าที* ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ที*มีตอ่บริษัท ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยี  บริษัทปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิสาํหรับบริษัทจดทะเบียนที*เป็นไปตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 

 

 

 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)     

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 72   
 

สาํหรับสทิธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั บริษัทมีนโยบายและได้ดําเนินการดงันี 
  

 
1.  บริษัทให้ความสาํคญัในการเคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นมาโดยตลอด ไมว่า่จะเป็นเรื*องสทิธิขั 
นพื 
นฐานตามกฎหมาย  
สทิธิในความเป็นเจ้าของ ผา่นการแตง่ตั 
งคณะกรรมการ  และสทิธิอื*นที*ควรมี  นอกจากนี 
 บริษัทดแูลผู้ ถือหุ้นมากกวา่สทิธิ
ตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมลู ขา่วสาร ผา่นเว็บไซต์ของบริษัท การจดัสง่ขา่วสารที*สาํคญัทางจดหมายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
รวมถงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งความจํานงในการเข้าเยี*ยมชมกิจการของบริษัท  

 

2. บริษัทมีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที* และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูทั 
งหมดที*เกี*ยวข้องกบัเรื*องที*ต้อง
ตดัสนิใจในที*ประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า โดยได้สง่หนงัสอืนดัเชิญประชมุ และเอกสารประกอบ ให้ผู้ ถือหุ้นได้
พิจารณาเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั อีกทั 
งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 บริษัทมีการเผยแพร่หนงัสอื
เชิญประชมุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื*อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลู ก่อนได้รับข้อมลูในรูปแบบเอกสาร 

  

3. ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูตา่ง ๆ ของบริษัทได้ที* www.kslsugar.com ซึ*งจะมีข้อมลูทางการเงิน ข้อมลู
ของบริษัทตา่งๆ รวมถงึข้อมลูของการประชมุ ซึ*งจะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ ที*สนใจศกึษาสารสนเทศของ
บริษัทได้   อีกทั 
งยงัสามารถสอบถามข้อมลูเพิ*มเติมได้ผา่นทาง Email: ir@kslgroup.com และ 
secretary@kslgroup.com 

 

4. บริษัทมีนโยบายที*จะอํานวยความสะดวก และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิและออกเสยีงอยา่งเตม็ที* อยา่งเช่น  
การแยกปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเป็น 2 ครั 
ง โดยกําหนดการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื*อสทิธิในการเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื*อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลประจําปี ก่อนที*จะมีการปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นเพื*อสทิธิในการรับเงินปันผลอีกครั 
ง  เพื*อเป็นการรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเลอืกที*จะถือหุ้นเพื*อรับเงินปันผล
หรือไม ่   การกําหนดสถานที*ในการจดัการประชมุให้สะดวกตอ่ผู้ถือหุ้น    ซึ*งบริษัทเลอืกจดัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นที*
โรงแรมซึ*งอยูใ่นใจกลางกรุงเทพฯ และอยูบ่ริเวณใกล้เคียงกบัสาํนกังานใหญ่ของบริษัท  การประกาศผา่นทางหนงัสอืพิมพ์
เพื*อแจ้งเรื*องการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ   การให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุประมาณ 
1 ชั*วโมง  และในกรณีที*ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  ก็สามารถมอบฉนัทะให้ผู้ อื*น หรือมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุและลงมติแทนได้ 

  

5. บริษัทจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ครั 
งที* 1/ 2557 เมื*อวนัที* 26 กมุภาพนัธ์ 2557 มีการเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ จากกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการยอ่ยตา่งๆ ทั 
งนี 
 บริษัทมีนโยบายที*จะไมม่ีการ
ลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท เช่น ไมม่ีการแจกเอกสารที*มีข้อมลูสาํคญัเพิ*มเติมอยา่งกะทนัหนั 
ไมเ่พิ*มวาระการประชมุหรือเปลี*ยนแปลงข้อมลูสาํคญั ไมจํ่ากดัสทิธิในการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้นที*มาสาย เป็นต้น 
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6.  นอกจากนี 
 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเรื*องเพื*อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการลว่งหน้า พร้อม
กบักําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ  กลา่วคือ  เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที*ถือหุ้น ณ วนัที*เสนอวาระการประชมุ นบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า ของจํานวนหุ้นที*มีสิทธิออกเสียงทั 
งหมดของบริษัท มีรายละเอียดของข้อมลูประกอบการ
พิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจวุาระ/ ไมบ่รรจวุาระที*ชดัเจน มีช่องทางรับเรื*องและช่วงเวลาที*เปิดรับเรื*อง ซึ*งภายหลงั
ที*รับเรื*อง ที*ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลั*นกรองและจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตผุลให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดดงักล่าว สามารถดูผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ*งไม่มีผู้ ใดเสนอวาระการ
ประชุมเป็นการเพิ*มเติม    นอกจากนี 
 บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามที*เกี*ยวข้องกับวาระการประชุมถึง
คณะกรรมการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ ผา่นทางเว็บไซต์อีกด้วย 
 
7.  ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอชื*อบคุคลเพื*อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท ทั 
งนี 
 บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ เช่น 
ช่องทางรับเรื*องผา่นไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที*สายงานเลขานกุารบริษัท ช่วงเวลาที*เปิด แบบฟอร์มข้อมลูบคุคลผู้ ได้รับการ
เสนอชื*อเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ การแสดงความยินยอมของผู้ ที*ได้รับการเสนอชื*อ โดยรายละเอียดดงักลา่ว สามารถดู
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ*งภายหลงัที*รับเรื*อง ที*ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากลั*นกรองตามกระบวนการ
ตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม ที*ผา่นมาไมม่ีการเสนอชื*อแตอ่ยา่งใด 
 
8.  บริษัทจัดให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลจะเหมือนกับ
ข้อมูลที*บริษัทจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร   สว่นหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบมีการจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้น
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 14 วนั   
 
9.  ในหนงัสือเชิญประชุม บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบ รวมถึงการเสนอ
รายชื*อกรรมการอิสระ ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ และนายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ เป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ น  
นอกจากนี 
 ยงัจดัเตรียมแบบมอบฉนัทะซึ*งเป็นแบบมาตรฐานสามารถระบคุวามเห็นในการลงคะแนนเสยีงได้ 
 
10.  ข้อมลูในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ครั 
งที* 1/2557 มีวาระการแตง่ตั 
งกรรมการ วาระการพิจารณา
คา่ตอบแทนกรรมการ วาระการแตง่ตั 
งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี วาระการจ่ายเงินปันผล 
 
11.  ในที*ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ครั 
งที* 1/2557 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์สาํหรับการประชมุ
และวิธีการออกเสยีงลงมติให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามได้ สว่นในวาระแตง่ตั 
ง
กรรมการ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกกรรมการเป็นรายคน โดยใช้บตัรลงคะแนน และมีการถา่ยวีดิทศัน์ 
บนัทกึภาพและเสยีงการประชมุ  
 
12.  รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ครั 
งที* 1/2557 แสดงรายชื*อกรรมการที*เข้า/ ไมเ่ข้าร่วมประชมุ 
มีคําชี 
แจงที*เป็นสาระสาํคญั มีคาํถามและคาํตอบหรือข้อคดิเห็นโดยสรุป วิธีลงคะแนนและวิธีนบัคะแนน และในกรณีที*ไม่
เห็นด้วย จะมีมติที*ประชมุที*เป็นคะแนนที*เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง   ซึ*งทางบริษัทได้เผยแพร่รายงานการ
ประชมุ ผา่นทางเว็บไซต์ ภายใน 14 วนั 
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13.  บริษัทมีมาตรการป้องกนักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้ข้อมลูภายในเพื*อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อื*น
ในทางมิชอบ (แสดงรายละเอียดในหวัข้อ เรื*องการดแูลเรื*องการใช้ข้อมลูภายใน) 
 
14.  บริษัทกําหนดข้อบงัคับของบริษัทว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามญัหรือหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัอื*น
ที*ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที*ประชมุผู้ ถือหุ้น
ทราบก่อนที*จะมีมติแตง่ตั 
ง  และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้าหากมีสว่นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในสญัญาใดๆ ที*บริษัททําขึ 
นในระหวา่งรอบปีบญัชี  หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ*มขึ 
นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบญัชีในบริษัท
หรือบริษัทในเครือ  โดยบริษัทส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้ บริหาร และผู้ เกี*ยวข้องต่อ
คณะกรรมการ ผา่นวาระการประชมุของคณะกรรมการบริษัท    นอกจากนี 
 กรรมการหรือผู้บริหารที*มีสว่นได้เสยีหรือมีสว่น
เกี*ยวข้องจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระดงักลา่ว  
 
 บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 

 นอกจากการคํานงึถึงการรักษาผลประโยชน์และสทิธิของผู้ ถือหุ้นแล้ว  ยงัมีกลุม่ตา่ง ๆ ที*มีสว่นได้เสยีกบับริษัท ที*
ช่วยสร้างความมั*นคงทางการเงิน และความยั*งยืนของกิจการ  เช่น กลุม่ลกูค้า  พนกังานของบริษัท คูค้่า เจ้าหนี 
 และชมุชน
ที*บริษัทตั 
งอยู ่   ในอดีตที*ผา่นมา บริษัทดําเนินนโยบายตา่ง ๆ  ในการสร้างจริยธรรมการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด เช่น   

 

สทิธิของผู้ ถือหุ้น : ตามได้กลา่วในหวัข้อ “สิทธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั” ข้างต้น ในหวัข้อ 
9.9 การปฎิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการเรื*องอื*นๆ  

 
สิทธิของพนกังาน:   นอกจากสิทธิตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นพระราชบญัญัติ แรงงานและกฎหมายอื*นที*เกี*ยวข้องแล้ว 
บริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่พนกังานของบริษัททกุระดบัชั 
น ไมม่ีการแบง่แยกเชื 
อชาติ ศาสนา ไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย โดย
พนกังานทกุคนตา่งมีสทิธิเทา่เทียมกนัและได้รับการปฏิบตัิอยา่งเสมอภาค และมีสทิธิได้รับสวสัดิการตามตําแหน่งหน้าที*ที*
พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ  และในการพิจารณาปรับตําแหน่งหรือเงินเดือนของพนักงานบริษัท ได้ดําเนินการในรูปของ
คณะกรรมการซึ*งประกอบด้วยผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ เพื*อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม     นอกจากนี 
 บริษัทมี
นโยบายส่งเสริมการเสริมสร้างความรู้ ผ่านการอบรมภายใน และภายนอกบริษัท  เพื*อรองรับการเติบโตของบริษัทใน
อนาคต   อีกทั 
งบริษัทยังมีการจัดตั 
งกองทุนสํารองเลี 
ยงชีพ เพื*อสร้างหลกัประกันให้แก่พนกังานภายในบริษัท มีการ
ประกาศ นโยบาย มรท.8001-2553 มาตรฐานแรงงานไทย ด้านสทิธิมนษุยชน และความรับผิดชอบตอ่สงัคม  พร้อมกบัได้
ใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดบัสมบรูณ์ ขั 
นสงูสดุ จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และรักษา
มาตรฐานอยา่งตอ่เนื*องเป็นปีที* 7 
 
สทิธิของลกูค้า :  นอกจากสทิธิของลกูค้าตามสญัญาที*ได้ทําข้อตกลงกนัแล้ว บริษัทยงัคํานงึถึงความพงึพอใจของลกูค้า
ด้วย โดยบริษัทสร้างระบบติดตามและประเมินผลความพงึพอใจของลกูค้า เป็นระยะ ผา่นระบบ ISO 9001: 2008 GMP 
และ HACCP และ ใบรับรอง HALALโดยมุง่หมายที*จะเสริมสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในระยะยาว     
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สิทธิของคู่ค้า:  ความสมัพนัธ์ของคู่ค้าบริษัท ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการเข้าไปร่วมลงทุนในกิจการร่วมกัน   บริษัท
คํานงึถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสญัญาร่วมทนุมาโดยตลอด โดยยึดหลกัสจุริต ความเท่าเทียมกนั และสิทธิที*จะ
ได้รับผลประโยชน์จากเงินที*ลงทนุ     
 
สิทธิของเจ้าหนี 
:  มีการปฏิบตัิต่อเจ้าหนี 
ตามเงื*อนไขหรือข้อตกลงทางการค้า สร้างความไว้วางใจให้กับเจ้าหนี 
ผ่านการ
บริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และอํานวยความสะดวกด้านข้อมูล ข่าวสาร เพื*อสร้างความเข้าใจเกี*ยวกบัสถานะทาง
การเงินของบริษัท 
 
สทิธิของชมุชนและสิ*งแวดล้อม : บริษัทรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ*งแวดล้อมมาโดยตลอด ไมว่า่จะเป็นการปฎิบตัิตาม
กฎหมายที*เกี*ยวข้องและกิจกรรมตา่งๆ อาทิเช่น กฎหมายสิ*งแวดล้อม  ให้ความร่วมมือตอ่ภาครัฐและหนว่ยงานที*เกี*ยวข้อง 
ช่วยพฒันาสาธารณปูโภคตา่ง ๆ ให้การสนบัสนนุทางด้านการเงิน และสนบัสนนุกิจกรรมทางสงัคม เพื*อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและพฒันาชมุชนให้ยั*งยืน อาทิเช่น สนบัสนนุและปรับปรุงหมูบ้่านตวัอยา่งเศรษฐกิจพอเพียงที*จงัหวดักาญจนบรีุ
และจงัหวดัขอนแก่น   สนบัสนนุงบประมาณให้อบต.หลมุรัง จงัหวดักาญจนบรีุ เพื*อจดัให้มีนํ 
าเพื*ออปุโภค บริโภค และ
การเกษตร บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ*งแวดล้อม  สนบัสนนุโครงการพฒันาศกัยภาพผู้สงูอาย ุ เทศบาลตําบลลาํ
นํ 
าพอง จงัหวดัขอนแก่น สนบัสนนุทนุการศกึษาให้กบัโรงเรียนวดัทา่กระทุม่  อําเภอทา่มะกา จงัหวดักาญจนบรีุ  โครงการ
อบรมเพื*อพฒันาชีวติเกษตรกรบนพื 
นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แกช่มุชนในพื 
นที*จงัหวดักาญจนบรีุ  เป็นศนูย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสูช่มุชน  ในโครงการ 70 ปี KSL สู ่ 70 กิจกรรมพอเพียง สนบัสนนุหนว่ยแพทย์เคลื*อนที*จาก
โรงพยาบาลนํ 
าพองตรวจสขุภาพชมุชนในอําเภอนํ 
าพอง จงัหวดัขอนแก่น การมอบเงินสนบัสนนุเพื*อพฒันาชมุชนและ
โรงเรียนให้กบัจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัเลย  
 

สาํหรับโครงการที*อาจสร้างผลกระทบให้กบัชมุชนหรือสิ*งแวดล้อม  คณะกรรมการมีนโยบายที*จะสอบถามความ
คิดเห็น และลดผลกระทบที*จะเกิดตอ่ชมุชนและสิ*งแวดล้อมบริเวณโดยรอบ   รวมถึงบริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ที*จะต้องมี
การศึกษาปัจจัยด้านสิ*งแวดล้อมและสงัคมและกระบวนการลดผลกระทบ พร้อมไปกับการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ  ดงัเช่น โครงการโรงงานนํ 
าตาลและโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที*จงัหวดัเลย  ซึ*งบริษัทได้มีการทําประชาพิจารณ์ 
และวิเคราะห์ผลกระทบตอ่ชมุชนและสิ*งแวดล้อม  
 

นอกจากที*บริษัทให้ความสาํคญักบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ดงัที*ได้กลา่วมาแล้วนั 
น  บริษัทยงัตระหนกัถึง
ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น  หรือการแจ้งเบาะแสตา่ง ๆ ที*ทําให้บริษัทสามารถพฒันา หรือปรับปรุง แก้ไข การดําเนินงานของ
บริษัท   โดยบริษัทจดัช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถติดตอ่กบับริษัทได้  ในกรณีที*มีเหตกุารณ์ที*ไมเ่หมาะสมหรือไม่
ถกูต้องเกิดขึ 
น และผู้มีสว่นได้เสยีต้องการที*จะให้แก้ไขหรือขอความชดัเจน  หรือผู้มีสว่นได้เสยีต้องการที*จะให้ข้อเสนอแนะ

ตา่ง ๆ   ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถทําได้โดยผา่นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทาง Email: ia@kslgroup.com  หรือทาง

โทรสารไปยงัสาํนกังานตรวจสอบภายในที*หมายเลข 02 – 642-6092 ซึ*งในปีที*ผา่นมา บริษัทยงัไมไ่ด้รับแจ้งเบาะแสการ
กระทําความผิดแตอ่ยา่งใด 
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การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 บริษัทได้คํานงึถึงการได้รับข้อมลูที*ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส  การเข้าถึงข้อมลูได้งา่ย เทา่เทียมกนั และ
ความนา่เชื*อถือ  โดยบริษัทได้ดาํเนินการ  

1. เปิดเผยข้อมลู แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ผา่นช่องทางของตลาด

หลกัทรัพย์ ฯ และผา่นช่องทางเว็บไซต์ ของบริษัท www.kslsugar.com  นอกจากนี 
ในเว็บไซต์ของบริษัท ยงัมีการ

นําเสนอขา่วตา่ง ๆ ที*เกี*ยวข้องกบับริษัท และอตุสาหกรรม เพื*อเป็นข้อมลูในการตดัสนิใจ 

2.   ในรอบปีที*ผา่นมา บริษัทมิได้ถกูสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดําเนินการเนื*องมาจากการเปิดเผย
ข้อมลูไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด ทั 
งนี 
 บริษัทได้มีการประเมินประสทิธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมลูผา่นการสอบถาม
ความคิดเห็นจากบคุคลภายนอก 

3. บริษัทเปิดเผยข้อมลูเพิ*มเตมิ ทั 
งในสว่นของหน้าที*ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย นโยบายการ
จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นโยบายการกํากบัดแูลโดยสรุป นโยบายเกี*ยวกบัสิ*งแวดล้อมและสงัคม และการ
ปฏิบตัิตามนโยบายที*กําหนด จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวตักิารอบรมกรรมการ    

4. จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคูไ่ปกบัรายงานของผู้สอบ
บญัชีในรายงานประจําปี ซึ*งมีเนื 
อหารับรองการปฏิบตัิตามหลกัการบญัชี และมีการรายงานทางการเงินที*มข้ีอมลูถกูต้อง 
ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชี โดยรายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

5.  ข้อมลูในเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วย ข้อมลูองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ วิสยัทศัน์ / 
ภารกิจ ธุรกิจและผลติภณัฑ์ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการและผลการปฏิบตัิตามนโยบายที*กําหนด จรรยาบรรณธุรกิจ 
ข้อมลูนกัลงทนุ นโยบายเกี*ยวกบัสิ*งแวดล้อมและสงัคม รายงานประจําปี งบการเงิน และขา่วสารที*บริษัทเผยแพร่ โดยมีทั 
ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

6. บริษัทตระหนกัถงึความสาํคญัในการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศแกผู่้ลงทนุเพื*อให้ผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลูที*
ถกูต้อง โปร่งใส และทั*วถึง บริษัทจึงจดัทีมงานเพื*อรับผิดชอบติดตอ่ประสานงานกบัผู้ลงทนุและผู้ ถือหุ้น โดยสามารถติดตอ่

ได้ที* Email: ir@kslgroup.com  หรือติดตอ่ที* 

 

