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1.นโยบาย และภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

1.1) เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 
บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม  โดยยดึหลกัการ

ด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพตอ่สทิธิมนษุยชน และผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยี ภายใต้ 
นโยบายคณุภาพ วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ดงันี ้

นโยบายคุณภาพ  
ผลติน า้ตาลทรายคณุภาพ ด้วยประสทิธิภาพสงูสดุ สง่มอบตรงเวลา ลกูค้ามัน่ใจ ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค 

วิสัยทัศน์  
เราคือนวตักรรมพลงังานธรรมชาติเพื่อทกุความต้องการ  

พันธกิจ 

1. สร้างรายได้ให้แก่ชาวไร่ บนพืน้ฐานของการเกษตรที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
2. พฒันาเทคโนโลยีการผลติให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 
3. สร้างผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งหุ้นสว่นแหง่ความส าเร็จ  
4. พฒันาอตุสาหกรรมตอ่เนื่องเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

เป้าหมายระยะยาวในการด าเนินธุรกิจของบริษัท คือ การเป็นหนึง่ในผู้น าในการผลติน า้ตาล และผลพลอยได้อื่น
จากการผลติน า้ตาล  ซึง่เห็นได้จากนโยบายในสว่นธุรกิจน า้ตาลของบริษัท ได้แก่  “ผลติน า้ตาลทรายคณุภาพสงู ด้วย
ประสทิธิภาพสงูสดุ สง่มอบตรงเวลา ลกูค้ามัน่ใจ ปลอดภยัผู้บริโภค” ท าให้โรงงานน า้ตาลทัง้ 5 โรงงานภายในกลุม่ จดัได้
วา่เป็นกลุม่โรงงานน า้ตาลล าดบัต้นของกลุม่ผู้ผลติน า้ตาลทัง้ประเทศที่มีประสทิธิภาพการผลติสงู และผลติน า้ตาลได้อยา่ง
มีคณุภาพ   อีกทัง้ด้วยเป้าหมายการเป็นหนึง่ในผู้ผลติผลพลอยได้อื่นจากการผลติน า้ตาล  และการเห็นศกัยภาพของธุรกิจ
ตอ่เนื่องจากธุรกิจน า้ตาล เช่น ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจผลติกระแสไฟฟ้า และธุรกิจผลติปุ๋ ยอินทรีย์ท าให้บริษัทมีการลงทนุ ใน
ธุรกิจตอ่เนื่องมาโดยตลอด  ซึง่โครงการท่ีผา่นมาคอ่นข้างประสบความส าเร็จเป็นท่ีนา่พอใจ    
  

ในระยะสัน้บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึง่ในผู้น าทางด้านการบริหารต้นทนุและประสทิธิภาพทางด้านการผลติ 
โดยน าเอาเทคโนโลยีที่ทนัสมยัเข้ามาประยกุต์ใช้กบัระบบการผลติและการจดัการ  นอกจากนี ้บริษัทเข้าใจวา่ความเสีย่ง
หลกัของบริษัท คือ ปริมาณอ้อย   โรงงานน า้ตาลและธุรกิ จตอ่ยอด ไมส่ามารถอยูร่อดได้ถ้าขาดอ้อยเข้าหีบ  บริษัทจึงมี
เป้าหมายที่จะช่วยลดต้นทนุการผลติอ้อย  เพิ่มผลผลติและประสทิธิการผลติอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อให้ 
เกษตรกรชาวไร่สามารถอยูร่อด รวมถึงการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรชาวไร่    
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1.2) การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
 
ในปี 2554 บริษัทได้ตดัสนิใจลงทนุเพิ่ม 1 โครงการ คือโครงการลงทนุสร้างโรงงานน า้ตาลและโรงไฟฟ้าที่จงัหวดั

เลย โครงการประกอบด้วยโรงงานน า้ตาลขนาด 18,000 ตนัอ้อยตอ่วนั และโรงผลติกระแสไฟฟ้า  ขนาด 40 MW และได้
ทดลองเดินเคร่ืองจกัรในฤดกูาลหีบอ้อยปี 2555/56 

 
ในปี  2555 ภายหลงัจากที่บริษัทได้ท าการศกึษาความเป็นไปได้  รวมถึงได้ท าการวิเคราะห์ความเสีย่งในด้าน

ตา่งๆ  แล้ว  บริษัทได้ตดัสนิใจลงทนุ โครงการขยายก าลงัการผลติกระแสไฟฟ้า และปรับปรุงโรงงานน า้ตาลเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการหีบอ้อย ท่ีอ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น โดยขยายก าลงัการผลติไฟฟ้าจากเดิม 30 เมกะวตัต์ เป็น 
65 เมกะวตัต์  และปรับปรุงโรงงานน า้ตาลเพื่อเพิ่มความสามารถในการหีบอ้อยได้เพิ่มขึน้อีก 8,000 ตนัตอ่วนั  จากเดิมอยู่
ที่ 27,000 ตนัตอ่วนั โดยแล้วเสร็จในปี 2557 

 
1.3) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
 

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ภายใต้กลุม่ เค เอส แอล เป็นกลุม่บริษัทผู้ผลติและ
จ าหนา่ยน า้ตาลทรายใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศไทย โดยกลุม่บริษัทมีโรงงานน า้ตาลที่อยูภ่ายใต้กลุม่ธุรกิจทัง้หมด 5 
โรง โดยแบง่สายการผลติออกเป็น 3 ภาค ดงันี ้

 
1. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) สาขา อ าเภอน า้พอง 

จงัหวดัขอนแก่น และ สาขา อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 
2. ภาคกลาง แถบจงัหวดักาญจนบรีุ มี 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย จ ากดั และ บริษัท 

น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั 
3. ภาคตะวนัออกมี 1 โรงงาน คือ บริษัท น า้ตาลนิวกว้างสุ้นหล ีจ ากดั  

 
ผลติภณัฑ์ที่ทางบริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยผลติ จะประกอบด้วยผลติภณัฑ์หลกัที่

เป็นน า้ตาลทราย ซึง่สามารถจ าแนกประเภทได้ 4 ประเภท คือ น า้ตาลทรายดบิ (Raw Sugar), น า้ตาลทรายดิบคณุภาพสงู 
(High Pol Sugar), น า้ตาลทรายขาว (White Sugar) และน า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ (Refined Sugar) และผลติภณัฑ์เสริม
ที่เก่ียวเนื่องที่ได้จากกระบวนการผลติน า้ตาลทรายอีก เช่น กากน า้ตาล (Molasses) กากอ้อย (Bagasses) และกากหม้อ
กรอง (Filter Cake)  โดยบริษัทได้ขยายการลงทนุตอ่ยอดจากกระบวนการผลติน า้ตาล เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่ม (ดงัแสดงใน
แผนภาพท่ี 1.1) คือ 

 
(1) โรงงานผลติเอทานอล  ซึง่ใช้ผสมกบัน า้มนั เป็นเชือ้เพลงิส าหรับรถยนต์ ใช้วตัถดุิบคือ กากน า้ตาล และน า้อ้อย 
(2) โรงงานผลติก๊าซชีวภาพ ใช้วตัถดุิบที่ เป็นน า้เสยีที่มาจากกระบวนการผลติเอทานอล  มาหมกัให้ได้ก๊าซชีวภาพ

เป็นเชือ้เพลงิเสริมส าหรับโรงไฟฟ้า 
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(3) โรงงานผลติปุ๋ ยอินทรีย์ใช้วตัถดุิบที่เป็นของเสยีจากกระบวนการผลติน า้ตาล (กากหม้อกรอง) และน า้เสยีที่มา
จากกระบวนการผลติก๊าชชีวภาพ และการผลติเอทานอล 

(4) โรงไฟฟ้า  ใช้วัตถดุิบที่เป็นของเสยีจากกระบวนการผลติน า้ตาล (กากอ้อย) และก๊าซชีวภาพท่ีได้จากโรงงานผลติ
ก๊าชชีวภาพ เป็นเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า และพลงัไอน า้ขายให้กบัโรงงานในเครือและการไฟฟ้า 

 
แผนภาพที ่1.1 : The Relation between KSL Existing Sugar Production and KSL Value Added Project 
 

 
 
ณ วนัท่ี  31 ตลุาคม 2558 บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย มีการลงทนุในบริษัทยอ่ย

และบริษัทร่วมรวม 15 บริษัท (ไมร่วมบริษัทยอ่ย ของบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน)) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 

กลุ่มธุรกิจ/ชื่อบริษัท 
ทุนช าระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การ
ลงทุน 

 
ประเภทของธุรกิจ 

 
ธุรกิจน ้าตาล    

บริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั 600.00 90.21% ผลติและจ าหนา่ยน า้ตาลทราย 
บริษัท โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย จ ากดั 1,000.00 95.78% ผลติและจ าหนา่ยน า้ตาลทราย 
บริษัท น า้ตาลนิวกว้างสุ้นหล ีจ ากดั 500.00 98.61% ผลติและจ าหนา่ยน า้ตาลทราย 
บริษัท น า้ตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 684.76 98.49% เพาะปลกูอ้อยและผลติน า้ตาลทีป่ระเทศลาว 
Koh Kong Plantation Co., Ltd* 936.98 80.00% เพาะปลกูอ้อยที่เกาะกง ประเทศกมัพชูา 
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd 1,167.66 80.00% ผลติน า้ตาลที่เกาะกง ประเทศกมัพชูา 

ธุรกิจสนับสนุน    
บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน)** 145.20 23.82% ทา่เรือ ให้เช่าคลงัสนิค้า และอสงัหาริมทรัพย์  
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ผลติ จ าหนา่ยแป้งสาล ีและน า้มนัปาล์ม 
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จ ากดั 20.00 79.55% บริษัทรับอนญุาตสง่ออกน า้ตาล 
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้  จ ากดั 300.00 100.00% ซือ้มาขายไปน า้ตาลทรายในประเทศ และ

ด าเนินกิจการทางการเกษตร 
บริษัท Wynn In Trading จ ากดั 487.497 100.00% ธุรกิจซือ้มาขายไป และให้ค าปรึกษา 

ธุรกิจพลังงานและสารเคมี    
บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จ ากดั 610.00 100.00% ผลติและจ าหนา่ย เอทานอล หรือเชือ้เพลงิ

จากการเกษตร และ 
ปุ๋ ยอินทรีย์ 

บริษัท โรงไฟฟ้าน า้ตาลขอนแก่น  จ ากดั 800.00 100.00% โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จ ากดั*** 10.00 100.00% จดัหาวตัถดุิบ 

ธุรกิจอื่นๆ    
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ากดั 840.00 91.02% พฒันา และลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้

เช่า และเป็นศนูย์ฝึกอบรมของกลุม่ 
บริษัท แชมเปีย้น เฟอร์เมนเตชัน่ จ ากดั 200.00 32.50% เป็นบริษัท โฮลดิง้คอมแพนี อยูร่ะหวา่ง

ศกึษาการลงทนุในธุรกิจอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
หมายเหต ุ
สดัสว่นการลงทนุหมายรวมถึง อตัราการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมรวมกนั 
* ถือทางอ้อมผา่น บริษัท Wynn In Trading จ ากดั 
** อยา่งไรก็ตาม ในบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน)  บริษัทยอ่ยซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ช่ือยอ่ TSTE มีบริษัทยอ่ยของบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน) อีก 5 บริษัท ได้แก่  
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั  ท าธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ อตัราการถือหุ้นรวมทัง้ทางตรงและทางอ้อม 23.11%  
บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั ท าธุรกิจซือ้-ขาย ให้เช่า และพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงกลัน่
น า้มนัปาล์ม อตัราการถือหุ้นรวมทัง้ทางตรงและทางอ้อม 28.48% 
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ากดั (มหาชน) ท าธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลติแป้งสาล ีอตัราการถือหุ้นรวมทัง้
ทางตรงและทางอ้อม 16.59% เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ช่ือยอ่ TMILL 
บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั ท าธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสนิค้า อตัราการถือหุ้นรวมทัง้ทางตรงและทางอ้อม 19.30% 
บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสติกส์ จ ากดั ท าธุรกิจให้บริการขนสง่ บริการรักษาความปลอดภยั และโรงงานผลติถงุกระสอบ
พลาสติก  อตัราการถือหุ้นรวมทัง้ทางตรงและทางอ้อม 30.58% 
รายละเอียดสามารถดไูด้จากข้อมลูบริษัทจดทะเบียน  บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) (TSTE) และ บริษัท ที 
เอส ฟลาวมิลล์ จ ากดั (มหาชน) (TMILL) 
*** ช่ือเดิม บริษัท เคเอสแอล เคมี จ ากดั
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุม่ ณ 31 ตลุาคม 2558 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 ~2,004 M THB

Savannakhet Sugar, 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
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บริษัทมีบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดสามารถจ าแนกตามประเภทของธุรกิจได้ดงันี ้
 
ธุรกิจน า้ตาล 
 
บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
เป็นบริษัทผลติและจ าหนา่ยน า้ตาลและผลพลอยได้อื่นๆ สาขาที่ 1 โรงงานตัง้อยูท่ี่อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น 
ภายหลงัปรับปรุงประสทิธิภาพใรปี 2557 ปัจจบุนัสามารถหีบอ้อยได้สงูสดุที่ 35,000 ตนัอ้อย /วนั และสาขาที่ 2 โรงงาน
ตัง้อยูท่ี่อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย สามารถหีบอ้อยได้ที่ 18,000 ตนัอ้อย/วนั โดยทัง้สองโรงงานสามารถผลติได้ทัง้น า้ตาล
ทรายดิบ น า้ตาลไฮโพล น า้ตาลทรายขาว และน า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ    
 
บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
เป็นบริษัทผลติและจ าหนา่ยน า้ตาลทรายและผลพลอยได้อื่นๆ โรงงานตัง้อยูท่ี่ อ าเภอทา่มะกา จงัหวดักาญจนบรีุ สามารถ
หีบอ้อยได้สงูสดุที่ 22,000 ตนัอ้อย/วนั โรงงานสามารถผลติได้ทัง้น า้ตาลทรายดิบ น า้ตาลทรายขาว และน า้ตาลทรายขาว
บริสทุธ์ิ 
 
บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั 
เป็นบริษัทผลติและจ าหนา่ยน า้ตาลทรายและผลพลอยได้อื่นๆ  เดิมโรงงานตัง้อยูท่ี่ อ าเภอทา่มะกา  จงัหวดักาญจนบรีุ 
บริษัทได้ย้ายไปยงั อ าเภอบอ่พลอย จงัหวดักาญจนบรีุ และขยายก าลงัการผลติ สามารถหีบอ้อยได้สงูสดุที่ 36,000 ตนั
อ้อย/วนั โดยในปัจจบุนัได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงงานสามารถผลติได้ทัง้น า้ตาลทรายดิบ น า้ตาลทร ายขาว และน า้ตาล
ทรายขาวบริสทุธ์ิ 
 
บริษัท น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จ ากดั 
เป็นบริษัทผลติและจ าหนา่ยน า้ตาล และผลพลอยได้อื่นๆ มีโรงงานตัง้อยูท่ี่อ าเภอ พนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ สามารถหีบอ้อย
ได้สงูสดุที่ 4,000 ตนัอ้อย /วนั ซึง่ก าลงัการหีบอ้อยลดลง เนื่องมาจาก บริษัทมีการขยายเคร่ืองจกัรสว่นหนึง่ไปท่ีประเทศ
ลาว และประเทศกมัพชูา   โรงงานสามารถผลติได้ทัง้น า้ตาลทรายดิบ น า้ตาลไฮโพล น า้ตาลทรายขาว และน า้ตาล
ทรายขาวบริสทุธ์ิ 
 
บริษัท น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 
เป็นบริษัทท่ีได้รับสมัปทานพืน้ท่ีส าหรับเพาะปลกูอ้อยประมาณ 10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จากรัฐบาลลาว  โดยบริษัท
จะเพาะปลกูอ้อยเอง และมีโรงงานน า้ตาลที่สะหวนันะเขด สามารถหีบอ้อยได้สงูสดุที่ 3,000 ตนัอ้อยตอ่วนั ผลผลติจะเป็น
น า้ตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ  
 
บริษัท Koh Kong Plantation จ ากดั และบริษัท Koh Kong Sugar Industry จ ากดั 
เป็นบริษัทท่ีได้รับสมัปทานพืน้ท่ีส าหรับเพาะปลกูอ้อย รวมประมาณ 19,100 เฮกเตอร์ (119,375 ไร่) จากรัฐบาลกมัพชูา  
โดยบริษัทจะเพาะปลกูอ้อยเอง และมีโรงงานน า้ตาลที่เกาะกง สามารถหีบอ้อยได้สงูสดุที่ 6,000 ตนัอ้อยตอ่วนั ผลผลติจะ
เป็นน า้ตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ 
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ธุรกิจพลังงานและสารเคม ี

บริษัท ขอนแก่น แอลกอฮอล์ จ ากดั 

ก่อตัง้ขึน้เมื่อต้นปี 2547 เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้เพื่อด าเนินธุรกิจผลติแอลกอฮอล์จากกากน า้ตาล น า้อ้อย และอื่นๆ ซึง่ได้รับ
ใบอนญุาตผลติที่ 350,000 ลติรตอ่วนั (150,000 ลติรตอ่วนั ที่ อ าเภอ น า้พอง จงัหวดัขอนแก่น และ 200,000 ลติรตอ่วนั ที่ 
อ าเภอ บอ่พลอย จงัหวดักาญจนบรีุ ) จากกระทรวงอตุสาหกรรมโดยมีวตัถปุระสงค์ผลติแอลกอฮอล์เพื่อผสมกบัน า้มนั
เชือ้เพลงิ หรือที่เรียกวา่เอทานอล ซึง่ใช้เป็นน า้มนัเชือ้เพลงิส าหรับรถยนต์  นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีโรงงานผลติปุ๋ ยอินทรีย์โดย
น าของเสยีจากกระบวนการผลติน า้ตาล (กากหม้อกรอง ) และของเสยีจากกระบวนการผลติแอลกอฮอล์ (น า้เสยี) มาเป็น
วตัถดุิบ  

บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 

ก่อตัง้ขึน้เมื่อปลายปี 2546 เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้เพื่อด าเนินธุรกิจผลติก ระแสไฟฟ้า  และผลติไอน า้โดยใช้กากอ้อยเป็น
เชือ้เพลงิหลกั โดยจ าหนา่ยไฟฟ้า พร้อมกบัไอน า้ให้โรงงานน า้ตาล และโรงงานอื่นๆในกลุม่ และมีไฟฟ้าที่เกินความต้องการ
ของกลุม่ สามารถจ าหนา่ย ให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ และการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค  ปัจจบุนับริษัท มีสาขารวม 3 สาขา  โดย
สาขาที่หนึง่ตัง้อยูใ่กล้เคียงโรงงานน า้ตาลขอนแก่น อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น สาขาที่สองตัง้อยูใ่กล้เคียงโรงงานน า้ตาลนิวกรุง
ไทย จ. กาญจนบรีุ (โครงการพลงังานทดแทนบอ่พลอย ) และสาขาที่สามตัง้อยูใ่กล้เคียงโรงงานน า้ตาลขอนแก่น อ.วงัสะ
พงุ จ.เลย (โครงการเลย) ท าให้ปัจจบุนับริษัทมีก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 195 MW  

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จ ากดั 

บริษัทจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ในการจดัหา และจดัจ าหนา่ย วตัถดุิบที่เก่ียวข้องกบัการเกษตร  เช่น จ าหนา่ยปุ๋ ยอินทรีย์  
และรวมถึงการให้บริการทางการค้าตา่ง ๆ  
 
ธุรกิจสนับสนุน 
 
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดด้ิง จ ากดั 
จดัตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทสง่ออกน า้ตาลรับอนญุาตตามข้อก าหนดของ พรบ. อ้อยและน า้ตาลทราย พ.ศ. 2527 
ด าเนินธุรกิจเป็นตวัแทนของบริษัทน า้ตาลในกลุม่และบริษัทน า้ตาลอื่นๆในการสง่ออกน า้ตาลไปตา่งประเทศ 
 
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน) (TSTE ) และบริษัทย่อย 
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่าคลงัเก็บสนิค้า บริการขนถ่ายสนิค้าขึน้เรือ
เดินสมทุร บริการทา่เทียบเรือและบริการสนิค้าผา่นทา่  โดยทา่เรือและคลงัสนิค้า ตัง้อยูท่ี่พระ ประแดง สมทุรปราการ ริม
แมน่ า้เจ้าพระยา  ลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็นบริษัทน า้ตาลในกลุม่ KSL โรงงานน า้ตาลอื่นท่ีถือหุ้นโดยพนัธมิตรทางการค้าอื่นๆ 
และลกูค้าทัว่ไป   นอกจากนีท้างบริษัท ไทยชกูาร์เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทแมข่องบริษัทยอ่ยอีก 5 บริษัท ซึง่
ด าเนินธุรกิจหลกั ๆ คือ ธุรกิจซือ้ ขาย ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลติแป้งสาล ีธุรกิจผลติถงุกระสอบพลาสติก และ
โรงงานผลติน า้มนัปาล์ม  และปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างทา่เรือคอนเทนเนอร์ (รายละเอียดดไูด้จากข้อมลูบริษัท
จดทะเบียน บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) (TSTE) และ บริษัท ทีเอสฟลาวมิลล์ จ ากดั (มหาชน) (TMILL)) 



บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 8   
 

บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดด้ิง จ ากดั 
จดัตัง้ขึน้เมื่อปี พ .ศ. 2549 ปัจจบุนัด าเนินธุรกิจ ซือ้มาขายไปน า้ตาลทรายและผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง ส าหรับลกูค้า
ภายในประเทศ นอกจากนีบ้ริษัทได้มกีารเพาะปลกูอ้อยในท่ีดินของบริษัทเอง  
บริษัท Wynn In Trading จ ากดั  
เป็นบริษัทด าเนินธุรกิจซือ้มาขายไประหวา่งประเทศ ให้ค าปรึกษา และการลงทนุในตา่งประเทศ โดยบริษัทเข้าไปถือหุ้น ใน
สดัสว่นร้อยละ 100 
 
ธุรกิจอื่นๆ 
 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ากดั  
เป็นบริษัทด าเนินธุรกิจท าสวนเกษตร  และบ้านพกัตากอากาศที่จงัหวดักาญจนบรีุในช่ือ “ริเวอร์แควปาร์คแอนด์รีสอร์ท ” 
โดยให้บริการบ้านพกัและใช้เป็นท่ีจดัอบรมสมัมนาให้แก่บคุลากรภายในกลุม่  และลกูค้าทัว่ไป นอกจากนีย้งัประกอบ
ธุรกิจให้เช่าอาคารส านกัง าน ยา่นใจกลางเขตธุรกิ จในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นเจ้าของ  อาคารลเิบอร์ตีส้แควร์ สลีม  ซึง่
เป็นอาคารสงู 22 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 6 ชัน้ มีพืน้ท่ีให้เช่ารวม 19,151 ตารางเมตร 
 
บริษัท แชมเป้ียน เฟอร์เมนเตชัน่ จ ากดั  
เป็นบริษัทร่วมของ บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ า กดั (มหาชน) โดยเข้าไปถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 32.5 ซึง่เดิมบริษัทมีการ
ลงทนุในโรงงานผลติแป้งจากมนัส าปะหลงัที่จงัหวดั จนัทบรีุ อยา่งไรก็ตามในปี  2558 บริษัทได้ขายเงินลงทนุดงักลา่ว
ออกไป ปัจจบุนั อยูร่ะหวา่งศกึษาการลงทนุในธุรกิจอื่น 
 
 ส าหรับนโยบายการแบง่การด าเนินงานของบริษัทในกลุม่นัน้ จะจดับริษัทท่ีมีลกัษณะธุรกิจคล้ายกนัอยูภ่ายใต้
บริหารงานคณะผู้บริหารเดียวกนั เช่น  บริษัทในธุรกิจน า้ตาล ทัง้ 4 บริษัท จะอยูภ่ายใต้การบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารชดุเดียวกนั สว่นบริษัทในธุรกิจสนบัสนนุ ธุรกิจพลงังานและสารเคม ี และธุรกิจอื่นๆ บริษัทจะจดัสง่
บคุลากรของบริษัท เข้าไปร่วมเป็นกรรมการบริษัท เพื่อร่วมในการก าหนดนโยบาย  และในบางบริษัทยอ่ย บริษัทได้สง่
บคุลากรของบริษัทเอง เข้าไปด ารงต าแหนง่ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทยอ่ย เพื่อให้บริษัทยอ่ยดงักลา่ว  ด าเนินนโยบาย
บริหารสอดคล้องกบับริษัทใหญ่ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
2.1) โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

 

ชื่อบริษัท 
% การถือหุ้นของ
บริษัท ปี 2558 

 

ปี 2556 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

ปี 2557 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

ปี 2558 
รายได้ 

(ล้านบาท) 

 
% 

1. บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) บริษัทหลกั 6,022.13 23%  8,668.09  31%  8,370.27  29% 

2. บริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั 90.21% 3,021.98 11%  3,196.84  11%  2,946.99  10% 

3. บริษัท โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย จ ากดั 95.78% 4,548.89 17%  4,540.44  16%  4,645.78  16% 

4. บริษัท น า้ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากดั 98.61% 733.42 3%  744.15  3%  550.13  2% 

5. บริษัท ไทยชกุาร์เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) 23.82% 2,471.65 9%  1,538.84  6%  1,457.52  5% 

6. บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จ ากดั 79.55% 15.00 0%  13.15  0%  20.60  0% 

7. บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากดั 100.00% 2,437.42 9%  2,472.01  9%  2,600.92  9% 

8. บริษัท โรงไฟฟ้าน า้ตาลขอนแก่น จ ากดั 100.00% 2,151.97 8%  2,493.81  9%  2,994.70  11% 

9. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จ ากดั* 100.00% 2.95 0%  20.56  0%  11.61  0% 

10. บริษัท น า้ตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 98.49% 246.94 1%  211.21  1%  219.55  1% 

11. บริษัท Koh Kong Plantation จ ากดั** 80.00% 136.21 1%  128.73  0%  116.70  0% 

12. บริษัท Koh Kong Sugar จ ากดั 80.00% 667.43 3%  89.36  0%  136.92  0% 

13. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จ ากดั 100.00% 3843.20 15%  3,605.85  13%  4,172.69  15% 

14. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ากดั 91.02% 102.17 0%  150.34  1%  154.96  1% 

15. บริษัท Wynn In Trading จ ากดั 100.00% - -  -    -  -    0% 

รวม  26,401.38 100% 27,873.38 100%  28,399.34  100% 

หกัรายการระหว่างกัน  -7,460.22  -8,688.53    (9,533.50)  

รวมรายได้   18,941.16    19,184.84    18,865.84   

* ชื่อเดิม บริษัท เคเอสแอล เคมี จ ากดั 

* *ถือทางอ้อมผ่านบริษัท Wynn In Trading จ ากดั 

(ค าอธิบายการเปลีย่นแปลงของรายได้ และผลการด าเนินงานรายกลุม่ธุรกิจ โปรดด ูสว่นท่ี 3  ฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงาน) 
 
2.2) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 
 
ผลิตภณัฑ์หลัก : น า้ตาล 

 
น า้ตาล : ลักษณะผลิตภณัฑ์ 
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บริษัทเป็นกลุม่บริษัทน า้ตาลในประเทศไทยที่ได้ผา่นการตรวจรับรองระบบบริหารจดัการคณุภาพตาม 
“มาตรฐาน SQF 2000”, “มาตรฐาน ISO 9001 Version 2000” รวมทัง้ “มาตรฐานระบบวิเคราะห์อนัตรายและจดุวิกฤตที่
ต้องควบคมุ” หรือ HACCP น า้ตาลทรายท่ี กลุม่บริษัท ผลติสามารถจ าแนกได้ตามประเภทและเกรดของความบริสทุธ์ิของ
น า้ตาลเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

 
น า้ตาลทรายดิบ (Raw Sugar)   -  เป็นน า้ตาลทรายมีคา่สสีงูกวา่ 1,500 ICUMSA สจีะมีลกัษณะเ ป็นสนี า้ตาล

เข้ม มีสิง่สกปรกเจือปนสงู ความบริสทุธ์ิต ่า การขนถ่ายจะขนถ่ายในลกัษณะเป็น BULK ไมไ่ด้ใสใ่นกระสอบ  น า้ตาลชนิด
นีไ้มส่ามารถน าไปบริโภคโดยตรงได้  ผู้ซือ้จะต้องน าน า้ตาลไปผา่นกระบวนการรีไฟน์หรือท าให้บริสทุธ์ิก่อนเพ่ือผลติเป็น
น า้ตาลทรายขาวหรือน า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ    

 
น า้ตาลทรายดิบคณุภาพสงู (High Pol Sugar)   -  เป็นน า้ตาลทรายมีคา่สอียูร่ะหวา่ง 1,000 - 1,500 ICUMSA 

สามารถน าไปบริโภคได้โดยตรง การขนสง่นิยมบรรจเุป็นกระสอบ ราคาจะถกูกวา่น า้ตาลทรายขาวและน า้ตาลทรายขาว
บริสทุธ์ิ  

 
น า้ตาลทรายขาว (White Sugar ) -  เป็นน า้ตาลทรายมีคา่สปีระมาณ 46 – 200 ICUMSA มีคา่โพลาไรเซชัน่ไม่

น้อยกวา่ 99.50 ดีกรี น า้ตาลประเภทนีโ้ดยทัว่ไปเป็นน า้ตาลทรายที่ประชาชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้เป็นวตัถดุิบในโรงงาน
อตุสาหกรรมอาหารท่ีต้องการความบริสทุธ์ิปานกลาง   

 
น า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ (Refined Sugar) – เป็นน า้ตาลทรายมีคา่สไีมเ่กิน  45 ICUMSA มีลกัษณะเดน่คือมี

ความบริสทุธ์ิสงู เป็นน า้ตาลท่ีนิยมใช้ในอตุสาหกรรมท่ีต้องใช้น า้ตาลท่ีมีความบริสทุธ์ิมาก เช่นอตุสาหกรรมยา เคร่ืองดื่ม
ประเภทน า้อดัลมและเคร่ืองดื่มบ ารุงก าลงั  
 
 ภายหลงัจากที่มีการผา่นกระบวนการผลติน า้ตาลแล้ว ของเหลวที่เหลอืที่ไมส่ามารถท าให้เป็นเม็ดน า้ตาลได้ หรือ
ต ่ากวา่จดุคุ้มทนุท่ีจะไปท าเป็นน า้ตาลเรียกวา่ กากน า้ตาล กากน า้ตาลจดัเป็นผลผลติพลอยได้จากการผลติน า้ตาลทรายที่
ยงัมีมลูคา่ โดยทัว่ไปจะมีสว่นประกอบของสารตา่งๆคือ น า้ 20% น า้ตาลซูโครส 30% น า้ตาลอินเวอร์ท 32%  อินทรีย์สาร
ซึง่ไมใ่ช่น า้ตาล 12% และ เถ้า 6% และในปริมาณอ้อย 1 ตนั โรงงานน า้ตาลจะได้ผลผลติกากน า้ตาลประมาณ 45 -  50 
กิโลกรัม ดงันัน้ผลผลติกากน า้ตาลในแตล่ะปีจะมีมากน้อยเพียงใดขึน้อยูก่บัปริมาณอ้อยเข้าหีบของโรงงาน า้ตาลในแตล่ะ
ปี กากน า้ตาลสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ได้อยา่งกว้างขวางในอตุสาหกรรมชีวะ–เคมี (Biochemistry Industry ) ซึง่ได้แก่ 
อตุสาหกรรมผลติแอลกอฮอล์และโรงต้มกลัน่สรุา อตุสาหกรรมผลติยีสต์ อตุสาหกรรมผลติผงชรูส อตุสาหกรรมอาหาร
สตัว์ (โดยผสมกบัมนัส าปะหลงัและชานอ้อย) อตุสาหกรรมผลติน า้ส้มสายช ูอตุสาหกรรมผลิ ตซีอิ๊วและซอสปรุงรสตา่ง ๆ 
ซึง่ถือเป็นอตุสาหกรรมปลายน า้ของการผลติน า้ตาล 

 
ส าหรับของเสยีจากกระบวนการผลติน า้ตาลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จะมี กากอ้อย และ กากหม้อกรอง   

กากอ้อย เป็นสว่นของชานอ้อยที่ได้จากการขบวนการหีบอ้อยจากชดุลกูหีบชดุสดุท้าย โดยปัจจบุนับริษัทใช้กากอ้อยเป็น
เชือ้เพลงิส าหรับผลติไฟฟ้าและไอน า้เพื่อใช้ในกระบวนการผลติน า้ ตาล และจ าหนา่ยให้กบัการไฟฟ้า สว่นกากหม้อกรอง 
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เป็นกากที่ได้จากกระบวนการกรองตะกอนในระบบสญูญากาศ กากหม้อกรองที่ได้สามารถน าไปเป็นวตัถดุิบในการผลติ
ปุ๋ ยเพื่อการเกษตรทัว่ไป ในอดีตบริษัทให้กากหม้อกรองดงักลา่วแก่ชาวไร่อ้อยที่น าอ้อยมาสง่โรงงานเพื่อเป็นการสง่เสริม
การผลติปลกูอ้อยในพืน้ท่ีใกล้เคียง อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากที่บริษัทยอ่ยเร่ิมด าเนินกิจการผลติแอลกอฮอล์และสารเคมี
ตอ่เนื่อง  น า้เสยีที่ได้จากโรงงานจะสามารถน าไปผสมกบักากหม้อกรอง ผา่นกระบวนการยอ่ยสลาย (BIODECOMPOSE) 
ซึง่จะได้ผลติภณัฑ์ปุ๋ ยอินทรีย์ที่มีคณุภาพเหมาะสมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึง่จะท าให้เกิดการท าธุรกิจที่ครบวงจร 

 
น า้ตาล : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 
การตลาดและภาวะอตุสาหกรรมในตลาดตา่งประเทศ 
 
 ภาพรวมของตลาดน า้ตาลโลกนัน้  ผลผลติน า้ตาลโลก ฤดกูารผลติ 2557/58 มีประมาณ 182.3 ล้านตนั 
(มลูคา่น า้ตาลทรายดิบ) เพิ่มขึน้ 1 ล้านตนั หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกบัฤดกูารผลติ 2556/57 ใน
ขณะเดียวกนัความต้องการบริโภคโลกรวมเทา่กบั 179.1 ล้านตนั ขยายตวัเพิ่มขึน้ 3 ล้านตนั หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 2 
เมื่อเทียบกบัฤดกูารผลติ 2556/57 อยา่งไรก็ดีปริมาณน า้ตาลคงเหลอืปลายปีเพิ่มขึน้จากระดบั 77.2 ล้านตนั ในฤดกูาร
ผลติ 2556/57 เป็น 79.3 ล้านตนั ในฤดกูารผลติ 2557/58คิดเป็นอตัราร้อยละ 44 ของปริมาณความต้องการบริโภค หรือ
เพียงพอส าหรับการบริโภคประมาณ 5 เดือน 
 
แผนภาพที ่2.1: ดุลน ้าตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP) 
 