1. นายมชียั ปิยะวิเศษพฒัน์ หมายเลขโทรศพัท์ 02-642-6230 ตอ่ 279 

     Email: meechai@kslgroup.com 

 2. นายชนะชยั ชตุิมาวรพนัธ์ หมายเลขโทรศพัท์ 02-642-6230 ตอ่ 294   

Email: chanachai@kslgroup.com  

 3. นายชลชั ชินธรรมมิตร์ หมายเลขโทรศพัท์ 02-642-6230 ตอ่ 291 
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 เพื*อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทได้ดีขึ 
นและสามารถนําไปถ่ายทอดตอ่นกัลงทนุที*สนใจได้   บริษัทจงึ
จดัทําแผนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ประจําปี โดยมกีารประชมุนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทกุไตรมาส ณ ห้องประชมุของ
บริษัท นอกจากนี 
 บริษัทจดัให้มกีารประชมุชี 
แจงผลการดําเนินงานที*ตลาดหลกัทรัพย์   เพื*อเปิดโอกาสให้นกัลงทนุรายยอ่ย
ได้รับข้อมลูของบริษัท รวมถงึสอบถามผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตา่ง ๆ ได้ สาํหรับปี 2557 บริษัท
ได้เข้าร่วมงาน SET IN THE CITY ซึ*งจดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ระหวา่งวนัที* 20-23 พฤศจิกายน 2557 

 

 สาํหรับนกัลงทนุตา่งประเทศ บริษัทประสานงานร่วมกบับริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทวเิคราะห์หลกัทรัพย์ในการ
จดัทําแผน เพื*อร่วมเดินทางในการนําเสนอผลการดาํเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าของโครงการของบริษัท โดยในปี
ที*ผา่นมา บริษัทเข้าร่วมประชมุชี 
แจงผลการดาํเนินงานและความก้าวหน้าที*ยโุรปและเอเชีย ร่วมกบับริษัทหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและบริษัทหลกัทรัพย์อื*นๆ ยิ*งไปกวา่นั 
น บริษัทเปิดโอกาสให้นกัลงทนุทั 
งในประเทศและ
ตา่งประเทศ สามารถเข้าพบเพื*อขอข้อมลูรายละเอียดและเยี*ยมชมกิจการของบริษัท ซึ*งสามารถทําตารางนดัหมาย
ลว่งหน้า ผา่นทีมงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corperate  

Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนกัและให้ความสําคญัในการสนบัสนนุการดําเนินกิจกรรมเพื*อสงัคมและ
ชมุชนโดยรอบ รวมทั 
งใสใ่จดแูลสิ*งแวดล้อมอยา่งตอ่เนื*อง โดยยึดหลกัการดําเนินธุรกิจที*โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม 
เคารพต่อสิทธิมนษุยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ชุมชนที*บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู ่   
ลกูค้า คูค้่า และหนว่ยงานภาครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาติ 

ทางบริษัทฯ มุ่งมั*นพฒันาธุรกิจนํ 
าตาลและธุรกิจต่อเนื*องอื*นๆ โดยควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสงัคม และ
ปฏิบตัิตามข้อกําหนดกฎหมาย หรือข้อกําหนดอื*นๆ รวมทั 
งแนวปฏิบตัิสากลที*เกี*ยวข้อง เพื*อพฒันาสร้างรากฐานของความ
รับผิดชอบอยา่งตอ่เนื*องและยั*งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม รายละเอียดดงันี 
 

1. การกํากับดูแลองค์กร : บริษัทฯ มุ่งมั*นที*จะเป็นต้นแบบที*ดีของโรงงานผลิตนํ 
าตาลในประเทศไทย ด้วยการ
สร้างความนา่เชื*อถือให้กบัผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้สว่นเสียต่อการดําเนินธุรกิจ เพิ*มมลูค่าและสง่เสริมการเติบโต
อย่างยั*งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลกัการที*ดีอนัเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมไทย 
ทั 
งนี 
เพื*อให้บรรลเุป้าหมายและดํารงรักษาความเป็นเลศิในคณุธรรมอนัเป็นคณุคา่พื 
นฐานขององค์กรชั 
นนํา 

 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัสทิธิมนษุยชนขั 
นพื 
นฐาน เพื*อสง่เสริมการเคารพต่อสิทธิ
และเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบตัิ สง่เสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั 
น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และ
ตอ่ต้านการคอรัปชั*นทกุรูปแบบ โดยอยู่ระหว่างขอการรับรองสถานประกอบการที*ไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงาน
บงัคบั 

 

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลให้ค่าจ้างอยู่ในระดบัที*เหมาะอตุสาหกรรม
ของไทย การปรับปรุงเปลี*ยนแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบียบองค์กรนั 
นจะดําเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่
ภายใต้กรอบแหง่กฎหมายไทยรวมทั 
งปฏิบตัิตามกฎหมาย  

บริษัทฯ จดัตั 
งคณะกรรมการสวสัดิการเพื*อให้พนกังานมีสว่นร่วมในการบริหารงานด้านสวสัดิการเป็นสื*อกลางให้
ความช่วยเหลอืในเรื*องสวสัดิการตา่งๆแก่พนกังานและดแูลพนกังานให้มีคณุภาพชีวิตการทํางานที*ดีสามารถปฏิบตัิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั 
งยังมีการจัดตั 
งกองทุนสํารองเลี 
ยงชีพ เพื*อสร้างหลกัประกันให้พนักงาน 
นอกจากนี 
 ตั 
งแตปี่ 2555 บริษัทฯ ยงัได้ใบรับรอง มรท.8001-2553 มาตรฐานแรงงานไทย ระดบัสมบรูณ์ ขั 
นสงูสดุจากกรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานฯ และรักษามาตรฐานอยา่งตอ่เนื*องเป็นปีที* 7 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการดูแลเรื* องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานโดยมีการจัดตั 
ง 
คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ*งแวดล้อมในกลุม่โรงงาน   เพื*อดําเนินงานเกี*ยวกบัความปลอดภยัและ
สขุอนามยัที*ดีแก่พนกังานโดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานที*ทํางานสมํ*าเสมอ  ติดตั 
งระบบสญัญาณ
เตือนภยัภายในอาคารถังดบัเพลิงประตูหนีไฟตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดบัเพลิงเบื 
องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็น
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ประจําทกุปี และในสว่นของโรงงาน ยดึหลกัปฏิบตัิเดียวกนั โดยเน้นข้อบงัคบัเกี*ยวข้องกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
อยา่งเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที*มีความปลอดภยัสาํหรับพนกังาน ผู้ รับเหมา และผู้มาเยี*ยมชมโรงงาน โดย
มีมาตรการควบคมุให้ทกุคนปลอดภยัจากอบุตัิเหตุ และอนัตรายที*อาจเกิดขึ 
นได้ รวมทั 
งมีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื*อ
พฒันาพนกังานรักษาความปลอดภยัของกลุม่โรงงานทั 
งหมด เพื*อสร้างความเชื*อมั*นให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกบัองค์กร 

4. การดูแลรักษาสิ-งแวดล้อม : บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ*งแวดล้อมที*ชดัเจน และถือเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 
โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ*งแวดล้อมตา่งๆ จดัระบบภายในเพื*อขจดัปัญหาสิ*งแวดล้อม
อยา่งมีระบบและประสทิธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวดัด้านสิ*งแวดล้อมจากการดําเนินกิจการ เพื*อนําไป
พิจารณาปรับปรุงและพฒันาให้ดียิ*งๆ ขึ 
นตอ่ไป เช่น โรงงานนํ 
าตาล จะมีฝุ่ นจากการเผาไหม้ของหม้อไอนํ 
า 
บริษัทฯ จึงมมีาตรการในจดัการโดยใช้เทคโนโลยี  เช่น กรณีฝุ่ นกากอ้อย หรือฝุ่ นจากการเผาไหม้ภายในโรงงาน 
ทางบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีระบบ ESP (Electrostatic Precipitator) เป็นการดกัจบัฝุ่ นแบบไฟฟ้าสถิตย์ซึ*งมี
ประสทิธิภาพสงูในการดกัจบัฝุ่ น เป็นมิตรกบัชมุชน  เป็นต้น  สว่นโรงงานเอทานอล จะมนํี 
าเสยีที*ได้จาก
กระบวนการผลติ จึงได้มีการนําไปผสมกบักากหม้อกรองจาก โรงงานนํ 
าตาล ผา่นกระบวนการกลายเป็นปุ๋ ย
อินทรีย์ สร้างประโยชน์ให้ชาวไร่ได้ตอ่ไป เป็นต้น 

กรณีที*มีโครงการใหม่เกิดขึ 
น ซึ*งอาจสง่ผลกระทบด้านสิ*งแวดล้อมต่อชุมชน ทางบริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ 
ที*จะต้องมีการศึกษาปัจจัยด้านสิ*งแวดล้อมและสงัคม   และกระบวนการลดผลกระทบพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ โดยบริษัทฯ ได้มีการทํา   Environmental Impact Assessment : EIA  คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ*งแวดล้อม 
ทั 
งในทางบวกและทางลบ จากการพฒันาโครงการที*สาํคญั เพื*อกําหนดมาตรการป้องกนั และแก้ไขปรับปรุงสิ*งแวดล้อมให้
ดีขึ 
น  

5. การดาํเนินงานอย่างเป็นธรรม :  บริษัทฯ มีความมุง่มั*นในการดําเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและมีจริยธรรม 

ใสใ่จในการปฏิบตัิตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสงัคม และเป็นองค์กรที*มีความเป็นกลางทางการเมือง 

 
6. ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดหา : บริษัทฯ มุง่เน้นการผลิตที*มีคณุภาพ มีความปลอดภยัสงูสดุ เพื*อความ

พอใจสงูสดุของลกูค้า มีความจริงใจตอ่การจดัการข้อร้องเรียนของลกูค้า รวมทั 
งพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ที*อาจจะเกิดขึ 
นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความคาดหวงัที*จะได้รับ
สนิค้า และบริการในลกัษณะเดียวกนันี 
จากบริษัทผู้จดัหาสินค้าโดยมุ่งเน้นที*จะคงไว้ซึ*งความสมัพนัธ์ที*ยั*งยืนกบั
ลกูค้า และผู้จดัหา 

 

7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน สง่เสริมบุคคลากรเพื*อ
เป็นหุ้นสว่นกบัผู้มีสว่นเกี*ยวข้องในท้องถิ*นรอบสถานประกอบการในการพฒันาด้านการศึกษา วฒันธรรม สงัคม 
และมีสว่นในการปรับปรุงคณุภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ 
น พร้อมทั 
งสง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วม
ทํางานอาสาสมคัร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกบัชมุชน 
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นอกจากนี 
 นโยบายหลักของผู้ บริหาร ในการพัฒนาชุมชนนั 
นคือ การเผยแพร่ศาสตร์พระราชา โดย 
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ผ่านการฝึกอบรมแบบปฏิบัติจริงกับชาวไร่ หรือผู้ ที*สนใจทั*วไป  
โดยให้เห็นถึงประโยชน์ของการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กบัการดําเนินชีวิต ซึ*งบริษัทฯ ได้มีการจดัตั 
ง
ศนูย์กสกิรรมธรรมชาติ เค.เอส.แอล.ริเวอร์แคว จงัหวดักาญจนบรีุ เป็นหนึ*งในเครือข่ายมลูนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  มีหน้าที*
ในการเผยแพร่หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กบัผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ  รวมไปถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ของ
บริษัทฯ ที*ให้ความสนใจและนําความรู้ที*ได้ไปพฒันาชมุชนตอ่ไป 

 การพัฒนาและต่อยอดความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื*องเช่นนี 
  ส่งผลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท  
นํ 
าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)  เติบโตอย่างมั*นคง เพื*อสร้างผลตอบแทน คุณภาพที*ดีของสินค้า และการบริการ 
ที*ดีให้กับลกูค้า นกัลงทุน คู่ค้า ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทั 
งหมด ควบคู่กบัการพฒันาดูแลพนกังานและสงัคม ให้ได้รับโอกาส 
ที*ดีในการพฒันาคณุภาพชีวิตอยา่งยั*งยืนตอ่ไป 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี-ยง 
 
การควบคุมภายใน 

 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่การบริหารธุรกิจโดยมีระบบการควบคมุภายในที*เหมาะสมเพียงพอ เพื*อให้สามารถ

รักษาไว้ได้ซึ*งผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น พนกังาน และผู้มีสว่นร่วมตา่งๆ กบัธุรกิจของบริษัท เนื*องจากระบบควบคมุภายใน

ที*เริ*มต้นจากใช้หลกัการกํากบัดแูลกิจการที*ดี โดยระมดัระวงัต่อความเสี*ยงทางธุรกิจ และการดําเนินการ จะช่วยเกื 
อหนนุ

ตอ่ประสทิธิผล และประสทิธิภาพของธุรกิจทั 
งในด้านการเงิน และการดําเนินการ เพื*อให้มั*นใจได้ถึงการบรรลเุป้าประสงค์ที*

องค์กรกําหนด 

ในที*ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั 
งที* 6/2557 เมื*อวนัที* 23 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการฯ ได้ประเมินความ
เพียงพอของระบบควบคมุภายในจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ*งได้มีการพิจารณาในที*ประชุมครั 
งที* 6/2557 
เมื*อวนัที* 19 ธันวาคม 2557  ซึ*งครอบคลมุองค์ประกอบของระบบควบคมุภายใน 5 ด้าน คือ การควบคมุภายในองค์กร 
การประเมินความเสี*ยงการควบคมุการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการสื*อสารข้อมลู และระบบการติดตามที*
มีการขยายความเป็นหลกัการย่อยๆอีก 17 หลกัการจากผลการพิจารณา คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบควบคุม
ภายในของกลุม่บริษัทอยูใ่นเกณฑ์เพียงพอโดยเฉพาะในเรื*องการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้
ที*เกี*ยวข้องกับบุคคลดงักลา่วรวมทั 
งการติดตาม ควบคมุ ดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยเพื*อป้องกนัการที*กรรมการ 
หรือผู้บริหารนําทรัพย์สนิของบริษัท และบริษัทยอ่ยไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไมม่ีอํานาจ 

สําหรับการตรวจสอบภายใน ซึ*งเป็นสว่นสําคญัของระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้ทํา
หน้าที*ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที*ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื*อประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในที*ได้จัดวางไว้ และ
รายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส ซึ*งผลการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบในปี 2557 ไม่
พบรายการที*เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ*งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที*สําคญัในระบบการ
ควบคมุภายใน หรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือกฎหมายที*เกี*ยวข้องกบับริษัทฯ 

 

การบริหารจัดการความเสี-ยง 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี*ยงของบริษัทฯ เป็นผู้ กําหนดนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี*ยงให้ฝ่าย

จดัการนําไปปฏิบตัิ ฝ่ายจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบในการกําหนด วิเคราะห์ ประเมินผล และออกแบบระบบงาน โดยนําปัจจยั

เสี*ยง ที*คํานึงถึงปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  ซึ*งการวางแผนการดําเนินธุรกิจหรือการปฏิบตัิงาน จะคํานึงถึงปัจจัย
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เสี*ยงดงักล่าว ทั 
งนี 
เพื*อช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถออกแบบระบบที*มีจุดควบคุม เพื*อควบคุมความเสี*ยงให้อยู่ในระดบัที*

องค์กรยอมรับได้ โดยรายละเอียดปัจจยัความเสี*ยงได้มีการระบไุว้แล้ว 

ในระหวา่งปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี*ยงและสาํนกับริหารความเสี*ยงและพฒันาระบบได้จดัให้มีการ

ดําเนินการตามแผนพฒันากิจกรรมการบริหารความเสี*ยง ดงันี 
  

1. จดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณแนวปฏิบตัิที*ดีในการดําเนินการธุรกิจ และนโยบายการให้ 

ข้อมลูการกระทําผิด และการทจุริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู 

2. ทบทวนนโยบายแนวทางและคูม่ือการบริหารความเสี*ยง 

3. จดัทําเนื 
อหาเพื*อเป็นเครื*องมือในการให้การอบรม เรื*องการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณแนวปฎิบตัิที*ดีใน

การดาํเนินการธุรกิจ และนโยบายการให้ข้อมลูการกระทําผิดและการทจุริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู 

4. อบรมผู้บริหารและพนกังานทั 
ง 7 สถานประกอบการตามเนื 
อหาที*กลา่วถึงข้างต้น 

5. ประเมินโอกาสความเสี*ยงของทจุริต ที*อาจจะเกิดขึ 
นทั 
ง 7 สถานประกอบการ 

6. กําหนดสาเหตคุวามเสี*ยง และผู้ รับผิดชอบความเสี*ยงตามสายงานสาํหรับแตล่ะปัจจยัเสี*ยงประจํา ปี 2557 ที*
ผา่นพิจารณาและอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารความเสี*ยง 

7. จดัทํา แผนสนบัสนนุการวิเคราะห์และประเมินปัจจยัเสี*ยงใหม ่ประจําปี 2557 พร้อมทั 
งจดัหาแนวทางและ
มาตรการในการตอบสนองตอ่ความเสี*ยงเบื 
องต้น เพื*อใช้เป็นแนวทางในการร่วมจดัทํารายงานสรุปสถานะความเสี*ยงครั 
งที* 
1 / 2557 

8. ประชมุเตรียมการให้สาํนกับริหารความเสี*ยงฯลงพื 
นที*ปฎิบตังิานทั 
ง 7 สถานประกอบการตามแผนสนบัสนนุ
ข้างต้น 

9. สนบัสนนุจดัทํารายงานสรุปสถานะความเสี*ยงประจําปี 2557 รวมสามครั 
งให้กบัผู้ รับผิดชอบความเสี*ยงตาม
สายงานของกลุม่บริษัททั 
ง 7 สถานประกอบการ 

10. สรุปรายงานสถานะความเสี*ยงประจําปี 2557 ของกลุม่บริษัทต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยแสดงข้อมลู

รายการความเสี*ยงที*คงที* ความเสี*ยงที*ลดลง และความเสี*ยงที*เพิ*มขึ 
น พร้อมทั 
งสาเหตุอย่างละเอียดเพื*อให้ฝ่ายจัดการ

นําไปดําเนินการและวางแผนให้เหมาะสมตอ่ไป 

 นอกจากนั 
นคณะกรรมการบริหารความเสี*ยง ได้พิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในและแนวทางการ

บริหารความเสี*ยงตามแนวคิด COSO – ERM และการประเมินความเสี*ยงในเรื*องทจุริตขององค์กร โดยใช้ข้อมลูพื 
นฐาน

จาก นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณ แนวปฎิบตัิที*ดีในการดําเนินธุรกิจ และนโยบายการให้ข้อมลูการกระทํา

ผิด และการทจุริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู ผลการพิจารณา คณะกรรมการบริหารความเสี*ยงมีความเห็น

วา่ ระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทอยู่ในเกณฑ์ ที*องค์กรยอมรับได้ และยงัสามารถพฒันาการบริหารความเสี*ยง

ให้สอดคล้องกบัการกําหนดวตัถปุระสงค์ขององค์กรและสว่นงานตา่งๆอีกด้วย 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 

หน้า 83 

12. รายการระหว่างกัน 
 

รายการระหวา่งกนัที*เปิดเผยในสว่นนี 
เป็นรายการระหวา่งกนัในระหวา่งปี 2557 และ 2556 สิ 
นสดุวนัที* 31 ตลุาคม ของแตล่ะปี ประกอบด้วย รายการระหวา่งบริษัท และบริษัทยอ่ย กบับริษัท
ร่วมและบคุคลที*อาจมคีวามขดัแย้ง ดงัตอ่ไปนี 
 

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของบริษัทที-เกี-ยวข้องกนั สิ 4นสุดวนัที- 31 ตุลาคม 2557 

บริษัทยอ่ย 

บริษัทที�มรีายการระหว่างกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั 
ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ�าตาลทรายและ
กากนํ�าตาล 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั นํ� าตาลท่ามะกา จาํกดั ในอตัราส่วนร้อยละ 90.21 ทั�งนี�  มีบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ของบริษทัถือหุ้นอยู ่ 
ซึ, งไดแ้ก่ผูเ้กี,ยวขอ้งกบักรรมการบริษทั ถือหุน้อยู่ร้อยละ 9.79 ซึ, งนอ้ยกว่าร้อยละ 10 ดงันั�น รายการระหว่างบริษทั และบริษทัย่อย
ไม่ถือวา่เป็นรายการที,ตอ้งเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 

บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ�าตาลทรายและ
กากนํ�าตาล 

บริษทัถือหุน้ในบริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั ในอตัราส่วนร้อยละ 95.78 ทั�งนี�  มีบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ของบริษทั 
ถือหุน้อยู ่ซึ, งไดแ้ก่ผูเ้กี,ยวขอ้งกบักรรมการบริษทั ถือหุน้อยูร่้อยละ 4.22 ซึ,งนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ดงันั�น รายการระหวา่งบริษทั  
และบริษทัยอ่ยไม่ถือวา่เป็นรายการที,ตอ้งเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 

บริษทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จาํกดั 
ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ�าตาลทรายและ
กากนํ�าตาล  

บริษทัถือหุน้ในบริษทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จาํกดั ในอตัราส่วนร้อยละ 98.61 ทั�งนี�  มีบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ของบริษทัถือหุน้
อยู่ ซึ, งไดแ้ก่ผูเ้กี,ยวขอ้งกบักรรมการบริษทั ถือหุน้อยู่ร้อยละ 1.39 ซึ, งนอ้ยกว่าร้อยละ 10 ดงันั�น รายการระหว่างบริษทั และบริษทั
ยอ่ย ไม่ถือวา่เป็นรายการที,ตอ้งเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 

บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จาํกดั 
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทั�ง
จดัสรรที,ดินเพื,อการเกษตรและเป็นศูนยฝ์ึกอบรม
สมัมนา และอาคารสาํนกังานใหเ้ช่า 
 

 

บริษทัถือหุน้ในบริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จาํกดัในอตัราส่วนร้อยละ 40.77 บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 55.70  
ทั�งนี�  มีบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ของบริษทัถือหุน้อยู ่ซึ, งไดแ้ก่ผูเ้กี,ยวขอ้งกบักรรมการบริษทั ถือหุน้อยูร่้อยละ 0.91 ซึ,งนอ้ยกวา่
ร้อยละ 10 ดงันั�น รายการระหวา่งบริษทั และบริษทัยอ่ย ไม่ถือวา่เป็นรายการที,ตอ้งเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 
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บริษัทที�มรีายการระหว่างกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรือและคลงัสินคา้ รวมทั�ง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

เป็นบริษทัย่อย โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 23.82 ผูถ้ือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยู่ร้อยละ 38.36 และมีกรรมการร่วมกนัคือ  
นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์  นายสมชาย ชินธรรมมิตร์  และนายชลชั ชินธรรมมิตร์  

บริษทั เค.เอส.แอล.เอก็ซ์ปอร์ต เทรดดิ�ง จาํกดั  
ประกอบธุรกิจตวัแทนในการส่งออกนํ�าตาลทราย 

เป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัถือหุน้ร้อยละ 33.87 บริษทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 23.11 บริษทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย 
จาํกดั ถือหุ้นร้อยละ 16.04 และบริษทั นํ� าตาลนิวกวา้งสุ้นหลี จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 9.60 ทั�งนี� มีกรรมการร่วมกนัคือ นายจาํรูญ ชิน
ธรรมมิตร์ นายธวทัชยั โรจนะโชติกลุ นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ ์และนายชลชั ชินธรรมมิตร์ 

บริษทั นํ�าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั 
ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ�าตาลทรายและ
กากนํ�าตาล และดาํเนินกิจการทางการเกษตร  

บริษทัถือหุน้ใน บริษทันํ�าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั ในอตัราส่วนร้อยละ 98.49 ไม่มีผูถ้ือหุน้ใหญ่และกรรมการของบริษทัถือหุน้ 
ในบริษทัยอ่ย ดงันั�น รายการระหวา่งบริษทั และบริษทัยอ่ย ไม่ถือวา่เป็นรายการที,ตอ้งเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั  

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายนํ�าตาลทรายและ
กากนํ�าตาล  

บริษทัถือหุน้ใน  Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  ในอตัราส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผูถ้ือหุน้ใหญ่และกรรมการของบริษทัถือหุน้ 
ในบริษทัยอ่ย ดงันั�น รายการระหวา่งบริษทั และบริษทัยอ่ย ไม่ถือวา่เป็นรายการที,ตอ้งเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 

Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
ประกอบธุรกิจเพาะปลกูออ้ย  

บริษทัถือหุน้ทางออ้มใน  Koh Kong Plantation Co., Ltd.  ในอตัราส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผูถ้ือหุน้ใหญ่และกรรมการของบริษทัถือ
หุน้ในบริษทัยอ่ย ดงันั�น รายการระหวา่งบริษทั และบริษทัยอ่ย ไม่ถือวา่เป็นรายการที,ตอ้งเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 

 
บริษัทร่วม 

บริษัทที�มรีายการระหว่างกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั แชมเปี� ยนฟอร์เมเตชั,น จาํกดั 
ประกอบธุรกิจผลิตกรดกลูตามิค ผงชูรส (ปัจจุบนั
บริษทัมิไดม้ีธุรกรรม แต่เสมือนบริษทัโฮลดิ�ง เขา้
ไปถือหุน้ในบริษทั จนัทบุรีสตาร์ช จาํกดั ซึ, งผลิต
แป้งมนั) 

เป็นบริษทัร่วม โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 32.50 ผูถ้ือหุน้ใหญ่และกรรมการซึ, งถือเป็นบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 
18.00  ผูถ้ือหุน้ใหญ่อื,น ไดแ้ก่กลุ่มนกัธุรกิจชาวไตห้วนั และมีกรรมการร่วมกบับริษทัคือ นายจาํรูญ ชินธรรมมิตร์  
นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ ์และนายธวทัชยั โรจนะโชติกลุ 
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บริษัทที*เกี*ยวข้องกนั 

บริษัทที�มรีายการระหว่างกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จาํกดั 
เป็นผูส้นบัสนุนทางดา้นคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศใหแ้ก่บริษทัและบริษทัในกลุ่ม 

เป็นบริษทัที,เกี,ยวขอ้งกนัโดยบริษทัราชาเซรามิค จาํกดัถือหุน้ร้อยละ 50 และบริษทั ราชาชูรส จาํกดั ถือหุน้ร้อยละ 50 ทั�งนี�   
มีกรรมการร่วมกบับริษทัคือ นายชาตรี ชินธรรมมิตร์  

บริษทั ราชาเซรามิค จาํกดั 
ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์
เซรามิค 

เป็นบริษทัที,ผูถ้ือหุน้ใหญ่และกรรมการถือหุน้อยูร่้อยละ 51.31 และมีกรรมการร่วมกบับริษทัคือ นายจาํรูญ ชินธรรมมิตร์  
นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ ์นายธวทัชยั โรจนะโชติกลุ นายตระการ ชุณหโรจนฤ์ทธิ\  และนายชลชั ชินธรรมมิตร์  

บริษทั ราชาชูรส จาํกดั 
ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผงชูรส 

เป็นบริษทัที,ผูถ้ือหุน้ใหญ่และกรรมการถือหุน้อยูร่้อยละ 47.10 และมีกรรมการร่วมกบับริษทัคือ นายจาํรูญ ชินธรรมมิตร์  
นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ ์นายธวทัชยั โรจนะโชติกลุ และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์ 

บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จาํกดั 
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนายหนา้
อสงัหาริมทรัพย ์

เป็นบริษทัที,ผูถ้ือหุน้ใหญ่และกรรมการถือหุน้อยูร่้อยละ 78.50 และมีกรรมการร่วมกบับริษทัคือ นายจาํรูญ ชินธรรมมิตร์  
นายชลชั ชินธรรมมิตร์ นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์  นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ และนายประภาส ชุติมาวรพนัธ์ 

บริษทั เค เค วูด้ อินดสัตรี จาํกดั 
ประกอบธุรกิจผลิตสินคา้แปรรูป 

เป็นบริษทัที,ผูถ้ือหุน้ใหญ่และกรรมการถือหุน้อยูร่้อยละ 93.01 ไม่มีกรรมการร่วมกนั  

บริษทั อมาโก ้จาํกดั 
ประกอบธุรกิจจาํหน่ายยากาํจดัศตัรูพืช 

เป็นบริษทัที,ผูถ้ือหุน้ใหญ่และกรรมการถือหุน้อยูร่้อยละ 100 ไม่มีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั สหมิตรเครื,องกล จาํกดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจจาํหน่ายวตัถุดิบ เครื,องจกัรและ
อุปกรณ์สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม  

มีกรรมการร่วมกบับริษทัคือ นายพรศิลป์ แตม้ศิริชยั และนายการุณ  กิตติสถาพร 
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12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 
 

12.1.1.  รายการซื 4อ-ขายสินค้าและบริการตามปกตขิองธุรกจิ รวมถงึปริมาณรายการคงค้าง (สาํหรับปี สิ 4นสุดวนัที- 31 ตุลาคม 2557 และ 2556) 
 

ผู้ซื 4อ / ผู้ รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื-อนไขที-
สาํคัญ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 
57 

31 ต.ค. 
56 

บริษัท ราชาชรูส จํากดั บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั 
(มหาชน)  

- ขายกากนํ 
าตาล 

- ยอดคงค้างเงินรับลว่งหน้าคา่สนิค้า  

28,398 

- 

28,690 

1,396 

บริษัท และบริษัทย่อยขายกากนํ 
าตาลให้บริษัท ราชาชรูส จํากดั เพื*อนําไปใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติ ซึ*งการขาย
สนิค้าดงักลา่วเป็นไปตามธุรกิจปกตขิองกลุม่บริษัท ราคาที*คดิระหว่างกนัเป็นราคาตลาดซึ*งมีเงื*อนไขเป็นไปตาม
การค้าปกตทิั*วไป และบริษัทย่อยรับจ้างปรับปรุงเครื*องจกัรให้บริษัท ราชาชูรส จํากัด ราคาที*คิดระหว่างกันเป็น
ราคาต้นทนุ รวมกบัคา่บริหารจดัการ บริษัท นํ 
าตาลทา่มะกา จํากดั - ขายนํ 
าตาลทราย  

- รับจ้างปรับปรุงเครื*องจกัร 

- ลกูหนี 
อื*น 

- 

2,420 

2,589 

29 

- 

- 

บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ 
เทรดดิ 
ง จํากดั 

- ขายนํ 
าตาลทราย 265 246 

บริษัท นํ 
าตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากดั 

- ขายกากนํ 
าตาล 

- ลกูหนี 
การค้า 

28,088 

31 

- 

- 

บริษัท เค เค วู้ด อินดสัตรี จํากดั บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั 
(มหาชน)  

- คา่สนิค้าอื*นๆ  เช่น คา่พสัด ุอะไหล ่

-   ลกูหนี 
การค้า ได้แก่ คา่ขายพสัด ุ

- ลกูหนี 
อื*น  ได้แก่ คา่นํ 
าดบิ  

75 

36 

3 

127 

27 

14 

บริษัทขายสนิค้าอื*นๆ ได้แก่ พสัด ุอะไหล ่ให้แก่ บริษัท เค เค วู้ด อินดสัตรี จํากัด เพื*อนําไปใช้ในการผลิต  โดย
ราคาที*ขายเป็นไปตามราคาต้นทนุ รวมกบัคา่บริหารจดัการ 

 

บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั 
(มหาชน)  

บริษัท ราชาชรูส จํากดั - คา่เคมีภณัฑ์ และคา่นํ 
าดื*ม 

- เจ้าหนี 
การค้า  ได้แก่ คา่เคมีภณัฑ์ 

- เจ้าหนี 
อื*น ได้แก่ คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 

1,104 

243 

54 

237 

- 

12 

กลุ่มบริษัทซื 
อสินค้าเคมีภัณฑ์ ได้แก่ โซดาไฟ และกรดเกลือ จากบริษัทราชาชูรส จํากัด เพื*อใช้สําหรับล้าง
เครื*องจกัรภายในโรงงานนํ 
าตาล โดยบริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคาขายกบัคูค่้ารายอื*น ผลปรากฏว่าราคาขาย
ของบริษัท ราชาชรูส จํากดั ตํ*ากว่า เนื*องจากเคมีภณัฑ์เป็นผลพลอยได้จากการผลติของบริษัท ราชาชรูส จํากดั 

 
บริษัท นํ 
าตาลทา่มะกา จํากดั  - คา่เคมีภณัฑ์  และคา่นํ 
าดื*ม 23 488 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 
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ผู้ซื 4อ / ผู้ รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื-อนไขที-
สาํคัญ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 
57 

31 ต.ค. 
56 

- เจ้าหนี 
อื*น ได้แก่ คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ - 2 

บริษัท โรงงานนํ 
าตาลนิวกรุงไทย 
จํากดั 

- คา่เคมีภณัฑ์ และคา่นํ 
าดื*ม 23 58 

บริษัท นํ 
าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากดั - คา่เคมีภณัฑ์ และคา่นํ 
าดื*ม 

- เจ้าหนี 
อื*น ได้แก่ คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 

84 

2 

20 

8 

บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต 
เทรดดิ 
ง จํากดั 

- คา่บริการเพื*อสง่ออก 4,276 3,288 ตามพรบ.อ้อยและนํ 
าตาล การส่งออกนํ 
าตาลต้องทําผ่านบริษัทที*สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ 
าตาล
ทราย (กอน.) อนญุาตเทา่นั 
น กลุม่บริษัทและบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด จึงได้ตั 
งบริษัท  เค เอส แอล 
เอ็กซ์ปอร์ต  เทรดดิ 
ง  จํากดั ขึ 
นมา  เพื*อเป็นตวัแทนจดัการสนิค้าและดําเนินการเรื*องเอกสารการสง่ออกเทา่นั 
น 
โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ 
ง จํากดั คดิคา่บริการกบับริษัทในกลุ่มตามปริมาณสินค้า ซึ*งเป็นไป
ตามราคาทนุ รวมคา่บริหารจดัการ 

บริษัท นํ 
าตาลทา่มะกา จํากดั  - คา่บริการเพื*อสง่ออก 2,411 2,464 

บริษัท โรงงานนํ 
าตาลนิวกรุงไทย 
จํากดั 

 - คา่บริการเพื*อสง่ออก 4,203 4,261 

บริษัท นํ 
าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากดั  - คา่บริการเพื*อสง่ออก 770 297  

Koh Kong Sugar Industry Co., 
Ltd. 

- คา่บริการเพื*อสง่ออก - 830 

บริษัท นํ 
าตาลสะหวนันะเขด จํากดั - คา่บริการเพื*อสง่ออก - 301 

บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากดั  - คา่บริการเพื*อสง่ออก - 741  

บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ 
ล 
จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

- คา่ฝากสนิค้าและขนถ่ายนํ 
าตาล 

เพื*อสง่ออก 

- รายได้อื*น ได้แก่ คา่สว่นลด 

- เจ้าหนี 
อื*น 

32,942 

 

1,333 

487 

40,675 

 

1,840 

138 

บริษัทมีความจําเป็นที*ต้องใช้ทา่เทียบเรือ และบริการขนถ่ายนํ 
าตาลเพื*อสง่ออกให้กลุม่โรงงานนํ 
าตาล บริษัท 
ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิ 
ล จํากดั (มหาชน) กําหนดคา่บริการฝากสนิค้าและคา่ขนถ่ายนํ 
าตาลเพื*อสง่ออก จาก
ปริมาณสนิค้าและระยะเวลาการฝาก ซึ*งเป็นไปตามราคาตลาดและมีเงื*อนไขเป็นไปตามการค้าปกตทิั*วไป 

 

 

 
บริษัท นํ 
าตาลทา่มะกา จํากดั - คา่ฝากสนิค้าและขนถ่ายนํ 
าตาล 

เพื*อสง่ออก 

24,638 

 

12,922 
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ผู้ซื 4อ / ผู้ รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื-อนไขที-
สาํคัญ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 
57 

31 ต.ค. 
56 

- รายได้อื*น ได้แก่ คา่สว่นลด 

- เจ้าหนี 
อื*น 

1,982 

186 

- 

- 

บริษัท โรงงานนํ 
าตาลนิวกรุงไทย 
จํากดั 

- คา่ฝากสนิค้าและขนถ่ายนํ 
าตาล 

เพื*อสง่ออก 

- รายได้อื*น ได้แก่ คา่สว่นลด 

- ลกูหนี 
อื*น 

- เจ้าหนี 
อื*น 

13,433 

 

705 

70 

509 

31,976 

 

- 

- 

- 

บริษัท นํ 
าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากดั - คา่ฝากสนิค้าและขนถ่ายนํ 
าตาล 

เพื*อสง่ออก 

-  รายได้อื*น ได้แก่ คา่สว่นลด 

11,338 

 

1,719 

6,445 

 

61 

บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซน็
เตอร์ จํากดั 

- คา่จดัการคอมพิวเตอร์  

- คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 

4,310 

147 

5,226 

210 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จํากัด ได้จดัตั 
งขึ 
นเพื*อเป็นศนูย์บริการคอมพิวเตอร์ให้บริการภายในกลุ่ม
บริษัท  บริษัทมีการกําหนดราคาคา่บริการระหว่างกนัโดยคํานวณจากต้นทนุเงินลงทนุและการดําเนินงานของ
บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซน็เตอร์ จํากดั และนําตวัเลขที*ได้มาจดัสรรเพื*อคดิค่าบริการตามปริมาณการใช้งาน
จริงของแตล่ะบริษัท บริษัท นํ 
าตาลทา่มะกา จํากดั 

 
 

 - คา่จดัการคอมพิวเตอร์ 

- คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 

2,018 

50 

1,692 

58 

บริษัท โรงงานนํ 
าตาลนิวกรุงไทย 
จํากดั 

 - คา่จดัการคอมพิวเตอร์ 

- คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 

2,995 

124 

3,731 

142 

 

 

 บริษัท นํ 
าตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากดั - คา่จดัการคอมพิวเตอร์ 

- คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 

1,735 

46 

1,372 

54 

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต - คา่จดัการคอมพวิเตอร์ 22 57 
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าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 

หน้า 89 

ผู้ซื 4อ / ผู้ รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื-อนไขที-
สาํคัญ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 
57 

31 ต.ค. 
56 

จํากดั 
บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรด
ดิ 
ง จํากดั 

- คา่จดัการคอมพวิเตอร์ 205 179 

บริษัท นํ 
าตาลสะหวนันะเขด จํากดั - คา่จดัการคอมพวิเตอร์ 531 444 

Koh Kong Sugar Industry Co., 
Ltd. 