 
Note: 2015/16 is forecasted number 
Source : F.O.Licht, updated 27-10-2015 
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จากการประมาณการของ F.O.Licht ณ 27 ตลุาคม 2558 คาดวา่ ผลผลติในปี 2558/59 จะลดลงร้อยละ 2.4 
จาก 182.3 ล้านตนั เป็น 177.8 ล้านตนั  สว่นการบริโภคจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.5 หรือเพิ่มขึน้จาก  179.1 ล้านตนั เป็น 181.7 
ล้านตนั ซึง่จะท าให้ปริมาณผลติน า้ตาลโลกขาดดลุ สง่ผลให้ปริมาณน า้ตาลคงเหลอืปลายงวดของโลก ปี 2558/59 คาดวา่
จะลดลงจาก 79.3 ล้านตนั เป็น 74.1 ล้านตนั สว่นในทวีปเอเชีย คาดวา่ปี 2558/59 จะมีน า้ตาลผลติไมพ่อตอ่การบริโภค
ตอ่เนื่อง โดยปริมาณน า้ตาลในทวีปเอเชียจะขาดดลุอยูป่ระมาณ 18.6 ล้านตนั อยา่งไรก็ดีการประมาณการดงักลา่ว อาจ
เปลีย่นแปลงไป ตามอปุสงค์ และอปุทานท่ีเปลีย่นแปลงไป 

 
 นอกจากนี ้สภาพภมูิอากาศที่ไมแ่นน่อน  เช่นการเกิดอทุกภยั ภยัแล้ง หรือ อากาศหนาวจดั ในประเทศผู้ผลติ

และประเทศผู้บริโภค รวมถึงจ านวนประเทศผู้ผลติที่สามารถสง่ออกได้ที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดั จึงท าให้เหตกุารณ์ใดก็ตามที่
สง่ผลตอ่ปริมาณน า้ตาลที่ผลติได้ สง่ผลตอ่ราคาน า้ตาลตลาดโลกเช่นกนั    

 
 ส าหรับแนวโน้มราคาน า้ตาลในอนาคต จะขึน้อยูก่บัผลผลติจ ากประเทศในแถบยโุรป รวมถึงผลกระทบจาก

สภาพอากาศตอ่ผลผลติอ้อย  ของประเทศผู้ผลติรายใหญ่ เช่น ประเทศบราซิล ประเทศออสเตรเลยี และประเทศไทย เป็น
ต้น  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศบราซิล เนื่องจากในปัจจบุนัประเทศบราซิล น าผลผลติอ้อยมาผลติเป็นเชือ้เพลงิรถยนต์ 
คือ เอทานอล ท าใ ห้ผลผลติน า้ตาล และเอทานอลจากประเทศบราซิล แปรผนัตามราคาน า้ตาลในตลาดโลก และ ราคาเอ
ทานอล เพราะหากผลติภณัฑ์ใดท าก าไรมากกวา่ ผู้ผลติจากประเทศบราซิลจะเลอืกผลติสนิค้าประเภทนัน้ๆมากขึน้ 
(Sugar-Ethanol Parity) อยา่งไรก็ดีความสามารถที่จะเลอืกผลติระหวา่งสนิค้าทัง้ 2 ประเภทของประเทศบราซิล อยูท่ี่
ประมาณร้อยละ 40-60 เนื่องจากโรงงานไมไ่ด้ออกแบบมาเพื่อผลติสนิค้าอยา่งใดอยา่งหนึง่ได้ร้อยละ 100 นอกจากนีย้งัมี
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกในภาพรวม  เช่น  การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตวัลงในประเทศจีน  ปัญหาเศรษฐกิจ ที่
ประเทศบราซิล ซึง่สง่ผ ลตอ่คา่เงินเรียลออ่นตวัลงเมื่อเทียบกบั US ดอลลา่ร์  การเคลือ่นย้ายเงินไปลงทนุในสนิทรัพย์
ประเภทตา่งๆ   ราคาน า้มนัและราคา commodity ตกต ่า เป็นต้น 

 
แผนภาพที ่2.2: แสดงราคาน ้าตาลตลาดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ปี 
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ส าหรับช่องทางการจ าหนา่ยในการสง่ออกของโรงงานน า้ตาลไทย สามารถแบง่เป็นดงันี ้
 

(1) ขายผา่นเทรดเดอร์รายใหญ่ (Traders) เช่น บริษัท Cargill, บริษัท Tate & Lyle, บริษัท Kerry เป็นต้น  จากนัน้ 
เทรดเดอร์จะน าน า้ตาลไทยไปขายตอ่ให้ผู้ซือ้อื่นๆ ในตา่งประเทศตอ่ไป การขายให้กบั เทรดเดอร์จะเป็นการลด
ความเสีย่งในเร่ืองการเก็บเงินไมไ่ด้ และลดความยุง่ยากในการจดัการเร่ืองการสง่ออก  โดยโรงงานน า้ตาลไทยจะ
รับผิดชอบการขนสง่ถึงทา่เรือที่สง่ออกในประเทศไทยเทา่นัน้  เช่น FOB Ports @ Bangkok หรือ FOB Ports @ 
Lamchabang เป็นต้น  

(2) สง่ออกผา่นชายแดนไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว และ ประเทศกมัพชูา  โดยทยอยขายเป็นจ านวน
น้อยให้กบัผู้ ค้าน า้ตาลชายแดน 

(3) ขายให้กบัผู้ผลติเพื่อการสง่ออกที่ใช้น า้ตาลเป็นวตัถดุิบ  เนื่องจากในบางช่วงเวลา ราคาน า้ตาลภายในประเทศ
สงูกวา่ราคาน า้ตาลตา่งประเทศ  ท าให้ผู้ผลติที่ใช้น า้ตาล เป็นวตัถดุิบ ในการผลติสนิค้าของตน เพื่อน าไปสง่ออก
ไมส่ามารถแขง่ขนักบัผู้ผลติอื่นในตลาดโลกได้  ดงันัน้เพื่อเป็นการสง่เสริมการลงทนุด้านอตุสาหกรรมอาหารและ
เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั ทางภาครัฐจึงเปิดโอกาสให้ผู้ผลติเพื่อการสง่ออกสามารถขออนญุาตซือ้น า้ตาล
ได้ที่ราคาน า้ตาลตลาดโลก โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่ทางภาครัฐก าหนด 

 
การตลาดและภาวะอตุสาหกรรมในตลาดในประเทศ 
 
 อตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลไทยอยูภ่ายใต้พระราชบญัญตัิอ้อยและน า้ตาลทราย พ .ศ.2527 ซึง่ก าหนดให้
คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาล  ควบคมุปริมาณน า้ตาลให้มีปริมาณเพียงพอกบัปริมาณคว ามต้องการน า้ตาล
ภายในประเทศ    โดยทกุปี คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาล จะประมาณการปริมาณน า้ตาลที่จะบริโภคภายในประเทศ  
จากนัน้ก าหนดออกเป็นโควตา  และกระจายโควตาตามสดัสว่นปริมาณน า้ตาลที่ผลติได้ให้แก่โรงงานน า้ตาล ตามปริมาณ
น า้ตาลที่แตล่ะโรงงานผลติ  อีกทัง้ราคาจ าหนา่ยน า้ตาลภายในประเทศถกูควบคมุภายใต้ พรบ .วา่ด้วยสนิค้าและบริการปี 
2542  โดยภาครัฐได้ประกาศราคาจ าหนา่ยน า้ตาลภายในประเทศ เป็นดงันี ้
  
(1)   ราคาน า้ตาลทรายขาวธรรมดาจ าหนา่ยสง่มอบ ณโรงงานขายได้ไมเ่กิน 1,900 บาทตอ่กระสอบ100 กิโลกรัม 
(2)   ราคาน า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิจ าหนา่ยสง่มอบ ณโรงงานขายได้ไมเ่กิน 2,000 บาทตอ่กระสอบ 100 กิโลกรัม 
(3)   ราคาจ าหนา่ยสง่ สง่มอบ ณ สถานท่ีจ าหนา่ยสง่ทกุท้องที่ทัว่ราชอาณาจกัร ของน า้ตาลทรายขาวธรรมดาจะขายได้ไม่

เกิน 1,965 บาทตอ่กระสอบ 100 กิโลกรัม ของน า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิจะขายได้ไมเ่กิน 2,065 บาทตอ่กระสอบ 100 
กิโลกรัม   

(4)   ราคาจ าหนา่ยปลกีในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบรีุ ปทมุธานี สมทุรปราการ และสมทุรสาคร น า้ตาลทรายขาว
ธรรมดา จะขายได้ไมเ่กิน 21.50 บาทตอ่กิโลกรัม น า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ จะขายได้ไมเ่กิน 22.50 บาทตอ่กิโลก รัม 
(รวม VAT)   

 
โดยการควบคมุราคาดงักลา่วไมบ่งัคบักบัน า้ตาลทรายชนิดก้อนสีเ่หลีย่มบรรจกุลอ่งหรือที่บรรจใุนซอง น า้หนกัไมเ่กินซอง
ละ 10 กรัม  
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สภาวะการแขง่ขนั และคูแ่ขง่ขนั 
 
ในปี 2558 ประเทศไทยมีโรงงานน า้ตาลที่เดินเคร่ืองผลติ จ านวน 50 โรง (ไม่รวมโรงงานท่ีไมด่ าเนินงาน และ

ใบอนญุาตใหมท่ี่ยงัไมไ่ด้ก่อสร้างโรงงาน ) มีการหีบอ้อยรวมประมาณ  106  ล้านตนัอ้อย /ปี ผลติน า้ตาลประมาณ  11.3 
ล้านตนัน า้ตาล  (ขึน้อยูก่บัปริมาณ และคณุภาพอ้อยเข้าหีบแตล่ะปี ) โดยมีระยะเวลาการหีบอ้อยในแตล่ะปีประมาณ 4 – 
6 เดือนเทา่นัน้ ฤดกูารหีบอ้อยจะเร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายนของแตล่ะปีจนถึงประมาณเดือนเมษายน หรือ พฤษภาคม 
จ านวนของโรงงานน า้ตาลปัจจบุนัถกูควบคมุจากทางภาครัฐโดยผู้ประกอบการโรงงานน า้ตาลต้องได้รับอนญุาตจาก
คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย และกรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรมก่อน ถึงจะขยายก าลั งการผลติ หรือย้ายฐาน
การผลติ หรือสร้างโรงงานน า้ตาลแหง่ใหมไ่ด้  
 

ในปี 2558 ประเทศไทยมีโรงงานน า้ตาลที่เดินเคร่ืองผลติจ านวน 50 โรง สามารถแบง่เป็นกลุม่โรงงานน า้ตาลซึง่
เป็นผู้ผลติรายใหญ่ของประเทศไทยได้เป็น 5 กลุม่ใหญ่ ท่ีเหลอืเป็นผู้ผลติรายยอ่ย โดยกลุม่โรงงานน า้ ตาลขอนแก่น ถือได้
วา่เป็นกลุม่ผู้ผลติที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบเป็นอนัดบั 4 มีสว่นแบง่ตลาดประมาณร้อยละ 8 ปัจจบุนัมีโรงงานทัง้หมด 5 โรง 
ตัง้อยูใ่น 3 ภมูิภาค คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (2 โรง) ภาคกลาง (2 โรง) และ ภาคตะวนัออก (1 โรง) โดยตารางที่ 2.3 
แสดงยอดขายของน า้ตาล และสดัสว่นสง่ออกตอ่การขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลงั 
    
ตารางที่  2.3: ยอดขายน ้าตาล และสัดส่วนการส่งออกต่อการขายในประเทศ 3 ปีย้อนหลัง 

 
 
น า้ตาล : การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
 
นโยบายการจดัหาวตัถดุิบ 
 

นโยบายการจดัหาวตัถดุิบเพื่อป้อนโรงงานจดัเป็นหวัใจส าคญัอนัดบัต้น ๆ ของโรงงานน า้ตาล เนื่องจากสภาวะ
ในปัจจบุนัท่ีอตุสาหกรรมน า้ตาลมีก าลงัการผลติรวมมากกวา่ปริมาณอ้อยที่มีในประเทศท าให้ทกุโรงงานน า้ตาลต้องหา
อ้อยมาป้อนโรงงานให้ได้มากที่สดุเพื่อลดต้นทนุคงที่ (Fixed cost) ตอ่หนว่ยลง ปัจจบุนัวิธีหลกัที่กลุม่โรงงานน า้ตาลใช้เพื่อ
การจดัหาวตัถดุิบคือระบบการให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่ชาวไร่ หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในอตุสาหกรรมในระบบ “ เก๊ียว ”    
ระบบการให้การสนบัสนนุทางการเงินของโรงงานจะเป็นการท าสญัญาซือ้อ้อยลว่งหน้าจากเกษตรกรโ ดยที่เกษตรกรจะ
สามารถขอเงินกู้จากโรงงานน า้ตาลเพื่อน าไปใช้ในการลงทนุปลกูอ้อย  เมื่อถึงฤดเูก็บเก่ียวชาวไร่จะน าอ้อยมาสง่ให้แก่
โรงงานและโรงงานจะหกัคา่อ้อยดงักลา่วจากเงินกู้ที่ได้ให้แก่เกษตรกรแตล่ะรายไป   

 
กลยทุธ์ที่ผา่นมาที่บริษัทใช้ในการจดัหาวตัถดุิบคือการท าให้ชาวไร่อ้อยที่สง่อ้อยให้กบัโรงงานได้รับผลตอบแทนที่

ดีในระยะยาวซึง่จะท าให้ชาวไร่อ้อยมีแรงจงูใจที่จะปลกูอ้อยเพื่อป้อนโรงงานตอ่ไปและเป็นการเติบโตไปพร้อมกบัโรงงาน  

ยอดขายและราคาขาย

ปรมิาณ ราคาเฉลีย่ จ านวนเงนิ ปรมิาณ ราคาเฉลีย่ จ านวนเงนิ ปรมิาณ ราคาเฉลีย่ จ านวนเงนิ

หนว่ย บาทตอ่หนว่ย ลา้นบาท หนว่ย บาทตอ่หนว่ย ลา้นบาท หนว่ย บาทตอ่หนว่ย ลา้นบาท

น า้ตาล 923,267     14,008          12,933      836,701     15,721          13,154      720,318     17,226          12,408      

น า้ตาลภายในประเทศ 209,571     19,592          4,106        177,057     19,887          3,521        192,331     19,935          3,834        

น า้ตาลตา่งประเทศ 713,697     12,368          8,827        659,644     14,603          9,633        527,987     16,239          8,574        

% ปรมิาณขายน า้ตาลในประเทศ/ปรมิาณขายน า้ตาลรวม 23% 21% 27%

2558 2557 2556
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นโยบายหลกัของบริษัทท่ีใช้โดยเฉพาะที่ภาคอีสานคือ   “ชาวไร่ร ่ารวย โรงงานรุ่งโรจน์ ”  ซึง่เป็นนโยบายที่ มุง่เน้นการสร้าง
และสง่เสริมอาชีพระยะยาวให้แก่ชาวไร่อ้อยและเป็นระบบที่ตดัตวักลางหรือ “หวัหน้าโควตา” ออกไปท าให้บริษัทสามารถรู้
ถึงปัญหาของชาวไร่ได้โดยตรงและสามารถให้การช่วยเหลอืชาวไร่ได้  อีกทัง้บริษัทยงัให้การสนบัสนนุทางด้านเคร่ืองมือ 
วิชาการและปัจจยัการผลิตเช่นให้เงินกู้ เพื่อซือ้รถขนอ้อยแก่ชาวไร่รายยอ่ยการให้กากหม้อกรองแก่ชาวไร่เพื่อน าไปใช้เป็น
ปุ๋ ยส าหรับการปลกูอ้อยโดยไมค่ิดมลูคา่ การสง่ผู้ เช่ียวชาญทางด้านเกษตรมาให้ความรู้ในเร่ืองการปลกูอ้อย การป้องกนั
และการก าจดัศตัรูพืช การกระท าดงักลา่วจดัเป็นกลยทุธ์ที่ท าใ ห้บริษัทมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัชาวไร่และก่อให้เกิดการ
เติบโตไปพร้อมๆกนัอยา่งเป็นระบบ 

 
นโยบายการผลติ 
 

บริษัทมุง่เน้นการผลติน า้ตาลทรายขาวและ ขาวบริสทุธ์ิให้ได้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถหาตลาดได้ เน่ืองจากสนิค้า
ดงักลา่วเป็นสนิค้า ท่ีมีราคาขายสงูและให้ผลตอบแทนก าไร มากกวา่  นอกจากนี ้บริษัทยงัคงนโยบายการปรับปรุงและ
พฒันาประสทิธิภาพการผลติโดยการท่ีบริษัทมีประสทิธิภาพการผลติที่ดี สงูกวา่คา่เฉลีย่ของอตุสาหกรรม จะช่วยให้บริษัท
มีต้นทนุตอ่หนว่ยลดลง  เพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนั 

 
นโยบายการตลาด 

 
เนื่องจากราคาขายน า้ตาลในประเทศที่มีการควบคมุโดยภาครัฐบริษัทจึงมุง่เน้นการขายตรงให้กบัภาคอตุสาหกรรม

โดยบริษัทให้ความส าคญักบัคณุภาพของสนิค้าและ การสง่มอบที่ตรงเวลา   โดยลกูค้าสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มและขนมหวานเป็นหลกั   

 
นอกเหนือจากการกลยทุธ์การมุง่เน้นการขายให้กบัภาคอตุสาหกรรมแล้ว บริษัทเองยงัให้ความส าคญักบัการขาย

น า้ตาลให้กบัผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ผลติผลติภณัฑ์อาหารเพื่อการสง่ออก (re-exporter) เนื่องจากการขายน า้ตาลให้กลุม่
ผู้ผลติดงักลา่วบริษัทจะสามารถขายน า้ตาลในสว่นของ โควตา ค . ได้ โดยสา มารถขายได้โดยมีผลตอบแทนที่ดีกวา่การ
ขายสง่ออกทัว่ๆไปเนื่องจากต้นทนุคา่ขนสง่ที่ถกูกวา่ 

 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมที่ส าคญัของกระบวนการผลติน า้ตาลทรายจะเกิดจากน า้เสยีที่ใช้ในกระบวนการผลติ 
และฝุ่ นขีเ้ถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้ของหม้อไอน า้  ซึง่บริ ษัทได้ค านงึถึงและหามาตรการป้องกนั ตา่ง ๆ เพื่อไมใ่ห้เกิด
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม และให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงอตุสาหกรรม  
 
น า้ตาล : งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
 
- ไมม่ี -  
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ผลิตภณัฑ์หลัก : เอทานอล 
 
เอทานอล : ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจ 

ผลติและจ าหนา่ยเอทานอล โดยปัจจบุนันี ้จ าหนา่ยให้กบับริษัทน า้มนั เพื่อใช้ผสมในน า้มนัเชือ้เพลงิในสดัสว่นร้อยละ 10, 
20 หรือ 85 ที่เรียกโดยทัว่ไปวา่ น า้มนัแก๊สโซฮอล์   

 
เอทานอล : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 
การตลาดและภาวะอตุสาหกรรมในตลาดในประเทศ 
 
 ปริมาณความต้องการเอทานอลในประเทศที่ใช้ผสมกบัน า้มนัเชือ้เพลงิ จะขึน้อยูก่บัปริมาณการใช้แก๊สโซฮอลล์  
และในช่วงไตรมาสแรกของ ปี พ .ศ. 2556 การบริโภคเอทานอลตอ่วนั ปรับตวัสงูขึน้เนื่องจากทางรัฐบาลยกเลกิการใช้
น า้มนัเบนซิน ออกเทน 91 ธรรมดา เป็นน า้มนัแก็สโซฮอล์ ออกเทน 91 ทัง้หมด ตามตารางที่ 2.4 แสดงโครงสร้างราคา
จ าหนา่ยน า้มนัแก็สโซฮอล์  และการสง่เสริมการใช้น า้มนัแก็สโซฮอล์ในรูปของพลงังานทดแทน  ท าใ ห้ตลาดเอทานอลมี
การเติบโตโดยตลอด ซึง่ปัจจบุนัมีการใช้เอทานอลผสมในน า้มนัเชือ้เพลงิเฉลีย่ 3.3 ล้านลติรตอ่วนั ตาม แผนภาพที่ 2.5 
แสดงปริมาณการใช้เอทานอลที่ใช้ผสมกบัน า้มนัเชือ้เพลงิในรูปของน า้มนัแก็สโซฮอล์ 
 
ตารางที่  2.4: โครงสร้างราคาจ าหน่ายน ้ามันแก๊สโซฮอล์ 
 

 
ที่มา: ส านกังานพลงังาน และแผนพลงังาน, กระทรวงพลงังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM IN BANGKOK, January 05, 2016

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

REFIN FUND(1) FUND SALE+VAT MARGIN PRICE

ULG 95 R 13.77 5.60     6.15     0.25     28.18       2.42       0.17  30.76   

GASOHOL 95 E10 14.98   5.04     0.05     0.25     22.28       1.42       0.10  23.80   

GASOHOL 95 E20 16.09   4.48     -2.40 0.25     20.19       1.17       0.08  21.44   

GASOHOL 91 E10 14.73   5.04     0.01 0.25     21.97       1.32       0.09  23.38   

GASOHOL E85 22.31   0.84     -9.23 0.25     15.25       3.30       0.23  18.79   
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แผนภาพที่  2.5: ปริมาณการใช้เอทานอลที่ใช้ผสมกับน ้ามันเชื้อเพลิงในรูปของน ้ามันแก๊สโซฮอล์ 
 

 
ที่มา: กรมธุรกิจพลงังาน, กระทรวงพลงังาน 
 
การตลาดและภาวะอตุสาหกรรมในตลาดตา่งประเทศ 
 
 ส าหรับตลาดและภาวะอตุสาหกรรมของเอทานอลในตา่งประเทศนัน้  ผู้ผลติเอทานอลรายใหญ่ของโลก  คือ
ประเทศบราซิล  เอทานอลสว่นใหญ่ผลติจากอ้อย   สว่นหนึง่จะถกูน าไปใช้ผสมกบัน า้มนัเชือ้เพลงิในสดัสว่นร้อยละ 20 - 
25 อีกสว่นหนึง่จะถกูน าไปใช้เป็นน า้มนัเชือ้เพลงิในสดัสว่นร้อยละ 100 ส าหรับรถยนต์ที่ออกแบบให้สามารถใช้งานได้  
นโยบายสง่เสริมจาก ภาครัฐ จะมาจากการสง่เสริมให้มีใช้รถยนต์ที่สามารถใช้เอทานอลร้อยละ 100 ให้มีมากขึน้ การ
ควบคมุปริมาณการผลติ และปริมาณความต้องการ ผา่นการปรับเพิ่ม/ลดสดัสว่น ในการผสมกบัน า้มนัเชือ้เพลงิ    ปัจจบุนั
ประเทศบราซิลถือได้วา่เป็นผู้สง่ออกรายใหญ่ของโลก 
 
สภาวะการแขง่ขนั และคูแ่ขง่ขนั 

 
ในปี พ.ศ. 2557 ปริมาณการใช้เอทานอลเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากทางรัฐบาลยกเลกิการใช้น า้มนัเบนซิน  

ออกเทน 91 ธรรมดา เป็นน า้มนัแก็สโซฮอล์  ออกเทน 91 ทัง้หมด ท าให้สถานีบริการน า้มนัเร่ิมปรับตวัโดยการยกเลกิขาย
เบนซินธรรมดา   และในปี 2558 สบืเนื่องจากราคาขายน า้มนัผสมเอทานอลที่ราคาถกูกวา่ราคาน า้มนัปกติ  ผู้บริโภคมี
ความมัน่ใจ ประกอบกบัการสง่เสริมการใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E85  ท าให้ความต้องการใช้เอทานอลเพิ่มขึน้เมื่อเทีย บกบัปี 
2557   ซึง่เป็นไปตามภาครัฐทีไ่ด้วางนโยบายสง่เสริมให้มีการใช้เอทานอลโดยตัง้เป้าไว้ที่ระดบั 9 ล้านลติรตอ่ปี   อยา่งไรก็
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ตามในสว่นของก าลงัการผลติเอทานอล แม้วา่ก าลงัการผลติปัจจบุนัของโรงงานเอทานอลเพียงพอท่ีจะผลติได้ตามความ
ต้องการใช้  แตโ่รงงานบางโรงงานยงัไมส่ามารถเดินเคร่ืองได้เต็มที่ทัง้หมด เนื่องมาจากปัญหาด้าน ราคาขายเอทานอลไม่
สอดคล้องกบัต้นทนุวตัถดุิบ ไมจ่งูใจให้ผู้ผลติเดินเคร่ืองได้เต็มก าลงัการผลติ สง่ผลให้ปี พ.ศ. 2558 อปุสงค์ และอปุทานเอ
ทานอลในประเทศคอ่นข้างใกล้เคียงกนั 

 
อยา่งไรก็ดีในสว่นของบริษัทนัน้ เนื่องจากใช้ผลพลอยได้จากโรงงานน า้ตาลเป็นวตัถดุิบ จึงได้เปรียบเร่ือง ต้นทนุ

การผลติ ตารางที่ 2.6 แสดงยอดขายและราคาขายเฉลีย่ 
 

ตารางที่  2.6: ยอดขาย และราคาขายเฉลี่ย ของเอทานอล ใน 3 ปีย้อนหลัง  
 

 
 
 

เอทานอล : การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
 
นโยบายการจดัหาวตัถดุิบ 
 

โรงงานเอทานอลของบริษัท ปัจจบุนั ซือ้วตัถดุิบ คือ กากน า้ตาล จาก โรงงานน า้ตาลในกลุม่บริษัท  ในราคา
ตลาด โดยท าสญัญาลว่งหน้าทัง้ปี   ในกรณีที่โรงงานน า้ตาลในกลุม่บริษัท มีกากน า้ตาลไมเ่พียงพอ  ทางโรงงานเอทานอล
จะซือ้กากน า้ตาลจากโรงงานน า้ตาลในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนีเ้พื่อให้เกิดความคลอ่งตวัในเร่ืองวตัถดุิบ บริษัทได้
ลงทนุในสว่นท่ีสามารถใช้แป้ง และผลติภณัฑ์ตอ่เนื่องจากมนัส าปะหลงัได้ เป็นวตัถดุิบในการผลติเอทานอล ซึง่จะช่วยให้
สามารถจดัหาวตัถดุิบรองรับการผลติ รวมถึงช่วยการบริหารต้นทนุผลติเอทานอลได้   และในกรณีที่ราคาน า้ตาลตลาดโลก
ตกต ่า   บริษัทสามารถที่จะใช้น า้อ้อยที่มาจากการหีบอ้อยของโรงงานน า้ตาลมาเป็นวตัถดุิบ 

 
นโยบายการผลติ 
 

บริษัทมุง่เน้นการบริหารต้นทนุการผลติให้ต ่าที่สดุ  ผา่นการผลติให้มี Economics of Scale การสร้างความ
คลอ่งตวัในการเลอืกใช้วตัถดุิบที่มีราคาถกู   การลดต้นทนุ คา่ใช้จ่าย ตา่ง ๆ เช่น การลดคา่ใช้จ่ายในการบ าบดัน า้เสยีโดย
การน าไปท าปุ๋ ยอินทรีย์แทน การใช้ทรัพยากรร่วมกนั เช่น ทรัพยากรด้านบคุลากรร่วมกบัโรงงานน า้ตาล การซือ้พลงังาน
จากโรงไฟฟ้าของบริษัท ท าให้ไมต้่องเสยีคา่ใช้จ่ายในการลงทนุ การเช่าถงัเก็บโมลาส ช่วยลดเงินลงทนุในถงัเก็บ การซือ้
กากน า้ตาลที่หน้าโรงงาน ซึง่จะประหยดัคา่ขนสง่กากน า้ตาล เป็นต้น ท าให้ทางบริษัทมีต้นทนุการผลติที่ต ่ากวา่ 

  

ยอดขาย (ลติร)

ราคาขายเฉลีย่ (บาทตอ่ลติร)

2558

97,116,975

25.71

2556

104,651,475

22.25

2557

91,606,665

25.92
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นอกจากนีใ้นการท่ีบริษัทมีวตัถดุิบ กากน า้ตาลเป็นของตนเอง  ท าให้สามารถควบคมุคณุภาพของกากน า้ตาลให้
เหมาะสมตอ่การผลติเอทานอลได้   ผา่นการลดปริมาณสิง่เจือปนตา่ง ๆ และการควบคมุอณุหภมูิของถงัเก็บกากน า้ตาล
ให้เหมาะสม  ท าให้บริษัทมีประสทิธิภาพการผลติคอ่นข้างสงู 

 
นโยบายการตลาด 

 
เอทานอล เป็นสนิค้าอตุสาหกรรม คือเป็นวตัถดุิบ ส าหรับบริษัทน า้มนั ไปผสมในน า้มนัเชือ้เพลงิตอ่  ดงันัน้ สิง่ที่

ลกูค้าต้องการ ก็คือเร่ืองคณุภาพสนิค้าต้องสม ่าเสมอ ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ การที่สามารถจ าหนา่ยได้สม ่าเสมอ
ทกุเดือน ทางบริษัทได้ค านงึถึงสิง่เหลา่นีม้าโดยตลอด  จะเห็นได้จาก การมีระบบควบคมุคณุภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน   
การเก็บเอทานอลสว่นหนึง่ไว้ในถงัเก็บ เพื่อรอจ าหนา่ยในช่วงที่บริษัทหยดุผลติ เพื่อซอ่มแซม และบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร
ประจ าปี  เป็นต้น 
 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมที่ส าคญั ของกระบวนการผลติเอทานอลจะเกิดจากน า้เสยีจากกระบวนการผลติ ซึง่

บริษัทน าน า้เสยีของบริษัทไปผสมกบักากหม้อกรองน าผา่นกระบวนการผลติ เพื่อผลติปุ๋ ยอินทรีย์ กลบัมาจ าหนา่ยให้แก่
เกษตรกร 
 
เอทานอล : งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 
- ไมม่ี - 

 
ผลิตภณัฑ์หลัก : ไฟฟ้าและไอน า้ 
 
ไฟฟ้าและไอน า้ : ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

 
โครงการนีอ้ยูภ่ายใต้ บริษัท โรงไฟฟ้าน า้ตาลขอนแก่น จ ากดั โดยจ าหนา่ยไฟฟ้า พร้อมกบัไอน า้ให้โรงงาน

น า้ตาล และโรงงานอื่นๆในกลุม่ และมีไฟฟ้าที่เกินความต้องการของกลุม่ สามารถจ าหนา่ยให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติได้ 
ปัจจบุนับริษัทมีสาขารวม 3 สาขา โดยสาขาที่หนึง่ตัง้อยูใ่กล้เคียงกบัโรงงานน า้ตาลขอนแก่น อ .น า้พอง จ .ขอนแก่น มี
ก าลงัการผลติไฟฟ้า 65 MW  โดยจ าหนา่ยให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ จ านวน 20 MW สาขาที่สองตัง้อยูใ่กล้เคียงกบัโรงงาน
น า้ตาลนิวกรุงไทย อ .บอ่พลอย จ . กาญจนบรีุ (โครงการพลงังานทดแทนบอ่พลอย ) มีก าลงัการผลติไฟฟ้า 90 MW โดย
จ าหนา่ยให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ จ านวน 30 MW และสาขาที่สามตัง้อยูใ่กล้เคียงกบัโรงงานน า้ตาลขอนแก่น อ.วงัสะพงุ 
จ.เลย (โครงการเลย) มีก าลงัการผลติไฟฟ้า 40 MW  
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ไฟฟ้าและไอน า้ : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 
 เนื่องจากธุรกิจนีเ้ป็นการจ่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติและการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  
ดงันัน้จึงมีผู้ รับซือ้ที่แนน่อน  จึงไมม่ีการแขง่ขนักนัทางการตลาด   สว่นไฟฟ้าอีกสว่นหนึง่และไอน า้ ทางบริษัทได้ขายให้แก่
บริษัทในเครือ เพื่อใช้ส าหรับผลติเอทานอลและน า้ตาล   โดย 100% จะเป็นการจ าหนา่ยภายในประเทศ 
 
ตารางที่  2.7: ยอดขาย และราคาขายเฉลี่ย ของไฟฟ้า ใน 3 ปีย้อนหลัง 

 

 
 
 
ไฟฟ้าและไอน า้ : การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
 
นโยบายการจดัหาวตัถดุิบ 
 

การจดัหาวตัถดุิบถือได้วา่เป็นสว่นส าคญัในการประกอบธุรกิจไฟฟ้า  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงงานไฟฟ้าของบริษัทท่ี
ใช้เชื อ้เพลงิหลกัคือกากอ้อย   โดยในแตล่ะปี ปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษัทจะไมแ่นน่อน ดงันัน้ในปีที่มีอ้อยเข้าหีบใน
ปริมาณน้อย ก็จะสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณเชือ้เพลงิที่จะใช้ในโรงไฟฟ้าได้   อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อม
โดยการจดัซือ้เชือ้เพลงิชีวมวลจากภายนอกมารองรับ  เช่น จดัซือ้กากอ้อยจากโรงงานน า้ตาลข้างเคียง  เป็นต้น 
 
นโยบายการผลติ 
 

 (1)   การมุง่เน้นการบริหารต้นทนุการผลติ 
 
บริษัทมุง่เน้นการบริหารต้นทนุการผลติให้ต ่าที่สดุ  โดยต้นทนุของการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน า้ สว่นใหญ่จะเป็น

ต้นทนุเชือ้เพลงิ และคา่เสือ่มราคา  ดงันัน้การใช้เชือ้เพลงิอยา่งมีประสทิธิภาพจึงเป็นสิง่จ าเป็น  นอกจากนี ้การผลติให้มี 
Economics of Scale ก็จะเป็นการช่วยลดคา่ใช้จ่ายคงที่ตอ่หนว่ยลงมา   

 
(2)   การปรับปรุงและพฒันาประสทิธิภาพการผลติ 
 
ในการท่ีบริษัทมีเชือ้เพลงิคือ กากอ้อยเป็นของตนเอง  ดงันัน้การควบคมุคณุภาพของเชือ้เพลงิให้เหมาะสม เพื่อเกิด

ประสทิธิภาพการใช้เชือ้เพลงิให้ดีที่สดุ  เช่น การควบคมุความชืน้ของกากอ้อย ผ่ านระบบ Bagasse Dryer หรือการสร้าง
หลงัคาขึน้ปกคลมุเพื่อบงัฝน เป็นต้น 

 
 

ยอดขาย (MW-hour)

ราคาขายเฉลีย่ (THB/MW-hour)

2558

300,292

3,368

2556

301,136

3,416

2557

324,099

3,520
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นโยบายการตลาด 
 
เนื่องจากการขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ เป็นไปตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว  โดยมีสตูรการค านวณ

ราคาที่ตายตวั ตามราคาก๊าซธรรมชาติ และอตัราแลกเปลีย่น  ดงันัน้บริษัทจึงมีผู้ ซือ้ที่แนน่อน  แตอ่ยา่งไรก็ตาม การ
จ าหนา่ยไฟฟ้าในช่วงเวลาที่การไฟฟ้ามีความต้องการสงู  ก็จะท าให้บริษัทได้รับราคาขายตอ่หนว่ยที่สงูขึน้   สว่นราคาขาย
ที่บริษัทขายให้บริษัทในเครือ  บริษัทจะก าหนดราคาให้เทา่กบัราคาขายที่บริษัทขายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 

 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 
 

โครงการดงักลา่วได้ผา่นการศกึษาผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม (EIA) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ส าหรับโรงงานท่ีขอนแก่น
ได้รับการขีน้ทะเบียนกบั CDM Executive Board เพื่อรับการสนบัสนนุให้เป็นโครงการ CDM (ตามอนสุญัญาเกียวโต โป
โตรคอล) ซึง่จะมีสทิธิในการขาย Carbon Credit ได้ หากได้รับการรับรองการตรวจนบัจ านวน Carbon ที่ลดได้จาก 
UNFCCC 
 