- คา่จดัการคอมพวิเตอร์ 685 471 

Koh Kong Plantation Co., Ltd. - คา่จดัการคอมพวิเตอร์ 157 135 

บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัท สหมิตรเครื*องกล จํากดั 
(มหาชน) 

- คา่เคมีภณัฑ์และอะไหลเ่ครื*องจกัร  

- เจ้าหนี 
อื*น ได้แก่ คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 

6,424 

3,390 

7,328 

126 

บริษัทซื 
อเคมีภณัฑ์และอะไหลเ่ครื*องจกัรจากบริษัท สหมิตรเครื*องกล จํากดั (มหาชน) เพื*อใช้ในการผลิตนํ 
าตาล 
บริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคาขายกับคู่ค้ารายอื*น ผลปรากฏว่าราคาขายของบริษัทสหมิตรเครื*องกล จํากัด 
(มหาชน) ตํ*ากว่า 

 
บริษัท นํ 
าตาลทา่มะกา จํากดั 
 
 

- คา่เคมีภณัฑ์และอะไหลเ่ครื*องจกัร  

- เจ้าหนี 
อื*น ได้แก่ คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 

- 

- 

1,546 

1,406 

บริษัท โรงงานนํ 
าตาลนิวกรุงไทย 
จํากดั 

- คา่เคมีภณัฑ์และอะไหลเ่ครื*องจกัร  
 

- 24 
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12.1.2. ค่าเช่าพื 4นที- (สาํหรับปี สิ 4นสุดวันที- 31 ตุลาคม 2557 และ 2556)  

 
ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการที-สําคัญ มูลค่าของรายการ (พันบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 57 31 ต.ค. 56 

บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  บริษัท อ่อนนชุก่อสร้าง จํากดั เช่าพื 
นที*สํานกังาน  202.84 ตารางเมตร 
และที*จอดรถ  ตารางเมตรละ 300 และ 250 บาท ตามลําดบั  
ตอ่สญัญาทกุ 1 ปี (01/09/57-31/08/58) 

730 619 บริษัทให้พื 
นที*เช่าแก่บริษัทในกลุม่เป็นระยะเวลานานแล้ว 
เนื*องจากต้องการให้บริษัทในกลุม่ตั 
งสํานกังานในพื 
นที*
เดียวกนั เพื*อสะดวกในการบริหารจดัการ โดยคดิคา่เช่า
ตามราคาตลาดและมีเงื*อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
ทั*วไป ณ วนัที*เริ*มทําสญัญาเช่าครั 
งแรก โดยเงื*อนไขตา่งๆ
ที*เกี*ยวกบัการเช่าพื 
นที*และทรัพย์สนิได้กําหนดให้เป็นไป
ตามสญัญาที*ตกลงร่วมกนัโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทเป็นสําคญั 

บริษัท ราชาเซรามิค จํากดั เช่าพื 
นที*สํานกังาน 495.54 ตารางเมตร 
และที*จอดรถ  ตารางเมตรละ 300 และ 242 บาท ตามลําดบั
ตอ่สญัญาทกุ 1 ปี (01/01/57 - 31/12/57) 

1727 1,440 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอทีเซน็เตอร์ 
จํากดั 

เช่าพื 
นที*สํานกังาน 432.62 และ 202.84 ตารางเมตร 
ตามลําดบั และที*จอดรถ ตารางเมตรละ 300 และ 200 บาท 
ตามลําดบั ตอ่สญัญาทกุ 1 ปี (01/08/57 – 30/07/58) 

896 609 

บริษัท อมาโก้ จํากดั เช่าที*ดนิ 536 ตารางเมตร ราคา 1,996 บาทตอ่เดือน อายุ
สญัญา 20 ปี (01/02/47-31/01/67) ราคาปรับขึ 
น 10 % ทกุๆ 
3 ปี  

23 23 

บริษัท เค เค วู้ด อินดสัตรี จํากดั เช่าที*ดนิ 1,728 ตารางวา ราคา 99,220 และ 90,200 บาทตอ่
ปี ตามลําดบั ตอ่สญัญาทกุ 3 ปี (15/01/57-14/01/60) ราคา
ปรับขึ 
น 10 % ทกุๆ 3 ปี 

97 90 

บริษัท นํ 
าตาลทา่มะกา จํากดั บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ 
ง 
จํากดั 

เช่าพื 
นที*สํานกังาน พร้อมเฟอนิเจอร์ 30.00 ตารางเมตร  
ตารางเมตรละ 300 บาท ตอ่สญัญา ทกุ1 ปี (01/09/57-
31/08/58) 

108 108 บริษัทให้พื 
นที*เช่าแก่บริษัทในกลุม่เป็นระยะเวลานานแล้ว 
เนื*องจากต้องการให้บริษัทในกลุม่ตั 
งสํานกังานในพื 
นที*
เดียวกนั เพื*อสะดวกในการบริหารจดัการ โดยคดิคา่เช่า
ตามราคาตลาด และมีเงื*อนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
ทั*วไป ณวนัที*เริ*มทําสญัญาเช่าครั 
งแรก โดยเงื*อนไขตา่งๆ
ที*เกี*ยวกบัการเช่าพื 
นที*และทรัพย์สนิได้กําหนดให้เป็นไป
ตามสญัญาที*ตกลงร่วมกนัโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทเป็นสําคญัของบริษัทเป็นสําคญั 
 
 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 

หน้า 91 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการที-สําคัญ มูลค่าของรายการ (พันบาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 
31 ต.ค. 57 31 ต.ค. 56 

 

บริษัท แชมเปี
ยนเฟอร์เมนเตชั*น จํากดั บริษัท นํ 
าตาลทา่มะกา จํากดั คา่เช่าที*ดนิ  270 ไร่ ราคาไร่ละ 740 บาท ตอ่สญัญาทกุ 3 ปี 
(04/08/56 - 03/08/59) 

200 163 บริษัท นํ 
าตาลทา่มะกา จํากดั เช่าที*ดนิของบริษัท แชม
เปี
ยนฟอร์เมนเตชั*น จํากดั เพื*อใช้เป็นแปลงทดลองปลกู
และวิจยัพนัธุ์อ้อย  ซึ*งคา่เช่าเป็นไปตามราคาที*ตกลง
ร่วมกนั 
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12.1.3. เงนิกู้ยมื / เงนิให้กู้ยมืระหว่างบริษัท บริษัทย่อยจากบริษัทย่อย บริษัทที-เกี-ยวข้องกนั (สาํหรับปี สิ 4นสุดวนัที- 31 ตุลาคม 2557 และ 2556)   

                  หน่วย : พนับาท 
 

สําหรับปี สิ 4นสุดวันที- 31 ตุลาคม 2557 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 56 

กู้เพิ-ม 
ระหว่างงวด 

ชําระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 57 

ดอกเบี 4ยจ่าย ความจําเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม 
จํากดั           

บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต
เทรดดิ 
ง จํากดั 

- 764,480 (764,480) - 7,014 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัดได้รับการสนบัสนนุทางการเงิน
ผ่านบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด ซึ*งเป็นบริษัทที*จดัตั 
งขึ 
น
ตามระเบียบข้อบงัคบัของราชการในเรื*องการส่งออกนํ 
าตาล โดย
บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด ทําหน้าที*เป็นบริษัทตวักลาง 
(ผู้กู้ ) ในการขอวงเงินสนิเชื*อเพื*อธุรกรรมการสง่ออกกับทางธนาคาร 
และปล่อยกู้ ต่อให้แก่โรงงานบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด 
โดยบริษัทประจวบอุตสาหกรรม จํากัด จะวางคํ 
าประกันเงินกู้ กับ
ธนาคารด้วยนํ 
าตาลที*จะสง่ออก และนําตั�วสญัญาใช้เงินมาวางเพื*อ
เป็นหลกัประกันที*บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ 
ง จํากัด  
ทั 
งนี 
หลกัประกันดงักล่าวครอบคลมุวงเงินสินเชื*อ และไม่มีการคิด
คา่ธรรมเนียมในการคํ 
าประกนัวงสนิเชื*อระหว่างกนั  
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                                  หน่วย : พนับาท 

สําหรับปี สิ 4นสุดวันที- 31 ตุลาคม 2556 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 55 

กู้เพิ-ม 
ระหว่างงวด 

ชําระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค 56 

ดอกเบี 4ยจ่าย ความจําเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จํากดั 
 
  
 

บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต 
เทรดดิ 
ง จํากดั 

- 657,020 (657,020) - 3,138 บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัดได้รับการสนับสนุนทาง
การเงินผ่านบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด ซึ*งเป็น
บริษัทที*จดัตั 
งขึ 
นตามระเบียบข้อบงัคบัของราชการในเรื*องการ
ส่งออกนํ 
าตาล โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด ทํา
หน้าที*เป็นบริษัทตวักลาง (ผู้ กู้ ) ในการขอวงเงินสินเชื*อเพื*อ
ธุรกรรมการส่งออกกับทางธนาคาร  และปล่อยกู้ ต่อให้แก่
โรงงานบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด  โดยบริษัท
ประจวบอตุสาหกรรม จํากดั จะวางคํ 
าประกนัเงินกู้กบัธนาคาร
ด้วยนํ 
าตาลที*จะส่งออก และนําตั�วสญัญาใช้เงินมาวางเพื*อ
เป็นหลักประกันที*บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ 
ง 
จํากดั  ทั 
งนี 
หลกัประกันดงักล่าวครอบคลมุวงเงินสินเชื*อ และ
ไม่มีการคดิคา่ธรรมเนียมในการคํ 
าประกนัวงสนิเชื*อระหว่างกนั 
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นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 
ที*ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเกี*ยวกบัรายการระหวา่งกนัดงันี 
 

 
กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหวา่งกนัของบริษัทในชว่งที*ผา่นมา และได้ให้ความเห็นวา่ เป็นรายการที*มี

ความจําเป็นและสมเหตสุมผลในการทํารายการ ซึ*งรายการที*เป็นรายการค้าตามปกติของการดําเนินธุรกิจนั 
น บริษัทได้กําหนด
ราคาตามราคาตลาด  
 
นโยบายการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

 
1. รายการค้าตามปกติของการดาํเนินธุรกิจ เช่น การใช้ทา่เรือและคลงัสนิค้าของบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ 
ล จํากดั 

(มหาชน) และการซื 
อขายนํ 
าตาลระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ย รายการดงักลา่วจะยงัคงมีอยู่ในอนาคต ซึ*งบริษัทจะ
ดําเนินการโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาํคญั และราคาที*คิดต้องเป็นไปตามราคาตลาด  

 
2. รายการเช่าพื 4นที-และทรัพย์สิน จะเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นราคาคา่เช่าที*เทา่กบัการให้บคุคลอื*นเช่า 

 
3. รายการซื 4อขายทรัพย์สินและเงนิลงทุน รายการซื 
อขายทรัพย์สนิและเงินลงทนุของบริษัท เป็นรายการเพิ*มทนุเพื*อ

รักษาสดัส่วนการถือหุ้นและการลงทนุเพื*อขยายธุรกิจปัจจุบนัที*มีอยู่และธุรกิจในอนาคต   ซึ*งนโยบายที*ซื 
อขาย
ทรัพย์สินระหว่างกนั  และการซื 
อขายเงินลงทนุระหว่างกนั จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั และจะ
กระทําเทา่ที*จําเป็นและเหมาะสม  

 
4. รายการกู้ยมืเงนิกับบุคคลที-อาจมีความขัดแย้ง การกู้ยืมเงินกบับคุคลที*อาจมีความขดัแย้ง บริษัทจะกระทําเทา่ที*

จําเป็นและเหมาะสม  โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาํคญั 
 

5. รายการพิเศษอื-นๆ เป็นรายการอื*นๆ นอกเหนือจากข้อ 1-4 
 

รายการระหวา่งกนัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยเกิดขึ 
นกบับคุคลที*อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสยี
หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื*นใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี*ยวกบัความ
จําเป็นและความเหมาะสมของรายการนั 
น ในกรณีที*คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่ง
กนัที*อาจเกิดขึ 
น บริษัทจะได้ให้ผู้ เชี*ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเกี*ยวกบัรายการระหวา่งกนั
ดงักลา่ว เพื*อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี 
 

ทั 
งนี 
 รายการระหวา่งกนัที*อาจเกิดขึ 
นในอนาคตนั 
น  คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัใิห้เป็นตามกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และข้อบงัคบั ประกาศ  คาํสั*ง  หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  รวมตลอด
ถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี*ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเกี*ยวโยงกนั  และการได้มาหรือจําหนา่ยทรัพย์สนิที*สาํคญั
ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย นอกจากนี 
 บริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตงุบการเงินที*ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (56-1) ในปีตอ่ๆไป 
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โครงสร้างการถอืหุ้นที-มีบุคคลที-อาจมีความขดัแย้งถอืหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 10 

 
จากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปัจจบุนั ที*บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมบางบริษัทยงัมีการถือหุ้นโดย

บคุคลที*อาจมีความขดัแย้งเกินกวา่ร้อยละ 10 นั 
นมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 
 
 

1. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ 
ล จํากดั (มหาชน) มีบคุคลที*อาจมีความขดัแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จํานวนร้อยละ 
38.36 โครงสร้างการถือหุ้นนี 
เกิดขึ 
นมานานแล้ว โดยที* นายประภาส ชุติมาวรพนัธ์และครอบครัว ได้เข้าไปถือ
หุ้นบริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ 
ล จํากดั (มหาชน) เป็นลกัษณะการลงทุนส่วนตวั และไม่ได้ถือแทนบริษัท ส่วน
บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ 
ล จํากดั (มหาชน) จํานวนร้อยละ 
23.82 และไม่มีนโยบายที*จะลงทุนเพิ*ม  ดงันั 
นจึงไม่สามารถที*จะปรับโครงสร้างได้และมิได้ให้กรรมการของ
บริษัทขายหุ้นนั 
นให้กับบริษัท (ทั 
งนี 
 การที*กรรมการของบริษัทซื 
อหุ้ นในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ 
ล จํากัด 
(มหาชน) เป็นการลงทุนส่วนตัว ไม่เกี*ยวข้องกับบริษัท) นอกจากนี 
 ผู้ ถือหุ้นและกรรมการไม่มีแรงจูงใจที*จะ
กระทําการใดๆ เพื*อถ่ายเทผลประโยชน์ไปที*บริษัทใดบริษัทหนึ*ง เนื*องจากผู้ ถือหุ้นและกรรมการสว่นใหญ่ของ
บริษัท ถือหุ้นในสดัส่วนมากกว่าบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ 
ล จํากัด (มหาชน) นอกจากนี 
ในบริษัท ไทยชูการ์ 
เทอร์มิเนิ 
ลจํากดั (มหาชน) ซึ*งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ยงัมีกรรมการอีกหลาย
ท่านที*มาจากบริษัทนํ 
าตาลอื*นๆ ดงันั 
น จึงมีการคานอํานาจกันภายในอยู่แล้วในทั 
ง 2 บริษัท ทําให้การทํา
รายการระหวา่งบริษัทและบริษัทไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ 
ล จํากดั (มหาชน) เป็นไปตามราคาและกลไกทางการตลาด 
ซึ*งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุกบัทั 
งสอง บริษัท 

 
2. บริษัท แชมเปี
ยนเฟอร์เมนเตชั*น จํากดั มีบคุคลที*อาจมีความขดัแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จํานวนร้อยละ 18.00  

ผู้ ถือหุ้นใหญ่อื*น ได้แก่กลุม่นกัธุรกิจชาวไต้หวนั ทั 
งนี 
 บริษัท แชมเปี
ยนเฟอร์เมนเตชั*น จํากดั เดิมมิได้มีธุรกรรม
อะไรยกเว้นมีที*ดินให้เช่า ต่อมาในปลายปี 2547 บริษัท แชมเปี
ยนเฟอร์เมนเตชั*น จํากดั ได้เข้าลงทุนในธุรกิจ
แป้งมนัซึ*งเป็นธุรกิจที*ไมเ่กี*ยวข้องกบัธุรกิจนํ 
าตาล โดยลงทนุเพื*อหวงัผลตอบแทนให้รูปเงินปันผล ในอนาคต  

 
จะเห็นได้ว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบนัที*บางบริษัทยงัมีการถือหุ้นโดยบุคคลที*อาจมี

ความขดัแย้งเกินกวา่ร้อยละ 10 นั 
น เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต ซึ*งในปัจจุบนับริษัทพยายามที*จะปรับโครงสร้างให้มีความ
ขดัแย้งกันน้อยที*สดุ ทั 
งนี 
 บริษัทมีนโยบายเกี*ยวกับการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต โดยบริษัทจะเข้าลงทุน
โดยตรงด้วยตวัเอง และไมใ่ห้บคุคลที*อาจมีความขดัแย้งเข้าถือหุ้นในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมเกินกวา่ที*กําหนดเว้นแต่จะกระทํา
เทา่ที*จําเป็นและเหมาะสม และคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาํคญั  นอกจากนี 
 บคุคลที*อาจมีความขดัแย้งจะไมเ่ข้าถือหุ้น
หรือลงทนุในธุรกิจที*จะทําให้เกิดความขดัแย้งกบัทางบริษัท หรือธุรกิจที*มีลกัษณะเป็นการแขง่ขนักบับริษัท 
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13. ข้อมูลการเงนิที�สาํคัญ 
   

รอบบญัชีของบริษัทเริ*มวนัที* 1 พฤศจิกายน และสิ 
นสดุวนัที* 31 ตลุาคม ของทกุปี 
 
13.1) รายงานของผู้สอบบัญช ี

 

1) ผู้สอบบญัชี 
ปี 2555   นางสาววมิลพร บณุยษัเฐียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4067 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 
ปี 2556   นางสาววมิลพร บณุยษัเฐียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4067 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 
ปี 2557   นางสาววมิลพร บณุยษัเฐียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4067 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

 
2) สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีในระยะ 3 ปีที*ผา่นมา 

 
ปี 2555  ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไมม่ีเงื*อนไข 

โดยอธิบายเพิ*มเติมเกี*ยวกบัขอบเขตความรับผิดชอบในการตรวจสอบ  ซึ*งผู้ตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัทยอ่ยสามแหง่ในตา่งประเทศและหกแหง่ในประเทศ ซึ*งได้รวมอยูใ่น  งบการเงินรวมสาํหรับปี
สิ 
นสดุวนัที* 31 ตลุาคม 2555 นี 
 งบการเงินของบริษัทย่อยดงักลา่วแสดงยอดสินทรัพย์รวม ณ วนัที* 31 ตลุาคม 
2555 จํานวน 7,321.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.72 ของสินทรัพย์รวม ยอดรายได้รวมสําหรับปีสิ 
นสดุวนัที* 
31 ตุลาคม 2555 จํานวน 3,737.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.83 ของรายได้รวม และ 
มีขาดทนุสทุธิรวมสําหรับปีสิ 
นสดุวนัที* 31 ตลุาคม 2555 จํานวน 322.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.02 ของ
กําไรสทุธิรวม งบการเงินของบริษัทย่อยดงักลา่วได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอื*น การเสนอรายงานของผู้สอบ
บัญชีในส่วนที*เกี*ยวข้องกับจํานวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษัทย่อยดังกล่าวในงบการเงินรวม ถือตาม
รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื*น 
 
ปี 2556  ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไมม่ีเงื*อนไข 
ปี 2557  ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไมม่ีเงื*อนไข 
 

13.2) สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทย่อย และหลักเกณฑ์ในการทาํงบการเงนิรวม 
 
(รายละเอียดของงบการเงินทั 
งหมดนี 
สามารถศกึษาได้จากงบการเงิน ซึ*งงบการเงินปี 2556 เป็นงบปรับปรุงเพื*อใช้ในการ
เปรียบเทียบ) 
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 งบการเงินปี 2555 งบการเงินปี 2556 และงบการเงินปี 2557 ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยจํานวนทั 
งสิ 
น 14 แหง่ (ไม่
รวมบริษัทยอ่ย ของบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิ 
ล จํากดั (มหาชน))  
 
ตารางที� 13.1: แสดงสัดส่วนการถอืหุ้นของบริษัททางตรงและทางอ้อม 

 
 อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
 2555 2556 2557 
บริษัท นํ 
าตาลทา่มะกา จํากดั 90.21 90.21 90.21 
บริษัท โรงงานนํ 
าตาลนิวกรุงไทย จํากดั 95.78 95.78 95.78 
บริษัท นํ 
าตาลนิวกว้างสุ้นหล ีจํากดั 98.61 98.61 98.61 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากดั 80.31 91.02 91.02 
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ 
ง จํากดั 79.55 79.55 79.55 
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จํากดั* 100.00 100.00 100.00 
บริษัท โรงไฟฟ้านํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั 100.00 100.00 100.00 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากดั 100.00 100.00 100.00 
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิ 
ง จํากดั 100.00 100.00 100.00 
บริษัท นํ 
าตาลสะหวนันะเขด จํากดั 98.49 98.49 98.49 
บริษัท Koh Kong Plantation จํากดั** 70.00 80.00 80.00 
บริษัท Koh Kong Sugar Industry จํากดั 70.00 80.00 80.00 
บริษัท Wynn In Trading จํากดั 100.00 100.00 100.00 
บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ 
ล จํากดั (มหาชน)*** 23.82 23.82 23.82 
 
หมายเหต ุ
* ชื*อเดมิ บริษัท เคเอสแอล เคมี จํากดั 
** ถือทางอ้อมผา่น บริษัท Wynn In Trading จํากดั 
*** อยา่งไรก็ตาม ในบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มเินิ 
ล จํากดั (มหาชน)  บริษัทยอ่ยซึ*งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ชื*อยอ่ TSTE มีบริษัทยอ่ยของบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มินลั จํากดั (มหาชน) อีก 5 บริษัท ได้แก่  
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากดั  ทําธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ อตัราการถือหุ้นรวมทั 
งทางตรงและทางอ้อม 23.11%  
บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมนํ 
ามนั จํากดั ทําธุรกิจซื 
อ-ขาย ให้เชา่ และพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงกลั*น
นํ 
ามนัปาล์ม อตัราการถือหุ้นรวมทั 
งทางตรงและทางอ้อม 28.48% 
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากดั (มหาชน) ทําธุรกิจให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลติแป้งสาล ีอตัราการถือหุ้นรวมทั 
ง
ทางตรงและทางอ้อม 16.59% เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ชื*อยอ่ TMILL 
บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั ทําธุรกิจรับฝากและขนถา่ยสนิค้า อตัราการถือหุ้นรวมทั 
งทางตรงและทางอ้อม 19.30% 
บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสติกส์ จํากดั ทําธุรกิจให้บริการขนสง่ บริการรักษาความปลอดภยั และโรงงานผลติถงุกระสอบ
พลาสติก  อตัราการถือหุ้นรวมทั 
งทางตรงและทางอ้อม 30.58% 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 98   
 

รายละเอียดสามารถดไูด้จากข้อมลูบริษัทจดทะเบียน  บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ 
ล จํากดั (มหาชน) (TSTE) และ บริษัท ที 
เอส ฟลาวมิลล์ จํากดั (มหาชน) (TMILL) 
 
13.3) งบกาํไรขาดทุน 

 
ในภาพรวม ปี 2557 บริษัท มีรายได้จากการดําเนินงานรวมทั 
งสิ 
น 19,185 ล้านบาท เพิ*มขึ 
นจากปีที*ผ่านมา ร้อย

ละ 1 โดยรายได้จะมาจากรายได้จากการขาย 18,728 ล้านบาท และรายได้จากการบริการ 457 ล้านบาท บริษัทมีต้นทนุ
รวมทั 
งสิ 
น 14,440 ล้านบาท ลดลงจากปีที*ผ่านมาร้อยละ 3 และมีรายได้อื*น ๆ 447 ล้านบาท รวมบริษัทมีกําไรก่อนหกั
คา่ใช้จ่ายทั 
งสิ 
น 5,191 ล้านบาท เพิ*มขึ 
นร้อยละ 9 เมื*อเทียบกบัปีที*ผา่นมา 
    

ในส่วนของค่าใช้จ่ายขายและบริหาร   บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 623 ล้านบาท เพิ*มขึ 
นร้อยละ 31 และมี
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 644 ล้านบาท เพิ*มขึ 
นร้อยละ 7 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 193 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมกองทนุ 992
ล้านบาท ทําให้บริษัทมีกําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,740 ล้านบาท เพิ*มขึ 
นร้อยละ 11 

 
ในปี 2557 บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน 834 ล้านบาท เพิ*มขึ 
นร้อยละ 24 และภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล 109 ล้าน

บาท หกัผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 159 ล้านบาท สง่ผลให้กําไรสทุธิในสว่นของบริษัท ลดลงร้อยละ 3 จากปีที*ผ่านมาที* 1,676 ล้าน
บาท ลดลงเป็น 1,626 ล้านบาทในปี 2557 
 
ตารางที� 13.2 : แสดงงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัท และบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

งบกําไรขาดทนุโดยสรุป 2557 2556 % 2555

ลา้นบาท เปลี�ยนแปลง

รายไดจ้ากการดําเนนิงาน 19,185        18,941        1% 22,212        

ตน้ทนุจากการดําเนนิงาน (14,440)      (14,961)      -3% (16,479)      

กําไรข ั�นตน้ 4,744          3,980          19% 5,734          

รายไดอ้นื ๆ 447              777              -42% 493              

กําไรก่อนหกัค่าใชจ้่าย 5,191          4,756          9% 6,226          

ค่าใชจ้่ายในการขาย (623)            (474)            31% (535)            

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (644)            (603)            7% (701)            

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (193)            (182)            6% (163)            

ค่าธรรมเนยีมกองทนุ (992)            (1,033)         -4% (1,064)         

ขาดทนุจากสญัญาซื�อขายล่วงหนา้

รวมค่าใชจ้่าย (2,451)         (2,292)         7% (2,463)         

กําไรก่อนตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 2,740          2,464          11% 3,763          

ตน้ทนุทางการเงนิ (834)            (672)            24% (556)            

ส่วนแบ่งกําไรบรษิทัร่วม (11)              (0)                (8)                

ภาษเีงนิได้ (109)            (132)            -17% (726)            

ผูถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยและอื�น ๆ (159)            16               (118)            

กําไรสุทธ ิ 1,626          1,676          -3% 2,354          

กําไรสุทธติ่อหุน้ 0.97            1.01            -4% 1.50            

อตัรากําไรข ั�นตน้ 24.73% 21.01% 25.81%

อตัรากําไรสุทธ ิ 8.48% 8.85% 10.60%  
  

เมื*อพิจารณาในสว่นของโครงสร้างรายได้จากการดาํเนินงานทั 
งสิ 
น 19,185 ล้านบาท  บริษัทมีรายได้จากการ
ขายนํ 
าตาลและกากนํ 
าตาล 13,344 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้ทั 
งหมด   รายได้จากการขายเอทานอลและ
เบนซิน 2,391 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้ทั 
งหมด รายได้จากการขายไฟฟ้า ที*ซึ*งโรงไฟฟ้าของบริษัทจําหนา่ย
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ไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติตามสญัญาซื 
อขายไฟฟ้า จํานวน 1,141 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 รายได้จากการขายแป้ง
สาล ี นํ 
ามนัปาล์ม และกระสอบ 1,161 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 รายได้ที*เหลอืจะเป็นรายได้จากการขายปุ๋ ย รายได้จาก
งานบริการ และรายได้อื*นๆ 
 
ตารางที� 13.3 : โครงสร้างรายได้ของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง 
 

โครงสรา้งรายไดจ้ากการดําเนนิงาน 2557 2556 % 2555

ลา้นบาท เปลี�ยนแปลง

รายไดจ้ากการดําเนนิงาน

รายไดจ้ากการขายนํ �าตาล 13,154        69% 12,408        66% 6% 15,494        70%

รายไดจ้ากการขายกากนํ �าตาล 190             1% 30               0% 528% 146             1%

รายไดอ้ื�น ๆ จากขายนํ �าตาล 136             1% 83               0% 65% 187             1%

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 1,141          6% 1,029          5% 11% 860             4%

รายไดจ้ากการขายเอทานอลและเบนซนิ 2,391          12% 2,344          12% 2% 1,818          8%

รายไดจ้ากการขายปุ๋ ย 28               0% 11               0% 145% 3                  0%

รายไดจ้ากการขายขา้วสาล ีนํ �ามนั กระสอบ 1,161          6% 2,142          11% -46% 2,761          12%

รายไดจ้ากงานบรกิาร 466             2% 355             2% 31% 336             2%

รายไดอ้ื�นๆ จากการดําเนนิงาน 518             3% 540             3% -4% 607             3%

รวม 19,185        100% 18,941        100% 1% 22,212        100%

รายไดอ้ื�น ๆ

รายไดค้่าเช่า 47               10% 53               7% -11% 54               11%

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า (Non-Firm) 43               10% 35               5% 22% 42               9%

กําไรจากขายสนิทรพัยแ์ละเงนิลงทนุ 16               4% 18               2% -9% 33               7%

กําไรจากตราสารอนุพนัธ ์ 57               13% 246             32% -77% 121             25%

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน -              0% 183             24% -100% 28               6%

รายไดอ้ื�น ๆ 283             63% 242             31% 17% 216             44%

รวม 447             100% 777             100% -42% 493             100%  
 
 
13.4) งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
 
ตารางที� 13.4 : สรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 2557 2556 % 2555

ลา้นบาท เปลี�ยนแปลง

เงนิสดและเงนิลงทนุระยะส ั�น 256             212             21% 290             

ลูกหนี�การคา้ 1,657          881             88% 836             

ลูกหนี�ชาวไร่ 768             696             10% 755             

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ั�นแก่ชาวไร่ 1,234          1,027          20% 748             

ลูกหนี�ค่าออ้ยและค่าตอบแทนการผลติ -              -              n/a 39               

สนิคา้คงเหลอื 4,348          3,647          19% 3,493          

ตน้ทนุการเพาะปลูกออ้ยรอตดับญัช ี 543             480             13% 570             

ท ี�ดนิ อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 27,088        25,138        8% 21,424        

สนิทรพัยท์ ี�ไม่ไดใ้ชดํ้าเนนิงาน -              -              n/a 289             

รวมสนิทรพัย ์ 40,134        36,017        11% 29,617        

หนี�สนิหมุนเวยีน 14,322        13,466        6% 12,323        

หนี�สนิไม่หมุนเวยีน 10,979        8,848          24% 5,262          

รวมหนี�สนิ 25,301        22,315        13% 17,585        

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 14,833        13,703        8% 12,032        

มูลค่าตามบญัชตี่อหุน้ 7.93            7.35            6.19            

อตัราส่วนหนี�ต่อทนุ 1.71            1.63            1.46            

อตัราส่วนหนี�สนิท ี�มดีอกเบ ี�ยต่อทนุ 1.48            1.39            1.17             
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ในปี 2557 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 40,134 ล้านบาท เพิ*มขึ 
นร้อยละ 11 เมื*อเทียบกบัปี 2556 ที* 36,017 ล้านบาท  
เพิ*มขึ 
นเนื*องจาก (1) การลงทนุใน ที*ดิน อาคารและอปุกรณ์เพิ*มขึ 
น ซึ*งสว่นหนึ*ง มาจากการลงทนุในโครงการขยายกําลงั
การผลติกระแสไฟฟ้า และปรับปรุงโรงงานนํ 
าตาลเพื*อเพิ*มความสามารถในการหีบอ้อย ที*อําเภอนํ 
าพอง จงัหวดัขอนแก่น 
(2) การที*บริษัทมีการขยายกําลงัการหีบอ้อยเพิ*มขึ 
น  สง่ผลให้มีการปลอ่ยสนิเชื*อให้แก่เกษตรกรเพื*อสง่เสริมการเพาะปลกู
อ้อยมากขึ 
น  เกิดลกูหนี 
ชาวไร่เพิ*มขึ 
น  (3) ในปีที*ผา่นมาลกูค้ารับมอบนํ 
าตาลลา่ช้ากวา่ปกติ สง่ผลให้มีสนิค้าคงเหลอืปลาย
งวดสงูขึ 
น  โดยสนิทรัพย์ที*เพิ*มขึ 
นดงักลา่ว บริษัทมีการใช้วงเงินสนิเชื*อจากสถาบนัการเงิน และการออกตราสารหนี 
 สง่ผล
ให้หนี 
สนิรวมเพิ*มขึ 
นร้อยละ 13 จาก 22,315 ล้านบาท ในปี 2556  เป็น 25,301 ล้านบาท จึงสง่ผลให้อตัราหนี 
สนิตอ่ทนุ
เพิ*มขึ 
นจาก 1.63 เทา่ในปี 2556 เป็น 1.71 เทา่ และอตัราหนี 
สนิที*มีภาระดอกเบี 
ยตอ่ทนุเพิ*มขึ 
นจาก 1.39 เทา่ในปี 2556 
เป็น 1.48 เทา่ 

 
13.5) งบกระแสเงนิสด 
 
ตารางที� 13.5 : แสดงงบกระแสเงนิสดของบริษัท เปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 2557 2556 % 2555

(ลา้นบาท) เปลี�ยนแปลง

กําไร + ค่าเสื�อม + รายการ Non Cash 3,875          3,370          15% 4,781          

เปลี�ยนแปลงใน Working Capital (2,278)         (1,604)         (1,070)         

       from Operating Activitiesกระแสเงนิสดจากการดําเนนิงาน 1,598          1,766          -10% 3,711          

ลงทนุในท ี�ดนิ อาคาร เคร ื�องจกัร (สุทธ)ิ (2,650)         (4,242)         -38% (4,249)         

       from Investing Activitiesกระแสเงนิสดจากการลงทนุ (3,195)         (6,294)         -49% (4,415)         

       from Financing Activitiesกระแสเงนิสดจากการจดัหาเงนิ 1,708          4,431          -61% 709             

เงนิสดเปลี�ยนแปลง 57               (91)              9                  

เงนิสดปลายงวด 256             199             289             

EBIT 2,740          2,464          11% 3,763          

Depreciation 1,131          950             19% 833             

EBITDA 3,871          3,414          13% 4,596           
 

 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงานก่อนการเปลี*ยนแปลงใน
สนิทรัพย์และหนี 
สนิดําเนินงานเข้ามาทั 
งสิ 
น 3,875 ล้านบาท   เพิ*มขึ 
นจากปี 2556 ร้อยละ 15 อย่างไรก็ตามสืบเนื*องจาก
ลกูหนี 
ชาวไร่อ้อยที*เพิ*มขึ 
น และสินค้าคงเหลือสงูขึ 
น เมื*อเทียบกบัปีที*ผ่านมา  สง่ผลให้ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมี
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 1,598 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2556  
 

ในสว่นกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ บริษัทและบริษัทย่อย มีการจ่ายเงินจากกิจกรรมการลงทนุ (สทุธิ) 
ทั 
งหมด 3,195 ล้านบาท โดย 2,650 ล้านบาท เป็นการลงทนุในที*ดิน อาคาร เครื*องจกัร (สทุธิ) ซึ*งสว่นใหญ่เกิดจากการ
ลงทนุใน โครงการขยายกําลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า และปรับปรุงโรงงานนํ 
าตาลเพื*อเพิ*มความสามารถในการหีบอ้อย ที*
อําเภอนํ 
าพอง จงัหวดัขอนแก่น 

 
ในกิจกรรมการจดัหาเงิน  บริษัทและบริษัทยอ่ย ได้รับเงินสดสทุธิมาทั 
งหมด 1,708 ล้านบาท ซึ*งมาจากการกู้ เงิน

ระยะสั 
น การออกตราสารหนี 
 และการใช้วงเงินสนิเชื*อระยะยาวในโครงการตา่งๆ 
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13.6) อัตราส่วนทางการเงนิ 
 
ตารางที� 13.6 : แสดงอัตราส่วนทางการเงนิ เปรียบเทียบ3 ปีย้อนหลัง 
 

อตัราส่วนทางการเงนิ 2557 2556 2555

(ลา้นบาท)

Short term liquidity ratios

Current Ratio 0.58               0.47               0.49               

       from Operating ActivitiesAcid Test Ratio 0.26               0.19               0.19               

Collection period 32                 23                 19                 

Days of inventory 100                87                 75                 

Capital Structure and Solvency ratios

D/E Ratio 1.71               1.63               1.46               

IBD/E Ratio 1.48               1.39               1.17               

       from Operating ActivitiesLTD to equity 0.69               0.57               0.42               

Times interest earned 3.28               3.67               6.76               

Return on Investment ratios

ROA 7% 7% 13%

       from Operating ActivitiesROE 11% 12% 20%

Operating performance ratios

Gross Profit Ratio 25% 21% 26%

       from Operating ActivitiesOperating Profits to sales 14% 13% 17%

Pretax profit to sales 10% 9% 14%

Net income to Sales 8% 9% 11%

Asset Utilization ratios

Sales to cash 84.38             77.6               77.9               

       from Operating ActivitiesSales to accounts receivables 11.13             15.4               18.9               

Sales to inventory 4.80               5.3                6.6                

Sales to fixed assets 0.73               0.8                1.2                

Sales to total assets 0.50               0.6                0.8                

Market Measures

Book Value per Share 7.93               7.35               6.54               

Earning Per Share 1.00               1.01               1.50                
 

จะเห็นได้วา่จากปี 2557 อตัราสว่นทางการเงิน ในสว่น ของ Liquidity ที*เป็นสว่นของ Current Ratio และ Acid 
Test Ratio ปรับตวัดีขึ 
น สบืเนื*องจากบริษัทอยูร่ะหวา่งเปลี*ยนแปลงโครงสร้างเงินกู้  โดยใช้เงินกู้ ระยะยาวเพิ*มขึ 
น เนื*องจาก
ที*ผา่นมาบริษัทได้บริหารเงินโดยใช้วงเงินสนิเชื*อระยะสั 
นมาหมนุเวียนในการลงทนุโครงการก่อน จากนั 
นเมื*อถึงกําหนด
ระยะเวลาตามสญัญาเงินกู้ ระยะยาว ทางบริษัทจงึเปลี*ยนมาใช้วงเงินสนิเชื*อระยะยาวแทน การกระทําดงักลา่วเป็นการ
บริหารเงินเพื*อลดภาระดอกเบี 
ยเงินกู้ลง แตทํ่าให้อตัราสว่นทางการเงินในสว่นของ Current Ratio และ Acid Test Ratio 
ลดลงเช่นกนั 

 
สาํหรับอตัราสว่นที*เกี*ยวกบัหนี 
สนิ   จะเห็นได้วา่ทั 
ง D/E Ratio, IBD/E Ratio และ LTD to equity เพิ*มขึ 
น 

สบืเนื*องจากการใช้เงินในการลงทนุโครงการขยายกําลงัผลติ และความต้องการเงินทนุหมนุเวยีนเพิ*มขึ 
น จากการปลอ่ย
สนิเชื*อสง่เสริมชาวไร่ และการมีระดบัสนิค้าคงเหลอืที*สงูขึ 
น เนื*องจากผู้ซื 
อรับสนิค้าลา่ช้ากวา่ปกต ิ

 
ในสว่นของความสามารถในการทํากําไรจะเห็นได้วา่ ROE ปรับตวัลดลงเลก็น้อย จากผลประกอบการของปีนี 
ที*

ลดลงเลก็น้อย อยา่งไรก็ดี ROA คอ่นข้างทรงตวั สบืเนื*องโครงการตา่งๆที*ได้ลงทนุไปแล้วได้เริ*มดาํเนินงาน  
 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 102   
 

14. การวเิคราะห์ และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
    

ในปี 2557 บริษัทมีผลกําไรสทุธิ 1,626 ล้านบาท และเมื*อเทียบกับผลประกอบการของปีที*ผ่านมาที*มีผลกําไร
สทุธิ 1,676 ล้านบาท บริษัทมีผลกําไรสทุธิลดลง 50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3  โดย 

 
ในสว่นของรายได้จากการขายและการให้บริการ เพิ*มขึ 
นร้อยละ 1 จาก 18,941 ล้านบาท เป็น 19,185 ล้านบาท 

ถึงแม้ว่าราคานํ 
าตาลตลาดโลกจะลดลง แต่ สืบเนื*องจากปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษัทฯ เพิ*มขึ 
นจาก 8.02 ล้านตนั เป็น 
8.72 ล้านตนั สง่ผลให้ บริษัทยงัคงรักษารายได้เพิ*มขึ 
นจากปีที*ผา่นมาเลก็น้อย 

 
ต้นทุนขายและการให้บริการ  ลดลงร้อยละ 3 จาก 14,961 ล้านบาท เป็น 14,440 ล้านบาท สืบเนื*องจาก

ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ 
นเมื*อเทียบกบัปีที*ผ่านมา ส่งผลให้กําไรขั 
นต้น เพิ*มขึ 
น ร้อยละ 19 จาก 3,980 ล้านบาท เป็น 
4,744 ล้านบาท 

 
รายได้อื*น ๆ ลดลง สบืเนื*องจาก ในปี 2556 บริษัทมีกําไรจากอตัราแลกเปลี*ยน 183 ล้านบาท และ กําไรจากการ

ป้องกนัความเสี*ยงราคานํ 
าตาล 245 ล้านบาท ซึ*งเกิดจากความผนัผวนของราคานํ 
าตาลค่อนข้างมาก สว่นในปี 2557 มี
ความผนัผวนของราคานํ 
าตาลน้อยกวา่ สง่ผลให้บริษัทมีกําไรจากการป้องกนัความเสี*ยงลดลงเหลอื 57 ล้านบาท 

 
ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  จะประกอบด้วย 3 สว่นหลกั คือ  