ไฟฟ้า และไอน า้: งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
 
- ไมม่ี - 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 
 ปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ลงทนุ
อยา่งมีนยัส าคญัสามารถสรุปได้ดงันี ้
 

3.1) ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ – อ้อย 
 

บริษัทน า้ตาลขอนแก่น จ ากดั(มหาชน) เป็นอตุสาหกรรมที่ผลติน า้ตาลทรายเป็นหลกัซึง่ใช้อ้อยเป็นวตัถดุิบหลกั
นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการลงทนุในโครงการตอ่ยอดอื่น ๆ ท่ีใช้ผลติภณัฑ์ผลพลอยได้และของเสยีที่ได้จากกระบวนการผลติ
น า้ตาลมาเป็นวตัถดุิบเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่ม ดงันัน้ผลประกอบการบริษัทจะพึง่พิงตอ่ปริมาณอ้อยซึง่เป็นวตัถดุิบต้นทางเป็น
ส าคญั   

ความผนัผวนของปริมาณอ้อยจะเกิดจากสาเหตหุลกั 2 ประการคือ (1) ปริมาณพืน้ท่ีในการเพาะปลกูอ้อย 
(จ านวนไร่) ที่เปลีย่นแปลงไปซึง่อาจจะเกิดจากการท่ีเกษตรกรเปลีย่นไปเพาะปลกูพืชไร่ที่ให้ผลตอบแทนสงูกวา่ รวมถึงเกิด
จากนโยบายการสง่เสริมของภาครัฐ (2) ผลผลติอ้อยตอ่พืน้ท่ีเพาะปลกู  (ตนัอ้อยตอ่ไร่ ) ที่เปลีย่นแปลงไป ซึง่สว่นใหญ่เกิด
จากสภาวะอากาศที่เปลีย่นแปลง เช่น ภยัแล้ง และน า้ทว่ม อนัเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากปริมาณอ้อยลดลงท าให้บริษัทมีปริมาณการผลติที่ลดลง  ต้นทนุต่ อหนว่ยโดยเฉพาะ
ในสว่นของต้นทนุคงที่ตอ่หนว่ยสงูขึน้  ก าไรตอ่หนว่ยลดลง และสดุท้ายสง่ผลให้ก าไรของบริษัทลดลง  ยิ่งไปกวา่นัน้ในปีที่
มีปริมาณอ้อยต ่า จะเกิดภาวะในการแยง่ซือ้อ้อยจากโรงงานน า้ตาลบริเวณใกล้เคียงมากขึน้เพื่อรักษาสดัสว่นปริมาณอ้อย
เข้าหีบไว้ทางโรงงานน า้ตาลจ าเป็นต้องตอ่สู้โดยการจ่ายเงินเพิ่มจากคา่อ้อยที่ค านวณตามระบบแบง่ปันผลประโยชน์ให้ไป
อีก  ซึง่ท าให้บริษัทมีภาระคา่ใช้จ่ายในต้นทนุวตัถดุิบสงูขึน้      

แตอ่ยา่งไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้สง่ออกน า้ตาลเป็นอนัดบัต้นของโลก  และเป็นผู้สง่ออกน า้ตาลหลกั
ที่จ าหนา่ยให้กบัภมูิภาคเอเชีย การท่ีประเทศไทยมีปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ลดน้อยลง  ท าให้มีน า้ตาลที่สามารถสง่ออกได้ลด
น้อยลง  สง่ผลตอ่การปรับตวัของราคาขายน า้ตาลตา่งประเทศสงูขึน้   ซึง่การปรับเพิ่มขึน้ของราคาน า้ตาลตา่งประเทศ 
เป็นสว่นหนึง่ในการช่วยลดผลกระทบจากปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ลดลงได้และภาระต้นทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้ได้    นอกจากนีบ้ริษัท
ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างความมัน่คงที่ยัง่ยืนของวตัถดุิบอ้อย  บริษัทได้ให้ความช่วยเหลอืแก่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของเงินกู้ ในการลงทนุเพาะปลกู  การสนบัสนนุในสว่นของวตัถดุิบ ในการเพาะปลกู  การท า
ระบบชลประทาน การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลติและประสทิธิภาพการผลติ  การลดบทบาทของพอ่ค้าคนกลาง
ซือ้ขายอ้อย   ซึง่ความช่วยเหลอืทัง้หมดมีเป้าหมายเพื่อสร้างฐานะให้ชาวไร่มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้   

 
3.2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน า้ตาลตลาดโลก 

 
ในการซือ้ขายน า้ตาลในตลาดโลกนัน้ น า้ตาลจดัได้วา่เป็นสนิค้าหนึง่ที่มีความผนัผวนทางด้านราคาสงูเมื่อเทียบ

กบัสนิค้าเกษตรอื่นๆ โดยราคาน า้ตาลตลาดโลกจะขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น อปุสงค์ อปุทานของประเทศผู้ผลติ 
ผู้บริโภค   ผู้สง่ออก และผู้น าเข้า การเก็งก าไรจากนกัเก็งก าไร  รวมถึงสภาพภมูิอากาศที่เอือ้อ านวยกบัการเพาะปลกูในแต่
ละประเทศ  นโยบายการสง่เสริม การแทรกแซง การสง่ออก การน าเข้าของอตุสาหกรรมน า้ตาลและภาครัฐ โดยเฉพาะใน
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กลุม่ประเทศ  ที่พฒันาแล้ว  อีกทัง้ในปัจจบุนัราคาน า้ตาลยงัมีสว่นหนึง่ที่สมัพนัธ์กบัราคาน า้มนัเชื ้ อเพลงิด้วย เนื่องจาก
อ้อยและกากน า้ตาล สามารถน าไปผลติเป็นแอลกอฮอล์หรือที่เรียกวา่  “เอทานอล ” ส าหรับผสมกบัน า้มนัเพื่อใช้เป็น
เชือ้เพลงิในรถยนต์ได้ ด้วยปัจจยัดงักลา่ว สง่ผลให้ราคาซือ้ขายน า้ตาลในตลาดโลกคอ่นข้างผนัผวนสงู  

 
โดยทัว่ไป โรงงานน า้ตาลในประเทศไทยมีภาระผกูพนัในการจ าหนา่ยน า้ตาลให้เพียงพอตอ่ความต้องการ

ภายในประเทศก่อน  สว่นน า้ตาลที่เหลอืนัน้โรงงานจึงจะสามารถน าไปขายสง่ออกได้  โดยแตล่ะปีส านกัอ้อยและน า้ตาล
ทรายจะประมาณการปริมาณความต้องการบริโภคภายในประเทศ ที่เรียกวา่ โควตา ก และจะจัดสรรโควตาดงักลา่วให้แก่
โรงงานน า้ตาลแตล่ะโรงตามสดัสว่นของปริมาณน า้ตาลที่ผลติได้  สง่ผลให้สดัสว่นของน า้ตาลภายในประเทศ และน า้ตาล
สง่ออกของแตล่ะโรงงานจะคอ่นข้างใกล้เคียงกนั  ซึง่จะอยูร่ะหวา่ง 20:80 ถึง 30:70 ขึน้อยูก่บัปริมาณอ้อยเข้าหีบทัว่ทัง้
ประเทศ ดงันัน้ยอดขายของธุรกิจน า้ตาลจะมีความผนัผวนตามราคาน า้ตาลตลาดโลกอยูป่ระมาณ 70 – 80% อยา่งไรก็
ตามในแง่ของต้นทนุการผลติน า้ตาล คา่อ้อยซึง่เป็นต้นทนุหลกัจะเป็นไปตามระบบแบง่ปันผลประโยชน์ 70 : 30  นัน้
หมายความวา่ในกรณีที่ราคาน า้ตาลปรับตวัลดลง 100 บาทชาวไร่จะได้รับผลกระทบตอ่คา่อ้อยที่ปรับตวัลดลงร้อยละ 70  
สว่นโรงงานจะได้รับผลกระทบร้อยละ 30  

 
สบืเนื่องจากในช่วง 3-4 ปีที่ผา่นมา ราคาน า้ตาลตลาดโลกมีความผนัผวนมากโดยมีการปรับราคาจาก 15 

เซ็นต์ตอ่ปอนด์  ขึน้ไปสงูสดุที่ 32 เซ็นต์ตอ่ปอนด์ และมีปรับระดบัลงมาที่ 25 , 20, 15 เซ็นต์ตอ่ปอนด์ และลงมาต ่าสดุช่วง
คร่ึงปีหลงัของปี 2558 อยูท่ี่ 10 - 11 เซ็นต์ตอ่ปอนด์  ปัจจบุนัต้นปี 2559  ราคาได้ตีกลบัมาอยูท่ี่ประมาณ 14-15 เซ็นต์ตอ่
ปอนด์ การที่ราคาผนัผวนคอ่นข้างรุนแรงเช่นนี ้ ถ้าบริษัทไมส่ามารถก าหนดราคาขายให้ได้อยา่งน้อยเทา่กบัระดบัราคาที่
ใช้ส าหรับก าหนดราคาอ้อยได้ จะสง่ผลกระทบคอ่นข้างรุนแรงตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทได้  ดงันัน้เพื่อเป็นการ
ป้องกนัความเสีย่งจากการผนัผวนของน า้ตาลตลาดโลก บริษัทได้มีการป้องกนัความเสีย่งจากการ ท าสญัญาซือ้ขาย
น า้ตาลลว่งหน้าผา่นสถาบนัการเงิน  ซึง่การป้องกนัความเสีย่งดงักลา่วจะท าให้บริษัทสามารถคงรักษาความสามารถใน
การท าก าไรไมใ่ห้ขึน้อยูก่บัความเสีย่งจากการผนัผวนของราคาตลาดโลกมากเกินไป  อยา่งไรก็ตามการป้องกนัความเสีย่ง
ดงักลา่วอาจสง่ผลตอ่การบนัทกึบญัชีก าไร ขาด ทนุ นอกจากนีบ้ริษัทอาจมีความเสีย่งเร่ืองปริมาณการท าสญัญาซือ้ขาย
น า้ตาลลว่งหน้ามากกวา่ปริมาณน า้ตาลจริงที่สามารถสง่ออกได้ สง่ผลให้เกิดภาวะขายเกิน (Oversold) ซึง่อาจก่อให้เกิด
ผลขาดทนุขึน้ได้   
 
  แตอ่ยา่งไรก็ตาม เมื่อก่อนผลประกอบการของบริษัทพึง่พิงเฉพาะธุรกิจน า้ ตาลและกากน า้ตาลเทา่นัน้ ความ
เสีย่งจากความผนัผวนของราคาน า้ตาลตลาดโลกจึงสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทคอ่นข้างมาก แตใ่นปัจจบุนั
บริษัทมีโครงการลงทนุตอ่ยอด อาทิเช่น โครงการโรงงานผลติเอทานอล โครงการโรงงานผลติ ปุ๋ ยอินทรีย์ และโครงการ
โรงงานผลติกระแสไฟฟ้า ดงันัน้ ผลประกอบการของบริษัทจึงพึง่พิงกบัราคาน า้ตาลตลาดโลกน้อยลง ผลกระทบของความ
ผนัผวนของราคาน า้ตาลตลาดโลกจึงน้อยลงเช่นกนั 
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3.3) ความเสี่ยงเร่ืองนโยบายภาครัฐ 
 

อตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลในประเทศไทยถกูควบคมุและก ากบัดแูลโดยคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาล
ภายใต้พระราชบญัญตัิอ้อยและน า้ตาลทราย พ .ศ.2527 ซึง่มีสาระส าคญัของการควบคมุ ในการก าหนดการจดัสรร
ช่องทางการจ าหนา่ยน า้ตาลออกเป็นระบบโควตา (โควตา ก ส าหรับน า้ตาลภายในประเทศ และโควตา ข และ ค ส าหรับ
น า้ตาลขายตา่งประเทศ )  ควบคมุราคาจ าหนา่ยน า้ตาลทรายภายในประเทศ  การจดัสรรสว่นแบง่รายได้ของระบบ
ระหวา่งโรงงานน า้ตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยภายใต้ระบบแบง่ปันผลประโยชน์ 70:30 และการควบคมุการเข้ามาท า
ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม ่เป็นต้น จะเห็นได้วา่นโยบา ย กฎระเบียบตา่ง ๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการอ้อยและ
น า้ตาลทราย ล้วนมีผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลติ และผลประกอบการของบริษัท เช่น ระบบแบง่ปันผลประโยชน์ 70:30 
จะเป็นท่ีมาของการค านวณราคาอ้อยที่โรงงานน า้ตาลจะต้องจ่ายให้กบัชาวไร่ กรณีนโยบายการปรับราคาขายน า้ตาล
ภายในประเทศ หรือกรณีนโยบายการเปิดเสรีของธุรกิจน า้ตาลล้วนสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัท 

 
นอกจากนีน้โยบายของภาครัฐในภาพรวม สง่ผลตอ่ผลประกอบของบริษัท  เช่น นโยบายการสนบัสนนุพลงังาน

ทดแทน เอทานอล สง่ผลตอ่ปริมาณการขายเอทานอลภายในประเทศ หรือนโยบายการสง่เสริมการปลกูต้นปาล์ม หรื อ
การประกนัราคามนัส าปะหลงั  จะสง่ผลในแง่ลบตอ่บริษัท  เนื่องจากพืน้ท่ีเพาะปลกูอ้อยลดน้อยลง เพราะเกษตรกร
ชาวไร่หนัไปเพาะปลกูพืชที่ให้ผลตอบแทนสงูกวา่ เป็นต้น 

 
บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของ นโยบายภาครัฐในการก าหนดทิศทางของ อตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล  

บริษัทจึงร่วมมือกบั 3 สมาคม ทัง้โรงงานน า้ตาลและสมาคมของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการท าความเข้าใจกบัภาครัฐให้
เห็นความส าคญัของอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล ซึง่เป็นอตุสาหกรรมต้นทาง ส าหรับอตุสาหกรรมอาหารและอาหาร
แปรรูป       อีกทัง้ ปัจจบุนัสามารถน ามาแปรเปลีย่นเป็นพลงังานเชือ้เพลงิส าห รับรถยนต์ (เอทานอล ) และยงัสามารถ
น าไปตอ่ยอดผลติสารเคมีตอ่ได้อีก การสง่ออกน า้ตาล เป็นการน าเงินตราเข้าประเทศ เกือบทัง้หมด  แทบจะไมม่ีต้นทนุ 
คา่ใช้จ่ายใด ที่เป็นการน าเข้าจากตา่งประเทศ  ซึง่ตา่งกบัอตุสาหกรรมประเภทอื่น อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทกุสว่นของ
อ้อยสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทัง้หมด  ดงันัน้อ้อยจดัได้วา่เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคญัของประเทศการสือ่สาร 
การชีแ้จง การท าความเข้าใจ กบัภาครัฐ  เป็นการช่วยลดความเสีย่งจากการก าหนดนโยบายของภาครัฐในทิศทางของ
อตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลได้ 

 
3.4) ความเสี่ยงจากการเกิดหนีเ้สียจากระบบการให้สินเชื่อชาวไร่อ้อย (เงนิเกี๊ยว) 

 
ในการประกอบกิจการโรงงานน า้ตาลจะมีการปลอ่ยเงินกู้  หรือเงินสนบัสนนุอื่นๆ ให้กบัชาวไร่เพื่อใช้เป็นเงินทนุ

หมนุเวียนในการเพาะปลกูอ้อย หรือที่เรียกวา่ “การเก๊ียวอ้อย ” ซึง่เป็นเสมือนกบัการจองอ้อยส าหรับเข้าหีบในโรงงาน  
ภายหลงัจากที่อ้อยโตขึน้พร้อมตดั จะเป็นช่วงเดียวกบัช่วงโรงงานน า้ตาลเร่ิมเปิดหีบอ้อย เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะตดัอ้อย
และสง่อ้อยให้กบัโรงงานและรับเงินคา่อ้อย โดยมีการหกัเงินกู้ยืมหรือเงินสนบัสนนุอื่น ๆ ออก  ความเสี่ ยงที่เกิดจากการ
เก๊ียวอ้อยคือ ชาวไร่ไมส่ามารถสง่อ้อยหรือจ่ายช าระเงินสง่เสริม (เงินเก๊ียว)คืนตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึง่อาจมีสาเหตมุา
จากภยัธรรมชาติ สภาพภมูิอากาศ หรือความแห้งแล้งที่ท าให้ผลผลติอ้อยลดน้อยลง หรือเกิดความเสยีหายจากโรคระบาด 
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หรือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้ รับเงินเก๊ียวจากโรงงานไมย่อมสง่อ้อยให้กบัโรงงาน สง่ผลให้หนีท้ี่เกิดจากการเก๊ียวอ้อย
กลายเป็นหนีเ้สยี จึงท าให้บริษัทต้องตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ 
 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ค านงึถึงปัจจยัความเสีย่งดงักลา่วจึงได้มีการพฒันาระบบการเก๊ียวอ้อยให้มีประสทิธิภาพ
มากขึน้ โดยน าระบบดาวเทียม (GPS) ในการตรวจสอบและส ารวจพืน้ท่ีปลกูอ้อยมาช่วยในการลดปัญหาการอ้างสทิธิ
ความเป็นเจ้าของไร่อ้อย และยงัใช้ส าหรับการวางแผนการจดัหาอ้อย อีกทัง้บริษัทมีมาตรการเพิ่มเติมในการวิเคราะห์การ
ให้สนิเช่ือ โดยการร้องขอให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยน าทรัพย์สนิเข้ามาค า้ประกนัเงินเก๊ียวที่ได้รับไป สง่ผลให้ปัจจบุนัหนีเ้สยี
ของบริษัทคอ่นข้างต ่า และหนีเ้งินเก๊ียวสว่นใหญ่ของบริษัทมีทรัพย์สนิค า้ประกนัอยู ่
 

3.5) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศยงัคงสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทอยา่งมี
นยัส าคญั เนื่องจากบริษัทมีการสง่ออกน า้ตาลประมาณ  ร้อยละ  70 - 80 ของยอดขาย รวมถึง การน าเข้าเคร่ืองจกัร 
อปุกรณ์ และการเนินธุรกิจในตา่งประเทศจึงกลา่วได้วา่มีความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นคงเหลอือยู ่แต่
อยา่งไรก็ตามกลุม่บริษัทน า้ตาลขอนแก่นได้มีการบริหารจดัการความเสีย่งโดยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ
ลว่งหน้า(ForwardContract) หรือการบริหารอตัราแลกเปลีย่นแบบ NaturalHedge อีกทัง้จากการก าหนดราคาอ้อยผา่น
ระบบแบง่ปันผลประโยชน์ 70:30 ท าให้บริษัทมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นน้อย เนื่องจากต้นทนุคา่อ้อยของบริษัทผนั
ผวนตามอตัราแลกเปลีย่นเช่นเดียวกนั จึงท าให้รายได้และต้นทนุสว่นใหญ่ของบริษัทสมัพนัธ์ตามอตัราแลกเปลีย่นใน
ทิศทางเดียวกนั นอกจากนีย้งัมีการติดตามความเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปลีย่นอยา่งใกล้ชิดเพื่อให้ด าเนินการได้ทนัตอ่
สถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 

 
3.6) ความเสี่ยงในด้านการถกูควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจากกลุ่มผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

 
ตระกลูชินธรรมมิตร์และ บริษัทของตระกลูชินธรรมมิตร์ได้ถือหุ้นในบริษัทมากกวา่ ร้อยละ  60ของจ านวนทนุ

เรียกช าระแล้วทัง้หมด  ซึง่สดัสว่นดงักลา่วท าให้กลุม่ตระกลูชินธรรมมิตร์ สามารถควบคมุเสยีงของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้
เกือบทัง้หมดไมว่า่จะเป็นเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้จึงเป็นการยาก
ที่ผู้ ถือหุ้นรายอื่นสามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 
 

อยา่งไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสของการบริหารจดัการและเพื่อให้มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้  บริษัทได้แตง่ตัง้
กรรมการตรวจสอบท่ีมีความเป็นอิสระจ านวน4ทา่นเข้าตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัท ดงันัน้จึงมีการถ่วงดลุอ านาจ
ในการบริหารจดัการในระดบัท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีปฏิบตัิงานเป็นอิ สระตาม
ความเหมาะสมและขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีหน้าที่หลกัในการดแูลระบบการควบคมุภายในและการ
ตรวจสอบภายใน 
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3.7) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้สืบเน่ืองจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงนิโลก 
 

ในช่วงที่ผา่นมา วิกฤติปัญหาหนีส้นิในสหภาพยโุรป และการปรับตวัลดลงอยา่งรวดเร็ว ของระดบัราคาน า้มนั          
ได้สง่ผลกระทบตอ่ประเทศผู้สง่ออกน า้มนัซึง่สง่ผลกระทบกบัเศรษฐกิจโลกโดยรวม อีกทัง้ภยัธรรมชาติและไมใ่ช่ธรรมชาติ
ตา่งๆ รวมถึงการก่อการร้ายที่เกิดขึน้ ท าให้ เศรษฐกิจและการเงินทกุประเทศทัว่โลกได้รับผลกระทบ ทัง้หมด จึงไมม่ี
หลกัประกนัใดวา่สถานการณ์ดงักลา่วจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัท ทัง้ในเร่ืองปริมาณความ
ต้องการและระดบัราคาน า้ตาลและ /หรือเอทานอลในภาพรวม อีกทัง้อาจสง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่ง  แหลง่กู้ยืม และ
ต้นทนุทางการเงินของบริษัท อยา่งไรก็ตามบริษัทได้ด าเนินนโยบายทางการเงินท่ี รอบคอบมาโดยตลอด โดยได้คงระดบั
หนีส้นิตอ่ทนุในระดบัท่ีเหมาะสมและอยูใ่นเกณฑ์ที่บริษัทรับได้ อีกทัง้บริษัทยงัมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัธนาคารตา่งๆ ท่ีเป็น
หุ้นสว่นทางธุรกิจมาอยา่งยาวนาน ทัง้นีบ้ริษัทจะด าเนินธุรกิจอยา่งรอบคอบเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเงิน
และเศรษฐกิจโลกที่อาจมีในอนาคตและอาจมีผลตอ่บริษัท 

 
3.8) ความเสี่ยงจากโครงการลงทุนในประเทศลาว และกัมพูชา 

 
โครงการทัง้สองประเทศเป็นโครงการบกุเบิก ริเร่ิม ธุรกิจน า้ตาลในตา่งประเทศของบริษัท ซึง่บริษัทได้รับพืน้ท่ี

สมัปทานจากภาครัฐในการเพาะปลกูอ้อยและได้รับอนญุาตในการก่อส ร้างโรงงานน า้ตาล อยา่งไรก็ตาม สบืเนื่องจาก
สภาพพืน้ดินท่ีได้รับสมัปทานเสือ่มโทรม รวมถึงยงัคงมีปัญหาในการบริหารจดัการ เช่น การขาดเทคโนโลยีในการ
เพาะปลกูอ้อยในพืน้ท่ีขนาดใหญ่ การขาดโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ ถนน ระบบขนสง่ รวมถึงขาดแคลนแรงงานและ
บคุลากรท่ีมีความสามารถ ซึง่ปัญหาดงักลา่วต้องใช้เวลาในการพฒันามากกวา่ที่วางแผนไว้ จึงสง่ผลให้ผลผลติตอ่พืน้ท่ีมี
ไมม่ากพอที่จะถึงจดุคุ้มทนุ ท าให้ผลประกอบการในปี 2558 ทัง้สองโครงการยงัประสบภาวะขาดทนุ อยา่งไรก็ตามบริษัท
ได้เลง็เห็นและแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ  มาโดยตลอด  ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาที่บริษัทเข้าไปลงทนุ โครงการได้มีการวา่จ้างที่
ปรึกษาในการพฒันาด้านเทคโนโลยีการเพาะปลกู การจดัการ การควบคมุงบประมาณ มีการให้เงินกู้แก่ชาวไร่ คูค้่า เพื่อ
ขยายพืน้ท่ีการเพาะปลกู  การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม และการพฒันาสภาพดินที่เสือ่มโทรมอยา่งตอ่เนื่ อง จึง
สง่ผลให้โครงการมีการพฒันาขึน้ตามล าดบั ซึง่แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ดีที่โครงการ จะเร่ิมสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุ
ในอนาคต  

 
นอกจากนี ้ สบืเนื่องจากเป็นโครงการลงทนุตา่งประเทศ  โครงการจะมีความเสีย่งเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเมือง

ปัญหาข้อพิพาทกบัชมุชน รวมถึงความไมช่ดัเจนเร่ืองกฏเกณฑ์ กฎระเบียบทางราชการของประเทศนัน้ ๆ ท่ีมีการแก้ไขและ
เปลีย่นแปลง แตอ่ยา่งไรก็ตามประเด็นดงักลา่วยงัคงเป็นเร่ืองที่บริษัทให้ความส าคญัและพร้อมที่จะบริหารจดัการหรือ
แก้ไขให้ถกูต้องและเหมาะสม 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
 
 ณ 31 ตลุาคม 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีทรัพย์สนิถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดงันี ้
 

ประเภทและลกัษณะทรัพย์สิน 
เนือ้ท่ี 

โดยประมาณ 
ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

 มลูคา่สทุธิ 
ตามบญัชี 
(ล้านบาท)  

ภาระผกูพนั 

1. ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงที่ดนิ (ไร่)         
  ท่ีดนิท่ีตัง้โรงงาน         
  - โรงงานน า้ตาลขอนแก่น                1,619  เป็นเจ้าของ       768.02    
  - โรงงานน า้ตาลทา่มะกา                   239  เป็นเจ้าของ       516.60    
  - โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย                1,551  เป็นเจ้าของ       464.77    
  - โรงงานน า้ตาลนิวกว้างสุ้นหลี                    220  เป็นเจ้าของ         62.95    
  - โรงงานขอนแก่นแอลกอฮอล์                   737  เป็นเจ้าของ       198.31    
  - โรงไฟฟ้าน า้ตาลขอนแก่น                   420  เป็นเจ้าของ       111.82    
  ท่ีดนิปลกูอ้อย               10,298  เป็นเจ้าของ       398.52    
  ท่ีดนิส่วนส านกังาน                     -    เป็นเจ้าของ              -      
  ท่ีดนิอ่ืน ๆ               99,146  เป็นเจ้าของ     1,388.12   บางส่วนค า้ประกนัวงเงินกู้  
    รวมที่ดนิและส่วนปรับปรุง         3,909.11    

2. อาคาร โรงงาน และสิ่งปลกูสร้าง   เป็นเจ้าของ     5,478.19   บางส่วนค า้ประกนัวงเงินกู้  

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์   เป็นเจ้าของ   15,480.55   บางส่วนค า้ประกนัวงเงินกู้  

4. ยานพาหนะและเคร่ืองกลทุน่แรง   เป็นเจ้าของ       827.96    

5. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้
ส านกังาน   เป็นเจ้าของ         67.82    

6. ทรัพย์สินระหวา่งก่อสร้าง   เป็นเจ้าของ     1,212.34    

รวมทัง้หมด       26,975.97    



บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 28   
 

4.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ 
เคร่ืองหมายการค้า 
 
 เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทและบริษัทยอ่ย ท่ีจดทะเบียนกบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา มีดงัตอ่ไปนี ้
 

 
 

 

 
สทิธิบตัรการสง่เสริมการลงทนุ BOI 
 

ณ 31 ตลุาคม 25 58  บริษัทยอ่ยในประเทศสามแหง่ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจ านวน 8 ฉบบั จาก
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ โดยได้รับสทิธิประโยชน์ตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ .ศ. 2520 โดยสทิธิ
ประโยชน์ ท่ีได้รับรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับก าไรส าหรับปีที่ได้จากการประกอบกิจ การท่ีได้รับการสง่เสริม 
โดยทกุฉบบัมีก าหนด 8 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม ตามรายละเอียด ดงันี ้

บัตรส่งเสริม 
เลขท่ี 

มาตราที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

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

2 พ.ย. 2547 - การผลิตแอลกอฮอลห์รือเช้ือเพลิงจากผลผลิต
การเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย 

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 - การผลิตแอลกอฮอลห์รือเช้ือเพลิงจากผลผลิต

การเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย 
ยงัไม่มีรายได ้

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

และ 36(2) 
30 ม.ค. 2552 - การผลิตแอลกอฮอลห์รือเช้ือเพลิงจากผลผลิต

การเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย 
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 
 

- การผลิตไฟฟ้าและไอน ้ 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 ไอน ้ า และน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม 30 พ.ย. 2553 29 พ.ย. 2561 

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

15 มี.ค. 2556 - การผลิตไฟฟ้า ไอน ้ า และน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม 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 - การผลิตน ้ ามนัพืชบริสุทธ์ิ และ /หรือน ้ ามนัพืช 
ก่ึงบริสุทธ์ิ 

5 มิ.ย. 2553 4 มิ.ย. 2561 

58-2293-1-001-0 25 26 28 31(1) 31(4) และ 34 31 ส.ค. 2558 
 

- กิจการขนถ่ายสินคา้ส าหรับเรือบรรทุกสินคา้ ยงัไม่มีรายได ้
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นอกจากนีต้ามบตัรสง่เสริมเลขที่ 2364(1)/2554, 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษัทยอ่ยได้สทิธิในการลดหยอ่น
ภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปีนบัจากวนัท่ีการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หมดอาย ุและตาม
บตัรสง่เสริมทกุฉบบั บริษัทยอ่ยได้รับสทิธ์ิยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีได้รับอนมุตัิ และผู้ ถือหุ้นจะได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับสง่เสริมตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 

บริษัทยอ่ยในตา่งประเทศสามแหง่ ได้รับใบอนญุาตลงทนุตา่งประเทศและสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ใบอนญุาตล าดบัท่ี 1) และราชอาณาจกัรกมัพชูา (ใบอนญุาตล าดบัท่ี 2 ถึง 4) 
ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้ 

1) ใบอนญุาตลงทนุตา่งประเทศ เลขท่ี 017-06/คลท ได้รับสทิธิพิเศษทางภาษีโดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  
เป็นเวลา 5 ปีนบัจากวนัท่ีมีรายได้จากการขายน า้ตาลทราย จากนัน้ต้องเสยีภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 20 
เร่ิมมีรายได้วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2553 และหมดอายวุนัท่ี 20 กรกฎาคม 2558 

2) ใบอนญุาตลงทนุตา่งประเทศ เลข ที่ 4420/06 ก.ว.ก. ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2549 ออกให้โดยหนว่ยงาน  
Council for the Development of Cambodia บริษัทยอ่ยได้รับสทิธิพิเศษทางภาษีโดยได้รับยกเว้นภาษี  
ในการน าเข้าเคร่ืองจกัรในการผลติและวสัดใุนการก่อสร้าง 

3) ใบอนญุาตลงทนุตา่งประเทศ เลขท่ี 1641/09 ก.ว.ก. และ 1642/09 ก.ว.ก.  ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552  
ออกให้โดยหนว่ยงาน Council for the Development of Cambodia บริษัทยอ่ยได้รับสทิธิพิเศษทางภาษี  
โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จ านวน 8 ปี และ 9  ปี ตามล าดบั ซึง่นบัรวมทัง้ Priority Period นบัจากเวลาที่บริษัทยอ่ย
ได้ด าเนินกิจการ (ปี 2549) 

4) ใบอนญุาตขอยกเว้นภาษีของพืชเกษตร - อตุสาหกรรม (อ้อย) เลขที่ 2299 ลงวนัท่ี 12 เมษายน 2555 ออกให้ 
โดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลงั ประเทศกมัพชูา โดยได้รับสทิธิให้คิดภาษีมลูคา่เพิ่ม ร้อยละ 0 ส าหรับ  
การขายอ้อยที่ใช้ในการผลติน า้ตาลทรายเพื่อส่ งออก ใบอนญุาตนีม้ีก าหนด 1 ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 29 
กรกฎาคม 2553 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2554 โดยปัจจบุนับริษัทยอ่ยอยูร่ะหวา่งการรอรับใบอนญุาตตอ่จาก
วนัท่ีครบก าหนดจนถึงปีบญัชีปัจจบุนัท่ีได้ยื่นขอไปแล้ว 

4.3 นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
 ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 บริษัทมีการลงทนุในบริษัทยอ่ยทัง้ทางตรงและทางอ้อมจ านวน 19 บริษัท และบริษัท
ร่วมจ านวน 1 บริษัท ได้แก่ 
 

บริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง 
  1) บริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั 
  2) บริษัท โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย จ ากดั 
  3) บริษัท น า้ตาลนิวกว้างสุ้นหล ีจ ากดั 
  4) บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ากดั 
  5) บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จ ากดั 
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  6) บริษัท โรงไฟฟ้าน า้ตาลขอนแก่น จ ากดั 
  7) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากดั 
  8) บริษัท  เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จ ากดั (เดิมช่ือบริษัท เคเอสแอล เคมี จ ากดั) 
  9) บริษัท ไทยชกูาร์เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน)  
  10) บริษัท เคเอสแอล. อะโกร์ แอนด์ เทรดดิง้ จ ากดั  
  11) บริษัท น า้ตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 
  12) บริษัท Koh Kong Sugar Industry จ ากดั 

13) บริษัท Wynn In Trading จ ากดั 
บริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงและโดยอ้อมผา่นบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) 

  14) บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั  
  15) บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั 
  16) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ากดั (มหาชน) 
  17) บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั 
  18) บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสติกส์ จ ากดั 
 

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

 
บริษัทร่วม  

1) บริษัท แชมเปีย้นฟอร์เมนเตชัน่ จ ากดั 
 
 โดยในจ านวนบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงทัง้หมด บริษัทมีอ านาจควบคมุหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทนุ
จดทะเบียน ยกเว้นบริษัทไทยชกูาร์เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยจ านวน 5 บริษัท ซึง่ถือหุ้นโดยตรงและโดย
อ้อมรวมร้อยละ 23.82 แตบ่ริษัทมีสว่นร่วมในอ านาจการควบคมุ จึงถือวา่เป็นบริษัทยอ่ยตามค านิยามที่ระบใุนมาตรฐาน
การบญัชี  
 
 ส าหรับนโยบายการลงทนุและบริหารงานของบริษัทในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมนัน้ บริษัทจะพิจารณาลงทนุใน
บริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจน า้ตาลทราย ธุรกิจสารให้ความหวาน หรือกิจการอื่นที่สามารถเอือ้ประโยชน์
รวมถึงให้ผลตอบแทนที่ดีกบัธุรกิจของบริษัทได้  โดยค านงึถึงความสามารถในการแขง่ขนั อตัราผลตอบแทนที่เหมาะสม
ตามแตล่ะประเภทของธุรกิจนัน้ๆ รวมถึงพิจารณาขนาดเงินลงทนุท่ีเหมาะสม สว่นการพิจารณาสดัสว่นในการร่วมลงทนุ 
บริษัทจะพิจารณาในหลายปัจจยั เช่น บริษัทจะค านงึถึงความช า นาญของบริษัทในธุรกิจนัน้ๆ เป็นส าคญั หากบริษัทไมม่ี
ความช านาญก็จะร่วมลงทนุในสดัสว่นน้อย และให้ผู้ ร่วมทนุท่ีมีความช านาญลงทนุในอตัราที่สงูกวา่ เป็นต้น หากบริษัท
ร่วมลงทนุในสดัสว่นท่ีมีนยัส าคญั บริษัทจะเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารงานในรูปแบบของกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัท  ทัง้นีก้ารเข้าลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมใดๆ จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท 
และการลงทนุจะต้องไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกบับริษัท 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่มีผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทหรือ บริษัทยอ่ยที่มี
จ านวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 และไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายในคดีที่มีผลตอ่
การด าเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั และคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
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6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