(1) คา่ใช้จา่ยในการขายเพิ*มขึ 
น ร้อยละ 31  เนื*องมาจากยอดขายนํ 
าตาลจาก 720,318 ตนัในปี 2556 เป็น 
836,701 ตนัในปี 2557 และในปี 2557  ลกูค้ามกีารรับมอบนํ 
าตาลลา่ช้ากวา่ปกติ  สง่ผลให้บริษัทมีคา่ใช้จ่าย
การจดัเก็บนํ 
าตาลเพิ*มขึ 
น 
 

(2) คา่ใช้จา่ยในการบริหาร เพิ*มขึ 
นร้อยละ 7 จาก 603 ล้านบาท เป็น 644 ล้านบาท  
 

(3) คา่ธรรมเนียมกองทนุ เป็นเงินนําสง่เข้ากองทนุอ้อยและนํ 
าตาลทราย โดยมวีตัถปุระสงค์เพื*อสร้างเสถียรภาพ
ให้กบัอตุสาหกรรมอ้อยและนํ 
าตาลทราย  เงินนําสง่ดงักลา่วจะประกอบด้วย 2 สว่นคือ สว่นที*หนึ*งคือเงินจากการ
ปรับราคานํ 
าตาลภายในประเทศ 5 บาทตอ่กิโลกรัม ซึ*งเริ*มปรับเมื*อกลางปี 2551 และสว่นที*สองคอืสว่นตา่งจาก
การปรับราคานํ 
าตาล จากการที*แตเ่ดิม ราคาควบคมุเป็นราคาที*รวมภาษีมลูคา่เพิ*ม  แตปั่จจบุนัราคาควบคมุเป็น
ราคาที*ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ*ม มตคิณะรัฐมนตรีจึงให้นําสว่นตา่งที*เพิ*มขึ 
น สง่เข้าไปให้กบักองทนุอ้อยและนํ 
าตาล
ทราย   คา่ธรรมเนียมกองทนุดงักลา่วจะอิงกบัยอดขายนํ 
าตาลภายในประเทศ ซึ*งในปี 2557 คา่ธรรมเนียม
กองทนุลดลง เนื*องจาก ปริมาณขายนํ 
าตาลภายในประเทศ ลดลงจาก 192,331 ตนัในปี 2556 เหลอื 177,057 
ตนัในปี 2557 
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 ในสว่นของต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบคุคลนั 
น ภาระดอกเบี 
ยที*เพิ*มขึ 
นจากการลงทนุในโครงการตา่งๆ 
และลกูค้ารับมอบนํ 
าตาลลา่ช้ากวา่ปกติ  ทําให้ต้นทนุการเงินปรับตวัเพิ*มขึ 
นร้อยละ 24 สว่นภาษีที*ลดลง เนื*องจากผล
ประกอบการสว่นใหญ่ในปีนี 
มาจากธุรกิจที*ได้รับลดหยอ่นภาษีโดย สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

 ด้วยเหตผุลดงักลา่ว จงึสง่ผลให้ภาพรวม ปี 2557 กําไรสทุธิของบริษัทลดลง ร้อยละ 3 จาก 1,676 ล้านบาท เป็น 
1,626 ล้านบาท เมื*อเทียบกบัปี 2556 
 
ตารางที� 14.1 : ยอดขายนํ.าตาล เอทานอล(ไม่รวมเบนซิน) และไฟฟ้า 
 
ยอดขายและราคาขาย

ปรมิาณ ราคาเฉลี�ย จํานวนเงนิ ปรมิาณ ราคาเฉลี�ย จํานวนเงนิ ปรมิาณ ราคาเฉลี�ย จํานวนเงนิ
หน่วย บาทต่อหน่วย ลา้นบาท หน่วย บาทต่อหน่วย ลา้นบาท หน่วย บาทต่อหน่วย ลา้นบาท

นํ �าตาล 836,701    15,721         13,154     720,318    17,226         12,408     792,816    19,543         15,494     

เอทานอล (1,000 ลติร) 91,607      25.92           2,374       104,651    22.25           2,328       88,494      20.47           1,812       

ไฟฟ้า 324,099    3,520           1,141       301,136    3,416           1,029       267,452    3,215           860          

หมายเหตุ : นํ�าตาล หน่วย: ตัน ราคา: บาทต่อตัน เอทานอล หน่วย: 1,000 ลติร  ราคา: บาทต่อลติร   ไฟฟ้า หน่วย: MW-hr ราคา: บาทต่อ MW-hr

25552557 2556

 
 

สําหรับแนวโน้มของธุรกิจในปี 2558 นั 
น  บริษัทคาดว่า ผลการดําเนินงานในธุรกิจนํ 
าตาลจะทรงตวั  แม้ว่า
ปริมาณการผลติที*คาดวา่จะเพิ*มขึ 
นจากโครงการลงทนุโรงงานนํ 
าตาลใหม ่และ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ที*
บริษัทได้ลงทนุไว้ในช่วงที*ผา่นมาจะเริ*มดําเนินการ  แต่ราคาขายนํ 
าตาลในตลาดโลก มีการปรับตวัลดลงเมื*อเทียบกบัปีที*
ผ่านมา ทั 
งนี 
เนื*องจากเศรษฐกิจโลกที*ผนัผวนสง่ผลต่อราคาสินค้าโภคภณัฑ์เกือบทกุประเภท อย่างไรก็ตามการปรับตวั
ลดลงของนํ 
าตาล ส่วนหนึ*งได้ถูกชดเชยจากค่าเงินบาทที*อ่อนตัวลงเมื*อเทียบ USD  อีกทั 
งภายใต้ระบบการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 70:30 การที*ราคานํ 
าตาลสง่ออกลดลง จะสง่ผลให้คา่อ้อยลดลงตาม ซึ*งทําให้ต้นทนุการผลติของบริษัทลดลง 
นอกจากนี 
ในปี 2558 บริษัทคาดวา่จะมีอ้อยเข้าหีบเพิ*มขึ 
น  จะทําให้บริษัทมีวตัถดุิบกากอ้อย เพื*อผลติกระแสไฟฟ้าเพิ*มขึ 
น  
และมีวตัถดุิบ กากนํ 
าตาล เพื*อผลติเอทานอลได้เต็มกําลงัการผลติ ซึ*งจะช่วยลดผลกระทบจากราคาขายนํ 
าตาลที*ลดลง 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนี 
แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารสงูสดุในสายงานบญัชี  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง
ครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมทํ่าให้ผู้ อื6นสาํคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที6ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั   นอกจากนี 
 ข้าพเจ้าขอรับรอง
วา่ 
 

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที6สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคญัเกี6ยวกบัฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน  และ กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย
แล้ว  

 
2. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูที6ดี เพื6อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูใน

สว่นที6เป็นสาระสาํคญัทั 
งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั 
งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิ
ตามระบบดงักลา่ว 

 
3. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที6ดี และควบคมุดูแลให้มีการปฏิบตัิตาม

ระบบดงักลา่ว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที6 31 ตลุาคม 2557 ตอ่ผู้สอบ
บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ6งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี6ยนแปลงที6สําคญัของระบบ
การควบคมุภายใน รวมทั 
งการกระทําที6มิชอบที6อาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

 
ในการนี 
 เพื6อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั 
งหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที6ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้า

ได้มอบหมายให้ นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ เป็นผู้ลงลายมือชื6อกํากบัเอกสารนี 
ไว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื6อ
ของ นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที6ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่ว
ข้างต้น 

 
              ชื6อ - นามสกลุ           ตําแหนง่                          ลายมือชื6อ 
 

1. นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร์ ประธานกรรมการบริหาร  ................................... 
 
2. นายประภาส  ชตุิมาวรพนัธ์ กรรมการบริหาร   ................................... 
 
3. นายพรศิลป์  แต้มศิริชยั กรรมการบริหาร   ................................... 
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              ชื6อ - นามสกลุ           ตําแหนง่                          ลายมือชื6อ 
 
 
4. นายสขุมุ  โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริหาร    .................................. 
 
5. นายธวทัชยั  โรจนะโชติกลุ  กรรมการบริหาร   ................................... 
 
6. นางอินทิรา  สขุะนินทร์ กรรมการบริหาร   ................................... 
 
7. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร   ................................... 
 
8.  นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร   ................................... 
 
9. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร   ................................... 
 
10. นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร   ................................... 
 
11. นายตระการ  ชณุหโรจน์ฤทธิH กรรมการบริหาร   ............................... ... 
 
12. นายธชัพงษ์  ภากรศิริวงศ์ กรรมการบริหาร   ............................... 

 

         ชื6อ นามสกลุ                    ตําแหนง่             ลายมือชื6อ 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ      นายชลชั   ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร ............................. 
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ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันี 
แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าข้อมลูดงักลา่วไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทําให้ผู้ อื6นสําคญัผิด หรือขาด
ข้อมลูที6ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั  

 
ในการนี 
 เพื6อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั 
งหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัที6ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตอุนั

ควรสงสยัว่า ข้อมลูดงักลา่วไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทําให้ผู้ อื6นสําคญัผิด หรือขาดข้อมลูที6ควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้  นายชลชั  ชินธรรมมิตร์  เป็นผู้ลงลายมือชื6อกํากบัเอกสารนี 
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื6อของ  นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที6ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักลา่วข้างต้น 
  
                      ชื6อ - นามสกลุ           ตําแหนง่                          ลายมือชื6อ 
  
1. นายมน ู  เลยีวไพโรจน์ ประธานกรรมการ   ................................... 
 
2. นายสมชาต ิ  ชินธรรมมิตร์ กรรมการ    ................................... 
 
3. นายชาตรี  ชินธรรมมิตร์ กรรมการ    ................................... 
 
4. นายประมลู  วิเชียรสนิธ์ุ กรรมการอิสระ   ................................... 
 
5. พล.ต.อ. บญุเพ็ญ  บําเพ็ญบญุ กรรมการอิสระ   ................................... 
 
6. นายสทิธิ  ลลีะเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ   ................................... 
 
7. นายการุณ  กิตติสถาพร กรรมการ อิสระ   ................................... 
 
8. นายวรภทัร  โตธนะเกษม กรรมการ อิสระ   ................................... 
 
9. นางสาวนงลกัษณ์ พินยันิติศาสตร์ กรรมการ อิสระ   ................................... 

 

          ชื6อ นามสกลุ           ตําแหนง่             ลายมือชื6อ 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ      นายชลชั   ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร ................................. 
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  รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 
 

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง /วนัที�
ไดร้บัแต่งตั �ง 

 

อาย ุ 
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่น
การถอื
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 

บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

1. นายมนู  เลยีวไพโรจน์ 
- ประธานกรรมการบรษิทั 
 
 
 
(แต่งตั �ง 15 ตุลาคม 
2547) 
 
 
 
 
 

70 - ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยมด)ี เศรษฐศาสตร ์
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาโท M.Sc. (Econ.)  
University of Kentucky, USA 
- ปรญิญาเอก บรหิารธรุกจิดุษฎบีณัฑติ
กติตมิศกัดิ V มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- วฒุบิตัร การพฒันาอุตสาหกรรม  
ศูนยอ์บรมนาโงยา ประเทศญี�ปุน่ 
- วฒุบิตัร วปอ. รุน่ที� 34 
- หลกัสตูร Chairman 2000  
รุน่ที� 3/2001 
- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุน่ที� 30 / 2003 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) 2003  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 
 
 

ไมม่ ี ไมม่ ี  
 
2547 – ปจัจบุนั 
 
 
2547 – ปจัจบุนั 
 
2542 -2547 
2545 – 2549 
 
 
 
 
 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
ประธานกรรมการ 
ดาํรงตําแหน่งอื�น (ที�ไมใ่ช่
บรษิทัจดทะเบยีน 
ประธานกรรมการ 
 
ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น 
ปลดักระทรวง 
ประธานกรรมการ 
 
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื�น 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และ 
 
 
บรษิทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
บรษิทั นําตาลท่ามะกา จาํกดั 
บรษิทั นําตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 
 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง 
และขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
 
 
บรษิทั ทเีอม็ซ ีจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เออารไ์อพ ีจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โพลเีพลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั ยบูลิลี� เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) 
(ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโ์ปร)์ 
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ชื*อ-สกลุ/ ตําแหน่ง  

/วนัที*ได้รับแตง่ตั 
ง 

อาย ุ

(ปี) 

 

คณุวฒุิทางการศกึษา  

 

สดัส่วน

การถือ

หุ้นใน

บริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและผูบ้รหิาร 
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2. นายจาํรญู ชนิธรรมมติร ์
- ประธานกรรมการบรหิาร 
- ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 (กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม) 
 
 (แต่งตั �ง 26 กุมภาพนัธ ์
2547) 
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- ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) 
บรหิารธรุกจิ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที� 17/2004 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Chairman 2000 รุน่ที� 
10/2004   
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 
 
 

1.785 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นน้องเขยของนาย
ประภาส ชุตมิาวรพนัธ ์
- เป็นน้องเขยของนาย      
พรศลิป์ แตม้ศริชิยั 
- เป็นน้องของนางอนิทิ
รา สขุะนินทร ์
- เป็นพี�ของนายสมชาย 
ชนิธรรมมติร ์
- เป็นพี�ของนางสาว
ดวงแข ชนิธรรมมติร ์
- เป็นพี�ของนางสาว
ดวงดาว ชนิธรรมมติร ์
- เป็นอาของนายชลชั      
ชนิธรรมมติร ์
- เป็นอาของนายชาตร ี   
ชนิธรรมมติร ์
 
 
 
 
 

 
 
2547 – ปจัจบุนั 
 
 
 
2539 - ปจัจบุนั 
2539 – ปจัจบุนั 
2539 – ปจัจบุนั 
2532 – ปจัจบุนั 
2539 – ปจัจบุนั 
2539 - ปจัจบุนั 
2540 – ปจัจบุนั 
2540 – ปจัจบุนั 
2543 – ปจัจบุนั 
2544 - ปจัจบุนั 
2545 – ปจัจบุนั 
2546 - ปจัจบุนั 
2546 - ปจัจบุนั 
2547 – ปจัจบุนั 
2547 – ปจัจบุนั 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ดาํรงตําแหน่งอื�น (ที�ไมใ่ช่บรษิทั
จดทะเบยีน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
บรษิทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั 
บรษิทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 
บรษิทั แชมเปี�ยน เฟอรเ์มนเตชั �น  จาํกดั 
บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเตท จํากดั 
บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จาํกดั 
บรษิทั ราชาเซรามคิ จาํกดั                         
บรษิทั ไทยชูการ ์มลิเลอร ์จาํกดั 
บรษิทั ราชาชูรส จาํกดั 
บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จาํกดั 
บรษิทั เค.เอส.แอล.เอก็ซ์ปอรต์เทรดดิ�ง จาํกดั 
บรษิทั โรงไฟฟ้านํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั 
บรษิทัเคเอสแอลแมททเีรยีลซพัพลายส ์จาํกดั 
บรษิทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จาํกดั 
บรษิทั จนัทบุร ีสตารช์ จาํกดั 
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ม.ล.จารวุฒันา ชนิธรรมมติร ์
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1.047 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภรรยา 

2549 – ปจัจบุนั 
2549 – ปจัจบุนั 
2549 – ปจัจบุนั 
2552 – ปจัจบุนั 
 
 
2547 – ปจัจบุนั 
 
2549 – 2552 
 
2550 – 2552 
2551 - 2553 
 
 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ                  
กรรมการ 
 
 

บรษิทั นํ�าตาลเกาะกง จาํกดั 
บรษิทั นํ�าตาลสะหวนันะเขด จํากดั 
บรษิทั เคเอสแอล อะโกรแอนดเ์ทรดดิ�ง จาํกดั 
บรษิทั ราชาโซล่าร ์แมททเีรยีล จาํกดั 
 
 
กลุ่มอุตสาหกรรมนํ�าตาล  
สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
คณะกรรมการออ้ยและนํ�าตาลทราย  
กระทรวงอุตสาหกรรม 
สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4   

 

 

ชื*อ-สกลุ/ ตําแหน่ง  

/วนัที*ได้รับแตง่ตั 
ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

คณุวฒุิทางการศกึษา  

 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร   

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3. นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ ์
- กรรมการบรษิทั 
และกรรมการบรหิาร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส – สายงานบรหิารและ
สาํนกังาน 
 
 
(กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม) 
 
(แต่งตั ง 26 กุมภาพนัธ ์2547) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสมุติรา ชุตมิาวรพนัธ ์

76 - มธัยมศกึษาปีที7 6 สายสามญั 
โรงเรยีนประจาํจงัหวดัชลบุร ี
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที7 17/2004 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)  
 
 

0.368 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.477 

พี7เขยของ
ประธานเจา้หน้าที7

บรหิารฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภรรยา 

 
 
2547 – ปจัจบุนั 
 
 

 
 
2519 – ปจัจบุนั 
 
2519- ปจัจบุนั 
 
2519- ปจัจบุนั 
 
2546 – ปจัจบุนั 
2512-ปจัจบุนั 
 

 
 
2542 - ปจัจบุนั 
 
ปจัจบุนั 
 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื7น 
(ที7ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื7น 
ประธานเจา้หน้าที7บรหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 

 
 
บรษิทั นําตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 

 
 
บรษิทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
 
บรษิทั นําตาลท่ามะกา จาํกดั 
 
บรษิทั นําตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 
 
บรษิทั โรงไฟฟ้านําตาลขอนแก่น จาํกดั 
บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จาํกดั 
 

 
 
บรษิทั ไทยชูการเ์ทอรม์เินิล จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั ทเีอสฟลาวมลิล ์จํากดั (มหาชน) 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5   

 

 

ชื*อ-สกลุ/ ตําแหน่ง  

/วนัที*ได้รับแตง่ตั 
ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

คณุวฒุิทางการศกึษา  

 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 
 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

4. นายพรศลิป์   แตม้ศริชิยั 
 - กรรมการบรษิทั  
 - กรรมการบรหิาร 
 - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส -สายงานผลติและเทคนิค 

    
 
(กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม) 
 

 
(แต่งตั �ง 26 กุมภาพนัธ ์2547) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

นางมนทนฐั แตม้ศริชิยั 

69 - ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์ 
สาขาโครงสรา้งโยธา 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Master of Science, Engineering 

North Dakota State University, 

USA. 

- Master of Business 
Administration, University of 

Southern Queensland, Australia 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที� 18/2004 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)  
- หลกัสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุน่ที� 50/2004 
 

0.653 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
0.682 

พี�เขยของประธาน 
เจา้หน้าที� 
บรหิารฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
ภรรยา 

 

 

2547 – ปจัจบุนั 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

2526 – ปจัจบุนั 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

2546 - ปจัจบุนั 
2546 - ปจัจบุนั 
2547 - ปจัจบุนั 
2550 - ปจัจบุนั 
2553 - ปจัจบุนั 
2549 – ปจัจบุนั 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2517 – ส.ค. 2554
พ.ค. 2556 –ปจัจบุนั 
 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
กรรมการและรอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื�น
(ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 
กรรมการและรอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื�น 
กรรมการ 
กรรมการ 

 

 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
บรษิทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
บรษิทั นําตาลท่ามะกา จาํกดั 
บรษิทั นําตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จก. 
บรษิทั โรงไฟฟ้านํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั 
บรษิทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จาํกดั 
บรษิทั นํ�าตาลสะหวนันะเขด จํากดั 
บรษิทั เกาะกงการเกษตร จาํกดั 
บรษิทั นํ�าตาลเกาะกง จาํกดั 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

บรษิทั สหมติรเครื�องกล จํากดั (มหาชน) 
บรษิทั สหมติรเครื�องกล จํากดั (มหาชน) 
 
 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6   

 

 

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
/วนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง 

อาย ุ 
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน

บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 

บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

5. นายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์
- กรรมการบรษิทั  
กรรมการบรหิาร 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 (แต่งตั ง 26 กุมภาพนัธ ์2547) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด.ญ.ณฐมณฐ ์ชนิธรรมมติร ์
 

62 - อนุปรญิญา คอมพวิเตอร ์สถาบนั 
Computer College, Germany 
- Mini MBA  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที7 17/2004
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)  
 

2.138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.389 

น้องชายขอประธาน 
เจา้หน้าที7 
บรหิารฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุตรยงัไมบ่รรลุนิติ
ภาวะ 

 
 
2547 - ปจัจบุนั 
 
 
 
 

2523 - ปจัจบุนั 
 
 
2546 - ปจัจบุนั 
2547 - ปจัจบุนั 
2546 - ปจัจบุนั 
2524 – ปจัจบุนั 
2551 – 2553 
 
 
 
2551 - ปจัจบุนั 
        

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
กรรมการและผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื7น 
(ที7ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการและผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื7น 
กรรมการ 

 
 
บรษิทั นําตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
บรษิทั นําตาลท่ามะกา จาํกดั 
บรษิทั นําตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 
บรษิทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จาํกดั 
บรษิทั แชมเปียน เฟอรเ์มนเตชั 7น จาํกดั 
บรษิทั โรงไฟฟ้านําตาลขอนแก่น จาํกดั 
บรษิทั ราชาชูรส จาํกดั 
บรษิทั เคเอสแอล.อะโกรแอนดเ์ทรดดิง
จาํกดั 
 
 
บรษิทั ไทยชูการเ์ทอรม์เินิล จาํกดั 
(มหาชน)  
 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7   

 

 

 
ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
/วนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง 

 
อาย ุ 
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน

บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่ง
กรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 

บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

6.นางสาวดวงแข  ชนิธรรมมติร ์
- กรรมการบรษิทั  
-กรรมการบรหิาร 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 
(แต่งตั ง 26 กุมภาพนัธ ์2547) 

58 - Diploma from KATINKA 
School, United Kingdom 
- หลกัสตูร MMP    รุน่ 3 
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที7 17/2004
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)  
 

2.212 น้องสาวของ
ประธาน 
เจา้หน้าที7 
บรหิารฯ 

 
 
 
2547 - ปจัจบุนั 
 
 
 
 
2547 - ปจัจบุนั 
 
 
 
 
 
2548 - ปจัจบุนั 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
 
กรรมการและผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื7น  
(ที7ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการและผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื7น 
 
กรรมการ 

 
 
 
บรษิทั นําตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บรษิทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
บรษิทั นําตาลท่ามะกา จาํกดั 
บรษิทั นําตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 
 
 
 
บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 8   

 

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
/วนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง 

อาย ุ 
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการถอื
หุน้ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่ง
กรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

7. นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร ์
- กรรมการบรษิทั และ 
  กรรมการบรหิาร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ -  
  สายงานทรพัยากรบุคคล 
- กรรมการสรรหาและพจิารณา 
  คา่ตอบแทน 
 
(กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม) 
 
(แต่งตั ง 26 กุมภาพนัธ ์2547) 

56 - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ คณะ
เศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
-  Bachelor of Science, 
Computer Information System, 
Western Michigan University, 
USA. 
- Master of Science, Agricultural 
Economics, University of 
Saskatchewan, Canada 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที7 17/2004 
-หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุน่ 71/2006 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)  
 

2.213 น้องสาวของ 
ประธาน
เจา้หน้าที7 
บรหิารฯ 

 
 
2538 - 2547 
 
2547 - ปจัจบุนั 
 
2555 – ปจัจบุนั 
 
 
 
2538 – 2547 
2547 – ปจัจบุนั 
 
 
2542 - ปจัจบุนั 
2539 - ปจัจบุนั 
2549 – ปจัจบุนั 
2549 – ปจัจบุนั 
 
 
2548 - ปจัจบุนั 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
กรรมการและผช.กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื7น (ที7
ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการและผูช้่วยกรรมการ 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื7น 
กรรมการ 

 
 
บรษิทั นําตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั นําตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั นําตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั นําตาลขอนแก่น จํากดั  
บรษิทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
บรษิทั นําตาลท่ามะกา จาํกดั 
บรษิทั นําตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 
บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จํากดั 
บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จาํกดั 
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จํากดั 
บรษิทั เคเอสแอล.อะโกร แอนด ์เทรดดิง จาํกดั 
 
 
บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จาํกดั (มหาชน) 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 9   

 

 

 
ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
/วนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน

บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่ง
กรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

8. นายธชัพงษ์  ภากรศริวิงศ์ 
- กรรมการบรษิทั 
และกรรมการบรหิาร 
 
 
(แต่งตั ง 26 กุมภาพนัธ ์2547) 

66 - วฒุบิตัรการเงนิเพื7อการบรหิาร 
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที7 21/2004 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)  
 

0.004 ไมม่ ี  
 
2519 - ปจัจบุนั 
 
 
 
2547- ปจัจบุนั 
2550 - 2552 
2552 – พ.ค. 2553 
2550 – ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
กรรมการ 
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื7น (ที7
ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการ 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
ผูจ้ดัการทั 7วไป 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 
บรษิทั นําตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
บรษิทั นําตาลท่ามะกา จาํกดั 
บรษิทั นําตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 
บรษิทั เกาะกงการเกษตร จาํกดั 
บรษิทั นําตาลเกาะกง จาํกดั 
บรษิทั เคเอสแอล ชูการโ์ฮลดิง จาํกดั 
 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 10   

 

 

 
ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
/วนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน

บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่ง
กรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

9.นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธิ q 
- กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 
 
 
(แต่งตั ง 26 กุมภาพนัธ ์2547) 
 
 
 
 
 
 
 
นางรตันา ชุณหโรจน์ฤทธิ q 

74 - ประกาศนียบตัร พาณิชยการ 
สาขาบญัช ี 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที7 17/2004
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)  
 
 
 

0.303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.111 

ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภรรยา 

 
 
2547 – ปจัจบุนั 
 
24 ม.ค. 2551 -
28 ม.ีค. 2557 
 
 
2513 – ปจัจบุนั 
2516 – ปจัจบุนั 
2502 - ปจัจบุนั 
2546 - ปจัจบุนั 
2546 – ปจัจบุนั 
2546 - ปจัจบุนั 
2549 - ปจัจบุนั 
2532 – ปจัจบุนั 
2540 - ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
กรรมการบรหิาร/ผช.กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
เลขานุการบรษิทั 
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื7น (ที7
ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการ 

 
 
บรษิทั นําตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั นําตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
บรษิทั นําตาลท่ามะกา จาํกดั 
บรษิทั นําตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 
บรษิทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จาํกดั 
บรษิทั โรงไฟฟ้านําตาลขอนแก่น จาํกดั 
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จํากดั 
บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง จาํกดั 
บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จํากดั 
บรษิทั ราชาเซรามคิ จาํกดั 
บรษิทั เคเอสแอล ชูการโ์ฮลดิง จาํกดั 
 

 
 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 11   

 

 

 

 
ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
/วนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน

บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่ง
กรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

10. นายชาตร ี ชนิธรรมมติร ์
- กรรมการบรษิทั 
 
 (กรรมการที�ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร) 
 
 
(แต่งตั �ง 26 กุมภาพนัธ ์2547) 

41 - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์รหิารธรุกจิ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
- Master of Science, Computer 
Science, Bellevue University, USA. 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที� 21/2004  สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร ประกาศนียบตัร Successful 
FORMULATION & Execution (SFE) รุ่น
ที� 9/2010  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 
- หลกัสตูร TLCA Executive 
Development Program (EDP) รุ่นที� 
1/2008 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
(TLCA) 

1.277 หลานของ 
ประธาน 
เจา้หน้าที� 
บรหิารฯ 

 
 
2546 - ปจัจบุนั 
 
 
 
 
2547 - ปจัจบุนั 
 
 
2543 – ปจัจบุนั 
 
2542 -2543 
 
 
 
 
 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน 
 
กรรมการ 
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื7น (ที7ไมใ่ช่
บรษิทัจดทะเบยีน) 
 
กรรมการ 
 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
พฒันาระบบงานธรุกจิ 
เจา้หน้าที�ระบบสารสนเทศ 
  

 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บรษิทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
บรษิทั นําตาลท่ามะกา จาํกดั 
บรษิทั นําตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 
บรษิทั เคเอสแอล ไอท ีเซน็เตอร ์จาํกดั 
 
บรษิทั นําตาลท่ามะกา จาํกดั 
 

 

 



บริษัท นํ 
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…….….รับรองความถกูต้อง 
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ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
/วนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการถอื
หุน้ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวั 

ระหวา่งกรรมการ
และผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

11.นายชลชั   ชนิธรรมมติร ์
- กรรมการบรษิทั และ 
 กรรมการบรหิาร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
สายงานพฒันาธุรกจิ 
- กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
 
 (กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม) 
 
 
(แต่งตั �ง 26 กุมภาพนัธ ์2547) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ          
ดา้นการเงนิและการธนาคาร 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
-ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ           
ดา้นการเงนิและการธนาคาร  
Mercer University, USA 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที� 21/2004
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)  
- หลกัสตูรวทิยาลยัตลาดทุน รุน่ที� 10 
 

0.962 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลานของ 
ประธาน 
เจา้หน้าที� 
บรหิารฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2547 – พ.ย. 
2555 
 
2547 - ปจัจบุนั 
 
 
 
 
 

2537 - พ.ย. 
2555 
 
2547 - ปจัจบุนั 
 
 
2546 - ปจัจบุนั 
2546 - ปจัจบุนั 
2546 - ปจัจบุนั 
2549 - ปจัจบุนั 
254 – ปจัจบุนั 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
 
กรรมการ และผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
 
กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื7น (ที7
ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการและผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
 
กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 
  
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
บรษิทั นําตาลท่ามะกา จาํกดั 
บรษิทั นําตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 
บรษิทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
บรษิทั นําตาลท่ามะกา จาํกดั 
บรษิทั นําตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 
บรษิทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จาํกดั 
บรษิทั โรงไฟฟ้านํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั 
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จํากดั 
บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิ�ง จาํกดั 
บรษิทั นํ�าตาลสะหวนันะเขด จํากดั 



บริษัท นํ 
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ด.ช.ชยพทัธ ์ชนิธรรมมติร ์
 
 
ด.ช.ชชัพรี ์ชนิธรรมมติร ์
 
 
ด.ญ.ชลพมิพ ์ชนิธรรมมติร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.246 
 
 
0.246 
 
 
0.006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
บุตรยงัไมบ่รรลุนิติ
ภาวะ 
 
บุตรยงัไมบ่รรลุนิติ
ภาวะ 
 
บุตรยงัไมบ่รรลุนิติ
ภาวะ 

2545 – ปจัจบุนั 
2539 - ปจัจบุนั 
2539 - ปจัจบุนั 
 
2546 – ปจัจบุนั 
 
 
2550 – ปจัจบุนั 
 
2544 – ปจัจบุนั 
 
 
 
 
 
ก.ค.50 –ปจัจบุนั 
 
2550 - ปจัจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น 
กรรมการ 
 
 
เลขาธกิาร 
 
กรรมการ 
 
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื7น 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บรษิทั เค เอส แอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิ�ง จาํกดั 
บรษิทั เค เอส แอล เรยีลเอสเทต จาํกดั 
บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จาํกดั 
 
คณะกรรมการนํ�าตาลทราย ภายใต้
คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ออ้ยและนํ�าตาลทราย 
ปี 2527 
สมาคมการคา้ผูผ้ลตินํ�าตาลไทยและชวีพลงังาน
ไทย 
บรษิทั ไทยชูการม์ลิเลอร ์จาํกดั 
 
 
 
 
 
บรษิทั ไทยชูการเ์ทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
และบรษิทัยอ่ย   
บรษิทั ทเีอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 14   

 

 

 

 
ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
/วนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน

บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
กรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

12.นายสขุมุ  โตการณัยเศรษฐ ์
- กรรมการบรษิทั 
และกรรมการบรหิาร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
อาวโุส – สายงานบญัช ี
และการเงนิ 
 
 
(แต่งตั �ง 26 กุมภาพนัธ ์2547) 

67 - ประกาศนียบตัรวชิาชพี  
สาขาอาชวีะ คณะพาณิชย ์-  
การบญัช ีโรงเรยีนกติตพิาณิชย ์
- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุน่ที� 18/2004 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 
 
 

1.570 ไมม่ ี  
2547 – ปจัจบุนั 
 
 
 
 
2515 – ปจัจบุนั 
 
 
2549 – ปจัจบุนั 
2532 – ปจัจบุนั 
2532 – ปจัจบุนั 
2549 - ปจัจบุนั 
2545 – ปจัจบุนั 
2545 – ปจัจบุนั 
2543 – ปจัจบุนั 
 
2543 – ปจัจบุนั 
2541 – ปจัจบุนั 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัไมจ่ด
ทะเบยีน 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
บรษิทั นําตาลท่ามะกา จาํกดั 
บรษิทั นําตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 
บรษิทั นํ�าตาลเกาะกง จาํกดั 
บรษิทั เค เอส แอล เรยีลเอสเทต จาํกดั 
บรษิทั แชมเปี�ยน เฟอรเ์มนเตชั �น จาํกดั 
บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิ�ง จาํกดั 
บรษิทั เค เอส แอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิ�ง จาํกดั 
บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จาํกดั 
บรษิทั ราชาชูรส จาํกดั 
 
บรษิทั ราชาปอรซ์เลน จาํกดั 
บรษิทั ราชาเซรามคิ จาํกดั 
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2547- ปจัจบุนั 
2551- ปจัจบุนั 
2545 – ปจัจบุนั 
2553 - ปจัจบุนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 

บรษิทั จนัทบุร ีสตารท์ จาํกดั 
บรษิทั จนัทบุร ีสตารท์ แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั 
บรษิทั ราชาโปรดกัส ์จาํกดั 
บรษิทั ราชาโซล่า แมททเีรยีล จํากดั 
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ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
/วนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน

บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่ง
กรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

13. นายธวทัชยั  โรจนะโชตกิุล 
- กรรมการบรษิทั และ 
  กรรมการบรหิาร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   อาวโุส – สายงานบรหิาร 
   และสาํนักงาน 
 
 (แต่งตั �ง 26 กุมภาพนัธ ์2547) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางกรกช โรจนะโชตกิุล 

61 - ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ 
Auckland Technical Institute, New 
Zealand 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที� 17/2004 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)  
 

1.243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0.396 

-ไมม่-ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภรรยา 

 
 
 

2547 – ปจัจบุนั 
 
 

 
 
2517 - ปจัจบุนั 
 
 
2549 - ปจัจบุนั 
2549 - ปจัจบุนั 
2541 - ปจัจบุนั 
2532 - ปจัจบุนั 
2532 - ปจัจบุนั 
2545 - ปจัจบุนั 
2543 – ปจัจบุนั 
 
2530 – ปจัจบุนั 
 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
 

กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื7น (ที7
ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและรองกรรมการ 
ผูจ้ดัการ 
กรรมการ 

 
 
 

บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 

 
 
บรษิทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
บรษิทั นําตาลท่ามะกา จาํกดั 
บรษิทั นําตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 
บรษิทั นํ�าตาลสะหวนันะเขด จํากดั 
บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิ�ง จาํกดั 
บรษิทั เค เอส แอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิ�ง จาํกดั 
บรษิทั แชมเปี�ยน เฟอรเ์มนเตชั �น จาํกดั 
บรษิทั เค เอส แอล เรยีลเอสเทต จาํกดั 
บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จาํกดั 
บรษิทั ราชาชูรส จาํกดั 
 
บรษิทั ราชาเซรามคิ จาํกดั 
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ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
/วนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน

บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
กรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

14.นายสมชาต ิ ชนิธรรมมติร ์
- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการสรรหาและ   
  พจิารณาค่าตอบแทน 
 
(กรรมการที�ไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร) 
 
(แต่งตั �ง 26 กุมภาพนัธ ์ 2547) 

56 - ปรญิญาตร ี วศิวกรรมศาสตร ์
สาขาเครื�องกล 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุร ี
 - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สาขา
การตลาด  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สาขา
การตลาด  
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที� 17/2004 
- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP)  รุน่ที� 55/2005  
- หลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP) รุน่ที� 8/2005 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)  
 

0.509 ไมม่ ี  
2547  –  ปจัจบุนั 
2550  –  31 ต.ค. 2555      
 
1 พ.ย.2555  –  
ปจัจบุนั 
 
2547  –  ปจัจบุนั 
2543  –  ปจัจบุนั 
2543  –  ปจัจบุนั 
 
 
 
2548  –  ปจัจบุนั 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิารความ
เสี�ยง 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื7น (ที7ไมใ่ช่
บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน
อื�น 
กรรมการอสิระ 

 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
  
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
บรษิทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั 
บรษิทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 
 
 
 
บรษิทั หลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 
 (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
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ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
/วนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน

บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
กรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

15.นายประมลู  วเิชยีรสนิธุ ์
- กรรมการอสิระ 
- ประธานกรรมการสรรหา 
และพจิารณาคา่ตอบแทน 
 
 
(แต่งตั �ง 26 กุมภาพนัธ ์2547) 

84 - ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูรนกับรหิารชั �นสงู รุ่นที� 54 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
(NIDA) 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที� 11/2004 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)  
- หลกัสตูร Audit Committee 
Program (ACP) รุน่ที� 10/2005
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)   
- หลกัสตูร Improving the quality of 
financial reporting (GFR) รุน่ที� 
4/2006 สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 

ไมม่ ี ไมม่ ี  
 
2547 – ก.ย. 2553 
 
ก.ย. 2553 – ต.ค. 2555 
พ.ย. 2555 – ปจัจบุนั 
 
 

 
 
2541 - ปจัจบุนั 
2545 - 2546 
 
2544 - 2545 
 
2541 - 2543 
 
2532 – 2533 
 
2530 - 2541 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา 
และพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น(ที�
ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
ผูท้รงคณุวฒุทิางกฎหมาย 
ที�ปรกึษาประธาน 
ศาลรฐัธรรมนูญ 
เลขานุการประธาน 
ศาลรฐัธรรมนูญ 
เลขานุการตุลาการ 
ศาลรฐัธรรมนูญ 
ผูเ้ชี�ยวชาญพเิศษดา้น
กฎหมายภาษสีรรพากร 
อนุกรรมการ ปปช. 