6.1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 

บริษัท       น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผู้ผลติ -  จ าหนา่ยน า้ตาลทราย และ
ผลติภณัฑ์ตอ่เนื่อง   โดยมีที่ตัง้ส านกังานใหญ่ที่  503 อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 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) กระบวนการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน า้ตาลตลาดโลก 
  

ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถผลติน า้ตาลเกินกวา่ความต้องการบริโภคภายในประเทศท าให้มีปริมาณ
น า้ตาลเหลอืสว่นหนึง่ส าหรับสง่ออกไปขายในตา่งประเทศ  โดยมีสดัสว่นน า้ตาลส าหรับบริโภคภายในประเทศ ตอ่น า้ตาล
สง่ออก ในแตล่ะปีไมเ่ทา่กนั  ประมาณ 20:80 ถึง 40:60 ขึน้อยูก่บัปริมาณอ้อยเข้าหีบในแตล่ะปี   ดงันัน้จึงท าให้ประเทศ
ไทยเป็นผู้สง่ออกน า้ตาลอนัดบัสองของโลก รองจากประเทศบราซิล สง่ผลให้รายได้ของผู้ผลติน า้ตาลในประเทศไทยสว่น
หนึง่อิงกบัราคาน า้ตาลตลาดโลก อีกสว่นหนึง่อิงกบัราคาน า้ตาลภายในประเทศที่ก าหนดตายตวัโดยมีการปรับเปลีย่นตาม
นโยบายของภาครัฐ  
 

ในสว่นของราคาน า้ตาลตลาดโลกนัน้  สบืเนื่องจากนโยบายปกป้องผลประโยชน์และคุ้มครองเกษตรกรใน
ตา่งประเทศ นโยบายที่เก่ียวกบัความมัง่คงทางด้านอาหาร ท าให้ประเทศผู้น าเข้าตา่ง ๆ ได้ออกมาตรการในการควบคมุ 
การจ ากดั การน าเข้าภายในประเทศ  ซึง่มาตรการเหลา่นีเ้ป็นนโยบายของภาครัฐที่สง่ผลตอ่อปุสงค์ ความต้องการน า้ตาล
ในตลาดโลก  ประกอบกบัปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัสภาพภมูิอากาศที่ไมแ่นน่อน  เช่นการเกิดอทุกภยั ภยัแล้ง หรือหนาวจดั ใน
ประเทศผู้ผลติและประเทศผู้บริโภค และจ านวนประเทศผู้ผลติที่สามารถสง่ออกได้ที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดั จึงท าให้เหตกุารณ์ใด
ก็ตามที่สง่ผลตอ่ปริมาณน า้ตาลที่ผลติได้ ซึง่เป็นอปุทานของตลาดโลก จะสง่ผลตอ่ราคาน า้ตาลตลาดโลก   รวมถึงในช่วง 
2 – 3 ปีที่ผา่นมา การเข้ามาลงทนุเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัของกองทนุตา่งประเทศ สง่ผลให้ราคาน า้ตาลตลาดโลกมีความ
ผนัผวนสงู คืออยูใ่นระดบัท่ีสงูกวา่หรือต ่ากวา่ปัจจยัพืน้ฐานมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปีที่มีความต้องการบริโภคใกล้เคียง
หรือมากกวา่ปริมาณน า้ตาลที่ผลติได้   ความผนัผวนของราคาน า้ตาล จะเห็นได้จาก แผนภาพที่ 6.1   แสดงราคาน า้ตาล
ตลาดโลกย้อนหลงั 10 ปีที่ผา่นมา 
 
แผนภาพที่ 6.1 ราคาน ้าตาลตลาดโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  
New York (NYBOT#11 – Raw Sugar) 
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London (LD#5 – Refined Sugar)  
 

 
 
 ส าหรับผู้ผลติน า้ตาลในประเทศไทย  เนื่องจากรายได้สว่นหนึง่อิงกบัราคาน า้ตาลสง่ออก ท่ีมีความผนัผวน
คอ่นข้างสงู  ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทได้ในกรณีที่ราคาน า้ตาลตลาดโลกตกต ่าลงอยา่งรวดเร็ว    
ดงันัน้เพื่อเป็นการป้องกนัความผนัผวนของราคาน า้ตาลตลาดโลก  จึงได้เกิดกระบวนการป้องกนัความเสีย่งขึน้  โดยใช้
กลไกและเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งทางด้านราคาน า้ตาล ในรูปของสญัญาซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้า (future 
contract) โดยอิงราคากบัตลาดซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้าที่ New York (NYBOT#11 – Raw Sugar) และที่ London (LD#5 
– Refined Sugar)  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
กรณีที่ 1   ธุรกรรมปกติทั่วไปในการซือ้ขายน า้ตาลส่งออก (ไม่มีการป้องกนัความเสี่ยง) 
 

ผู้ซือ้และผู้ขายตกลงราคาน า้ตาล โดยอิงกบัราคาตลาด  เมื่อตกลงราคากนัได้  แม้ราคาน า้ตาลตลาดโลกจะ
เปลีย่นแปลงไป  ก็ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาที่ตกลงกนั และราคาที่บนัทกึบญัชี    ผู้ขายจะบนัทกึบญัชีตามราคาขายที่เป็น
ราคาที่ตกลงกนักบัผู้ซือ้  ตวัอยา่ง เช่น  
 
ในกรณีของตลาดน ้าตาลล่วงหนา้ ปรบัข้ึน 
 
วนัท่ี 1 ราคาตลาดน า้ตาลลว่งหน้า อยูท่ี่  600 USD / ton :    
 ผู้ซือ้และผู้ขายตกลงซือ้ขายน า้ตาล ท่ีราคาตลาด 600 USD +  premium 100 USD 
 
วนัท่ี 2 ราคาตลาดน า้ตาลลว่งหน้า ปรับเพิ่มขึน้เป็น 800 USD / ton  :    
 ผู้ขายสง่มอบน า้ตาล    ผู้ซือ้ช าระราคาที่ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
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การบนัทกึบญัชีของบริษัท : บริษัทจะมีรายได้จากการขายน า้ตาลที่ 700 USD 
หมายเหต ุ: Premium ของน า้ตาลจะขึน้อยูก่บัประเภทของน า้ตาลตา่ง ๆ  สถานท่ีสง่มอบใกล้ ไกล   ระยะเวลาการสง่มอบ 
รูปแบบของการสง่มอบ  เป็นต้น  
 
ในกรณีของตลาดน ้าตาลล่วงหนา้ ปรบัลง 
 
วนัท่ี 1 ราคาตลาดน า้ตาลลว่งหน้า อยูท่ี่  600 USD / ton :    
 ผู้ซือ้และผู้ขายตกลงซือ้ขายน า้ตาล ท่ีราคาตลาด 600 USD +  premium 100 USD 
 
วนัท่ี 2   ราคาตลาดน า้ตาลลว่งหน้า ปรับลงเป็น 400 USD / ton  :    
 ผู้ขายสง่มอบน า้ตาล    ผู้ซือ้ช าระราคาที่ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
 
การบนัทกึบญัชีของบริษัท : บริษัทจะมีรายได้จากการขายน า้ตาลที่ 700 USD 
 
จะเห็นได้วา่ ราคาน า้ตาลที่ผู้ขายจะได้รับ ขึน้อยูก่บั เวลาที่ผู้ซือ้และผู้ขายตกลงซือ้ขายเป็นส าคญั   จึงเกิดปั ญหาวา่   ใน
กรณีที่ราคาน า้ตาลตลาดโลกอยูใ่นระดบัสงู   ผู้ขายมีความสนใจที่จะขาย  แตผู่้ซือ้ไมต้่องการซือ้เนื่องจากราคาแพงไป  
หรือในกรณีที่ราคาน า้ตาลตลาดโลกอยูใ่นระดบัต ่า   ผู้ซือ้มีความต้องการซือ้   แตผู่้ขายเห็นวา่ราคาต ่าเกินไป ไมต้่องการ
ขาย    จึงท าให้ผู้ซื ้ อและผู้ขายตกลงราคากนัไมไ่ด้  ดงันัน้ด้วยวิธีการดงักลา่ว จะได้ผลก็ตอ่เมื่อ ราคาน า้ตาลตลาดโลกไม่
ผนัผวนมากเกินไป   แตถ้่าราคาเกิดความผนัผวนมาก  การท าธุรกรรมดงักลา่วจะท าให้ทัง้ผู้ขายและ / หรือ ผู้ซือ้สญูเสยี
โอกาสในการซือ้ขายในราคาที่แตล่ะฝ่ายพอใจได้ 
 
กรณีที่ 2   การน าเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาน า้ตาลมาใช้ ในรูปของสัญญาซือ้ขายน า้ตาล
ล่วงหน้า 
 
 ในช่วงที่ราคาน า้ตาลตลาดโลกมีความผนัผวนสงู   เพื่อไมใ่ห้สญูเสยีโอกาสในการขายในระดบัราคาที่ผู้ผลติ
น า้ตาลพอใจ  ผู้ผลติจึงมีการน าเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งทางด้านราคาน า้ตาลมาใช้ โดยเคร่ืองมือดงักลา่ว
เรียกวา่สญัญาซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้า  ซึง่อิงกบัราคาน า้ตาลตลาดโลก  เป็นสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ การปิดสญัญาไมใ่ช่
การสง่มอบน า้ตาล  แตเ่ป็นการช าระราคาสว่นตา่งระหวา่งราคา น า้ตาลที่ได้ท าไว้ในวนัท าสญัญา กบัราคาน า้ตาลในวนัท่ี
ปิดสญัญา   ซึง่ช่องทางในการบริหารความเสีย่งดงักลา่ว   อาจจะท าโดยตรงไปที่ตลาดซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้า ผา่นโบรก
เกอร์ หรือท าสญัญากบัสถาบนัการเงิน ที่เป็นคูส่ญัญาได้    ตวัอยา่งเช่น 
 
ในกรณีของตลาดน ้าตาลล่วงหนา้ ปรบัลง 
 
วนัท่ี 1 ราคาตลาดน า้ตาลลว่งหน้า อยูท่ี่  600 USD/ton :   
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ผู้ขายพอใจในระดบัราคานี ้ แตย่งัไมม่ีผู้ซือ้สนใจราคาเนื่องจากผู้ซือ้คาดวา่ราคานา่จะต ่าลง ผู้ขายจึงได้ท า
สญัญาขายลว่งหน้ากบัทางสถาบนัการเงิน โดยก าหนดราคาขายน า้ตาลลว่งหน้าที่ราคา 600 USD    
 
วนัท่ี 2 ราคาตลาดน า้ตาลลว่งหน้า ปรับลงเป็น 400 USD/ton :   

ผู้ซือ้สนใจซือ้  ผู้ขายจึงได้ขายน า้ตาลโดยตกลงที่ราคาตลาด 400 USD + premium 100 USD = 500 USD   ณ 
ช่วงเวลาเดียวกนั ผู้ขายปิดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยท าการซือ้สญัญาคืนที่ราคาตลาดที่ 400 USD/ton (ขายที่ 600 ซือ้
คืนที่ 400) จึงท าให้เกิดสว่นตา่งก าไร 200 USD 
 

ดงันัน้จะเห็นได้วา่   ผู้ขายจะได้รายได้จากการขายน า้ตาลจริงที่ 500 USD + ก าไรสว่นตา่งจากการเข้าท าสญัญา
ซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้า 200 USD = 700 USD ซึง่เทา่กบัราคาที่ประกนัไว้ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
 
การบนัทกึบญัชีของบริษัท : บริษัทจะมีรายได้จากการขายน า้ตาลที่ 500 USD  (ซึง่จะต ่ากวา่ราคาที่ประกนัไว้ที่ 700 USD) 
แตจ่ะไปบนัทกึเป็นก าไรจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอีก 200 USD ในรูปของรายได้อื่น ๆ 
 
ในกรณีของตลาดน ้าตาลล่วงหนา้ ปรบัข้ึน 
 
วนัท่ี 1 ราคาตลาดน า้ตาลลว่งหน้า อยูท่ี่  600 USD/ton :   

ผู้ขายพอใจในระดบัราคานี ้ แตย่งัไมม่ีผู้ซือ้สนใจราคาเนื่องจากผู้ซือ้คาดวา่ราคานา่จะต ่าลง ผู้ขายจึงได้ท า
สญัญาขายลว่งหน้ากบัทางสถาบนัการเงิน โดยก าหนดราคาขายน า้ตาลลว่งหน้าที่ราคา 600 USD    
 
วนัท่ี 2 ราคาตลาดน า้ตาลลว่งหน้า ปรับขึน้เป็น 800 USD/ton :   

ผู้ซือ้มีความจ าเป็นต้องใช้น า้ตาล จึงจ าเป็นต้องซือ้ที่ราคาสงู ผู้ขายจึงได้ขายน า้ตาลโดยตกลงที่ราคาตลาด 800 
USD + premium 100 USD = 900 USD   ณ ช่วงเวลาเดียวกนั ผู้ขายปิดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยท าการซือ้สญัญาคืน
ที่ราคาตลาดที่ 800 USD/ton   จึงท าให้เกิดสว่นตา่งขาดทนุ 200 USD (ขายที่ 600 ซือ้คืนที่ 800) 
 

ดงันัน้จะเห็นได้วา่ ผู้ขายจะได้รายได้จากการขายน า้ตาลจริงที่ 900 USD + ขาดทนุสว่นตา่งจากการเข้าท า
สญัญาซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้า -200 USD = 700 USD ซึง่เทา่กบัราคาที่ประกนัไว้ 600 USD + premium 100 USD = 
700 USD 
 
การบนัทกึบญัชีของบริษัท : บริษัทจะมีรายได้จากการขายน า้ตาลที่ 900 USD  (ซึง่จะสงูวา่ราคาที่ประกนัไว้ที่ 700 USD) 
แตจ่ะไปบนัทกึเป็นขาดทนุจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอีก -200 USD 
 
 ดงันัน้จะเห็นได้วา่ ในทกุกรณี  บริษัทจะได้รับรายได้สทุธิที่ 700 USD ทัง้หมด (ถ้าไมน่บัรวมกบัคา่ commission 
ที่ช าระให้กบัสถาบนัการเงิน)  โดยมีวิธีการบนัทกึบญัชีตา่งกนั คือ ถ้าเป็นการท าธุรกรรมปกติ (ไมม่ีการบริหารความเสีย่ง
เข้ามาเก่ียวข้อง)  ทางบริษัทจะบนัทกึบญัชีรายได้จากการขายที่ 700 USD  แตม่ีปัญหาคือในช่วงเวลาดงักลา่ว อาจจะไม่
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มีผู้ซือ้ต้องการซือ้ หรือ ผู้ขายไมต้่องการขายได้ สว่นการน าเคร่ืองมือการป้องกนัความเสีย่งผา่นสญัญาซือ้ขายน า้ตาล
ลว่งหน้าเข้ามาช่วย ถ้าตลาดอยูใ่นแนวโน้มขาลง ทางบริษัทจะบนัทกึบญัชีรายได้จากการขายที่ 500 USD  แตจ่ะบนัทึก
ก าไรจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอีก 200 USD แตถ้่าตลาดอยูใ่นแนวโน้มขาขึน้  ทางบริษัทจะบนัทกึบญัชีรายได้
จากการขายที่ 900 USD แตจ่ะบนัทกึขาดทนุจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอีก 200 USD 
 
 ดงันัน้จึงสรุปได้วา่ การเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้า จะท าให้ (1) ผู้ซือ้และผู้ขาย สามารถซือ้ขาย
ได้ในระดบัราคาที่ทัง้สองฝ่ายพอใจ โดยไมจ่ าเป็นต้องรอให้ระดบัราคาตรงกนัระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย (2) รายได้สทุธิรับจะ
เทา่กบัราคาที่ได้ประกนัราคาไว้ โดยถ้าตลาดอยูใ่นแนวโน้มขาลง รายได้จากการขายน า้ตาลจริงจะต ่า แตจ่ะมีก าไร จาก
การเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามาชดเชย แตถ้่าตลาดอยูใ่นแนวโน้มขาขึน้ รายได้จากการขายน า้ตาลจริงจะสงู  แตม่ี
ขาดทนุจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายมาหกัออก 
 
ประเด็นที่ส าคัญ 
 

1) การบนัทกึบญัชีระหวา่งรายได้จากการขายน า้ตาลจริง กบัการบนัทกึก าไรขาดทนุจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า มีโอกาสที่จะบนัทกึในช่วงเวลาที่ตา่งกนั เช่น นโยบายบญัชีในบางบริษัทจะท าการบนัทกึรายได้จากการ
ขายน า้ตาลจริง เมื่อมีการสง่มอบน า้ตาลให้กบัลกูค้า แตก่ าไรขาดทนุจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า จะ
บนัทกึเมื่อมีการปิดสญัญา ดงันัน้จึงมีความเป็นไปได้ ที่บริษัทจะรับรู้ก าไรขาดทนุจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าก่อน จากนัน้ตอ่มาจึงคอ่ยบนัทกึรายได้จากการขาย สง่ผลให้เกิดการบนัทกึไมต่รงกนั คนละช่วงเวลากนั  
ผลกระทบดงักลา่วจะเกิดกบับริษัทท่ีมีรายงานผลการด าเนินงานในรูปของไตรมาส 

 
2) การน าเอาเคร่ืองมือป้องกนัความเสีย่งความผนัผวนจากราคาน า้ตาลมาใช้ ผา่นสญัญาซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้า  

สามารถใช้เพื่อประกนัความเสีย่งส าหรับน า้ตาลที่มีอยู ่ รวมถึงน า้ตาลที่คาดวา่จะผลติได้ในอนาคต ดงันัน้
ปริมาณการท าสญัญาจะขึน้อยูก่บัความแมน่ย าในการประมาณการวา่ควรจะมยีอดผลติน า้ตาลได้เทา่ใด 
อยา่งไรก็ตามปริมาณน า้ตาลที่จะผลติได้จะขึน้อยูก่บัผลผลติอ้อยเข้าหีบ ที่ซึง่มีปัจจยัทางด้านสภาพอากาศเข้า
มาเก่ียวข้อง รวมถึงเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีเพาะปลกู และชาวไร่จ านวนมาก ท าให้ในแตล่ะปีมีความคลาดเคลือ่นเร่ือง
ประมาณการผลผลติอ้อยคอ่นข้างสงู  

     
 ในกรณีที่มีการประมาณการผลผลติน า้ตาลมากเกินไป และได้มีการท าสญัญาซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้าไปตาม
ผลผลติที่ประมาณการ แตต่อ่มาในภายหลงั ผลผลติไมเ่ป็นไปตามที่ประมาณการไว้  เกิดการท าสญัญาเกิน (Oversold)     
ผลกระทบคือ ถ้าตลาดราคาน า้ตาลอยูใ่นขาขึน้ จะท าให้เกิด ผลขาดทนุจริงจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้า 
เนื่องจากไมม่ีการขายน า้ตาลจริงที่อยูใ่นราคาระดบัสงูเข้ามาทดแทน แตใ่นทางกลบักนั ในกรณีที่ตลาดราคาน า้ตาลอยูใ่น
ขาลง จะท าให้เกิดก าไรจริงจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้าเช่นกนั 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น 
 
7.1) หลักทรัพย์ของบริษัท  
 

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 2,004,656,261 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 
4,009,312,522 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

 
7.2) หุ้นกู้ 
ประเภทไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีหลกัประกนั 
 

ช่ือยอ่ อาย ุ ครบกําหนด มลูคา่รวม (ล้านบาท) 

KSL15DA 3 ปี 4-ธ.ค.-58 1,000 

KSL172A 3 ปี 27-ก.พ.-60 1,000 

KSL174A 3 ปี 30-เม.ย.-60 1,000 

KSL175A 3 ปี 16-พ.ค.-60 1,000 

KSL185A 3 ปี 7-พ.ค.-61 2,000 

KSL189A 3 ปี 25-ก.ย.-61 1,000 

KSL198A 5 ปี 5-ส.ค.-62 1,000 

KSL199A 5 ปี 18-ก.ย.-62 1,000 

KSL203A 5 ปี 13-มี.ค.-63 2,000 
รวมหุ้นกู้ ระยะยาว 

  
11,000 
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7.3) ผู้ถอืหุ้น  ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 นบั 3 ปีย้อนหลงั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมดุทะเบียนหุ้น (ในปี 2556-2557 คํานวณโดยไมร่วมหุ้นทนุซือ้คืน) มีดงันี ้ 
 

 
 

 
บริษัท ชินกิจ จํากดั เป็นบริษัทของครอบครัวชินธรรมมิตร์  ซึง่สว่นใหญ่ถือหุ้นโดยสมาชิกในครอบครัว โดยไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดถือหุ้นมากกวา่ร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียน  

 
บริษัท เค.เอส.แอล.ชกูาร์ โฮลดิง้ จํากดั มีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,000 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 100 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทนุท่ีเรียกชําระแล้ว 100 ล้านหุ้น 

คิดเป็น 1,000 ล้านบาท   
 
 
 
 
 

 ณ  วนัที ่31 ตลุาคม 2555  ณ  วนัที ่31 ตลุาคม 2556  ณ  วนัที ่31 ตลุาคม 2557  ณ  วนัที ่31 ตลุาคม 2558

ล าดบัที่ ชือ่ จ านวนหุน้ สดัสว่น ล าดบัที่ ชือ่ จ านวนหุน้ สดัสว่น ล าดบัที่ ชือ่ จ านวนหุน้ สดัสว่น ล าดบัที่ ชือ่ จ านวนหุน้ สดัสว่น

รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ รอ้ยละ

1 บรษัิท เคเอสแอลชกูารโ์ฮลดิง้ จ ากดั 520,000,000 33.00 1 บรษัิท เคเอสแอลชกูารโ์ฮลดิง้ จ ากดั                                                                                                                                                                      550,000,000 32.92 1 บรษัิท เคเอสแอลชกูารโ์ฮลดิง้ จ ากดั 553,958,700 33.16 1 บรษัิท เคเอสแอลชกูารโ์ฮลดิง้ จ ากดั 1,330,924,480 33.20

2 นาย ชนะชยั ชตุมิาวรพันธ์ 42,533,465 2.70 2 บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร ์จ ากดั                                                                                                                                                                            47,913,478 2.87 2 บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร ์จ ากดั                                                                                                                                                                            46,999,502 2.81 2 นาย ชนะชยั ชตุมิาวรพันธ์ 104,868,636 2.62

3 บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร ์จ ากดั 42,329,343 2.69 3 นาย ชนะชยั ชตุมิาวรพันธ ์                                                                                                                                                                               44,363,465 2.66 3 นาย ชนะชยั ชตุมิาวรพันธ์ 43,695,265 2.62 3 บรษัิท ไทยเอ็นวดีอีาร ์จ ากดั                                                                                                                                                                            100,341,922 2.50

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 4 CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH 91,150,560 2.27

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 5 น.ส.ดวงแข ชนิธรรมมติร์ 90,621,494 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 6 น.ส.ดวงดาว ชนิธรรมมติร์ 90,545,413 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 7 นายกมนดนัย ชนิธรรมมติร์ 89,954,008 2.24

8 นายพริยิพ์ล ชนิธรรมมติร์ 33,819,260 2.15 8 นาย กมนดนัย ชนิธรรมมติร์                                                                                                                                                                                36,038,870 2.16 8 นายสมชาย ชนิธรรมมติร์ 36,449,139 2.18 8 นายสมชาย ชนิธรรมมติร์ 87,477,933 2.18

9 นายสมชาย ชนิธรรมมติร์ 31,949,139 2.03 9 นาย พริยิพ์ล ชนิธรรมมติร์                                                                                                                                                                               35,057,870 2.10 9 นายพริยิพ์ล ชนิธรรมมติร์ 35,093,570 2.10 9 นายพริยิพ์ล ชนิธรรมมติร์ 84,224,568 2.10

10 บรษัิท ชนิกจิ จ ากดั 30,910,000 1.96 10 บรษัิท ชนิกจิ จ ากดั 32,901,000 1.97 10 บรษัิท ชนิกจิ จ ากดั 32,901,000 1.97 10 นายจ ารูญ ชนิธรรมมติร์ 79,672,274 1.99

รวม 844,384,853 53.59 รวม 896,542,767 53.67 รวม 900,186,691 53.89 รวม 2,149,781,288 53.62

11 ผูถ้อืหุน้อืน่ ๆ 731,383,230 46.41 11 ผูถ้อืหุน้อืน่ ๆ 774,004,117 46.33 11 ผูถ้อืหุน้อืน่ ๆ 770,360,193 46.11 11 ผูถ้อืหุน้อืน่ ๆ 1,859,531,119 46.38

รวมทนุทีเ่รยีกช าระแลว้ทัง้ส ิน้ 1,575,768,083 100.00 รวมทนุทีเ่รยีกช าระแลว้ทัง้ส ิน้ 1,670,546,884 100.00 รวมทนุทีเ่รยีกช าระแลว้ทัง้ส ิน้ 1,670,546,884 100.00 รวมทนุทีเ่รยีกช าระแลว้ทัง้ส ิน้ 4,009,312,407 100.00
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ล าดบัที่ ชือ่-นามสกลุ จ านวนหุน้ สดัสว่น ล าดบัที่ ชือ่-นามสกลุ จ านวนหุน้ สดัสว่น ล าดบัที่ ชือ่-นามสกลุ จ านวนหุน้ สดัสว่น

1 นางนารรัีตน์  ชนิธรรมมติร์ 12,105,268 12.11    1 นางนารรัีตน์  ชนิธรรมมติร์ 12,105,268 12.11    1 นางนารรัีตน์  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 นายชนะชยั  ชตุมิาวรพันธ์ 6,971,788 6.97      4 นายชนะชยั  ชตุมิาวรพันธ์ 6,971,788 6.97      4 นายชนะชยั  ชตุมิาวรพันธ์ 6,971,788 6.97      

5 นายจ ารูญ  ชนิธรรมมติร์ 5,370,580 5.37      5 นายจ ารูญ  ชนิธรรมมติร์ 5,370,580 5.37      5 นายจ ารูญ  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 นายศรัณย ์ชนิธรรมมติร์ 4,246,828 4.25      7 นายศรัณย ์ชนิธรรมมติร์ 4,246,828 4.25      7 นายศรัณย ์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 นายพริยิพ์ล ชนิธรรมมติร์ 2,906,000 2.91      9 นายพริยิพ์ล ชนิธรรมมติร์ 2,906,000 2.91      9 นายพริยิพ์ล ชนิธรรมมติร์ 2,906,000 2.91      

10 นางเยาวนุช  เดชวทัิกษ์ 2,900,000 2.90      10 นางเยาวนุช  เดชวทัิกษ์ 2,900,000 2.90      10 นางเยาวนุช  เดชวทัิกษ์ 2,900,000 2.90      

นางสาวเยาวลกัษณ์ ชตุมิาวรพันธ์ 2,900,000 2.90      นางสาวเยาวลกัษณ์ ชตุมิาวรพันธ์ 2,900,000 2.90      นางสาวเยาวลกัษณ์ ชตุมิาวรพันธ์ 2,900,000 2.90      

รวมผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก 61,088,948 61.09    รวมผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก 61,088,948 61.09    รวมผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรก 61,088,948 61.09    

11 รายอืน่ 38,911,052 38.91    11 รายอืน่ 38,911,052 38.91    11 รายอืน่ 38,911,052 38.91    

รวมผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 100,000,000 100.00  รวมผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 100,000,000 100.00  รวมผูถ้อืหุน้ทัง้หมด 100,000,000 100.00  

 ณ  วนัที ่31 ตลุาคม 2558 ณ  วนัที ่31 ตลุาคม 2556  ณ  วนัที ่31 ตลุาคม 2557

โดย ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 นบั 3 ปีย้อนหลงั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมดุทะเบียนหุ้น มีดงันี ้

หมายเหต ุผู้ ถือหุ้นลาํดบัท่ี 10 คือนางเยาวนชุ เดชวิทกัษ์ และนางสาวเยาวลกัษณ์ ชตุิมาวรพนัธ์ ถือหุ้นจํานวนเทา่กนั
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7.4)  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย
แล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ  หากไมม่ีเหตจํุาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัตา่ง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น 
ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักล่ าวข้างต้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นและ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สาํหรับการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) บริษัทจะขึน้อยูก่บักระแสเงินสดและสภาพ
คลอ่งรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแตล่ะบริษัทโดยที่ไมไ่ด้มีการกําหนดอตัราขัน้ตํ่าแต่
อยา่งใด 
 
7.5) ประวัติการจ่ายเงนิปันผล  
 

 
2555 2556 2557 

1 เงินสด (บาทตอ่หุ้น) 0.50 0.35 0.0811111111 
2 หุ้นปันผล (บาทตอ่หุ้น) - - 0.10 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 
8.1) โครงสร้างการจัดการ   
 

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

สายงาน
ผลิตและเทคนิค

สายงาน
จดัหาวตัถุดิบ

สายงาน
พฒันาธุรกิจ

สายงาน
บญัชีและการเงิน

สายงานบริหาร
และส านกังาน

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

ส านกั
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ส านกัเลขานุการบริษทั
และกฎหมาย

ส านกับริหารความเส่ียงและ               
พฒันาระบบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส านกัตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง

คณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ



บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)     แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 45   
 

8.1.1) คณะกรรมการบริษัท  
ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 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) นายสมชาติ       ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
14) นายธชัพงษ์       ภากรศิริวงศ์  กรรมการ 
15) นายประมลู       วิเชียรสนิธุ์  กรรมการอิสระ 
16) พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ       บําเพ็ญบญุ  กรรมการอิสระ 
17) นายสทิธิ       ลลีะเกษมฤกษ์  กรรมการอิสระ 
18) นายการุณ       กิตติสถาพร  กรรมการอิสระ  
19) นายวรภทัร       โตธนะเกษม  กรรมการอิสระ  
20) นางสาวนงลกัษณ์     พินยันิติศาสตร์  กรรมการอิสระ  
21) นายตระการ       ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ  กรรมการ  
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8.1.2) คณะผู้บริหาร 
 
ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 คณะผู้บริหารระดบัสงู ประกอบด้วย  
 
1. นายจํารูญ    ชินธรรมมิตร์      ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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 สาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
11.นายธชัชยั         ศภุผลศิริ     รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สาํนกัเลขานกุารบริษัทและกฎหมาย 
        เลขานกุารบริษัท  
 
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

  
1. เป็นผู้ตดัสนิใจในเร่ืองที่สาํคญัของบริษัท กําหนดภารกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท 

รวมถึงการกํากบัดแูลการดําเนินงานโดยรวม และรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2. มีอํานาจจ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย บคุคลตามจํานวนที่จําเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนกังาน

ของบริษัทเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ทกุตําแหนง่ รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบ
แทนที่เหมาะสม และมีอํานาจในการปลดออก ให้ออก ไลอ่อก พนกังานตามความเหมาะสม 

3. มีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชําระเงิน การทําสญัญาซือ้
ขาย การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการค้า เป็นต้น 

4. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทตอ่บคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 

5. อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่ง ๆ ที่จําเป็นตอ่การดําเนินงาน 
6. ดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 

 
ทัง้นี ้ อํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ของ

กฎหมายและ ตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท  ดงันัน้ การอนมุตัิรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ดงักลา่ว จะไมร่วมถึง การอนมุตัิรายการท่ีทําให้ประธานเจ้ าหน้าที่บริหารหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มี
สว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
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ตารางสรุปวงเงนิอนุมัติของรายการที่ส าคัญ 
 

 
หมายเหต:ุ  
1. อํานาจในการอนมุตัิดงักลา่ว อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. BOD: คณะกรรมการบริษัท, EXB: คณะกรรมการบริหาร, PSD: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่

สรุปวงเงินอนมุตัิรายการท่ีสาํคญัตามคูม่ืออํานาจดําเนินการ BOD EXB PSD 

1. การอนมุตัิวงเงินงบประมาณประจําปี มากกวา่ 
500 ล้านบาท 

ไมเ่กิน 
500 ล้านบาท 

ไมเ่กิน 
100 ล้านบาท 

2. งบประมาณที่เก่ียวกบัการสนบัสนนุทางการเงิน  มากกวา่ 
100 ล้านบาท 

มากกวา่ 
100 ล้านบาท 

ไมเ่กิน 
100 ล้านบาท 
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คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ

เข้าประชมุ รวมครัง้ เข้าประชมุ รวมครัง้ เข้าประชมุ รวมครัง้ เข้าประชมุ รวมครัง้ เข้าประชมุ รวมครัง้ เข้าประชมุ รวมครัง้

1 นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ 7 7

2 นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 7 7 12 12

3 นายประภาส ชตุิมาวรพนัธ์ กรรมการบริหาร 7 7 12 12

4 นายพรศิลป์ แต้มศิริชยั กรรมการบริหาร 7 7 12 12

5 นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 7 7 12 12

6 นายตระการ ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ กรรมการบริหาร 7 7 12 12

7 นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 7 7 12 12

8 นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน
7 7 12 12 2 2

9 นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ กรรมการบริหาร 7 7 11 12

10 นายชาตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 7 7

11 นายชลชั ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง
6 7 11 12 3 4

12 นายสขุมุ โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 7 7 12 12

13 นายธวทัชยั โรจนะโชติกลุ กรรมการบริหาร 7 7 12 12

14 นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน
6 7 2 2

15 นายประมลู วิเชียรสินธุ์
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
6 7 2 2

16 พลต ารวจเอกบญุเพ็ญ บ าเพ็ญบญุ

กรรมการอิสระ /  ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง/

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ

6 7 4 4 2 3

17 นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ

เสี่ยง

7 7 4 4 4 4

18 นายการุณ กิตติสถาพร

กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน/

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

ก ากบัดแูลกิจการ

7 7 3 4 2 2 3 3

19 นายวรภทัร  โตธนะเกษม

กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความ

เสี่ยง /ประธานกรรมการก ากบัดแูล

กิจการ

6 7 4 4 3 4 3 3

20 นางสาวนงลกัษณ์ พินยันิติศาสตร์
กรรมการอิสระ/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการก ากบัดแูล

กิจการ

7 7 2 4 3 3

21 นางอินทิรา สขุะนินทร์ กรรมการบริหาร 7 7 12 12

ที่ รายช่ือ - สกลุ ต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท

ตารางสรุปจ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ  
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8.2) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

8.2.1  คา่ตอบแทนกรรมการ 

บริษัทกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการท่ีชดัเจน  และมีการเสนอขออนมุตัิจากผู้ ถือ
หุ้นทกุปี  โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  รวมทัง้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียง
พอท่ีจะจงูใจและรักษากรรมการท่ีมีคณุภาพตามที่ต้องการ  พร้อมกนันีย้งัพิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
แตล่ะคณะสาํหรับกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับตําแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ  โดยคา่ตอบแทนกรรมกา ร  
แบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ 

1) คา่ตอบแทนประจํา ซึง่จะจ่ายให้กบักรรมการ เป็นรายเดือน 

2) คา่เบีย้ประชมุ เป็นคา่ตอบแทนที่จ่ายให้กบักรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในแตล่ะครัง้ โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการท่ี
เข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 

3) คา่ตอบแทนตามผลการดําเนินงาน  เป็นคา่ตอบแทนพิ เศษที่จ่ายให้กบักรรมการปีละครัง้  โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการของบริษัทในแตล่ะปี 

 

8.2.2 คา่ตอบแทนกรรมการผู้จดัการ 

 

 บริษัทกําหนดคา่ตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการผู้จดัการ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
และเปรียบเทียบกบัการจ่ายคา่ตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุม่อตุ สาหกรรมเดียวกนัและในตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนผล
การดําเนินงานและขนาดของธุรกิจ เพื่อทําให้เกิดแรงจงูใจในการพฒันาบริษัทได้อยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืนซึง่  

 
8.2.3 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

 
บริษัทได้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการโดยได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 โดย

กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ซึง่ประกอบด้วย 
 

        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. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  คณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ที่เข้าประชมุและคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ ท่ี
เข้าประชมุ 

ประธานกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ครัง้ละ 6,000 บาท/ คน  กรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ  ครัง้ละ 5,000 บาท/ คน    
 

 หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนดงักลา่วไมร่วมคา่ตอบแทนในบริษัทยอ่ย 
 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร    
 

คา่ตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่บริษัทกําหนด  โดยจะเช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงาน
ของบริษัทและผลปฏิบตัิงานของแตล่ะคน ทัง้นี ้ ระดบัของคา่ตอบแทนผู้บริหารอยูใ่นระดบัท่ีจงูใจและรักษาผู้บริหารที่มี
คณุภาพตามที่บริษัทต้องการ 
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คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
1. คา่ตอบแทนของคณะกรรมการในปีที่ผา่นมา  

ท่ี รายช่ือคณะกรรมการ 
ต าแหน่งใน

คณะกรรมการบริษัท 

ปี 2558 ปี 2557 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบีย้ประชุม รวม (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบีย้ประชุม รวม (บาท) 

รายเดือน โบนัส รายเดือน โบนัส 

1 นายมน ู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ 
     

360,000.00  
     

120,000.00  
                -    

    
480,000.00  

     
360,000.00  

     
120,000.00  

                -    
    

480,000.00  

2 นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  

3 นายประภาส  ชตุมิาวรพนัธ์ กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  

4 นายพรศลิป์  แต้มศริิชยั กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

5,000.00  
    

405,000.00  

5 นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

5,500.00  
    

405,500.00  

6 นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  

7 นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการบริหาร / กรรมการ

สรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
17,000.00  

    
417,000.00  

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
16,000.00  

    
416,000.00  

8 นายธชัพงษ์  ภากรศริิวงศ์ กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

5,500.00  
    

405,500.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

5,500.00  
    

405,500.00  

9 นายตระการ  ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

5,500.00  
    

405,500.00  

10 นายชาตรี  ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
                -    

    
400,000.00  

     
300,000.00  

     
100,000.00  

                -    
    

400,000.00  
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ท่ี รายช่ือคณะกรรมการ 
ต าแหน่งในคณะกรรมการ

บริษัท 

ปี 2558 ปี 2557 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบีย้ประชุม รวม (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบีย้ประชุม รวม (บาท) 

รายเดือน โบนัส รายเดือน โบนัส 

11 นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
     

21,500.00  
    

421,500.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
     

20,500.00  
    

420,500.00  

12 นายสขุมุ  โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  

13 นายธวทัชยั  โรจนะโชตกิลุ กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  

14 นายสมชาต ิ ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการอิสระ / กรรมการ

สรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
11,000.00  

    
411,000.00  

     
300,000.00  

     
100,000.00  

       
5,000.00  

    
405,000.00  

15 นายประมลู  วิเชียรสนิธุ์  
กรรมการอิสระ /ประธาน

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
13,200.00  

    
413,200.00  

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
12,000.00  

    
412,000.00  

16 
พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ  บําเพ็ญ
บญุ 

กรรมการอิสระ /  ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
38,400.00  

    
438,400.00  

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
28,000.00  

    
428,000.00  

17 นายสทิธิ  ลีละเกษมฤกษ์ 
กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

     
360,000.00  

     
120,000.00  

     
48,400.00  

    
528,400.00  

     
360,000.00  

     
120,000.00  

     
33,000.00  

    
513,000.00  

 
 
 



บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)     แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 53   
 

ท่ี รายช่ือคณะกรรมการ 
ต าแหน่งใน

คณะกรรมการบริษัท 

ปี 2558 ปี 2557 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบีย้ประชุม รวม (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบีย้ประชุม รวม (บาท) 

รายเดือน โบนัส รายเดือน โบนัส 

18 นายการุณ  กิตตสิถาพร 

กรรมการอิสระ /กรรมการ
สรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน/กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการกํากบั

ดแูลกิจการ 

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
45,000.00  

    
445,000.00  

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
35,000.00  

    
435,000.00  

19 นายวรภทัร  โตธนะเกษม 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง /ประธาน
กรรมการ กํากบัดแูลกิจการ 

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
60,600.00  

    
460,600.00  

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
27,000.00  

    
427,000.00  

20 
นางสาวนงลกัษณ์  พินยั
นิตศิาสตร์ 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการกํากบั

ดแูลกิจการ 

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
29,000.00  

    
429,000.00  

     
300,000.00  

     
100,000.00  

     
25,000.00  

    
425,000.00  

21 นางอินทริา   สขุะนินทร์ กรรมการบริหาร 
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  
     

300,000.00  
     

100,000.00  
       

6,000.00  
    

406,000.00  

  รวม   
  

6,420,000.00  
  

2,140,000.00  
    

343,600.00  
 

8,903,600.00  
  

6,420,000.00  
  

2,140,000.00  
    

259,000.00  
 

8,819,000.00  

 
หมายเหต ุ:  คา่ตอบแทนดงักลา่วไมร่วมคา่ตอบแทนกรรมการในบริษัทยอ่ย 
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2. คา่ตอบแทนผู้บริหารในปีที่ผา่นมา 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร   รวม จํานวน 11 คน (ตามรายช่ือคณะผู้บริหารระดบัสงู ข้อ 8.1.2)  มีคา่ตอบแทน  อนั

ได้แก่  เงินเดือนและโบนสั  รวมเป็นเงิน  43.6 ล้านบาท 
 

คา่ตอบแทนอื่น  
 

-ไมม่ี- 
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทได้จดัให้มีนโยบาย  ด้านการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรบคุคลขององค์กรในทกุระดบั   มีการจดัเข้า
ฝึกอบรมและพฒันาทัง้ภายในและภายนอกบริษัท    ซึง่บริษัทสง่กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ กบั
หลายสถาบนั  อาทิเช่น หลกัสตูร Chairman, หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), หลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูรพืน้ฐานท่ีจําเป็นสาํหรับ
คณะกรรมการตรวจสอบ หลกัสตูรตา่ง ๆ ที่เป็นความรู้ใหมท่ี่จดัขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสถาบนั
วิชาชีพตา่งๆ     ปี 2558 กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลายหลกัสตูร   เช่น นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 
(กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่) เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Advanced Compensation Management  
นายชลชั ชินธรรมมิตร์ (กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่) เข้ารับการอบรมหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้าน
วิทยาการพลงังาน (วพน. รุ่น 6) นายสนิชยั สริิรัตนพลกลุ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่) เข้ารับการอบรมหลกัสตูร Anti 
Corruption : The Practical Guide 
 

พร้อมกนันี ้กรณีที่บริษัทมีกรรมการเข้าใหม ่  บริษัทกําหนดเป็นนโยบาย ที่จะต้องมีการอบรมและปฐมนิเทศ
สาํหรับกรรมการใหม ่  เพื่อเป็นการให้ข้อมลูพืน้ฐานของบริษัทท่ีจําเป็นและมีประโยชน์ตอ่การทําหน้าที่กรรมการของ
บริษัท   นอกจากนี ้กรณีที่บริษัทมีการขยายการดําเนินธุรกิจและโครงการลงทนุตา่ง ๆ ของบริษัท  บริษัทเชิญกรรมการของ
บริษัทเข้ามามีสว่นร่วมในการเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอยา่งสมํ่าเสมอ   

 

แผนการสืบทอดงาน 
 คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงความสาํคญัของการกําหนดแผนสบืทอดงาน  กรณีที่กรรมการผู้จดัการหรือผู้บริหาร
ระดบัสงูไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ในตําแหนง่   เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมให้เกิดความมัน่ใจวา่  การบริหารงานของ
บริษัท จะดําเนิน ตอ่ไปได้อยา่งราบร่ืน และ มีผู้ที่สามารถรับผิดชอบทดแทนกนัได้ตามความเหมาะสม   พร้อมกนันี ้
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ศกึษาหาข้อมลูและติดตอ่กบับริษัท
และสถาบนัท่ีมีความเป็นมืออาชีพมาให้คําปรึกษาในการดําเนินโครงการแผนการสบืทอดงานให้ดีขึน้ตอ่ไป 
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8.3)  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 
 บริษัทมีนโยบาย เป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในเพื่อป้องกนัมิให้ กรรมการ  ผู้บริหาร และ
พนกังาน ใช้ข้อมลูภายใน ที่มีสาระสาํคญั ของบริษัท ซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีและผู้ เก่ียวข้องในธุรกรรมที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทและวิธีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ โดยดําเนินการตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ดงันี ้ 
  
 บริษัทกําหนดจรรยาบรรณ : แนวปฏิบตัิที่ดีในการดําเนินธุรกิจ ในสว่นท่ีเก่ียวกบั การใช้ข้อมลูภายในและการซือ้ขาย 
หลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท การให้ข้อมลูขา่วสาร หรือให้สมัภาษณ์ตอ่สือ่มวลชน หรือตอ่สาธารณชน 
 

1. ดําเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง 
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบท
กําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

2. ดําเนินการสง่หนงัสอืเวียนแจ้งให้ กรรมการและ ผู้บริหารทราบวา่  หากได้ รับทราบข้อมลูภายในท่ีเป็น
สาระสาํคญั  ซึง่มีผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ ขอให้ งดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธา รณชน และห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูที่เป็น
สาระสาํคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น  
 

3. ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์  กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูจะต้องแจ้งให้แก่คณะกรรมการ
ทราบ ในวาระเร่ือง รายงานการถือหลกัทรัพย์ 
  
 4.    ข้อมลูภายในหรือเอกสารท่ีมีสาระสาํคญัของบริษัท ทัง้ในรูปแบบเอกสารและ Soft File  จะถกูเก็บรักษาไว้ใน
ที่รัดกมุและจํากดัให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดบัสงูตามความจําเป็นเทา่นัน้ โดยเฉพาะข้อมลูภายในท่ีเป็นความลบั ใน
กรณีที่จําเป็นต้องเปิดเผยตอ่พนกังาน บริษัทจะให้พนกังานทราบถึงข้อจํากดัในการนําข้อมลูไปใช้อยา่งถกูต้อง  ในกรณีที่
พนกังานนําข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทไปเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก จะถือวา่เป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง  
 

5. การติดตามผลการปฏิบตัิงาน  จะดําเนินการสุม่ตรวจกรณีที่มีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผิดปกติ  รวมถึง การ
ตรวจสอบผา่นระบบสารสนเทศของบริษัทและขา่วสารจากภายนอก 
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8.4)  บุคลากร   
 
 ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 ข้อมลูเก่ียวกบับคุลากรของบริษัทมีดงันี ้
 
           งบรวม  งบเฉพาะกิจการ 
      2558        2557  2558    2557 
จํานวนพนกังานถวัเฉลีย่ (คน) 

ช่วงฤดกูารผลติ                 6,862       6,694       2,264      2,158       
ช่วงปกติ     5,166       5,280    1,725       1,704 

คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน (ล้านบาท)             1,608.86  1,508.47             558.35    522.22 
 
 ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีมีนยัสาํคญัอนัมีผลกระทบทางด้านลบตอ่บริษัท 

 
นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

  
บริษัทให้ความสาํคญักบัพนกังานขององค์กรมาโดยตลอด  และมีการกําหนดนโยบายเร่ืองการฝึกอบรมและการ

พฒันาทรัพยากรบคุคลอยา่งตอ่เนื่องและสมํ่าเสมอ  เพื่อให้พนกังานมีศกัยภาพและป ระสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานและมี
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายงานของตน  โดยกําหนดเป้าหมายให้บคุลากรทกุคนเข้ารับการอบรม ให้
สอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ของบริษัท  มีการจดัอบรมทัง้ในบริษัทโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนกังาน
ในเร่ืองตา่งๆที่เก่ียวกบัการทํา งานรวมทัง้เร่ืองจริยธรรม และให้พนกังานเข้าร่วมอบรมและสมัมนาเพื่อเพิ่มพนูความรู้กบั
บริษัทอื่นๆภายนอกบริษัทด้วย นอกจากนี ้บริษัท มีการวางแผนการอบรม  และสนบัสนนุในเร่ืองงบประมาณอยา่ง
สมํ่าเสมอ พร้อมทัง้สนบัสนนุให้มีการสือ่สารเพื่อถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกนัระหวา่ง
พนกังานในองค์กร    

นอกจากนี ้บริษัทมุง่เน้นการพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีของพนกังานและบคุลากร มีการพฒันาพนกังานให้มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบั ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมในท่ีทํางาน  โดยมีการจดัอบรมเก่ียวกบัเร่ืองความ
ปลอดภยัและการปฎิบตัิตนในโรงงานอยา่งตอ่เนื่อง  
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 
9.1)  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการเห็นชอบการทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทในการประชมุครัง้ที่ 3/2558 วนัท่ี  
26 มิถนุายน พ .ศ. 2558 ปัจจบุนันี ้ บริษัทมีนโยบายกํากบัดแูลกิจการทัง้หมด 7 หมวด คือ 1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น  2. การ
ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกัน 3. บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี  4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  5. บทบาทและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  (ซึง่รวมถึง โครงสร้าง  คณุสมบตัิ และองค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ซึง่ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ นอกจากนีย้งัรวมถึง การประชมุ  การ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน  คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ) 6. การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และ 7. การให้ข้อมลูการ
กระทําผิดและการทจุริต 

  

9.2) การด าเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน  
 

เมื่อวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 บริษัทโดยประธานกรรมการบริษัทได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต รับทราบข้อตกลงคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบตัิ (Collective 
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ ทัง้นี ้บริษัท อยูร่ะหวา่งดําเนินการปรับปรุง
เอกสารและกระบวนการตา่ง  ๆ ให้สอดคล้องกบัคําประกาศเจตนารมณ์ดงักลา่วและหลกัเกณฑ์ของแบบประเมินตนเอง
เก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชนั เพื่อจดัสง่ให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการ
ทจุริต เพื่อขอรับการรับรองตอ่ไป  

 
 เพื่อให้การจดัทําเอกสารและหลกัฐานอ้างอิงในการขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ต้านการทจุริตเป็นไปโดยถกูต้อง ตามแนวทางของ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริต  บริษัทฯได้จ้างที่ปรึกษาสาํหรับงานนีโ้ดยเฉพาะ โดยคาดห มายวา่บริษัทจะยื่นขอรับการรับรองได้ก่อน
ไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 
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9.3) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
 

 
 

9.3.1 คณะกรรมการบริษัท  
ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 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) นายสมชาติ      ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
14) นายธชัพงษ์      ภากรศิริวงศ์  กรรมการ 
15) นายประมลู      วิเชียรสนิธุ์  กรรมการอิสระ 
16) พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ       บําเพ็ญบญุ  กรรมการอิสระ 
17) นายสทิธิ       ลลีะเกษมฤกษ์  กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ
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18) นายการุณ      กิตติสถาพร  กรรมการอิสระ  
19) นายวรภทัร      โตธนะเกษม  กรรมการอิสระ  
20) นางสาวนงลกัษณ์    พินยันิติศาสตร์  กรรมการอิสระ  
21) นายตระการ      ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ  กรรมการ 

                             
กรรมการของบริษัทจํานวน 21 คน ซึง่ประกอบด้วย กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 9 คน ในจํานวนนีม้ี

กรรมการอิสระ  จํานวน  7 คน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดําเนินการจดัการและกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯตาม
กฎหมาย หลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ตลอดจนวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และปฎิบตัิหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงั 

 
คณะกรรมการบริษัทมาจากการแตง่ตัง้ของผู้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท เพื่อทํา

หน้าที่ให้คําแนะนําและช่วยเหลอืคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง   
และเพื่อทําหน้าที่เก่ียวกบั การประชมุของคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทั ้ งสนบัสนนุให้การกํากบัดแูล
กิจการเป็นไปตามบรรษัทภิบาลท่ีด ี

 
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบรษิทั ฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และการก ากบั

ดแูลใหก้ารบรหิารจดัการ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ อยู่ใน
กรอบของการมจีรรยาบรรณทีด่ ีและค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

คณะกรรมการบรษิทั ฯ เหน็สมควรก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั ฯไว ้ดงัต่อไปนี้ 
1. ก ากบัดแูลการบรหิารกจิการบรษิทัฯใหเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีส่ดุแก่ผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการฯตอ้ง

ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care ) ความซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty ) หลกีเลีย่งความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ตลอดจนปฏบิตัติามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บั งคบัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
(Duty of Obedience) และเปิดเผยขอ้มลูต่อผูถ้อืหุน้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส (Duty of Disclosure) 

2. ทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์ นโยบาย กลยุทธ ์และแผนงานของบรษิทัฯ ตลอดจนนโยบายการก ากบัดแูล
กจิการ และนโยบายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ทุกรอบปีบญัช ี 

3. ก ากบัดแูลใหฝ้า่ยบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย  กลยุทธ ์และแผนงาน ทีก่ าหนดไวอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ตลอดจนตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิารอย่างสม ่าเสมอ 

4. พจิารณาอนุมตังิบประมาณตามระดบัวงเ งนิทีก่ าหนดในคู่มอือ านาจด าเนินการของบรษิทัฯ และ เรื่องที่
เป็นสาระส าคญั เช่น โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการบรหิาร ระดบัสงู การท ารายการเกีย่วโยงกนั การไดม้าหรอื
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และรายการอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนด เป็นตน้ 

5. จดัใหม้รีะบบบญัช ี การรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได ้รวมทัง้ดแูลใหม้กีระบวนการ
ประเมนิความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบรหิารจดัการความเสีย่ง การรายงานทาง
การเงนิ และการตดิตามประเมนิผล 
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6. ดแูลและปฏบิตัไิม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ ผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบั
บรษิทัฯ 

7. แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยเท่าทีจ่ าเป็นเพื่อช่วยดแูลการบรหิารงานและการก ากบัดแูลกจิการในดา้น
ต่างๆ เช่น คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ตลอดจนแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั 

8. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ฯในการจดัท ารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่กบั
รายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี และครอบคลุมเรื่องส าคญัอื่นๆ ตามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทั
จดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 9. จดัท าและสง่รายงานการถอื หลกัทรพัย์ ในบรษิทัฯ ของตน ของคู่สมรส และของบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติ
ภาวะต่อส านกังานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามแบบและภายในเวลาทีก่ าหนด  

 
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 6 ครัง้ตอ่ปี โดยกําหนดวนัประชมุไว้เป็น

การลว่งหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งให้คณะกรรมการแตล่ะทา่นทราบ ปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชมุ 7 ครัง้ และ
มีการประชมุกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหารอีก 1 ครัง้ เพื่ออภิปรายปัญหาตา่งๆเก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ และแจ้ง
ให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ทราบถึงผลการประชมุด้วย 

 
คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 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 
7) นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์    กรรมการบริหาร 
8) นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์    กรรมการบริหาร 
9) นายชลชั  ชินธรรมมิตร์    กรรมการบริหาร 
10) นายตระการ  ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ    กรรมการบริหาร 
11) นางอินทิรา  สขุะนินทร์    กรรมการบริหาร  
12) นายธชัพงษ์  ภากรศิริวงศ์    กรรมการบริหาร 

 
โดยประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ เลอืกเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
 
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. ก าหนดนโยบาย ทศิทาง กลยุทธ ์และโครงสรา้งการบรหิารงานหลกัในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเพื่อ

เสนอคณะกรรมการบรษิทัฯใหค้วามเหน็ชอบ 
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2. ก าหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ และอ านาจการบรหิารต่างๆ ของบรษิัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทัให้

ความเหน็ชอบ 

3. ก าหนดโครงสรา้งองคก์รและก าหนดนโยบายดา้นบุคคล 

4. ตดิตามและก ากบัการปฏบิตัติามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบรษิทั 

5. พจิารณาและอนุมตักิจิการต่างๆ ทีอ่ยู่ในขอบเขตอ านาจตามคู่มอือ านาจด าเนินการ 

6. ด าเนินการอื่นๆตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯมอบหมาย 

ทัง้นี ้การมอบอํา นาจดงักลา่วข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ อยูภ่ายใต้กฎหมายและหลกัเกณฑ์
กฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทและในกรณีที่การดําเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีของ
กรรมการบริหารคนใด หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก .ล.ต.) ให้คณะกรรมกา รบริหาร
นําเสนอเร่ืองดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป โดยกรรมการบริหารผู้นัน้และ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุในเร่ืองดงักลา่ว 

 
ปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีการประชมุ 12 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงการ

รายงานการทําหน้าที่ในรอบปีที่ผา่นมา 
 
9.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย  

1. นายสทิธิ    ลลีะเกษมฤกษ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายการุณ    กิตติสถาพร   กรรมการตรวจสอบ  

3. นายวรภทัร    โตธนะเกษม   กรรมการตรวจสอบ 

4. นางสาวนงลกัษณ์    พินยันิติศาสตร์   กรรมการตรวจสอบ 

โดยหวัหน้าสาํนกัตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหนง่ 
 
 
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal  
Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล 
3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด 
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
5. พจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณีทีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวาม 
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น 
6. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบดว้ย เช่น  
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ทบทวนนโยบายการบรหิารทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง ทบทวนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิ
ของผูบ้รหิาร ทบทวน ร่วมกบัผู้ บรหิารของบรษิทัในรายงานส าคญั ๆ ทีต่อ้งเสนอต่อสาธารณชนต ามที่
กฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวเิคราะหข์องฝา่ยบรหิาร  

7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงาน 
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

7.1  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้งครบถว้นเป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
7.2  เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 
7.3  ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
      ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  
7.4  ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
7.5  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
7.6  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
       ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 
7.7  รายงานอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที ่และความ 
      รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

8.  รายงานกจิกรรมต่างๆทีท่ าอ ย่าง เป็นปร ะจ า เพื่อคณะกรรมการบรษิทัจะได้ ทราบถงึ กจิกรรมขอ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปนี้   

8.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ระบุความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่อง   
      ต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจน 
8.2  รายงานเกีย่วกบัความเหน็ต่อรายงานทางการเงนิ การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบ 
       ภายใน 
8.3  รายงานอื่นใดทีเ่หน็ว่าคณะกรรมการบรษิทัควรทราบ 

9.  ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่า มรีายการ หรอืการกระท า 
ดงัต่อไปนี้ ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อด าเนินการปรบัปรุง แกไ้ข ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็สมควร 

9.1  รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
9.2  ขอ้สงสยัหรอืสนันิษฐานว่าอาจมกีารทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกต ิหรอืมคีวามบกพร่องส าคญัในระบบ 
      การควบคุมภายใน 
9.3  ขอ้สงสยัว่าอาจมกีารฝา่ฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  ขอ้ก าหนดของตลาด   
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

 หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อ 
ฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงาน และ ไดม้กีารหารอืร่ วมกนักบัคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารแ ลว้ว่าตอ้ง
ด าเนินการปรบัปรุงแก้ ไข เมื่อครบก าหนดเวลาทีก่ าหนดไวร้่ วมกนั หากคณะกร รมการตรวจสอบพบว่ามกีาร
เพกิเฉยต่อการด าเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไมมเีหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดราย หนึ่งอาจรายงาน
สิง่ทีพ่บดงักล่าวต่อส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้
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10. ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชพีบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลซึง่รบัผดิชอบในการ
ด าเนินงานของบรษิทัไดก้ระท าความผดิตามทีก่ฎหมายระบุ แ ละไดแ้จง้ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัพฤตกิารณ์ดงักล่าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัรบัทราบ และเพื่อด าเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชกัชา้ และใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งตน้ใหแ้ก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และผูส้อบบญัชทีราบภายในส ามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัช ีพฤตกิาร ณ์อนัควรสงสยัทีต่อ้งแจง้
ดงักล่าว และวธิกีารเพื่อใหไ้ดซ้ึง่ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัพฤตกิารณ์นัน้ ใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ประกาศก าหนด 
11. ใหม้อี านาจเชญิกรรมการ ผูบ้รหิาร หวัหน้าหน่วยงาน หรอืพนกังานของบรษิทัหารอื หรอืตอบค าถาม 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
12. พจิารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และประเมนิผลการปฏบิตังิานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 

 
การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดให้ประชมุอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ การดํารงตําแหนง่เป็นเวลา 3 ปี 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ : คณุสมบตัิจะเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ ปัจจบุนัคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทเป็นกรรมการอิสระทัง้หมดซึง่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการเงิน ระบบควบคมุและตรวจสอบภายใน   
โดยนายสทิธิ ลลีะเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทํางานด้านบญัชีและการเงิน
เป็นอยา่งดี รวมทัง้เข้าใจและมีความรู้ในธุรกิจของบริษัท รวมทัง้มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท   ใน
ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุ  5 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงการ
รายงานการทําหน้าที่ในรอบปีที่ผา่นมา (โปรดดเูอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) 
 

9.3.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วย 
  1. นายประมลู  วิเชียรสนิธุ์  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
  2.นายการุณ  กิตติสถาพร   กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
  3. นายสมชาติ    ชินธรรมมิตร์           กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
  4.นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 
โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  เป็นผู้ เลอืกเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน  
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
1. ด้านการสรรหา 

(1) กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการชดุตา่งๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ ทัง้นีเ้พื่อความโปร่งใสและเพื่อให้แนใ่จวา่จะเป็นไป
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ตามที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวงั โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงความเป็น
อิสระและการมีเวลามาปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ที่จะทําหน้าที่กรรมการ 

(2) สรรหาและเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนง่กรรมการให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา เพื่อเสนอช่ือตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้ตอ่ไป ทัง้นีใ้ห้กําหนดวิธีการสรรหาเปิดรับการเสนอช่ือ 
รวมถ่งการตรวจสอบคณุสมบตัิทางกฎหมายและข้อกําหนดหนว่ยงานทางการ และความยินดีในการมาเป็น
กรรมการ 

(3) สรรหาและเสนอรายช่ือบคุคลทีเ่หมาะสมมาดํารงตําแหนง่กรรมการบริหารและกรรมการชดุยอ่ย
ตา่งๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อทดแทนกรรมการท่ีครบวาระ 
 
2. ด้านคา่ตอบแทน 

(1) พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลกัเกณฑ์ วิธีการพิจารณาคา่ตอบแทน ท่ีเหมาะสมกบัหน้าที่ความ
รับผิดชอบและเป็นธรรมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยประธานคณะกรรมการแตล่ะคณะจะได้รับ
คา่ตอบแทนที่สงูกวา่กรรมการในคณะประมาณ 20% 

(2) พิจารณาข้อมลูการจ่ายคา่ตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือใกล้เคียงทกุปี 
(3) เปิดเผยรายช่ือกรรมการ จํานวนครัง้ที่เข้าประชมุ และคา่ตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ใน

รายงานประจําปีของบริษัทฯ รวมถึงเนือ้หาสรุปของกฎบตัรและเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทน 
 

การประชมุของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน กําหนดให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ โดย
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ดํารงตําแหนง่เป็นเวลา 3 ปี 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน : บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและ
คณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการชดุเดียวกนั โดยประธานเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสว่นใหญ่เป็นกรรมการ
อิสระ   กรรมการท่ีดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการ จะมีคณุสมบตัิที่หลากหลาย เช่น ความรู้ทางด้านการปกครอง 
กฎหมาย และการบริหารทรัพยากรบคุคล ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีการประชมุ 2 ครัง้ 
มีการรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงการรายงานการทําหน้าที่ในรอบปีที่ผา่นมา 
 

9.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วนัท่ี 31  ตลุาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วย 
  1. พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ บําเพ็ญบญุ  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
  2. นายสทิธิ  ลลีะเกษมฤกษ์  กรรมการบริหารความเสีย่ง 
  3. นายวรภทัร  โตธนะเกษม  กรรมการบริหารความเสีย่ง 
  4. นายชลชั  ชินธรรมมิตร์  กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
โดยหวัหน้าสาํนกับริหารความเสีย่ง ทําหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่งโดยตําแหนง่ 
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ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
1. ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งและการวางกรอบการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั  ซึง่ 
ครอบคลุมถงึความเสีย่งประเภทต่างๆทีส่ าคญั คอื ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk), ความเสีย่งดา้น

การด าเนินงาน (Operational Risk), ความเสีย่งดา้นบญัชแีละการเงนิ (Financial and Accounting 
Risk), ความเสีย่งดา้นกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง (Compliance Risk) และ ความเสีย่งดา้น
ระบบสารสนเทศ (Information System Risk) เป็นตน้ 

2. วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเสีย่งโดยสามารถประเมนิ ตรวจตดิตาม และควบคุม 
ความเสีย่งของบรษิทัฯโดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้
3. สนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กดิความร่วมมอืในการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัฯ และทบทวนความ 
เพยีงพอของนโยบายและระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของระบบและการปฎบิตัิ

ตามนโยบาย  
4. จดัใหม้กีารประเมนิและวเิคราะหค์วามเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทัง้ในภาวะปกต ิ
และภาวะวกิฤต ิเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการส ารวจความเสีย่งไดค้รอบคลุมทุกขัน้ตอนของการด าเนินธุรกจิ  
5. สนบัสนุนและพฒันาการบรหิารความเสีย่งใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเนื่องทัว่ทัง้องคก์ร และสอดคลอ้งกบั 
มาตรฐานสากล  
6. รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอในสิง่ทีต่อ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
นโยบายและกลยุทธท์ีก่ าหนด  
7. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งสามารถจดัจา้งทีป่รกึษาจากภายนอก เพื่อขอค าแนะน าไดด้ว้ย 
ค่าใชจ้่ายของบรษิทั โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 
8. ปฎบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 
การประชมุของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง กําหนดให้มีการประชมุร่วมกนัอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ โดย

กรรมการบริหารความเสีย่ง ดํารงตําแหนง่เป็นเวลา 3 ปี 
 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง : คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีกรรมการ

สว่นใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานเป็นกรรมการอิสระ กรรมการท่ีดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการ จะมีคณุสมบตัิที่
หลากหลาย เช่น ความรู้ทางด้านบญัชีและการเงิน ความรู้ในการบริหารจดัการ การลงทนุ และความรู้เก่ียวกั บธุรกิจของ
บริษัทเป็นอยา่งดี ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีการประชมุ 4 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่อยา่ง
สมํ่าเสมอ รวมถึงการรายงานการทําหน้าที่ในรอบปีที่ผา่นมา 

9.3.5 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
ณ วนัท่ี 31  ตลุาคม 2558  คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วย 
 

1. นายวรภทัร      โตธนะเกษม ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
2. พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ       บําเพ็ญบญุ กรรมการอิสระ 
3. นายการุณ        กิตติสถาพร กรรมการอิสระ  
4. นางสาวนงลกัษณ์  พินยันิติศาสตร์ กรรมการอิสระ 
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โดยคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  เป็นผู้ เลอืกเลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ   
 
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ 

ที่เก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการ ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  

2. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนกังาน และผู้ เก่ียวข้องอื่นๆ ให้

สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการ ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  

3. กํากบัดแูลและให้คําแนะนําตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการ

ปฎิบตัิหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบตัิของการกํากบั

ดแูลกิจการ 

4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฎิบตักิารกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ โดยเปรียบเทียบกบั

มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นที่เหมาะสม  

5. แตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ คณะอนกุรรมการหรือคณะทํางานกํากบัดแูลกิจการให้มี

อํานาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควร 

6. ปฎิบตัิหน้าที่อื่นใดที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

การประชมุของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ กําหนดให้มีการประชมุร่วมกนัอยา่งน้อยปีละ 3 ครัง้ โดย
กรรมการกํากบัดแูลกิจการ ดํารงตําแหนง่เป็นเวลา 3 ปี 

 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ : คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการเป็นกรรมการอิสระทัง้หมด ประธานกรรมการ

กํากบัดแูลกิจการเป็นผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านการกํากบัดแูล การบริหารจดัการ และการลงทนุ     ในปี 2558 คณะกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการมีการประชมุ 3 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงการรายงานการทําหน้าที่ใน
รอบปีที่ผา่นมา 

 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 21 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจํานวน 7 คน    
หนึง่ในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ  ทัง้นี ้คณะกรรม การจะเป็น
ผู้ที่มีความหลากหลายในความรู้ความสามารถ  เช่น ความรู้ความเช่ียวชาญ ด้านบญัชี การเงิน  กฎหมาย  การปกครอง 
เทคโนโลยีการผลติ  บคุคล  จดัซือ้  การตลาด  อสงัหาริมทรัพย์  ตรวจสอบภายใน เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นต้น 
รายละเอียดของประวตัิ คณุวฒุิ ประสบการณ์  การถือหุ้น  แสดงในข้อมลูเอกสาร 56-1 
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ตารางแสดงประเภทของกรรมการ  

ที่ 

รายชื่อ – สกลุ 

ประเภทของกรรมการ 

ตวัแทนผู้ ถือหุ้น 
กรรมการที่ไมเ่ป็น

ผู้บริหาร 
กรรมการ

อิสระ 
กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร 

1 นายมน ู เลียวไพโรจน์   / /   

2 นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์ /     / 

3 นายประภาส ชตุิมาวรพนัธ์ /     / 

4 นายพรศิลป์ แต้มศิริชยั /     / 

5 นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ /     / 

6 นางอินทิรา สขุะนินทร์ /     / 

7 นายตระการ ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ /     / 

8 นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ /     / 

9 นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ /     / 

10 นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ /     / 

11 นายชาตรี ชินธรรมมิตร์ / /     

12 นายชลชั ชินธรรมมิตร์ /     / 

13 นายสขุมุ โตการัณยเศรษฐ์ /     / 

14 นายธวทัชยั โรจนะโชติกลุ /     / 

15 นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ / /     

16 นายประมลู วิเชียรสินธุ์   / /   

17 พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ บําเพ็ญบญุ   / /   

18 นายสิทธิ สีละเกษมฤกษ์   / /   

 

 

ที่ 

รายชื่อ – สกลุ 

ประเภทของกรรมการ 

ตวัแทนผู้ ถือหุ้น 
กรรมการที่ไมเ่ป็น

ผู้บริหาร 
กรรมการ

อิสระ 
กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร 

19 นายการุณ กิตติสถาพร   / /   

20 นายวรภทัร   โตธนะเกษม   / /   

21 นางสาวนงลกัษณ์ พินยันิติศาสตร์   / /   
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  รวม   14 9 7 12 

 

2.  ตามข้อบงัคบัของบริษัท การประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึง่ในสามออกจากตําแหนง่ ถ้า
จํานวนกรรมการแบง่เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกบัหนึง่ในสาม ดงันัน้ วาระการดํารงตําแหนง่ของ
กรรมการจะอยูป่ระมาณ 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระ หากยงัไ มม่ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุใหม ่ให้
คณะกรรมการชดุเดิมยงัคงทําหน้าที่ตอ่จนกวา่จะมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุใหมเ่ข้ามาแทน  

3. คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ย ซึง่ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ โดยกําหนด คณุสมบตัิ 
หน้าที่ความรับผิดชอบและระยะเวลาดํารงตําแหนง่ ไว้ในกฎบตัรหรือประกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ  

เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่  กรรมการสว่นใหญ่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นกรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นกรรมการอิสระ  นอกจากนี ้เพื่อให้การทําหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยมีความเป็น
อิสระอยา่งแท้จริง ประธานคณะกรรมการ จะไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ย  ทัง้นี ้คณะกรรมการชดุ
ยอ่ยมีวาระ  3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระ หากยงัไมม่ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุใหม ่ให้คณะกรรมการชดุเดิม
ยงัคงทําหน้าที่ตอ่จนกวา่จะมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุใหมเ่ข้ามาแทน และในกรณีที่กรรมการหมดวาระใน
คณะกรรมการบริษัท และไมไ่ด้รับการคดัเลอืกให้เข้ามาดํารงตําแหนง่กรรมการ บริษัทอีก  จะทําให้วาระของกรรมการใน
คณะกรรมการชดุยอ่ยหมดวาระลงตาม  ทัง้นีห้ากมีกรรมการเพิ่มใหมร่ะหวา่งปีในกรรมการชดุยอ่ย ให้กรรมการนัน้มีวาระ
การดํารงตําแหนง่เทา่กบั วาระของคณะกรรมการชดุยอ่ยเดิม 

4. คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการ ตามระเบียบข้อบงัคบัของ
บริษัท  ท่ีวา่กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญัหรือหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิด
ในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่ง
เดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้   โดย
นโยบายดงักลา่ว ทางคณะกรรมการได้กําหนดให้ใช้กบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทด้วย   

5.   บริษัทได้กําหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท  ตลอดจนกํากบัดแูล
ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไว้ รวมทัง้จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสีย่งที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  โดยปัจจบุนั วิสยัทศัน์ของบริษัทได้เปลีย่น
จากผู้ประกอบการโรงงานนํา้ตาลมาเป็นผู้ผลติพลงังานทดแทนท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้ อม ผลติภณัฑ์ของบริษัทเป็น
ผลติภณัฑ์ที่ให้พลงังานทดแทนแก่สรรพสิง่ เช่น นํา้ตาลเป็นพลงังานทดแทนสาํหรับมนษุย์   เอทานอลเป็นพลงังานสาํหรับ
รถยนต์  กระแสไฟฟ้าเป็นพลงังานในเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  และปุ๋ ยอินทรีย์ให้พลงังานสาํหรับพืช  โดยบริษัทได้มีการกําหนดแผน
กลยทุธ์ระยะสัน้ และระยะยาวในการพฒันาโครงการและมีการลงทนุอยา่งตอ่เนื่อง พร้อมกบัการสง่เสริมและพฒันาสงัคม
โดยเป็นผู้ประกอบการท่ีมีจรรยาบรรณ  ตามวิสยัทศัน์ที่วางไว้ 

6.  คณะกรรมการบริษัทให้มีการจดัทําคูม่ือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และคูม่ือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  
โดยตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีพงึมีตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารองค์กร ดําเนินการใดๆด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และยดึมัน่ใน



บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)     แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 69   
 

หลกัการดําเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซื่อสตัย์สจุริต มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน กลยทุธ์ การดําเนินงาน และการ
ประเมินผล ตลอดจนการดําเนินงานและการกํากบัดแูลเร่ืองการบริหารความเสีย่งอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้  

7. คณะกรรมการบริษัท ให้มีการจดัทําคูม่ือนโยบายการให้ข้อมลูการกระทําผิดแ ละการทจุริต เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบตัิเก่ียวกบัการสอบสวนการกระทําผิดและทจุริต  การให้ข้อมลูการกระทําผิดและทจุริต  การลงโทษผู้กระทําผิด การ
คุ้มครองผู้ให้ข้อมลู  

8.  การป้องกนัความ ขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดแูลอยา่งรอบคอบเมื่อเกิดรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหวัข้อที่เป็นรายการระหวา่งกนั ตาม
ข้อกําหนด และวิธีการของตลาดหลกัทรัพย์ในเร่ืองที่เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวข้องกนั นอกจากนีย้งัมีการกําหนดไมใ่ห้ผู้มี
สว่นได้เสยีในรายการท่ีจะทําไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ และมีการเปิดเผยข้อมลูถกูต้องและครบถ้วนในรายงานประจําปี
และแบบ 56-1   

9. การบริหารงานและระบบการควบคมุภายในท่ีดีมีประสทิธิผล เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพ พร้อมทัง้มีข้อมลูที่สมบรูณ์และเช่ือถือได้ มีการปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบข้อบงัคบัอยา่ งถกูต้อง รวมทัง้การ
ใช้ทรัพยากรของบริษัทเป็นไปอยา่งประหยดัและมีประสทิธิภาพ ตลอดจนมีการดแูลป้องกนัระวงัรักษาทรัพย์สนิของบริษัท 
โดยบริษัทมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้าที่วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อ
สนบัสนนุการดําเนินกิจการตา่งๆ ของบริษัท และมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่ สอบทานให้บริษัท มีระบบการ
ควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล  หนว่ยงาน
ดงักลา่วมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ ขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนควา มเหมาะสมและความ
เพียงพอของระบบปีละ 1 ครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็นเร่ืองความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน
ไว้ในรายงานประจําปี 

10.  การบริหารความเสีย่ง อยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งในการจดัให้มีระบบการบริหาร
ความเสีย่งครอบคลมุทัง้องค์ กร โดยปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการวางระบบการบริหารความเสีย่ง โดยจะมีการทบทวนความ
เพียงพอของระบบและประสทิธิผลของการจดัการอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงการจดัให้มีสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้าและ
รายการผิดปกติ 

11. การประชมุคณะกรรมการ  บริษัทได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการและ มีการแจ้งให้กรรมการทราบลว่งหน้า
โดยทําเป็นตารางประจําปี ซึง่กําหนดให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 6 ครัง้  โดยในปี 2558 มีการประชมุคณะกรรมการ
ทัง้หมด 7 ครัง้ รวมถึงมีการประชมุของกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร เพิ่มอีก 1 ครัง้ อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคลอ่งตวัตอ่
การดําเนินธุรกิจของบริษัท ในแตล่ะเดือน บริษัทได้จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหาร ซึง่ทําหน้าที่ตดัสนิใจตาม
อํานาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท   โดยทกุครัง้ที่มีการประชมุกรรมการบริษัท   คณะกรรมการ
บริหารได้มีการนําสิง่ที่ ผา่นการพิจารณา กลบัมาแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกํากบั 
ควบคมุ ดแูล การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่อง 
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 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ  กรรมการผู้จดัการ และเลขานกุารบริษัท ร่วมกนัพิจารณา
การเลอืกเร่ืองเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการ  โดยดใูห้แนใ่จวา่เร่ืองที่สาํคญัได้นําเข้ารวมไว้แล้ว  และกรรมการแตล่ะ
คนมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชมุ 

 

 สาํนกัเลขานกุารบริษัท และกฎหมาย  จดัสง่เอกสารประกอบการประชมุให้แก่กรรมการเป็นการลว่งหน้าอยา่ง
น้อย 7 วนั ซึง่เอกสารดงักลา่ว ได้ให้ข้อมลูและรายละเอียดอยา่งพอเพียงเพื่อประกอบการพิจารณา อยา่งไรก็ตาม ในเร่ือง
ที่ไมส่ามารถเปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเปิดเผยลว่งหน้าแล้วจะสง่ผลกระทบตอ่บริษัท   คณะกรรมการบริษัท
สามารถนําเร่ืองมาอภิปรายในท่ีประชมุได้ 

 

 ในระหวา่งการประชมุ ประธานกรรมการจั ดสรรเวลาไว้อยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายปัญหาสาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั   นอกจากนี ้ประธานกรรมการสง่เสริมให้มีการใช้ดลุยพินิจ
ตดัสนิใจ   กรรมการให้ความสนใจกบัทกุวาระท่ีนําเข้าสูท่ี่ประชมุ รวมถึงเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการ   นอกจากนี ้การ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผู้บริหารระดบัสงูในแตล่ะฝ่ายเข้าร่วมประชมุ เพื่อนําเสนอข้อมลู ปัญหาและชีแ้จง
รายละเอียด เพื่อประกอบการตดัสนิใจ   ซึง่เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู   ทัง้ยงัเป็น
การเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศที่จําเป็นเพิ่มเติมผา่นการสอบถามผู้บริหารระดบัสงู  อีกทัง้ในบางประเด็นที่มีข้อมลูไมเ่พียงพอ  
กรรมการบริษัทสามารถติดตอ่ขอข้อมลูเพิ่มเติมได้ผา่นเลขานกุารของบริษัท 

 

นอกจากนี ้กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีการประชมุระหวา่งกนัเอง โดยไมม่ีฝ่ายบริหารเข้าร่วม ประชมุด้วย 
เพื่อให้กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นในเร่ืองการทํางานและการบริหารงานได้อยา่งอิสระ 

 

 รายงานการประชมุของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย วนัเวลาเร่ิม เวลาสิน้สดุประชมุ  รายช่ือกรรมการท่ี
เข้าประชมุและขาดประชมุ   สรุปสาระสาํคญัขอ งเร่ืองที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสงัเกต มติคณะกรรมการ
และความเห็นของกรรมการท่ีไมเ่ห็นด้วย  ช่ือผู้จดรายงาน และช่ือผู้ รับรองรายงาน    บริษัทได้มีการจดัเก็บรายงานการ
ประชมุของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเลม่ และในรูปแบบ PDF ซึง่สามารถสบืค้นง่าย แตแ่ก้ไขไมไ่ด้ มีการบนัทกึและ
เปิดเผยจํานวนครัง้การเข้าประชมุคณะกรรมการ   เนื่องจากการประชมุคณะกรรมการบริษัทจะจดัขึน้ทกุไตรมาส แตก่าร
ประชมุคณะกรรมการบริหารซึง่เก่ียวเนื่องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทจะจดัขึน้ทกุเดือน จึงมีการรายงานการประชมุ
ของคณะกรรมการบริหารนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย 
 
 ในปี 2558 คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินผลป ฎิบตัิงานของตนเอง โดยใช้หลกัเกณฑ์ประเมินจากตลาด
หลกัทรัพย์ แหง่ประเทศไทย  รวมถึงมีการประเมินเป็นหมูค่ณะและรายบคุคล โดยภายหลงัจากได้รับผลการประเมิน 
คณะกรรมการพิจารณาผลและหาแนวทางการปรับปรุงการปฎิบตัิงาน 
 
9.4) การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหาร  
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9.4.1 ที่ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ได้กําหนดนิยามของกรรมการอิสระดงันี  ้ (1) ถือ

หุ้นไมเ่กิน 0.5% ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด (2) ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง 
พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา  รวมถึง ท่ีปรึกษาตรวจสอบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ หรือ 
เป็นผู้มีอํานาจควบคมุในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งโดยไมต้่องมีผลประโยชน์ 
หรือ สว่นได้เสยีในลกัษณะดงักลา่ว เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี  (3) ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมถึงไมม่ีผลประโยชน์
หรือสว่นได้เสยี ไมว่า่ทางตรงทางอ้อม (4) ไมเ่ป็นญาติสนิทหรือมีความสมัพนัธ์อื่นใดที่อาจทําให้ขาดความเป็นอิสระกบั
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   ซึง่นิยามดงักลา่ว ผา่นการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  โดยหลกัเกณฑ์เข้มงวดกวา่
ข้อกําหนดทัว่ไป 

9.4.2 ในรอบระยะเวลาบญัชีที่ผา่นมา กรรมการอิสระไมม่ีความสมัพนัธ์ทาง ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ
ใดๆกบับริษัท 

9.4.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ  

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ทําหน้าที่ กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
กรรมการเพื่อนําเสนอรายช่ือให้กรรมการบริษัทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ใ นการพิจารณาเลอืก
กรรมการ มีคณุสมบตัิไมน้่อยกวา่คณุสมบตัิตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง  นอกจากนี ้การเลอืกตัง้
กรรมการจะดําเนินตามข้อบงัคบัของบริษัทซึง่สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
1.   คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน ทัง้นี ้กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวน  
      กรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิและไมม่ี

ลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนด 
2. การเลอืกตัง้กรรมการโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากและให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ

วิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(ข) ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้ในการออกเสยีง

ลงคะแนน บคุคลแตล่ะคนที่ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงเลอืกตัง้จะได้รับคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นไมเ่กินจํานวนหุ้นท่ีผู้
ถือหุ้นนัน้มีอยูต่าม (ก) โดยผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแบง่ค ะแนนเสยีงให้แก่บคุคลใดบคุคลหนึง่มากหรือน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ โดยบคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่
จํานวนกรรมการท่ีจะมี ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกิน
จํานวนที่จะมี ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึง่ในสามออกจากตําแหนง่ ถ้าจํานวนกรรมการจะ 
แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 
9.5  เลขานุการบริษัท 
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 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตัง้นายธชัชยั ศภุผลศิริ เป็นเลขานกุารบริษัท เพื่อทําหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาให้
คําแนะนําแก่กรรมการในการปฎิบตัิตามกฎหมายเก่ียวกบัหน้าที่ความรับผิดชอบตา่งๆของกรรมการ การจดัการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น และการทํารายงาน ตลอดจนหน้าที่ตา่งๆตามที่กฎหมายกําหนด โคย
คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ เป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิและมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และดํารงตําแหนง่เป็นรอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่ สาํนกัเลขานกุารบริษัทและกฎหมาย  
 นอกจากนี ้บริษัทได้สง่เสริมให้เลขานกุารบริษัทได้รับการอบรมและพฒันาความรู้ด้านกฎหมาย หรือการปฎิบตัิ
หน้าที่เลขานกุารบริษัท และมีการเปิดเผยประวตัิ คณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทไว้ในรายงานประจําปี 
 

9.6  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
9.6.1 เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกํากบัดแูลที่ทําให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการดําเนินงาน

ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม และดแูลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทนุบริษัท   คณะกรรมการบริษัทจึงได้สง่บคุคลเพื่อ
เป็นตวัแทนบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยเป็นไปตามระเบียบปฎิบตัิของ
บริษัทซึง่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชมุกรรมการบริษัท   

 
9.6.2 ตวัแทนของบริษัทท่ีไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลา่ว จะมีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบาย

สาํคญัตอ่การดําเนินธุรกิจ เช่น  การลงทนุในโครงการอื่นๆ 
 

9.7 การใช้ข้อมูลภายใน 
 

ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ซึง่ประกาศให้ทราบทัว่กนัวา่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้อง
ไมใ่ช้ข้อมลูภายใน (Inside Information) ของกลุม่บริษัท ที่มีสาระสาํคญัและยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชนเพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อื่น กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีสทิธิเสรีภาพในการลงทนุซื ้ อขายหลกัทรัพย์ของกลุม่
บริษัท แตเ่พื่อป้องกนัมิให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จะงดการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ 
 
 
 
 

9.8 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
 

บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย มีคา่สอบบญัชี และคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจดัทํางบ
การเงินรวม ในปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 7,355,000 บาท และมีคา่บริการอื่น เป็นจํานวนเงิน 200,000 บาท 
 

9.9 การปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการเร่ืองอื่นๆ 
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คณะกรรมการให้ความสาํคญักบัการกํากบัดแูลกิจการ และเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ที่มีตอ่บริษัท ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยี  บริษัทปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิสาํหรับบริษัทจดทะเบียนท่ีเป็นไปตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

สาํหรับสทิธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั บริษัทมีนโยบายและได้ดําเนินการดงันี ้ 

 
1.  บริษัทให้ความสาํคญัในการเคารพสทิธิของผู้ ถือหุ้นมาโดยตลอด ไมว่า่จะเป็นเร่ืองสทิธิขัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย  
สทิธิในความเป็นเจ้าของ ผา่นการแตง่ตัง้คณะกรรมการ  และสทิธิอื่นท่ีควรมี  นอกจากนี ้บริษัทดแูลผู้ ถือหุ้นมากกวา่สทิธิ
ตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมลู ขา่วสาร ผา่นเว็บไซต์ของบริษัท การจดัสง่ขา่วสารท่ีสาํคญัทางจดหมายให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งความจํานงในการเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท  

 

2. บริษัทมีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้อง
ตดัสนิใจในท่ีประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า โดยได้สง่หนงัสอืนดัเชิญประชมุ และเอกสารประกอบ ให้ผู้ ถือหุ้นได้
พิจารณาเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั อีกทัง้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ครัง้ที่ 1/ 2558 บริษัทมีการ
เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศกึษาข้อมลู ก่อนได้รับข้อมลูใน
รูปแบบเอกสาร 

  

3. ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูตา่ง ๆ ของบริษัทได้ที่ www.kslsugar.com ซึง่จะมีข้อมลูทางการเงิน ข้อมลู
ของบริษัทตา่งๆ รวมถึงข้อมลูของการประชมุ ซึง่จะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ที่สนใจศกึษาสารสนเทศของ
บริษัทได้   อีกทัง้ยงัสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ผา่นทาง Email: ir@kslgroup.com และ 
secretary@kslgroup.com 

 

4. บริษัทมีนโยบายที่จะอํานวยความสะดวก และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิและออกเสยีงอยา่งเต็มที่ อยา่งเช่น  
การแยกปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเป็น 2 ครัง้ โดยกําหนดการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสทิธิในการเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี ก่อนที่จะมีการปิดสมดุทะเบียนพกัการ
โอนหุ้นเพื่อสทิธิในการรับเงินปันผลอีกครัง้  เพื่อเป็นการรักษาสทิธิของผู้ ถื อหุ้นในการเลอืกที่จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล
หรือไม ่  การกําหนดสถานท่ีในการจดัการประชมุให้สะดวกตอ่ผู้ ถือหุ้น    ซึง่บริษัทเลอืกจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นท่ี
โรงแรมซึง่อยูใ่นใจกลางกรุงเทพฯ และอยูบ่ริเวณใกล้เคียงกบัสาํนกังานใหญ่ของบริษัท  การประกาศผา่นทางหนงัสื อพิมพ์
เพื่อแจ้งเร่ืองการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ   การให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุประมาณ 
1 ชัว่โมง  และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  ก็สามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่น หรือมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุและลงมติแทนได้ 

  

http://www.kslsugar.com/
mailto:ir@kslgroup.com%20���
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5. บริษัทจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ครัง้ที่ 1/ 2558 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 ซึง่
กรรมการทัง้ 21 คนร่วมเข้าประชมุครบถ้วน มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ จากกรรมการบริษัท รวมถึง
คณะกรรมการยอ่ยตา่งๆ ทัง้นี ้ บริษัทมีนโยบายที่จะไมม่ีการลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท เช่น 
ไมม่ีการแจกเอกสารที่มีข้อมลูสาํคญัเพิ่มเติมอยา่งกะทนัหนั ไมเ่พิ่มวาระการประชมุหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูสาํคญั ไม่
จํากดัสทิธิในการเข้าประชมุของผู้ถือหุ้นท่ีมาสาย เป็นต้น 
 
6.  นอกจากนี ้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุเป็นการลว่งหน้า พร้อม
กบักําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ  กลา่วคือ  เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วนัท่ีเสนอวาระการประชมุ นบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท มีรายละเอียดของข้อมลูประกอบการ
พิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจวุาระ/ ไมบ่รรจวุาระท่ีชดัเจน มีช่องทางรับเร่ืองและช่วงเวลาที่เปิดรับเร่ือง ซึง่ภายหลงั
ที่รับเร่ือง ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณ ากลัน่กรองและจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตผุลให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดดงักลา่ว  สามารถดผูา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึง่ไมม่ีผู้ใดเสนอวาระการ
ประชมุเป็นการเพิ่มเติม    นอกจากนี ้บริษัทยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามที่เก่ียวข้องกบัว าระการประชมุถึง
คณะกรรมการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ ผา่นทางเว็บไซต์อีกด้วย 
 
7.  ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ เช่น 
ช่องทางรับเร่ืองผา่นไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สายงานเลขานกุารบริษัท ช่วงเวลาที่เปิด แบบฟอร์มข้อมลูบคุคลผู้ได้รับการ
เสนอช่ือเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ การแสดงความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ โดยรายละเอียดดงักลา่ว สามารถดู
ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึง่ภายหลงัที่รับเร่ือง ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากลัน่กรองตามกระบวนการ
ตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม ที่ผา่นมาไมม่ีการเสนอช่ือแตอ่ยา่งใด 
 
8.  บริษัทจดัให้ผู้ ถือหุ้นศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าผา่นเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมลูจะเหมือนกบั
ข้อมลูที่บริษัทจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร   สว่นหนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบมีการจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 14 วนั   
 
9.  ในหนงัสอืเชิญประชมุ  บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ รวมถึงการเสนอ
รายช่ือกรรมการอิสระ ได้แก่ นายมน ูเลยีวไพโรจน์ และ นาย การุณ กิตติสถาพร  เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น  
นอกจากนี ้ยงัจดัเตรียมแบบมอบฉนัทะซึง่เป็นแบบมาตรฐานสามารถระบคุวามเห็นในการลงคะแนนเสยีงได้  
 
10.  ข้อมลูในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ครัง้ที่ 1/2558 มีวาระงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไร
ขาดทนุ วาระลดทนุจดทะเบียนท่ียงัมิได้ชําระ วาระการเปลีย่นแปลงมลู คา่ที่ตราไว้ของหุ้น วาระการจ่ายเงินปันผล วาระ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล วาระการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล วาระ
การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ วาระการพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ วาระการแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี  
 



บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)     แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 75   
 

11.  ในท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ครัง้ที่ 1/2558 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์สาํหรับการประชมุ
และวิธีการออกเสยีงลงมติให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามได้ สว่นในวาระแตง่ตัง้
กรรมการ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกกรรมการเป็นรายคน โดยใช้บตัรลงคะแนน และมีการถ่ายวีดิทศัน์ 
บนัทกึภาพและเสยีงการประชมุ  
 
12.  รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ครัง้ที่ 1/2558 แสดงรายช่ือกรรมการท่ีเข้า/ ไมเ่ข้าร่วมประชมุ 
มีคําชีแ้จงที่เป็นสาระสาํคญั มีคําถามและคําตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป วิธีลงคะแนนและวิธีนบัคะแนน และในกรณีที่ไม่
เห็นด้วย จะมีมติที่ประชมุที่เป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง   ซึง่ทางบริษัทได้เผยแพร่รายง านการ
ประชมุ ผา่นทางเว็บไซต์ ภายใน 14 วนั 
 
13.  บริษัทมีมาตรการป้องกนักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทางมิชอบ (แสดงรายละเอียดในหวัข้อ เร่ืองการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน) 
 
14.  บริษัทกําหนดข้อบงัคบัของบริษัทว่ า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่น
สามญัหรือหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัอื่น
ที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้  และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้าหากมีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อม
ในสญัญาใดๆ ที่บริษัททําขึน้ในระหวา่งรอบปีบญัชี  หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงในระหวา่งรอบปีบญัชีในบริษัท
หรือบริษัทในเครือ  โดยบริษัทสง่เสริมให้มีการเปิดเผยข้อมลูสว่นได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ เก่ียวข้องตอ่
คณะกรรมการ ผา่นวาระการประชมุของคณะกรรมการบริษัท    นอกจากนี ้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีสว่นได้เสยีหรือมีสว่น
เก่ียวข้องจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระดงักล่าว  
 
 บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 

 นอกจากการคํานงึถึงการรักษาผลประโยชน์และสทิธิของผู้ ถือหุ้นแล้ว  ยงัมีกลุม่ตา่ง ๆ ที่มีสว่นได้เสยีกบับริษัท ที่
ช่วยสร้างความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ  เช่น กลุม่ลกูค้า  พนกังานของบริษัท คูค้่า เจ้าหนี ้และชมุชน
ที่บริษัทตัง้อยู ่   ในอดีตที่ผา่นมา บริษัทดําเนินนโยบายตา่ง ๆ  ในการสร้างจริยธรรมการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด เช่น   

 

สทิธิของผู้ ถือหุ้น : ตามได้กลา่วในหวัข้อ “สทิธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั” ข้างต้น การปฎิบตัิ
ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการเร่ืองอื่นๆ บริษัทมีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้น
และการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัและกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกนั 

 
สทิธิของพนกังาน:   บริษัทมีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัพนกังานในหมวดที่วา่ดว้ยบทบาทของผู้
มีสว่นได้เสยีและกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกนั  นอกจากสทิธิตามกฎหมาย ไมว่า่จะเป็นพระราชบญัญตัิ 
แรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องแล้ว บริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่พนกังานของบริษัททกุระดบัชัน้ ไมม่ีการแบง่แยกเชือ้
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ชาติ ศาสนา ไมว่า่เพศหญิงหรือชาย โดยพนกังานทกุคนตา่งมีสทิธิเทา่เทียมกนัและได้รับการปฏิบตัิอยา่งเสมอภาค และมี
สทิธิได้รับสวสัดิการตามตําแหนง่หน้าที่ท่ีพงึได้โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ  และในการพิจารณาปรับตําแหนง่หรือเงินเดือนของ
พนกังานบริษัท ได้ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการซึง่ประกอบด้วยผู้บริหารจากฝ่ายตา่งๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
เป็นธรรม นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายสง่เสริมการเสริมสร้างความรู้ ผา่นการอบรมภายใน และภายนอกบริษัท  เพื่อรองรับ
การเติบโตของบริษัทในอนาคต   อีกทัง้บริษัทยงัมีการจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ เพื่อสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังาน
ภายในบริษัท มีการประกาศ นโยบาย มรท.8001-2553 มาตรฐานแรงงานไทย ด้านสทิธิมนษุยชน และความรับผิดชอบตอ่
สงัคม  พร้อมกบัได้ใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดบัสมบรูณ์ ขัน้สงูสดุ จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน และรักษามาตรฐานอยา่งตอ่เนื่อง  
 
สทิธิของลกูค้า :  บริษัทมีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัลกูค้าในหมวดที่วา่ด้วยบทบาทของผู้มีสว่น
ได้เสยีวา่บริษัทใช้ระบบการจดัการคณุภาพในระดบัสากล เช่น ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL, 
KOSHER เป็นต้น เพื่อสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าในด้านคณุภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑ์สนิค้า การสง่มอบที่
ตรงเวลา และบริการในระดบัโลก ตลอดจนรักษาความลบัของลกูค้าโดยเคร่งครัด  และกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้
สอดคล้องกนั ภายใต้ความรับผิดชอบและความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในระยะยาว 
 
สทิธิของคูค้่า:  บริษัทมีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัคูค้่าในหมวดที่วา่ด้วยบทบาทของผู้มีสว่นได้
เสยีวา่สนบัสนนุการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งเสรีและเป็นธรรม ความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนั 
การจดัซือ้จดัจ้างอยา่งโปร่งใสและยุติธรรม บริษัทกําหนดคณุสมบตัิของคูค้่าที่มีสทิธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบ
โดยทัว่กนั ข้อมลูและเง่ือนไขการจดัซือ้จดัจ้างที่ถกูต้องครบถ้วนแก่คูค้่าที่มีสทิธิเสนอราคาโดยวิธีที่เปิดเผยและเทา่เทียม
กนั รักษาข้อมลูการเสนอราคาที่ได้รับจากคูค้่าไว้เป็นความลบัไมเ่ปิ ดเผยแก่คูค้่าที่เสนอราคารายอื่น ไมเ่รียกไมรั่บ
ผลประโยชน์ใดๆ จากคูค้่าเพื่อแลกเปลีย่นกบัการได้ทําสญัญาจดัซือ้จดัจ้างกบับริษัท และได้กําหนดจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกนั  
คูค้่าบริษัท นอกจากหมายถึงคูส่ญัญาในการซือ้ขายและการจ้างระหวา่งกนัแล้ว ยงัรวมไป ถึงผู้ ร่วมลงทนุกบับริษัทในบาง
กิจการด้วย   บริษัทคํานงึถึงสทิธิตามกฎหมายและสทิธิตามสญัญาร่วมทนุมาโดยตลอด โดยยดึหลกัสจุริต ความเทา่เทียม
กนั และสทิธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากเงินท่ีลงทนุ     
 
สทิธิของเจ้าหนี :้  บริษัทมีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิเก่ีย วกบัเจ้าหนีใ้นหมวดที่วา่ด้วยบทบาทของผู้มี
สว่นได้เสยีวา่บริษัทปฏิบตัิตามข้อตกลงที่มีกบัเจ้าหนีท้ัง้ในแก่การชําระหนี ้การให้และรักษาหลกัประกนั และเง่ือนไขอื่นๆ 
ที่กําหนด เช่น รายงานข้อมลูทางการเงินของบริษัทท่ีถกูต้องแก่เจ้าหนี ้การรักษาอตัราสว่นหนีส้นิและทนุ เ ป็นต้น ในการ
ดําเนินงาน บริษัทได้ สร้างความไว้วางใจให้กบัเจ้าหนีผ้า่นการบริหารงานอยา่งมีจรรยาบรรณ และอํานวยความสะดวก
ด้านข้อมลู ขา่วสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัสถานะทางการเงินของบริษัทอยา่งเปิดเผย 
 
สทิธิของชมุชนและสิง่แวดล้อม : บริษัทมีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัชมุชนในหมวดที่วา่ด้วย
บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยีวา่บริษัทให้การสนบัสนนุและการจดักิจกรรมหรือมีสว่นร่วมสนบัสนนุกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการ
กศุลหรือการพฒันาชมุชน เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัชมุชนและยกระดบัคณุภาพชีวิตของชมุชนโดยเฉพาะในพื ้ นท่ีที่
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บริษัทประกอบกิจการ ให้ความร่วมมือตอ่ภาครัฐและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ช่วยพฒันาสาธารณปูโภคตา่ง ๆ ให้การ
สนบัสนนุทางด้านการเงิน และสนบัสนนุกิจกรรมทางสงัคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพฒันาชมุชนให้ยัง่ยืน อาทิ
เช่น โครงการตรวจสขุภาพชมุชนรอบโรงงาน  จงัหวดัขอนแก่น,  โครงการ คลายหนาวให้ชมุชน CSR KSL มอบผ้าหม่ให้
ผู้สงูอายใุนหมูบ้่านบริเวณโดยรอบโรงงาน จงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดัเลย , โครงการบริจาคหนงัสอืเพื่อเด็ก
นกัเรียน  “Smile Library” ให้โรงเรียนในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดักาญจนบรีุ,  โครงการ “กองทนุลงทนุสนุ
ทาน” ซึง่ก่อตัง้ขึน้ภายใต้แนวคิด Philanthropic Investment  การลงทนุท่ีนําผลตอบแทนมาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ซึง่
เป็นความคิดริเร่ิมของสถาบนัไทยพฒัน์ที่ใช้เงินลงทนุระยะยาวเพื่อหาดอกผลสาํหรับนําไปใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลอื
แก่สงัคมในด้านตา่งๆ, กิจกรรม “KSL ร่วมใจรักธรรมชาติ ปลกูปะการังเทียม”   ณ หาดเตยงาม อา่วนาวิก อําเภอสตัหีบ 
จงัหวดัชลบรีุ,    บริจาคเงินแก่มลูนิธิรามาธิบดีในพระบรมชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เพื่อ
ก่อสร้างสถาบนัการแพทย์จกัรีนฤบดินทร์ จงัหวดัสมทุรปราการ, โครงการอบรมเพื่อพฒันาชีวิตเกษตรกรบนพืน้ฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ชมุชนเพื่อเป็นศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสูช่มุชน  ในโครงการ 70 ปี KSL สู ่ 70 
กิจกรรมพอเพียง ครบทัง้หมด 70 ศนูย์การเรียนรู้ในปี 2558, มอบทนุการศกึษาแก่บตุรและธิดาของพนกังานบริษัทฯ ที่
ได้รับคดัเลอืกประจําปี 2558 และบริจาคเงินช่วยเหลอืผู้ประสบภยัแผน่ดินไหวที่ประเทศเนปาลผา่นทางสาํนกังาน
อตุสาหกรรม จงัหวดัขอนแก่น 
 

บริษัทรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมมาโดยตลอด ไมว่า่จะเป็นการปฎิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและ
กิจกรรมตา่งๆ อาทิเช่น กฎหมายสิง่แวดล้อม 

   
ในสว่นของสิง่แวดล้อม บริษัทมีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมในหมวดที่วา่

ด้วยบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยีวา่ บริษัทใช้ทรัพยากรธรมชาติและพลงังานอยา่งประหยดั รักษาคณุภาพของสิง่แวดล้อม 
ไมป่ลดปลอ่ยของเสยีหรือมลภาวะสูช่มุชน  สาํหรับโครงการท่ี อาจสร้างผลกระทบให้กบัชมุชนหรือสิง่แวดล้อม  บริษัทจะ
ศกึษาและสอบถามความคิดเห็นของผู้อาจได้รับผลกระทบ และเตรียมการลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่ชมุชนและสิง่แวดล้อม
บริเวณโดยรอบ   รวมถึงบริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ที่จะต้องมีการศกึษาปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมและกระบวนการ
ลดผลกระทบ พร้อมไปกบัการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ  

 
นอกจากที่บริษัทให้ความสาํคญักบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ดงัที่ได้กลา่วมาแล้วนัน้  บริษัทยงัตระหนกัถึง

ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น  หรือการแจ้งเบาะแสตา่ง ๆ ที่ทําให้บริษัทสามารถพฒันา หรือปรับปรุง แก้ไข การดําเนินงา นของ
บริษัท   โดยบริษัทจดัช่องทางให้ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถติดตอ่กบับริษัทได้  ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ที่ไมเ่หมาะสมหรือไม่
ถกูต้องเกิดขึน้ และผู้มีสว่นได้เสยีต้องการท่ีจะให้แก้ไขหรือขอความชดัเจน  หรือผู้มีสว่นได้เสยีต้องการท่ีจะให้ข้อเสนอแนะ
ตา่ง ๆ   ผู้มีสว่นได้ เสยีสามารถทําได้โดย แจ้งตอ่ผู้บริหารของบริษัท หรือหวัหน้าสาํนกังานตรวจสอบภายใน หรือหวัหน้า
สว่นงานทรัพยากรบคุคล หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทางโทรศพัท์หรือทาง email ในปีที่ผา่นมา บริษัทไมไ่ด้รับ
แจ้งเบาะแสการกระทําความผิดแตอ่ยา่งใด  ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดรายละเอี ยดเหลา่นีไ้ว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ
วา่ด้วยการให้ข้อมลูการกระทําผิดและการทจุริตและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
 
การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
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 บริษัทได้คํานงึถึงการได้รับข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส  การเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย เทา่เทียมกนั และ
ความนา่เช่ือถือ  โดยบริษัทได้ดําเนินการ  

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

หลกัทรัพย์ ฯ และผา่นช่องทางเว็บไซต์ ของบริษัท www.kslsugar.com  นอกจากนีใ้นเว็บไซต์ของบริษัท ยงัมีการ

นําเสนอขา่วตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัท และอตุสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมลูในการตดัสนิใจ 

2.   ในรอบปีที่ผา่นมา บริษัทมิได้ถกูสาํนกังาน ก .ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดําเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผย
ข้อมลูไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด ทัง้นี ้ บริษัทได้มีการประเมินประสทิธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมลูผา่นการสอบถาม
ความคิดเห็นจากบคุคลภายนอก 

3. บริษัทเปิดเผยข้อมลูเพิ่มเติม ทัง้ในสว่นของหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย นโยบายการ
จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นโยบายการกํากบัดแูลโดยสรุป นโย บายเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม และการ
ปฏิบตัิตามนโยบายที่กําหนด จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวตัิการอบรมกรรมการ    

4. จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคูไ่ปกบัรายงานของผู้สอบ
บญัชีในรายงานประจําปี ซึง่มีเนือ้หารับรองการปฏิบตัิตาม หลกัการบญัชี และมีการรายงานทางการเงินท่ีมีข้อมลูถกูต้อง 
ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชี โดยรายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

5.  ข้อมลูในเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วย ข้อมลูองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ วิสยัทศัน์ / 
ภารกิจ ธุรกิจและผลติภณัฑ์ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการและผลการปฏิบตัิตามนโยบายที่กําหนด จรรยาบรรณธุรกิจ 
ข้อมลูนกัลงทนุ นโยบายเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม รายงานประจําปี งบการเงิน และขา่วสารท่ีบริษัทเผยแพร่ โดยมีทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

6. บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัในการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศแก่ผู้ลงทนุเพื่อให้ผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลูที่
ถกูต้อง โปร่งใส และทัว่ถึง บริษัทจึงจดัทีมงานเพื่อรับผิดชอบติดตอ่ประสานงานกบัผู้ลงทนุและผู้ ถือหุ้น โดยสามารถติดตอ่

ได้ที่ email: ir@kslgroup.com  หรือติดตอ่ที ่

 

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

     Email: meechai@kslgroup.com 

 

 2. นายชนะชยั ชตุิมาวรพนัธ์ หมายเลขโทรศพัท์ 02-642-6230 

Email: chanachai@kslgroup.com  

 3. นายชลชั ชินธรรมมิตร์ หมายเลขโทรศพัท์ 02-642-6230 

     Email: chalush@kslgroup.com 

 

http://www.kslsugar.com/
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 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทได้ดีขึน้และสามารถนําไปถ่ายทอดตอ่นกัลงทนุท่ีสนใจได้   บริษัทจึง
จดัทําแผนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ประจําปี โดยมีการประชมุนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทกุไตรมาส ณ ห้องประชมุของ
บริษัท นอกจากนี ้ ในปี 2558 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ" ( Opportunity Day) จดัโดยตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ มีการประชมุเพื่อชีแ้จงข้อมลูเก่ียวกบัธุรกิจและผลการดําเนินงาน ตลอดจนความก้าวหน้า
ของโครงการตา่งๆให้นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทุน และสือ่มวลชนทีม่าร่วมงานที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ    

 

 สาํหรับนกัลงทนุตา่งประเทศ บริษัทประสานงานร่วมกบับริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ในการ
จดัทําแผน เพื่อร่วมเดินทางในการนําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าของโครงการของบริษัท โดยในปี
ที่ผา่นมา บริษัทเข้าร่วมประชมุชีแ้จงผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าทีป่ระเทศสงิคโปร์และฮ่องกง ร่วมกบับริษัท
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ยิ่งไปกวา่นัน้ บริษัทเปิดโอกาสให้นกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
สามารถเข้าพบเพื่อขอข้อมลูรายละเอียดและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ซึง่สามารถทําตารางนดัหมายลว่งหน้า ผา่น
ทีมงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน ) มีนโยบายดําเนิน ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corperate  

Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนกัและให้ความสาํคญัในการสนบัสนนุการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมและ
ชมุชนโดยรอบ รวมทัง้ใสใ่จดแูลสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง โดยยดึหลกัการดําเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม 
เคารพตอ่สทิธิมนษุยชน และผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยี เช่น ผู้ ถือหุ้น พนั กงาน ชมุชนท่ีบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู ่   
ลกูค้า คูค้่า และหนว่ยงานภาครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาติ 

ทางบริษัทฯ มุง่มัน่พฒันาธุรกิจนํา้ตาลและธุรกิจตอ่เนื่องอื่นๆ โดยควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม และ
ปฏิบตัิตามข้อกําหนดกฎหมาย หรือข้อกําหนดอื่นๆ รวมทัง้แนวปฏิบตัิสากลที่เก่ียวข้อง เพื่อพฒันาสร้างรากฐานของความ
รับผิดชอบอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม รายละเอียดดงันี  ้

1. การก ากับดูแลองค์กร : บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะเป็นต้นแบบท่ีดีของโรงงานผลตินํา้ตาลในประเทศไทย ด้วยการ
สร้างความนา่เช่ือถือให้กบัผู้ลงทนุและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีตอ่การดําเนินธุรกิจ เพิ่มมลูคา่และสง่เสริมการเติบโต
อยา่งยัง่ยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจดัการตามหลกัการท่ีดีอนัเป็นสากลและเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมไทย 
ทัง้นีเ้พื่อให้บรรลเุป้าหมายและดํารงรักษาความเป็นเลศิในคณุธรรมอนัเป็นคณุคา่พืน้ฐานขององค์กรชัน้นํา 

 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน เพื่อสง่เสริมการเคารพตอ่สทิธิ
และเสรีภาพ ด้วยการไมเ่ลอืกปฏิบตัิ สง่เสริมความเสมอภาค ไมแ่บง่แยกเพศและชนชัน้ ไมใ่ช้แรงงานเด็ก และ
ตอ่ต้านการคอรัปชัน่ทกุรูปแบบ โดยอยูร่ะหวา่งขอการรับรองสถานประกอบการที่ไมใ่ช้แรงงานเด็กและแรงงาน
บงัคบั 

 

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทฯ มีการกํากบัดแูลให้คา่จ้างอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะอตุสาหกรรม
ของไทย การปรับปรุงเปลีย่นแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบียบองค์กรนัน้จะดําเนินการอยา่งรับผิดชอบโดยอยู่
ภายใต้กรอบแหง่กฎหมายไทยรวมทัง้ปฏิบตัิตามกฎหมาย  

บริษัทฯ จดัตัง้คณะกรรมการสวสัดิการเพื่อให้พนกังานมีสว่นร่วมในการบริหารงานด้านสวสัดิการเป็นสือ่กลางให้
ความช่วยเหลอืในเร่ืองสวสัดิการตา่งๆแก่พนกังานและดแูลพนกังานให้มีคณุภาพชีวิตการทํางานท่ีดีสามารถปฏิบตัิงานได้
อยา่งมีประสทิธิภาพและมีความสขุ รวมทัง้ยงัมีการจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ เพื่อสร้างหลกัประกนัให้พนกังาน 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ใบรับรอง มรท.8001-2553 มาตรฐานแรงงานไทย ระดบัสมบรูณ์ ขัน้สงูสดุจากกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานฯ และรักษามาตรฐานอยา่งตอ่เนื่องเป็นปีที่ 8 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการดแูลเร่ืองความปลอดภยัและสขุอนามยัในการทํางานโดยมีการจดัตัง้ 
คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมในกลุม่โรงงาน   เพื่อดําเนินงานเก่ียวกบัความปลอดภยัและ
สขุอนามยัที่ดีแก่พนกังานโดยจดั ให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีทํางานสมํ่าเสมอ  ติดตัง้ระบบสญัญาณ
เตือนภยัภายในอาคารถงัดบัเพลงิประตหูนีไฟตลอดจนจดัให้มีการฝึกซ้อมดบัเพลงิเบือ้งต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็น
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ประจําทกุปี และในสว่นของโรงงาน ยดึหลกัปฏิบตัิเดียวกนั โดยเน้นข้อบงัคบัเก่ียวข้องกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั
อยา่งเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีมีความปลอดภยัสาํหรับพนกังาน ผู้ รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน โดย
มีมาตรการควบคมุให้ทกุคนปลอดภยัจากอบุตัิเหต ุและอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ได้ รวมทัง้มีการจดัโครงการฝึกอบรมเพื่อ
พฒันาพนกังานรักษาความปลอดภยัของกลุม่โรงงานทัง้หมด เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกบัองค์กร 

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิง่แวดล้อมที่ชดัเจน และถือเป็นแนวปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 
โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิง่แวดล้อมตา่งๆ จดัระบบภายในเพื่ อขจดัปัญหาสิง่แวดล้อม
อยา่งมีระบบและประสทิธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวดัด้านสิง่แวดล้อมจากการดําเนินกิจการ เพื่อนําไป
พิจารณาปรับปรุงและพฒันาให้ดียิ่งๆ ขึน้ตอ่ไป  เช่น โรงงานนํา้ตาล จะมีฝุ่ นจากการเผาไหม้ของหม้อไอนํา้ 
บริษัทฯ จึงมีมาตรการในจดัการโดยใช้เทคโนโลยี  เช่ น กรณีฝุ่ นกากอ้อย หรือฝุ่ นจากการเผาไหม้ภายในโรงงาน 
ทางบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีระบบ  ESP (Electrostatic Precipitator ) เป็นการดกัจบัฝุ่ นแบบไฟฟ้าสถิตย์ซึง่มี
ประสทิธิภาพสงูในการดกัจบัฝุ่ น เป็นมิตรกบัชมุชน   เป็นต้น  สว่นโรงงานเอทานอล จะมีนํา้เสยีที่ได้จาก
กระบวนการผลติ จึงได้มีการนําไปผสมกบักากหม้อกรองจากโรงงานนํา้ตาล ผา่นกระบวนการกลายเป็นปุ๋ ย
อินทรีย์  สร้างประโยชน์ให้ชาวไร่ได้ตอ่ไป 

กรณีที่มีโครงการใหมเ่กิดขึน้ ซึง่อาจสง่ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมตอ่ชมุชน ทางบริษัทฯ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ 
ที่จะต้องมีการศกึษาปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมและสงัคม   และกระบวนการลดผลกระทบพร้อมศกึษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ โดยบริษัทฯ ได้มีการทํา   Environmental Impact Assessment : EIA  คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ทัง้ในทางบวกและทางลบ จากการพฒันาโครงการท่ีสาํคญั เพื่อกําหนดมาตรการป้องกนั และแก้ไขปรับปรุงสิง่แวดล้อมให้
ดีขึน้  

5. การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม :  บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ในการดําเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและมีจริยธรรม 

ใสใ่จในการปฏิบตัิตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสงัคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง 

 
6. ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดหา : บริษัทฯ มุง่เน้นการผลติที่มีคณุภาพ มีความปลอดภยัสงูสดุ เพื่อความ

พอใจสงูสดุของลกูค้า มีความจริงใจตอ่การจดัการข้อร้องเรียนของลกูค้า รวมทัง้พยายามในการแก้ไขข้อบกพร่อง
ตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการผลติ และ /หรือการบริการ ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ มีความคาดหวงัที่จะได้รับ
สนิค้า และบริการในลกัษณะเดียวกนันีจ้ากบริษัทผู้จดัหาสนิค้าโดยมุง่เน้นท่ีจะคงไว้ซึง่ความสมัพนัธ์ที่ยัง่ยืนกบั
ลกูค้า และผู้จดัหา 

 

7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชมุชน สง่เสริมบคุคลากรเพื่อ
เป็นหุ้นสว่นกบัผู้มีสว่นเก่ียวข้องในท้องถ่ินรอบสถานประกอบการในการพฒันาด้านการศกึษา วฒันธรรม สงัค ม 
และมีสว่นในการปรับปรุงคณุภาพชีวิตของชมุชนให้ดีขึน้ พร้อมทัง้สง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วม
ทํางานอาสาสมคัร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกบัชมุชน 
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นอกจากนี ้ นโยบายหลกัของผู้บริหาร ในการพฒันาชมุชนนัน้คือ การเผยแพร่ศาสตร์พระราชา โดย 
การนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูช่มุชน ผา่นการฝึกอบรมแบบปฏิบตัิจริงกบัชาวไร่ หรือผู้ที่สนใจทัว่ไป  
โดยให้เห็นถึงประโยชน์ของการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กบัการดําเนินชีวิต ซึ่ งบริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้
ศนูย์กสกิรรมธรรมชาติ เค .เอส .แอล .ริเวอร์แคว จั งหวดักาญจนบรีุ เป็นหนึง่ในเครือขา่ยมลูนิธิกสกิรรมธรรมชาติ เพื่อ
สนบัสนนุการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการในการจดัฝึกอบรมให้กบัพนกังานและประชาชนทัว่ไป   รวมถึง
ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัทฯ ที่ให้ความสนใจและนําความรู้ที่ได้ไปพฒันาชมุชนตอ่ไป  ในปี 2558 บริษัทดําเนินโครงการ 
“70 ปี KSL สู ่70 กิจกรรมพอเพียง ” โดยมีเป้าหมายสาํคฐัในการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผา่นกิจกรรมพฒันา
ชมุชนท่ีหลากหลายในหลายจงัหวดั เช่น จงัหวดักาญจนบรีุ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัสระแก้ว จงัหวดัเลย 

 การพฒันาและตอ่ยอดความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งตอ่เนื่องเช่นนี ้ สง่ผลให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท  
นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน )  เติบโตอยา่งมัน่คง เพื่อสร้างผลตอบแทน คณุภาพท่ีดีของสนิค้า และการบริการ 
ที่ดีให้กบัลกูค้า นกัลงทนุ คูค้่า ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทัง้หมด ควบคูก่บัการพฒันาดแูลพนกังานและสงัคม ให้ได้รับโอกาส 
ที่ดีในการพฒันาคณุภาพชีวิตอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

การควบคุมภายใน 

 
บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญัตอ่การบริหารธุรกิจโดยมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้สามารถ

รักษาไว้ได้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น พนกังาน และผู้มีสว่นร่วมตา่งๆ กบัธุรกิจของบริษัท เนื่องจากระบบควบคมุภายใน
ที่เร่ิมต้นจากใช้หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยระมดัระวงัตอ่ความเสีย่งทางธุรกิจ และการดําเนินการ จะช่วยเกือ้หนนุ
ตอ่ประสทิธิผล และประสทิธิภาพของธุรกิจทัง้ในด้านการเงิน และการดําเนินการ เพื่อให้มัน่ใจได้ถึงการบรรลเุป้าประสงค์ที่
องค์กรกําหนด 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคมุภายในร่วมกบัสาํนกัตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบญัชีเป็นประจําทกุไตรมาส และมีความเห็นวา่ บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์ในการดําเนินงานได้อยา่งมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพ รายงานทางการเงินเช่ือถือได้ และบริษัทยดึมัน่ใน
การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบและนโยบายบริษัทฯ 

 

 สาํหรับการตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นสว่นสาํคญัของระบบควบคมุภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย
ให้สาํนกัตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในของกิจกรรมตา่งๆ  ตามแผนการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอและความมีประสิ ทธิผลของการควบคมุ
ภายในท่ีได้จดัวางไว้ และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจําทกุไตรมาส ในปี 2558 ไมพ่บรายการท่ีเกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาํคญัในระบบการควบคมุภายใน หรือฝ่า
ฝืนกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ เป็นผู้ กําหนดนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสีย่งให้ฝ่าย

จดัการนําไปปฏิบตัิ ฝ่ายจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบในการกําหนด วิเคราะห์ ประเมินผล และออกแบบระบบงาน โดยนําปัจจยั
เสีย่งที่คํานงึถึงปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ซึง่การวางแผนการดําเนินธุรกิจหรือการปฏิบตัิงานจะคํานงึถึงปัจจยัเสีย่ง
ดงักลา่ว ทัง้นีเ้พื่อช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถออกแบบระบบท่ีมีจดุควบคมุ เพื่อควบคมุความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีองค์กร
ยอมรับได้ โดยรายละเอียดปัจจยัความเสีย่งได้มีการระบไุว้แล้ว 

 
ในระหวา่งปี 2558คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและสาํนกับริหารความเสีย่งและพฒันาระบบได้จดัให้มีการ

ดําเนินการตามแผนพฒันากิจกรรมการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้
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1. จดัทําคูม่ือการปฏิบตัิงานของสว่นโรงงานด้านงานบคุคล, ห้องชัง่, คลงัพสัดุ, คลงันํา้มนั , คลงันํา้ตาล,โมลาส 
และของสว่นสาํนกังานใหญ่ ซึง่เน้นการทบทวนและปรับปรุงให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีถกูต้องและเหมาะสม โดยให้
แตล่ะสายงานดําเนินการและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 

2. ทบทวนกฎบตัรกรรมการบริหารความเสีย่ง , วตัถปุระสงค์ ขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสาํนกั
บริหารความเสีย่งฯ, คูม่ือการบริหารความเสีย่งและคูม่ือการปฏิบตัิงานของสาํนกับริหารความเสีย่งประจําปี 2558 / 2559 

3. จดัทําเนือ้หาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการให้การอบรม เร่ืองระบบบริหารความตอ่เนื่องทางธุรกิจ Business 
Continuity Management System : BCMS และเนือ้หาแนวร่วมตอ่ต้านการทจุริตและการคอร์รัปชัน่โดยใช้ข้อมลูนโยบาย
การกํากบัดแูลกิจการ ฉบบัปรับปรุงประจําปี 2558 เป็นพืน้ฐานในการจดัทําเนือ้หา 

4. อบรมผู้บริหารและพนกังานทัง้ 7 สถานประกอบการตามเนือ้หาที่กลา่วถึงข้างต้น 
5. ประเมินการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งตามกรอบแนวทาง COSO-ERMและประเมินความเสีย่ง

ในเร่ืองทจุริต ประจําปี 2558ที่อาจจะเกิดขึน้ทัง้ 7 สถานประกอบการ 
6. กําหนดสาเหตคุวามเสีย่ง และผู้ รับผิดชอบความเสีย่งตามสายงานสาํหรับแตล่ะปัจจยัเสีย่งประจําปี 2558ที่

ผา่นพิจารณาและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
7. จดัทําแผนสนบัสนนุการวิเคราะห์และประเมินปัจจยัเสีย่งใหม ่ประจําปี 2558 / 2559พร้อมทัง้จดัหาแนวทาง

และมาตรการในการตอบสนองตอ่ความเสีย่งเบือ้งต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการร่วมจดัทํารายงานสรุปสถานะความเสีย่ง
ครัง้ที่ 4 / 2558 

8. ประชมุเตรียมการให้สาํนกับริหารความเสีย่งฯลงพื ้ นท่ีปฎิบตัิงานทัง้ 7 สถานประกอบการตามแผนสนบัสนนุ
ข้างต้น 

9. สนบัสนนุจดัทํารายงานสรุปสถานะความเสีย่งประจําปี 2558รวมสีค่รัง้ให้กบัผู้ รับผิดชอบความเสีย่งตามสาย
งานของกลุม่บริษัททัง้ 7 สถานประกอบการ 

10. สรุปรายงานสถานะความเสีย่งประจําปี 2558ของกลุม่บริษัทตอ่คณะกรรมการของบริษัท โดยแสดงข้อมลู
รายการความเสีย่งที่คงที่ ความเสีย่งที่ลดลง และความเสีย่งที่เพิ่มขึน้ พร้อมทัง้สาเหตอุยา่งละเอียดเพื่อให้ฝ่ายจดัการ
นําไปดําเนินการและวางแผนให้เหมาะสมตอ่ไป 

 
นอกจากนัน้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้พิจารณาผลกา รประเมินการควบคมุภายในและแนวทางการ

บริหารความเสีย่งตามแนวคิด COSO – ERM และการประเมินความเสีย่งในเร่ืองทจุริตขององค์กร โดยใช้ข้อมลูพืน้ฐาน
จากแนวร่วมตอ่ต้านการทจุริตและการคอร์รัปชัน่, นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ,จรรยาบรรณ แนวปฎิบตัิที่ดีในการดําเนิน
ธุรกิจ ,นโยบา ยการให้ข้อมลูการกระทําผิด และการทจุริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมลูผลการพิจารณา 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทอยูใ่นเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับได้ 
และยงัสามารถพฒันาการบริหารความเสีย่งให้สอดคล้องกบัการกําหนดวตัถปุระสงค์ขององค์กรและสว่นงานตา่งๆอีกด้วย 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

รายการระหวา่งกนัท่ีเปิดเผยในสว่นนีเ้ป็นรายการระหวา่งกนัในระหวา่งปี 2558 และ 2557 สิน้สดุวนัท่ี 31 ตลุาคม ของแตล่ะปี ประกอบด้วย รายการระหวา่งบริษัท และบริษัทยอ่ย กบับริษัท
ร่วมและบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ดงัตอ่ไปนี ้

 
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สิน้สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 

บริษัทยอ่ย 
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยนํา้ตาลทรายและ
กากนํา้ตาล 

บริษัทถือหุ้นในบริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั ในอตัราสว่นร้อยละ 90.21 ทัง้นี ้มีบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู ่ 
ซึง่ได้แก่ผู้ เก่ียวข้องกบักรรมการบริษัท ถือหุ้นอยูร้่อยละ 9.79 ซึง่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ดงันัน้ รายการระหวา่งบริษัท และบริษัทยอ่ยไมถื่อวา่
เป็นรายการท่ีต้องเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 

บริษัท โรงงานนํา้ตาลนิวกรุงไทย จํากดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยนํา้ตาลทรายและ
กากนํา้ตาล 

บริษัทถือหุ้นในบริษัท โรงงานนํา้ตาลนิวกรุงไทย จํากดั ในอตัราสว่นร้อยละ 95.78 ทัง้นี ้มีบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของบริษัท 
ถือหุ้นอยู ่ซึง่ได้แก่ผู้ เก่ียวข้องกบักรรมการบริษัท ถือหุ้นอยูร้่อยละ 4.22 ซึง่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ดงันัน้ รายการระหวา่งบริษัท  
และบริษัทยอ่ยไมถื่อวา่เป็นรายการท่ีต้องเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 

บริษัท นํา้ตาลนิวกว้างสุ้นหล ีจํากดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยนํา้ตาลทรายและ
กากนํา้ตาล  

บริษัทถือหุ้นในบริษัท นํา้ตาลนิวกว้างสุ้นหล ีจํากดั ในอตัราสว่นร้อยละ 98.61 ทัง้นี ้มีบคุคลที่อาจมีความขดัแ ย้งของบริษัทถือหุ้นอยู ่ซึง่
ได้แก่ผู้ เก่ียวข้องกบักรรมการบริษัท ถือหุ้นอยูร้่อยละ 1.39 ซึง่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ดงันัน้ รายการระหวา่งบริษัท และบริษัทยอ่ย ไมถื่อวา่
เป็นรายการท่ีต้องเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากดั 
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทัง้จดัสรร
ที่ดินเพื่อการเกษตรและเป็นศนูย์ฝึกอบรมสมัมนา 
และอาคารสาํนกังานให้เช่า 
 
 

บริษัทถือหุ้นในบริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากดัในอตัราสว่นร้อยละ 40.77 บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 50.25  ทัง้นี ้
มีบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู ่ซึง่ได้แก่ผู้ เก่ียวข้องกบักรรมการบริษัท ถือหุ้นอยูร้่อยละ 8.98 ซึง่น้อยกวา่ร้อยละ 10 
ดงันัน้ รายการระหวา่งบริษัท และบริษัทยอ่ย ไมถื่อวา่เป็นรายการท่ีต้องเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 
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บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จํากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจทา่เทียบเรือและคลงัสนิค้า รวมทัง้
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

เป็นบริษัทยอ่ย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 23 .82 ผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยูร้่อยละ 38 .36 และมีกรรมการร่วมกนัคือ  
นายประภาส ชตุิมาวรพนัธ์  นายสมชาย ชินธรรมมิตร์  และนายชลชั ชินธรรมมิตร์  

บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จํากดั  
ประกอบธุรกิจตวัแทนในการสง่ออกนํา้ตาลทราย 

เป็นบริษัทยอ่ย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 33.87 บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 20.85 บริษัท โรงงานนํา้ตาลนิวกรุงไทย จํากดั 
ถือหุ้นร้อยละ 15.36 และบริษัท นํา้ตาลนิวกว้ างสุ้นหล ีจํากดั ถือหุ้นร้อยละ 9.47 ทัง้นีม้ีกรรมการร่วมกนัคือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์ 
นายธวทัชยั โรจนะโชติกลุ นายสขุมุ โตการัณยเศรษฐ์ และนายชลชั ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท นํา้ตาลสะหวนันะเขด จํากดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยนํา้ตาลทรายและ
กากนํา้ตาล และดําเนินกิจการทางการเกษตร  

บริษัทถือหุ้นใน บริษัทนํา้ตาลสะหวนันะเขด จํากดั ในอตัราสว่นร้อยละ 98.49 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้น 
ในบริษัทยอ่ย ดงันัน้ รายการระหวา่งบริษัท และบริษัทยอ่ย ไมถื่อวา่เป็นรายการท่ีต้องเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั  

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยนํา้ตาลทรายและ
กากนํา้ตาล  

บริษัทถือหุ้นใน  Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  ในอตัราสว่นร้อยละ 80 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้น 
ในบริษัทยอ่ย ดงันัน้ รายการระหวา่งบริษัท และบริษัทยอ่ย ไมถื่อวา่เป็นรายการท่ีต้องเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 

Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
ประกอบธุรกิจเพาะปลกูอ้อย  

บริษัทถือหุ้นทางอ้อมใน  Koh Kong Plantation Co ., Ltd.  ในอตัราสว่นร้อยละ 80 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้นใน
บริษัทยอ่ย ดงันัน้ รายการระหวา่งบริษัท และบริษัทยอ่ย ไมถื่อวา่เป็นรายการท่ีต้องเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 

 
บริษัทร่วม 

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท แชมเปีย้นฟอร์เมเตชัน่ จํากดั 
ประกอบธุรกิจผลติกรดกลตูามิค ผงชรูส (ปัจจบุนั
บริษัทมิได้มีธุรกรรม แตเ่สมือนบริษัทโฮลดิง้) 

เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 32.50 ผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการซึง่ถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ถือหุ้นอยูร้่อยละ 18.00  ผู้ ถือ
หุ้นใหญ่อื่น ได้แก่กลุม่นกัธุรกิจชาวไต้หวนั และมีกรรมการร่วมกบับริษัทคือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์  
นายสขุมุ โตการัณยเศรษฐ์ และนายธวทัชยั โรจนะโชติกลุ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จํากดั 
เป็นผู้สนบัสนนุทางด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศให้แก่บริษัทและบริษัทในกลุม่ 

เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัโดยบริษัทราชาเซรามิค จํากดัถือหุ้นร้อยละ 50 และบริษัท ราชาชรูส จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 50 ทัง้นี ้ 
มีกรรมการร่วมกบับริษัทคือ นายชาตรี ชินธรรมมิตร์  

บริษัท ราชาเซรามิค จํากดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์เซรามิค 

เป็นบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยูร้่อยละ 51.31 และมีกรรมการร่วมกบับริษัทคือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์  
นายสขุมุ โตการัณยเศรษฐ์ นายธวทัชยั โรจนะโชติกลุ นายตระการ ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ และนายชลชั ชินธรรมมิตร์  

บริษัท ราชาชรูส จํากดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยผงชรูส 

เป็นบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยูร้่อยละ 47.10 และมีกรรมการร่วมกบับริษัทคือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์  
นายสขุมุ โตการัณยเศรษฐ์ นายธวทัชยั โรจนะโชติกลุ และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท ออ่นนชุก่อสร้าง จํากดั 
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนายหน้า
อสงัหาริมทรัพย์ 

เป็นบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยูร้่อยละ 78.50 และมีกรรมการร่วมกบับริษัทคือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์  
นายชลชั ชินธรรมมิตร์ นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์  นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ และนายประภาส ชตุิมาวรพนัธ์ 

บริษัท เค เค วู้ด อินดสัตรี จํากดั 
ประกอบธุรกิจผลติสนิค้าแปรรูป 

เป็นบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยูร้่อยละ 93.01 ไมม่ีกรรมการร่วมกนั  

บริษัท อมาโก้ จํากดั 
ประกอบธุรกิจจําหนา่ยยากําจดัศตัรูพืช 

เป็นบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 ไมม่ีกรรมการร่วมกนั 
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12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน 
 

12.1.1.  รายการซือ้-ขายสินค้าและบริการตามปกติของธุรกิจ รวมถงึปริมาณรายการคงค้าง (ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557) 
 

ผู้ซือ้ / ผู้ รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 58 31 ต.ค. 57 
บริษัท ราชาชรูส จํากดั บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั 

(มหาชน)  
- ขายกากนํา้ตาล 

- ลกูหนีอ่ื้น 

26,412 

9 

28,398 

- 

บริษัท และบริษัทย่อยขายกากนํา้ตาลให้บริษัท ราชาชรูส จํากดั เพ่ือนําไปใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติ ซึง่การ
ขายสนิค้าดงักลา่วเป็นไปตามธุรกิจปกตขิองกลุม่บริษัท ราคาท่ีคดิระหว่างกนัเป็นราคาตลาดซึง่มีเง่ือนไข
เป็นไปตามการค้าปกตทิัว่ไป และบริษัทย่อยรับจ้างปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้บริษัท ราชาชรูส จํากดั ราคาท่ีคดิ
ระหว่างกนัเป็นราคาต้นทนุ รวมกบัคา่บริหารจดัการ บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั - รับจ้างปรับปรุงเคร่ืองจกัร 

- ลกูหนีอ่ื้น 

- 

2,589 

2,420 

2,589 

บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ 
เทรดดิง้ จํากดั 

- ขายนํา้ตาลทราย 271 265 

บริษัท นํา้ตาลนิวกว้างสุ้นหลี 
จํากดั 

- ขายกากนํา้ตาล 

- ลกูหนีก้ารค้า 

- 

- 

28,088 

31 

บริษัท เค เค วู้ด อินดสัตรี จํากดั บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั 
(มหาชน)  

- คา่สนิค้าอ่ืนๆ  เช่น คา่พสัด ุอะไหล ่

-   ลกูหนีก้ารค้า ได้แก่ คา่ขายพสัด ุ

- ลกูหนีอ่ื้น  ได้แก่ คา่นํา้ดบิ  

456 

14 

4 

75 

36 

3 

บริษัทขายสนิค้าอ่ืนๆ ได้แก่ พสัด ุอะไหล ่ให้แก่ บริษัท เค เค วู้ด อินดสัตรี จํากดั เพ่ือนําไปใช้ในการผลติ   
โดยราคาท่ีขายเป็นไปตามราคาต้นทนุ รวมกบัคา่บริหารจดัการ 

 

บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั 
(มหาชน)  

บริษัท ราชาชรูส จํากดั - คา่เคมีภณัฑ์ และคา่นํา้ด่ืม 

- เจ้าหนีก้ารค้า  ได้แก่ คา่เคมีภณัฑ์ 

- เจ้าหนีอ่ื้น ได้แก่ คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 

475 

- 

74 

1,104 

243 

54 

กลุม่บริษัทซือ้สนิค้าเคมีภณัฑ์ ได้แก่ โซดาไฟ และกรดเกลือ จากบริษัทราชาชรูส จํากดั เพ่ือใช้สําหรับล้าง
เคร่ืองจกัรภายในโรงงานนํา้ตาล โดยบริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคาขายกบัคูค้่ารายอ่ืน ผลปรากฏว่าราคา
ขายของบริษัท ราชาชรูส จํากดั ตํ่ากว่า เน่ืองจากเคมีภณัฑ์เป็นผลพลอยได้จากการผลติของบริษัท ราชาชู
รส จํากดั 

บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั  - คา่เคมีภณัฑ์  และคา่นํา้ด่ืม 18 23 
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ผู้ซือ้ / ผู้ รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 58 31 ต.ค. 57 
บริษัท โรงงานนํา้ตาลนิวกรุงไทย 
จํากดั 

 - คา่เคมีภณัฑ์ และคา่นํา้ด่ืม 18 23  

บริษัท นํา้ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากดั - คา่เคมีภณัฑ์ และคา่นํา้ด่ืม 

- เจ้าหนีอ่ื้น ได้แก่ คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 

28 

- 

84 

2 

 

บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต 
เทรดดิง้ จํากดั 

- คา่บริการเพ่ือสง่ออก 5,803 4,276 ตามพรบ.อ้อยและนํา้ตาล การสง่ออกนํา้ตาลต้องทําผ่านบริษัทท่ีสํานกังานคณะกรรมการอ้อยและนํา้ตาล
ทราย (กอน.) อนญุาตเทา่นัน้ กลุม่บริษัทและบริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จํากดั จงึได้ตัง้บริษัท  เค เอส 
แอล เอ็กซ์ปอร์ต  เทรดดิง้  จํากดั ขึน้มา  เพ่ือเป็นตวัแทนจดัการสนิค้าและดําเนินการเร่ืองเอกสารการ
สง่ออกเทา่นัน้ โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จํากดั คดิคา่บริการกบับริษัทในกลุม่ตาม
ปริมาณสนิค้า ซึง่เป็นไปตามราคาทนุ รวมคา่บริหารจดัการ 

บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั - คา่บริการเพ่ือสง่ออก 2,723 2,411 

บริษัท โรงงานนํา้ตาลนิวกรุงไทย 
จํากดั 

 - คา่บริการเพ่ือสง่ออก 6,334 4,203 

บริษัท นํา้ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากดั  - คา่บริการเพ่ือสง่ออก 771 770  

บริษัท นํา้ตาลสะหวนันะเขด จํากดั - คา่บริการเพ่ือสง่ออก 370 - 

บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ 
จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

- คา่ฝากสนิค้าและขนถ่ายนํา้ตาล 

เพ่ือสง่ออก 

- รายได้อ่ืน ได้แก่ คา่สว่นลด 

- ลกูหนีอ่ื้น 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

17,738 

 

1,391 

694 

359 

32,942 

 

1,333 

- 

487 

บริษัทมีความจําเป็นท่ีต้องใช้ทา่เทียบเรือ และบริการขนถ่ายนํา้ตาลเพ่ือสง่ออกให้กลุม่โรงงานนํา้ตาล 
บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จํากดั (มหาชน) กําหนดคา่บริการฝากสนิค้าและคา่ขนถ่ายนํา้ตาลเพ่ือสง่ออก 
จากปริมาณสนิค้าและระยะเวลาการฝาก ซึง่เป็นไปตามราคาตลาดและมีเง่ือนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
ทัว่ไป 

 

 

 บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั - คา่ฝากสนิค้าและขนถ่ายนํา้ตาล 

เพ่ือสง่ออก 

- รายได้อ่ืน ได้แก่ คา่สว่นลด 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

18,072 

 

2,391 

- 

24,638 

 

1,982 

186 



บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 

หน้า 90 

 

ผู้ซือ้ / ผู้ รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 58 31 ต.ค. 57 
บริษัท โรงงานนํา้ตาลนิวกรุงไทย 
จํากดั 

 - คา่ฝากสนิค้าและขนถ่ายนํา้ตาล 

เพ่ือสง่ออก 

- รายได้อ่ืน ได้แก่ คา่สว่นลด 

- ลกูหนีอ่ื้น 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

- คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 

13,982 

 

1,031 

3 

110 

228 

13,433 

 

705 

70 

509 

- 

 

บริษัท นํา้ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากดั - คา่ฝากสนิค้าและขนถ่ายนํา้ตาล 

เพ่ือสง่ออก 

-  รายได้อ่ืน ได้แก่ คา่สว่นลด 

820 

 

200 

11,338 

 

1,719 

บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั 
(มหาชน) 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซน็
เตอร์ จํากดั 

- คา่จดัการคอมพิวเตอร์  

- คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 

5,854 

367 

4,310 

147 

บริษัท เค .เอส.แอล. ไอที เซน็เตอร์  จํากดั ได้จดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นศนูย์บริการคอมพิวเตอร์ให้บริการภายใน
กลุม่บริษัท  บริษัทมีการกําหนดราคาคา่บริการระหว่างกนัโดยคํานวณจากต้นทนุเงินลงทนุและการ
ดําเนินงานของบริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซน็เตอร์ จํากดั และนําตวัเลขท่ีได้มาจดัสรรเพ่ือคดิคา่บริการตาม
ปริมาณการใช้งานจริงของแตล่ะบริษัท บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั 

 
 

 - คา่จดัการคอมพิวเตอร์ 

- คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 

1,876 

204 

2,018 

50 

บริษัท โรงงานนํา้ตาลนิวกรุงไทย 
จํากดั 

 - คา่จดัการคอมพิวเตอร์ 

- คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 

2,851 

245 

2,995 

124 

 

 

 

บริษัท นํา้ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากดั  - คา่จดัการคอมพิวเตอร์ 

- คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 

1,438 

90 

1,735 

46 

 

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต 
จํากดั 

 - คา่จดัการคอมพิวเตอร์ 19 22  
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ผู้ซือ้ / ผู้ รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่
ส าคัญ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 58 31 ต.ค. 57 
บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรด
ดิง้ จํากดั 

 - คา่จดัการคอมพิวเตอร์ 164 205  

บริษัท นํา้ตาลสะหวนันะเขด จํากดั  - คา่จดัการคอมพิวเตอร์ 410 531  

Koh Kong Sugar Industry Co., 
Ltd. 