 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 

 
 
กรงุเทพมหานคร 
ศาลรฐัธรรมนูญ 
 
ศาลรฐัธรรมนูญ 
 
ศาลรฐัธรรมนูญ 
 
กรมสรรพากร 
 
สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามผูทุ้จรติและ
ประพฤตมิชิอบฯ 
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…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 19   

 

 

 
ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
/วนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการถอื
หุน้ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
กรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

16. พล.ต.อ.บุญเพญ็ บําเพญ็บุญ 
 - กรรมการอสิระ 
- ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
  ความเสยีง 
- กรรมการกํากบัดูแลกจิการ 
 
(แต่งตั �ง 26 กุมภาพนัธ ์2547) 
 

70 - ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
- ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตร ์
โรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจ 
- ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่น 37) 
- ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที� 11/2004
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)  
 

ไมม่ ี ไมม่ ี  
 
 
2547 – ต.ค. 2555 
2549 – ต.ค. 2555 
 
พ.ย.2555 - ปจัจบุนั 
 
ก.ค.2556 – ปจัจบุนั 
 
 
2547 – 2548 
 

 

2549 – ปจัจบุนั 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี�ยง 
กรรมการกํากบัดแูลกจิการ 
 
ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น 
รองผูบ้ญัชาการตํารวจแหง่ชาต ิ
กรรมการขา้ราชการตํารวจ
(ก.ตร.) 
กรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
สาํนกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
 
 
สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
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าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 20   

 

 

 
ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
/วนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
กรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

17. นายสทิธ ิ ลลีะเกษมฤกษ์ 
 - กรรมการอสิระ 
- กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
- ประธานคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ 
 
(แต่งตั �ง 26 กุมภาพนัธ ์2547) 

61 - ปรญิญาตร ีการบญัช ี 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที� 11/2004 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 
-Audit Committee Forum 2014 
(IOD) 
 
 

ไมม่ ี ไมม่ ี  
 
 
2547 - ปจัจบุนั 
2547 - ก.ย. 2553 
2550 - ปจัจบุนั 
ก.ย. 2553 – ปจัจบุนั 
 
 
 
 
2534 – พ.ย. 2557 
 
2537 – ปจัจบุนั 
2552 - ปจัจบุนั 
 
พ.ย. 2557 – ปจัจบุนั 
 
 
 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื�น 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสาย
สนบัสนุน  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการสรรหาและกรรมการ
พจิารณาค่าตอบแทน 
รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
 
 
 

 
 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 
บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 
บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 21   

 

 
 
2538 - ปจัจบุนั 
2539 - ปจัจบุนั 
2548 - ปจัจบุนั 
2555 - ปจัจบุนั 
2556 – ปจัจบุนั 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื�น (ที�
ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บรษิทั คอนตเินนตลั ซติี� จํากดั 
บรษิทั รเีสริช์ แอนด ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั 
บรษิทั บา้นสขุสบาย จาํกดั 
บรษิทั เอน็ เค. เอน็เนอรย์ี� คอนเซอรเ์วชั �น 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีพร๊อพเพอรต์ี� แมนเนจ
เมนท ์จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 22   

 

 
ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
/วนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน

บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

18. นางอนิทริา  สขุะนินทร ์
- กรรมการบรษิทัและ  
 - กรรมการบรหิาร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
  อาวโุส – สายงานพฒันาธรุกจิ 
 
(แต่งตั �ง 25 มถิุนายน 2553) 

68 - อนุปรญิญา สาขาเลขานุการ  
Melbourne, Australia 
- หลกัสตูร Director 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที� 50/2006 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 
 

0.566 พี�สาวของ 
ประธาน 
เจา้หน้าที� 
บรหิารฯ 

 
2547 – 2553 
 
2553 – ปจัจบุนั 
 
 
 
 
 

2548 - ปจัจบุนั 
 
 
2511 – 2553 
 
 
2553-ปจัจบุนั 
 
 
2546 - ปจัจบุนั 
2547 – ปจัจบุนั 
ปจัจบุนั 
2553- ปจัจบุนั 
2553- ปจัจบุนั 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สาย
งานพฒันาธรุกจิ 
กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่อาวุโส-สายงานพฒันาธุรกจิ 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน
อื7น 

กรรมการ 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื�น 
(ที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
 
 
 
 

กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่อาวุโส 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการทั �วไป 
กรรมการกรรมการ 
 

 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 

บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จาํกดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
บรษิทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั 
บรษิทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 
บรษิทั โรงงานนํ�าตาลนิวกรุงไทย จาํกดั 
บรษิทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั 
บรษิทั นํ�าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 
บรษิทั แชมเปี�ยน เฟอรเ์มนเตชั �น จาํกดั 
บรษิทั ราชาชูรส จาํกดั 
บรษิทั เค เอส แอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิ�ง จาํกดั 
บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิ�ง 
จาํกดั 
บรษิทั โรงไฟฟ้านํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั 

 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 23   

 

 

 

ชื*อ-สกลุ/ ตําแหน่ง  

/วนัที*ได้รับแตง่ตั 
ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

 

คณุวฒุิทางการศกึษา  

 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท (%) 

ความสมัพนัธ์

ทางครอบครัว

ระหวา่ง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื*อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

19. นายการณุ  กติตสิถาพร 
- กรรมการอสิระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
- กรรมการกํากบัดูแลกจิการ 
 
 
(แต่งตั �ง 26 กุมภาพนัธ ์2553) 
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- ปรญิญาตร ีBCA, New  
   Zealand. (ทุน Colombo  Plan)   
- ปรญิญาโท MA (การคา้ระหวา่ง  
   ประเทศ) ,Syracuse Univ. USA.  
    (ทุน USAID) 
- ประกาศนียบตัร GATT   
   Commercial Policy Course,  
   Geneva 
- ปรอ.รุน่ที� 8 (วปรอ.388) 
- หลกัสตูร Director Certification  
   Programme (DCP) ปี2549 
- หลกัสตูร Role of the Compensation 
Committee  (RCC) ปี2551 
- หลกัสตูร Financial Statements for 
Directors (FSD) ปี2552 
- หลกัสตูร Audit Committee Program 
(ACP) ปี2552 
-Financial Institutions Governance 
Program  (FGP) ปี2554  
-  Monitoring the Internal Audit 

ไมม่ ี ไมม่ ี  
 
27 ก.พ.2553 – 
ปจัจบุนั 
26 ม.ีค.2553 – 
ปจัจบุนั 
1 พ.ย.2555 – 
ปจัจบุนั 
26 ม.ิย.2556 – 
ปจัจบุนั 
 
 
2551 – ปจัจบุนั  
 
 
2552 – ปจัจบุนั 
 
2554 – ปจัจบุนั 
2551 – ปจัจบุนั 
 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
กรรมการอสิระ  
 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการกํากบัดแูลกจิการ 
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื�น 
กรรมการอสิระและประธาน 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการอสิระ /กรรมการสรรหา
และพจิารณาคา่ตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
 

 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
ธนาคารกรงุศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน)  
 
 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จํากดั (มหาชน) 
บรษิทั สหมติรเครื�องกล จํากดั (มหาชน) 
 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 24   

 

Function (MIA) ปี2556 
- Anti-Corruption for Executive 
Program ( ACEP) ปี 2556 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 
 

 
 
2544 - 2550 
2549 – ปจัจบุนั 
2551 – ปจัจบุนั 
2550 – 2 ก.ย. 2557 

การดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น 
(ที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
ปลดักระทรวงพาณิชย ์
กรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการ 
 
 
 

 
 
กระทรวงพาณิชย ์
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ศูนยส์ง่เสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ  
คณะกรรมการกํากบัและสง่เสรมิการ
ประกอบธุรกจิประกนัภยั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 25   

 

 
 

 
ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
/วนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
กรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

20. นายวรภทัร  โตธนะเกษม 
 -กรรมการอสิระ 
  -กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
  -กรรมการตรวจสอบ 
  -ประธานกรรมการกํากบัดแูลกจิการ  
 
 
 
(แต่งตั �ง 26 กุมภาพนัธ ์2553) 
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- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์  
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยมดมีาก) 
เศรษฐศาสตร ์
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
- ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์ 
   University of Illinois Urbana-   
   Champaign สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  
Kellogg School of Management    
Northwestern University  
Evanston Illinois  สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ  
   University of Illinois Urbana-  
   Champaign สหรฐัอเมรกิา 
เพิ�มเตมิ   สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ไมม่ ี
 

ไมม่ ี  
 
ก.พ. 2553 – ปจัจบุนั   
1 พ.ย. 2555 – ปจัจบุนั 
1 พ.ย. 2555 – ปจัจบุนั 
28 ม.ิย. 2556 – ปจัจบุนั 
 
 

 
 
2552 – ปจัจบุนั 
 
2553 – ปจัจบุนั 
ก.พ. 2555 –ปจัจบุนั 
 
 
 
 
ม.ิย. 2555 -ปจัจบุนั 
 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
กรรมการอสิระ    
กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกํากบัดูแล
กจิการ 
 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื�น  
ประธานกรรมการ และ 
กรรมการอสิระ 
ที�ปรกึษาบรหิาร 
กรรมการ 
 
ดาํรงตําแหน่งในกจิการอื�น (ที�
ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 

 
 
บรษิทั ปรญิสริ ิจาํกดั (มหาชน) 
 
บรษิทั อมตะคอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน) 
บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
 
มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครฐั 
(สพร.) 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 26   

 

 

 
ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
/วนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
กรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

21.  นางสาวนงลกัษณ์  พนิยั
นิตศิาสตร ์
     -  กรรมการอสิระ 
     -  กรรมการตรวจสอบ 
    -   กรรมการกํากบัดแูลกจิการ 
 
 
 
 
 (แต่งตั �ง 26 กุมภาพนัธ ์2553) 
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- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์
สาขาไฟฟ้า 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 - ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์
สาขาไฟฟ้า 
 มหาวทิยาลยัมสิซูรี�, สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาเอก วศิวกรรมศาสตร ์
สาขาไฟฟ้า   
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที� 4 
- หลกัสตูร Director Certification 
Program    (DCP) รุ่นที� 71  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษิทัไทย  (IOD) 
- หลกัสตูรสาํหรบัผูบ้รหิาร 
Harvard University,สหรฐัอเมรกิา 
- หลกัสตูรสาํหรบัผูบ้รหิาร 
Stanford Executive Program 
2013 

ไมม่ ี
 

ไมม่ ี  
 
ก.พ. 2553 – ปจัจบุนั 
ก.พ.2553 – ปจัจบุนั 
28 ม.ิย. 2556-ปจัจบุนั 
 
 
 
ธ.ค.2555 – ก.ค.2557 
 
ก.พ. 2555 - ก.ค. 2557 
ม.ค.2557 – ก.ค.2557 
ม.ค. 2554 – ม.ีค.2557  
 
2550 – ม.ีค.2557 
  
 
 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการกํากบัดแูลกจิการ 
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื�น 
กรรมการอสิระและประธาน
กรรมการบรหิารความเสี�ยง 
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการ 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิารดา้น
การตลาด 
กรรมการบรหิาร  

 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
ธนาคารออมสนิ 
 
บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 
บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั 
บรษิทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 
 
บรษิทั ไทยคม จาํกดั (มหาชน) 
 
 

 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 27   

 

 
 

 
ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง  
/วนัที�ไดร้บัแต่งตั �ง 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน

บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
กรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

22 .นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์
 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
(สายงานบญัชแีละการเงนิ) 
 
 
 (แต่งตั �ง 1 พฤศจกิายน 2555) 
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- ปรญิญาตร ี วศิวกรรมศาสตร ์
สาขาไฟฟ้า 
  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  
  ปรญิญาโท วศิวกรรมอุตสาหการ 
  University of Tennessee,  
  Knoxville, USA 
- ปรญิญาโท ศลิปศาสตร ์ 
สาขากฎหมายธุรกจิ 
  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์ 
  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Director Accreditation Program 
  (DAP รุน่ที� 37/2005) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 
- CFA Charterholder,  Association for 
Investment Management and 
Research (AIMR) 
 

  2.563 เป็นบุตรของ 
นายประภาส 
ชุตมิาวรพนัธ ์

 
 
ปี 2546 –  พ.ย. 
2555 
 
1 พ.ย.2555 – 
ปจัจบุนั 
 
 
 
ปี 2543 – ปจัจบุนั 
 
 
ปี 2543 – ปจัจบุนั 
 
 
 
17 ม.ีค.2557 - 
ปจัจบุนั 
ปี 2547 – ปจัจบุนั 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(งานบญัชแีละการเงนิ) 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(งานบญัชแีละการเงนิ) 
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื�น 
กรรมการบรหิาร / กรรมการ 
สรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการบรหิาร 
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื�น  
(ที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั(มหาชน) 
และบรษิทัยอ่ย   
 
 
 
 
 
 
บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั เค.เอส.แอล. เรยีลเอสเทต จาํกดั 
 
บรษิทั ขอนแก่นแอลกอฮอล จาํกดั 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 28   

 

ปี 2549 – ปจัจบุนั  
ปี 2549 – ปจัจบุนั  
ปี 2546 – ปจัจบุนั  
 
ปี 2543 – ปจัจบุนั 
ปี 2543 – ปจัจบุนั 
ปี 2543 – ปจัจบุนั 
ปี 2543 – ปจัจบุนั   
ปี 2539 – ปจัจบุนั 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการ 

บรษิทั นํ�าตาลเกาะกง จาํกดั 
บรษิทั นํ�าตาลสะหวนันะเขต จาํกดั 
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์
จาํกดั 
บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั 
บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จาํกดั 
บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั 
บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จาํกดั 
บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จาํกดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 29   

 

 

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง/ วนัที�ไดร้บั
การแต่งตั �ง 

 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่ง
กรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ  5  ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน/ 

บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

23. นายธรีะ สงวนดกีุล 
 
-รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

และผอ.กลุ่มโรงงานภาค

ตะวนัตก  

 
 
 
(แต่งตั �ง 1 พฤศจกิายน 2555) 
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ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
-ปรญิญาโท  วศิวกรรมศาสตร ์ 
สาขาวศิวกรรมเคม ี
University of Wisconsin, Madison, 
USA    
-ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ สาํหรบั
ผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 
 
 

 

 

 

 

 

  0.035 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
1 พ.ย. 2555 – ปจัจบุนั 
 
 
15 ก.ย. 2552 
 
 
 
2546 – ปจัจบุนั 
2546 – ปจัจบุนั 
 
2550 – ปจัจบุนั 
2549 – ปจัจบุนั 
 
 
 
 
 

ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และผอ.กลุ่มโรงงานภาค
ตะวนัตก  
-ผอ.กลุ่มโรงงานภาคตะวนัตก 
 
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื7น 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
 
 
 
 

 
 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั  ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จาํกดั 
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์
จาํกดั 
บรษิทั นํ�าตาลเกาะกง จาํกดั 
บรษิทั นํ�าตาลสะหวนันะเขต จาํกดั 
 
 
 
 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 1 หน้า 30   

 

ชื�อ-สกุล/ ตําแหน่ง/ วนัที�ไดร้บั
การแต่งตั �ง 

 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่ง
กรรมการและ

ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ  5  ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง 
ชื�อหน่วยงาน/ 

บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

24. นายธชัชยั ศุภผลศริ ิ
 
-รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สาํนกัเลขานุการบรษิทัและ 
กฎหมาย 
 
-เลขานุการบรษิทั 
 
 
(แต่งตั �ง 28 มนีาคม 2557) 
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- ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) 
นิตศิาสตร ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- เนตบิณัฑติไทย สาํนกัอบรมศกึษา
กฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา 
- ปรญิญาโท นิตศิาสตร,์  
Harvard University, USA  
- UFS 12/2007  (IOD)                         
- ผูป้ฏบิตังิานเลขานุการ 

Fundamental Practice for 
Corporate Secretary (FPCS) รุน่
29/2014 

- Corporate Governance for 
Executives (CGE) 2014 

-Company Secretary Program 
(CSP 59/2014) 

 
 

 
 

ไมม่ ี

 
 

ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 ม.ีค.2557 – ปจัจบุนั 
 
 
28 ม.ีค.2557 – ปจัจบุนั 
 
 
 
 
2544 - 2557 
 

 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
 
-รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สาํนกัเลขานุการบรษิทัและ
กฎหมาย 

-เลขานุการบรษิทั  
 
ดาํรงตําแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื7น 
 
SVP ฝา่ยกฎหมาย  
 
 

 
 
 
 
บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 

 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)             แบบ 56 - 1 

 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1   

 

รายชื�อการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วนัที� 31 ตุลาคม 2557 

ชื�อ - นามสกลุ 

ตําแหน่ง 

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั 

(มหาชน) 
บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

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

1. นายมนู  เลียวไพโรจน ์ ประธานกรรมการ X X X                       

2. นายจาํรูญ ชินธรรมมิตร์ 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ที"บริหาร

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ // // //   X X X X X X X X   X 

3. นายประภาส   ชุติมาวรพนัธ ์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // // //   /     /           

4. นายพรศิลป์  แตม้ศิริชยั กรรมการและกรรมการบริหาร // // //     / / /       / X   

5. นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ ์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // //   /       / / /     / 

6. นายธวทัชยั โรจนะโชติกุล กรรมการและกรรมการบริหาร // // //   /       / / / /     

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

8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน // // //         / /   /       

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

10. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // //                       

11. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ 

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน / / /                       

12. นายธชัพงษ ์ ภากรศิริวงศ ์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // //                    /   

13. นายชลชั ชินธรรมมิตร์ 

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเสี"ยง // // // / / / / / /   / /  /   

14. นายชาตรี  ชินธรรมมิตร์ กรรมการ / / /                       

15. นายตระการ ชุณหโรจนฤ์ทธิ>  

กรรมการ/ กรรมการบริหาร / เลขานุการ

บริษทั // // //     / / / /   /       

16. นายประมูล วิเชียรสินธุ์ 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน                            

17. พล.ต.อ.บุญเพญ็ บาํเพญ็บุญ 

กรรมการอิสระ/ ประธาน

กรรมการบริหารความเสี"ยง/ กรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ                            

18. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ ์

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี"ยง                            

19. นายการุณ กิตติสถาพร 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ                            

20. นายวรภทัร   โตธนะเกษม 

กรรมการอิสระ  /ประธานกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี"ยง/ 

กรรมการตรวจสอบ                            

21. นางสาวนงลกัษณ์ พินยันิติศาสตร์ 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ                            



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)             แบบ 56 - 1 

 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 2 หน้า 2   

 

 

ชื�อ - นามสกลุ 

ตําแหน่ง 

บริษทั นํ�าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) 
บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

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

22. นายชนะชยั ชุติมาวรพนัธ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่       //     / /     / /    / 

23. นายธีระ สงวนดีกุล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่             / /       /   / 

24. นายวิรัช ชุนฟ้ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่               /       /     

25. นายณรงค ์ จิตร์นอ้มรัตน ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                       /     

26. นายพิริยพ์ล ชินธรรมมิตร์ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการภาค บริษทัยอ่ย                 /    / /  /   

27. นายธีระพงษ ์ นาคะศกัดิ> เสว ี

ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายขาย / กรรมการผูจ้ดัการ

บริษทัยอ่ย                      /       

 
 
**หมายเหตุ : 

  เครื*องหมาย ตําแหนง่ 
1)        X   ประธานกรรมการ 
                /  กรรมการ  
               //    กรรมการบริหาร 
2) รายชื*อบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

1. บริษัท นํ 
าตาลทา่มะกา จํากดั 
2. บริษัท โรงงานนํ 
าตาลนิวกรุงไทย จํากดั 
3. บริษัท นํ 
าตาลนิวกว้างสุ้นหล ีจํากดั 
4. บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มินลั จํากดั (มหาชน) 
5. บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ 
ง จํากดั 
6. บริษัท โรงไฟฟ้านํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั 
7. บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากดั 
8. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จํากดั จํากดั 
9. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จํากดั 
10. บริษัท แชมเปี
ยนเฟอร์เมนเตชั*น จํากดั 
11. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิ 
ง จํากดั 
12. บริษัท นํ 
าตาลสะหวนันะเขด จํากดั 
13. บริษัท Koh Kong Plantation จํากดั 
14. บริษัท Koh Kong Sugar Industry จํากดั 

 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)             
แบบ 56 - 1 

 

 
…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1   
 

รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
นางสุวรรณา เจนสวสัดิ�พงศ์ 

 
การศกึษา:   ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ภาษาองักฤษและภาษาเยอรมนั (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)       
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

        ปริญญาโท  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน) MBA
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพบญัชี   CIA    
 
ประวตัิการทํางาน:    เคยดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจสอบอาวโุสภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ของบริษัท Linde (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) ก่อนหน้านี 
เคยดํารงตําแหน่งหวัหน้าส่วนตรวจสอบภายในกลุม่บริษัท Shin Corporation 
และบริษัท CS Loxinfo จํากดั (มหาชน), ผู้ เชีTยวชาญการตรวจสอบภายในของบริษัท Shin Satellite 
จํากดั (มหาชน), เจ้าหน้าทีTตรวจสอบภายในของบริษัท Securicor จํากดั และผู้จัดการส่วนบริหาร
จดัการทางการเงินของบริษัท Metropolis Trust and Securities จํากดั (มหาชน) 

 
สถานทีTติดตอ่:   เลขทีT 176/305 หมูบ้่านรัตนาวลยั ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงสกีนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

โทร (085) 965 2419, (087) 505 1505     
 

 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)             
แบบ 56 - 1 

 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 4 หน้า 1   

 

รายละเอียดเกี�ยวกับรายการประเมนิสินทรัพย์ 

 

- ไมม่ี - 



บริษัท นํ 
าตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)             
แบบ 56 - 1 

 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 5 หน้า 1   

 

รายละเอียดอื�นๆ 

 
- ไมม่ี - 