 - คา่จดัการคอมพิวเตอร์ 497 685  

Koh Kong Plantation Co., Ltd.  - คา่จดัการคอมพิวเตอร์ 137 157  
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12.1.2. ค่าเช่าพืน้ที่ (ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557)  
 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการท่ีส าคัญ มูลค่าของรายการ (พันบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
31 ต.ค. 58 31 ต.ค. 57 

บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  บริษัท อ่อนนชุก่อสร้าง จํากดั เช่าพืน้ท่ีสํานกังาน  202.84 ตารางเมตร 
และท่ีจอดรถ  ตารางเมตรละ 300 ตอ่สญัญาทกุ 1 ปี 
(01/09/57-31/08/58) 

730 730 บริษัทให้พืน้ท่ีเช่าแก่บริษัทในกลุม่เป็นระยะเวลานานแล้ว 
เน่ืองจากต้องการให้บริษัทในกลุม่ตัง้สํานกังานในพืน้ท่ี
เดียวกนั เพ่ือสะดวกในการบริหารจดัการ โดยคดิคา่เช่า
ตามราคาตลาดและมีเง่ือนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
ทัว่ไป ณ วนัท่ีเร่ิมทําสญัญาเช่าครัง้แรก โดยเง่ือนไขตา่งๆ
ท่ีเก่ียวกบัการเช่าพืน้ท่ีและทรัพย์สนิได้กําหนดให้เป็นไป
ตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนัโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทเป็นสําคญั 

บริษัท ราชาเซรามิค จํากดั เช่าพืน้ท่ีสํานกังาน 495.54 ตารางเมตร 
และท่ีจอดรถ  ตารางเมตรละ 300 และ 242 บาท ตามลําดบั
ตอ่สญัญาทกุ 1 ปี (01/01/58 - 31/12/58) 

1,784 1,727 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอทีเซน็เตอร์ 
จํากดั 

เช่าพืน้ท่ีสํานกังาน 432.62 และท่ีจอดรถ ตารางเมตรละ 300 
ตอ่สญัญาทกุ 1 ปี (01/08/57 – 30/07/58) 

1,557 896 

บริษัท อมาโก้ จํากดั เช่าท่ีดนิ 536 ตารางเมตร ราคา 1,996 บาทตอ่เดือน อายุ
สญัญา 20 ปี (01/02/47-31/01/67) ราคาปรับขึน้ 10 % ทกุๆ 
3 ปี  

24 23 

บริษัท เค เค วู้ด อินดสัตรี จํากดั เช่าท่ีดนิ 1,728 ตารางวา ราคา 99,220 บาทตอ่ปี ตอ่สญัญา
ทกุ 3 ปี (15/01/57-14/01/60) ราคาปรับขึน้ 10 % ทกุๆ 3 ปี 

99 97 

 บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ 
จํากดั 

เช่าพืน้ท่ีสํานกังาน 33.48 ตารางเมตร  ตารางเมตรละ 300 
บาท ตอ่สญัญา ทกุ 1 ปี (01/10/58-30/09/59) 

10 -  

บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ 
จํากดั 

เช่าพืน้ท่ีสํานกังาน พร้อมเฟอนิเจอร์ 30.00 ตารางเมตร  
ตารางเมตรละ 300 บาท ตอ่สญัญา ทกุ1 ปี (01/09/57-
31/08/58) 

99 108 บริษัทให้พืน้ท่ีเช่าแก่บริษัทในกลุม่เป็นระยะเวลานานแล้ว 
เน่ืองจากต้องการให้บริษัทในกลุม่ตัง้สํานกังานในพืน้ท่ี
เดียวกนั เพ่ือสะดวกในการบริหารจดัการ โดยคดิคา่เช่า
ตามราคาตลาด และมีเง่ือนไขเป็นไปตามการค้าปกติ
ทัว่ไป ณวนัท่ีเร่ิมทําสญัญาเช่าครัง้แรก โดยเง่ือนไขตา่งๆ
ท่ีเก่ียวกบัการเช่าพืน้ท่ีและทรัพย์สนิได้กําหนดให้เป็นไป
ตามสญัญาที่ตกลงร่วมกนัโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทเป็นสําคญัของบริษัทเป็นสําคญั 
 
 
 



บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 

หน้า 93 

 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการท่ีส าคัญ มูลค่าของรายการ (พันบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
31 ต.ค. 58 31 ต.ค. 57 

บริษัท แชมเปีย้นเฟอร์เมนเตชัน่ จํากดั บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั คา่เช่าท่ีดนิ  270 ไร่ ราคาไร่ละ 740 บาท ตอ่สญัญาทกุ 3 ปี 
(04/08/56 - 03/08/59) 

200 200 บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั เช่าท่ีดนิของบริษัท แชม
เปีย้นฟอร์เมนเตชัน่ จํากดั เพ่ือใช้เป็นแปลงทดลองปลกู
และวิจยัพนัธุ์อ้อย  ซึง่คา่เช่าเป็นไปตามราคาท่ีตกลง
ร่วมกนั 
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12.1.3. เงนิกู้ยมื / เงนิให้กู้ยมืระหว่างบริษัท บริษัทย่อยจากบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558 และ 2557)   
                   

หน่วย : พันบาท 
ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558  

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 57 

กู้เพิ่ม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 58 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น 
จํากดั (มหาชน) 

นิตบิคุคลอาคารชดุ เค.เอส.แอล 
ทาวเวอร์ 

3,200 7,900 (5,000) 6,100 166 บริษัทได้รับการสนบัสนนุความช่วยเหลือทางการเงนิ จาก นิตบิคุคลอาหารชดุ 
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ในรูปตัว๋สญัญาใช้เงิน ประเภท
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม  เงินกู้ ยืมมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายใน
บริษัท โดยคดิอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.05-2.55 ตอ่ปี และจ่ายชําระดอกเบีย้ทกุ
สิน้เดือน  
 

 
หน่วย : พันบาท 

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 56 

กู้เพิ่ม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 57 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น 
จํากดั (มหาชน) 
 

นิตบิคุคลอาคารชดุ เค.เอส.แอล 
ทาวเวอร์ 

- 3,200 - 3,200 1 บริษัทได้รับการสนบัสนนุความช่วยเหลือทางการเงนิ จาก นิตบิคุคลอาหารชดุ 
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ในรูปตัว๋สญัญาใช้เงิน ประเภท
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม  เงินกู้ ยืมมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายใน
บริษัท โดยคดิอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.25-2.55 ตอ่ปี และจ่ายชําระดอกเบีย้ทกุ
สิน้เดือน  
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หน่วย : พันบาท 

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 57 

กู้เพิ่ม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 58 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม 
จํากดั           

บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต
เทรดดิง้ จํากดั 

- 956,645 (956,645) - 8,343 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จํากดัได้รับการสนบัสนนุทางการเงิน
ผ่านบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต  จํากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้
ตามระเบียบข้อบงัคบัของราชการในเร่ืองการสง่ออกนํา้ตาล โดย
บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต  จํากดั ทําหน้าท่ี เป็นบริษัทตวักลาง 
(ผู้กู้ ) ในการขอวงเงินสนิเช่ือเพ่ือธุรกรรมการสง่ออกกบัทางธนาคาร  
และปลอ่ยกู้ ตอ่ให้แก่โรงงานบริษัท ประจวบอตุสาห กรรม จํากดั 
โดยบริษัทประจวบอตุสาหกรรม จํากดั จะ วางคํา้ประกนัเงินกู้กบั
ธนาคารด้วยนํา้ตาลท่ีจะสง่ออก และนําตัว๋สญัญาใช้เงินมาวางเพ่ือ
เป็นหลกัประกนัท่ีบริษัท เค .เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จํากดั   
ทัง้นีห้ลกัประกนัดงักลา่วครอบคลมุวงเงินสนิเช่ือ และไม่มีการคดิ
คา่ธรรมเนียมในการคํา้ประกนัวงสนิเช่ือระหว่างกนั  
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                                  หน่วย : พันบาท 

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2557 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 56 

กู้เพิ่ม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 57 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม 
จํากดั           

บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต
เทรดดิง้ จํากดั 

- 764,480 (764,480) - 7,014 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จํากดัได้รับการสนบัสนนุทางการเงิน
ผ่านบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต  จํากดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้
ตามระเบียบข้อบงัคบัของราชการในเร่ืองการสง่ออกนํา้ตาล โดย
บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต  จํากดั ทําหน้าท่ี เป็นบริษัทตวักลาง 
(ผู้กู้ ) ในการขอวงเงินสนิเช่ือเพ่ือธุรกรรมการสง่ออกกบัทางธนาคาร  
และปลอ่ยกู้ ตอ่ให้แก่โรงงานบริษัท ประจวบอตุสาห กรรม จํากดั 
โดยบริษัทประจวบอตุสาหกรรม จํากดั จะ วางคํา้ประกนัเงินกู้กบั
ธนาคารด้วยนํา้ตาลท่ีจะสง่ออก และนําตัว๋สญัญาใช้เงินมาวางเพ่ือ
เป็นหลกัประกนัท่ีบริษัท เค .เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จํากดั   
ทัง้นีห้ลกัประกนัดงักลา่วครอบคลมุวงเงินสนิเช่ือ และไม่มีการคดิ
คา่ธรรมเนียมในการคํา้ประกนัวงสนิเช่ือระหว่างกนั  
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 

ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงันี ้
 

กรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหวา่งกนัของบริษัทในช่วงที่ผา่นมา และได้ให้ความเห็นวา่ เป็นรายการท่ีมี
ความจําเป็นและสมเหตสุมผลในการทํารายการ ซึง่รายการท่ีเป็นรายการค้าตามปกติของการดําเนินธุรกิจนัน้ บริษัทได้กําหนด
ราคาตามราคาตลาด  
 
นโยบายการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

 
1. รายการค้าตามปกติของการด าเนินธุรกิจ เช่น การใช้ทา่เรือและคลงัสนิค้าของบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จํากดั 

(มหาชน) และการซือ้ขายนํา้ตาลระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ย รายการดงักลา่วจะยงัคงมีอยูใ่นอนาคต ซึง่บริษัทจะ
ดําเนินการโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาํคญั และราคาที่คิดต้องเป็นไปตามราคาตลาด  

 
2. รายการเช่าพืน้ที่และทรัพย์สิน จะเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นราคาคา่เช่าที่เทา่กบัการให้บคุคลอื่นเช่า 

 
3. รายการซือ้ขายทรัพย์สินและเงนิลงทุน รายการซือ้ขายทรัพย์สนิและเงินลงทนุของบริษัท เป็นรายการเพิ่มทนุเพื่อ

รักษาสดัสว่นการถือหุ้นและการลงทนุเพื่อขยายธุรกิจปัจจุ บนัท่ีมีอยูแ่ละธุรกิจในอนาคต    ซึง่นโยบายที่ซือ้ขาย
ทรัพย์สนิระหวา่งกนั   และการซือ้ขายเงินลงทนุระหวา่งกนั จะคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาํคญั  และจะ
กระทําเทา่ที่จําเป็นและเหมาะสม  

 
4. รายการกู้ยมืเงนิกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง การกู้ยืมเงินกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง บริษัทจะกระทําเทา่ที่

จําเป็นและเหมาะสม  โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาํคญั 
 

5. รายการพิเศษอื่นๆ เป็นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1-4 
 

รายการระหวา่งกนัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยเกิดขึน้กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสยี
หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความ
จําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่ง
กนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระ หรือผู้ส อบบญัชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั
ดงักลา่ว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี 
 

ทัง้นี ้รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้  คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นตามกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และข้อบงัคบั ประกาศ  คําสัง่  หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  รวมตลอด
ถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยงกนั  และการได้มาหรือจําหนา่ยทรัพย์สนิท่ีสาํคญั
ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย นอกจากนี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตงุบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (56-1) ในปีตอ่ๆไป 
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โครงสร้างการถอืหุ้นที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถอืหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 
 

จากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปัจจบุนั ที่บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมบางบริษัทยงัมีการถือหุ้นโดย
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งเกินกวา่ร้อยละ 10 นัน้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

1. บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จํากดั (มหาชน) มีบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของบริษัทถือหุ้นอยูจํ่านวนร้อยละ 
38.36 โครงสร้างการถือหุ้นนีเ้กิดขึน้มานานแล้ว โดย ที่ นายประภาส ชตุิมาวรพนัธ์ และครอบครัว ได้เข้าไปถือ
หุ้นบริษัทไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จํากดั (มหาชน ) เป็นลกัษณะการลงทนุสว่นตวั และไมไ่ด้ถือแทนบริษัท สว่น
บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชกูาร์ เท อร์มิเนิล้ จํากดั (มหาชน) จํานวนร้อยละ 
23.82 และไมม่ีนโยบายที่จะลงทนุเพิ่ม  ดงันัน้จึงไมส่ามารถที่จะปรับโครงสร้างได้และมิได้ให้กรรมการของ
บริษัทขายหุ้นนัน้ให้กบับริษัท (ทัง้นี ้การที่กรรมการของบริษัทซือ้หุ้นในบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จํากดั 
(มหาชน ) เป็นกา รลงทนุสว่นตวั ไมเ่ก่ียวข้องกบับริษัท ) นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นและกรรมการไมม่ีแรงจงูใจที่จะ
กระทําการใดๆ เพื่อถ่ายเทผลประโยชน์ไปท่ีบริษัทใดบริษัทหนึง่ เนื่องจากผู้ ถือหุ้นและกรรมการสว่นใหญ่ของ
บริษัท ถือหุ้นในสดัสว่นมากกวา่บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จํากดั (มหาชน ) นอกจากนีใ้นบริษัท ไทยชกูาร์ 
เทอร์มิเนิล้จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ยงัมีกรรมการอีกหลาย
ทา่นท่ีมาจากบริษัทนํา้ตาลอื่นๆ ดงันัน้ จึงมีการคานอํานาจกนัภายในอยูแ่ล้วในทัง้ 2 บริษัท ทําให้การทํา
รายการระหวา่งบริษัทและบริษัทไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล้ จํากดั (มหาชน) เป็นไปตามราคาและกลไกทางการตลาด 
ซึง่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุกบัทัง้สอง บริษัท 

 
2. บริษัท แชมเปีย้นเฟอร์เมนเตชัน่ จํากดั มีบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของบริษัทถือหุ้นอยูจํ่านวนร้อยละ 18.00  

ผู้ ถือหุ้นใหญ่อื่น ได้แก่กลุม่นกัธุรกิจชาวไต้หวนั ทัง้นี ้บริษัท แชมเปีย้นเฟอร์เมนเตชัน่ จํากดั เดิมมิได้มีธุรกรรม
อะไรยกเว้นมีที่ดินให้เช่า ตอ่มาในปลายปี 2547 บริษัท แชมเปีย้นเฟอร์เมนเตชัน่ จํากดั ได้เข้าลงทนุในธุรกิจ
แป้งมนัซึง่เป็นธุรกิจที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจนํา้ตาล โดยลงทนุเพื่อหวงัผลตอบแทนให้รูปเงินปันผล ในอนาคต  

 
จะเห็นได้วา่ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปัจจบุนัท่ีบางบริษัทยงัมีการถือหุ้นโดยบคุคลที่อาจมี

ความขดัแย้งเกินกวา่ร้อยละ 10 นัน้ เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต ซึง่ในปัจจบุนับริษัทพยายามที่จะปรับโครงสร้างให้มีความ
ขดัแย้งกนัน้ อยที่สดุ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัการลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมในอนาคต โดยบริษัทจะเข้าลงทนุ
โดยตรงด้วยตวัเอง และไมใ่ห้บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งเข้าถือหุ้นในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมเกินกวา่ที่กําหนดเว้นแตจ่ะกระทํา
เทา่ที่จําเป็นและเหมาะสม และคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาํคญั  นอกจากนี ้บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งจะไมเ่ข้าถือหุ้น
หรือลงทนุในธุรกิจที่จะทําให้เกิดความขดัแย้งกบัทางบริษัท หรือธุรกิจที่มีลกัษณะเป็นการแขง่ขนักบับริษัท 
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13. ข้อมูลการเงนิที่ส าคัญ 
   

รอบบญัชีของบริษัทเร่ิมวนัท่ี 1 พฤศจิกายน และสิน้สดุวนัท่ี 31 ตลุาคม ของทกุปี 
 
13.1) รายงานของผู้สอบบัญชี 

 
1) ผู้สอบบญัชี 

ปี 2556   นางสาววิมลพร บณุยษัเฐียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4067 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
ปี 2557   นางสาววิมลพร บณุยษัเฐียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4067 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
ปี 2558   นางสาววิมลพร บณุยษัเฐียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4067 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

 
2) สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา 

 
 
ปี 2556  ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ปี 2557  ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ปี 2558  ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไมม่ีเง่ือนไข 
 

13.2) สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทย่อย และหลักเกณฑ์ในการท างบการเงนิรวม 
 

 งบการเงินปี 2556 งบการเงินปี 2557 และงบการเงินปี 2558 ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยจ านวนทัง้สิน้ 14 แหง่ (ไม่
รวมบริษัทยอ่ย ของบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน))  
 
ตารางที่ 13.1: แสดงสัดส่วนการถอืหุ้นของบริษัททางตรงและทางอ้อม 

 
 อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
 2556 2557 2558 
บริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั 90.21 90.21 90.21 
บริษัท โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย จ ากดั 95.78 95.78 95.78 
บริษัท น า้ตาลนิวกว้างสุ้นหล ีจ ากดั 98.61 98.61 98.61 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ากดั 80.31 91.02 91.02 
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จ ากดั 79.55 79.55 79.55 
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บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จ ากดั* 100.00 100.00 100.00 
บริษัท โรงไฟฟ้าน า้ตาลขอนแก่น จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิง้ จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บริษัท น า้ตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 98.49 98.49 98.49 
บริษัท Koh Kong Plantation จ ากดั** 70.00 80.00 80.00 
บริษัท Koh Kong Sugar Industry จ ากดั 70.00 80.00 80.00 
บริษัท Wynn In Trading จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน)*** 23.82 23.82 23.82 
 
หมายเหต ุ
* ช่ือเดิม บริษัท เคเอสแอล เคมี จ ากดั 
** ถือทางอ้อมผา่น บริษัท Wynn In Trading จ ากดั 
*** อยา่งไรก็ตาม ในบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน)  บริษัทยอ่ยซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ช่ือยอ่ TSTE มีบริษัทยอ่ยของบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน) อีก 5 บริษัท ได้แก่  
บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั  ท าธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ อตัราการถือหุ้นรวมทัง้ทางตรงและทางอ้อม 23.11%  
บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั ท าธุรกิจซือ้-ขาย ให้เช่า และพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงกลัน่
น า้มนัปาล์ม อตัราการถือหุ้นรวมทัง้ทางตรงและทางอ้อม 28.48% 
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ากดั (มหาชน) ท าธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจผลติแป้งสาล ีอตัราการถือหุ้นรวมทัง้
ทางตรงและทางอ้อม 16.59% เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ช่ือยอ่ TMILL 
บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั ท าธุรกิจรับฝากและขนถ่ายสนิค้า อตัราการถือหุ้นรวมทัง้ทางตรงและทางอ้อม 19.30% 
บริษัท ที เอส ขนสง่และโลจิสติกส์ จ ากดั ท าธุรกิจให้บริการขนสง่ บริการรักษาความปลอดภยั และโรงงานผลติถงุกระสอบ
พลาสติก  อตัราการถือหุ้นรวมทัง้ทางตรงและทางอ้อม 30.58% 
รายละเอียดสามารถดไูด้จากข้อมลูบริษัทจดทะเบียน  บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) (TSTE) และ บริษัท ที 
เอส ฟลาวมิลล์ จ ากดั (มหาชน) (TMILL) 
 
13.3) งบก าไรขาดทุน 

 
ปี 2558 บริษัท มีรายได้ จากการด าเนินงาน รวมทัง้สิน้ 18,866 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผา่นมา ร้อยละ 2 โดย

รายได้จะมาจากรายได้จากการขาย 18,378 ล้านบาท และรายได้จากการบริการ 488 ล้านบาท   โดยในปี 2558  ถึงแม้วา่
ราคาน า้ตาลตลาดโลกจะปรับตวัลดลง  ท าให้ราคาขายสง่ออกลดลงร้อยละ 17 - 21  แตบ่ริษัทมีปริมาณการขายน า้ตาล
เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 จากผลผลติที่เพิ่มขึน้  สง่ผลให้ในภาพรวมรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

  บริษัทมีต้นทนุรวมทัง้สิน้ 14,837 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมาร้อยละ 3 ซึง่มาจากปริมาณการขายน า้ตาลที่
เพิ่มขึน้ และคา่ใช้จ่ายคงที่ เช่น เงินเดือน คา่แรง และคา่เสือ่มราคา ท่ีปรับเพิ่มขึน้ 
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ในสว่นของรายได้อื่น ๆ 661 ล้านบาท บริษัทมีรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึน้ 214 ล้านบาท มาจากก าไรจากการท าอนพุนัธ์
ป้องกนัความเสีย่งจากราคาน า้ตาล และคา่ตอบแทนการผลติ ที่จะได้รับเนื่องจากราคาอ้อยเบือ้งต้นสงูกวา่ราคาอ้อยเบือ้ง
สดุท้าย 

 
สง่ผลให้บริษัทมีก าไรก่อนหกัคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้ 4,690 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

    
ในสว่นของคา่ใช้จ่ายขายและบริหาร    
(1) บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย  595 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากคา่ขนสง่ที่ลดลงจาก ราคาน า้มนั และ

คา่ใช้จ่ายในการฝากเก็บสนิค้าลดลง   
(2) บริษัท มีคา่ใช้จ่ายในการ บริหาร 864 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ ร้อยละ 19 ซึง่มาจากขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 

110 ล้านบาท    และมีคา่ใช้จ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหาร 197 ล้านบาทใกล้เคียงกบัเดิม 
(3) คา่ธรรมเนียมกองทนุ 1,157 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมาที่ 992 ล้านบาท มาจากปริมาณขาย

ภายในประเทศ (โควต้า ก) เพิ่มขึน้ 
 
 ท าให้บริษัทมีก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,877 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 
 
ในปี 2558 บริษัทมีต้นทนุทางการเงิน 849 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 และภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล  93 ล้าน

บาท หกัผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 134 ล้านบาท สง่ผลให้ก าไรสทุธิ ในสว่นของบริษัท  ลดลงร้อยละ 50 จากปีที่ผา่นมาที่ 1,626 
ล้านบาท ลดลงเป็น 815 ล้านบาทในปี 2558 
 
ตารางที่ 13.2 : แสดงงบก าไรขาดทุนรวมของบริษัท และบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
  

งบก าไรขาดทนุโดยสรุป 2558 2557 % 2556

ลา้นบาท เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 18,866         19,185         -2% 18,941         

ตน้ทนุจากการด าเนนิงาน (14,837)       (14,358)       3% (14,961)       

ก าไรข ัน้ตน้ 4,029           4,827           -17% 3,980           

รายไดอ้นื ๆ 661             447             48% 777             

ก าไรกอ่นหกัคา่ใชจ้า่ย 4,690          5,274          -11% 4,756          

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (595)            (623)            -4% (474)            

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (864)            (727)            19% (603)            

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร (197)            (193)            2% (182)            

คา่ธรรมเนยีมกองทนุ (1,157)         (992)            17% (1,033)         

ขาดทนุจากสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ -              -              -              

รวมคา่ใชจ้า่ย (2,813)         (2,534)         11% (2,292)         

ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 1,877          2,740          -31% 2,464          

ตน้ทนุทางการเงนิ (849)            (834)            2% (672)            

สว่นแบง่ก าไรบรษิทัรว่ม 14               (11)              (0)                

ภาษเีงนิได้ (93)              (109)            -15% (132)            

ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยและอืน่ ๆ (134)            (159)            16               

ก าไรสทุธิ 815             1,626          -50% 1,676          

ก าไรสทุธติอ่หุน้ 0.20            0.49            -58% 0.50            

อตัราก าไรข ัน้ตน้ 21.36% 25.16% 21.01%

อตัราก าไรสทุธิ 4.32% 8.48% 8.85%
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เมื่อพิจารณาในสว่นของโครงสร้างรายได้จากการด าเนินงานทัง้สิน้ 18,866 ล้านบาท  บริษัทมีรายได้จากการ
ขายน า้ตาลและกากน า้ตาล 13,263 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 71 ของรายได้ทัง้หมด   รายได้จากการขายเอทานอลและ
เบนซิน 2,510 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้ทัง้หมด รายได้จากการขายไฟฟ้า ที่ซึง่โรงไฟฟ้าของบริษัทจ าหนา่ย
ไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า จ านวน 1,011 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ5 รายได้จากการขายแป้ง
สาล ีน า้มนัปาล์ม และกระสอบ 1,059 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 รายได้ที่เหลอืจะเป็นรายได้จากการขายปุ๋ ย รายได้จาก
งานบริการ และรายได้อื่นๆ 
 
ตารางที่ 13.3 : โครงสร้างรายได้ของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรา้งรายไดจ้ากการด าเนนิงาน 2558 2557 % 2556

ลา้นบาท เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน

รายไดจ้ากการขายน า้ตาล 12,933        69% 13,154        69% -2% 12,408        66%

รายไดจ้ากการขายกากน า้ตาล 330             2% 190             1% 74% 30               0%

รายไดอ้ ืน่ ๆ จากขายน า้ตาล 113             1% 136             1% -17% 83               0%

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 1,011          5% 1,141          6% -11% 1,029          5%

รายไดจ้ากการขายเอทานอลและเบนซนิ 2,510          13% 2,391          12% 5% 2,344          12%

รายไดจ้ากการขายปุ๋ ย 17               0% 28               0% -38% 11               0%

รายไดจ้ากการขายขา้วสาล ีน า้มนั กระสอบ 1,059          6% 1,161          6% -9% 2,142          11%

รายไดจ้ากงานบรกิาร 488             3% 466             2% 5% 357             2%

รายไดอ้ ืน่ๆ จากการด าเนนิงาน 404             2% 518             3% -22% 538             3%

รวม 18,866        100% 19,185        100% -2% 18,941        100%

รายไดอ้ ืน่ ๆ

รายไดค้า่เชา่ 48               7% 47               10% 4% 53               7%

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า (Non-Firm) -              0% 43               10% -100% 35               5%

ก าไรจากขายสนิทรพัยแ์ละเงนิลงทนุ 1                 0% 16               4% -93% 39               5%

ก าไรจากตราสารอนพุนัธ์ 171             26% 57               13% 199% 246             32%

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น -              0% -              0% 0% 183             24%

รายไดอ้ ืน่ ๆ 441             67% 283             63% 56% 221             28%

รวม 661             100% 447             100% 48% 777             100%
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13.4) งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
 
ตารางที่ 13.4 : สรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 

ในปี 2558 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 40,176 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปี 2557 ที่ 40,134 ล้านบาท  หนีส้นิรวมลดลง
ร้อยละ 2 จาก 25,301 ล้านบาท ในปี 2557  เป็น 24,688 ล้านบาท จึงสง่ผลให้อตัราหนีส้นิตอ่ทนุลดลงจาก 1.71 เทา่ในปี 
2557 เป็น 1.59 เทา่ และอตัราหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุลดลงจาก 1.48 เทา่ในปี 2557 เป็น 1.45 เทา่  โดยรายการใน
ปี 2558 ที่เปลีย่นแปลงอยา่งมีสาระส าคญั เมื่อเทียบกบัปี 2557 มีดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) ลกูหนีก้ารค้า ลดลงร้อยละ 26 มาจากปีที่ผา่นมา 2557 ลกูค้ารับมอบสนิค้าลา่ช้า สง่ผลให้มีการฝากเก็บ

สนิค้าในโกดงัสนิค้า  สง่ผลให้ลกูหนีก้ารค้าในปี 2557 อยูใ่นระดบัท่ีสงู  อยา่งไรก็ตามในปี 2558 เมื่อเทียบกบัปี 2556 
ลกูหนีก้ารค้า ยงัคงอยูใ่นระดบัสงู เนื่องจากในปี 2558 คา่อ้อยขัน้ต้นสงูกวา่ขัน้สดุท้าย ท าให้กองทนุอ้อยและน า้ตาล
จะต้องมีการจ่ายชดเชยให้กบัโรงงานน า้ตาลในสว่นของคา่อ้อยที่จ่ายเกินและชดเชยคา่ตอบแทนการผลติ ซึง่ ณ 31 
ตลุาคม 2558 กองทนุยงัไมไ่ด้ช าระเงินดงักลา่ว 

(2) ลกูหนีช้าวไร่ที่เพิ่มขึน้ เนื่องจาก บริษัทมีการขยายก าลงัการหีบอ้อยเพิ่มขึน้ สง่ผลให้มีการปลอ่ยสนิเช่ือให้แก่
เกษตรกรเพื่อสง่เสริมการเพาะปลกูอ้อยมากขึน้   

(3)  เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่ชาวไร่ ลดลง เนื่องจากบริษัทรับซือ้เช็คลว่งหน้าน้อยลง 
(4)  สนิค้าคงเหลอื ปรับตวัลดลงร้อยละ 6 มาจากปริมาณน า้ตาลคงคลงั ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2557 
(5) หนีส้นิหมนุเวียนที่ลดลง แตห่นีส้นิไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้ มาจากการท่ีบริษัทลดหนีส้นิระยะสัน้ลง  และเพิ่ม

ปริมาณหนีส้นิระยะยาวเพิ่มขึน้ เพื่อให้อตัราสว่น Current Ratio อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 

งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 2558 2557 % 2556

ลา้นบาท เปลีย่นแปลง

เงนิสดและเงนิลงทนุระยะส ัน้ 294             256             15% 212             

ลกูหนีก้ารคา้ 1,226          1,657          -26% 881             

ลกูหนีช้าวไร่ 1,041          993             5% 696             

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แกช่าวไร่ 809             889             -9% 1,027          

ลกูหนีค้า่ออ้ยและคา่ตอบแทนการผลติ -              -              n/a -              

สนิคา้คงเหลอื 4,109          4,348          -6% 3,647          

ตน้ทนุการเพาะปลกูออ้ยรอตดับญัชี 518             543             -5% 480             

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 26,976        27,088        0% 25,138        

สนิทรพัยท์ ีไ่มไ่ดใ้ชด้ าเนนิงาน -              -              n/a -              

รวมสนิทรพัย์ 40,176        40,134        0% 36,017        

หนีส้นิหมนุเวยีน 9,156          14,322        -36% 13,466        

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 15,532        10,979        41% 8,848          

รวมหนีส้นิ 24,688        25,301        -2% 22,315        

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 15,488        14,833        4% 13,703        

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ 3.34            3.96            3.68            

อตัราสว่นหนีต้อ่ทนุ 1.59            1.71            1.63            

อตัราสว่นหนีส้นิทีม่ดีอกเบีย้ตอ่ทนุ 1.45            1.48            1.39            
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13.5) งบกระแสเงนิสด 
 
ตารางที่ 13.5 : แสดงงบกระแสเงนิสดของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 
 ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ย ได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน
สนิทรัพย์และหนีส้นิด าเนินงานเข้ามาทัง้สิน้ 3,135 ล้านบาท   ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 19 สบืเนื่องจากราคาขายน า้ตาล
เฉลีย่ลดลง เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา  สง่ผลให้ในปี 2557 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 1,392 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 จากปี 2556  
 

ในสว่นกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ บริษัทและบริษัทยอ่ย มีการจ่ายเงินจากกิจกรรมการลงทนุ  (สทุธิ) 
ทัง้หมด 931 ล้านบาท โดย  965 ล้านบาท เป็นการลงทนุในที่ดิน อาคาร เคร่ืองจกัร  (สทุธิ) ซึง่สว่นใหญ่เกิดจากการซอ่ม
บ ารุงปกติรายปี และการลงทนุทา่เรือตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย 

 
ในกิจกรรมการจดัหาเงิน  บริษัทและบริษัทยอ่ย จ่ายเงินสดสทุธิทัง้หมด 314 ล้านบาท ซึง่เป็นการคืนเงินกู้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 2558 2557 % 2556

(ลา้นบาท) เปลีย่นแปลง

ก าไร + คา่เสือ่ม + รายการ Non Cash 3,135          3,875          -19% 3,370          

เปลีย่นแปลงใน Working Capital (1,743)         (2,278)         (1,604)         

       from Operating Activitiesกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน 1,392          1,598          -13% 1,766          

ลงทนุในทีด่นิ อาคาร เครือ่งจกัร (สทุธ)ิ (965)            (2,650)         -64% (4,242)         

       from Investing Activitiesกระแสเงนิสดจากการลงทนุ (931)            (3,195)         -71% (6,294)         

       from Financing Activitiesกระแสเงนิสดจากการจดัหาเงนิ (314)            1,708          -118% 4,431          

เงนิสดเปลีย่นแปลง 31               57               (91)              

เงนิสดปลายงวด 287             256             199             

EBIT 1,877          2,740          -31% 2,464          

Depreciation 1,252          1,131          11% 950             

EBITDA 3,129          3,871          -19% 3,414          
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13.6) อัตราส่วนทางการเงนิ 
 
ตารางที่ 13.6 : แสดงอัตราส่วนทางการเงนิ เปรียบเทียบ3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 

จะเห็นได้วา่จากปี 2558 อตัราสว่นทางการเงิน ในสว่น ของ Liquidity ที่เป็นสว่นของ Current Ratio และ Acid 
Test Ratio ปรับตวัดีขึน้ สบืเนื่องจากบริษัทได้เปลีย่นแปลงโครงสร้างเงินกู้  โดยใช้เงินกู้ ระยะยาวเพิ่มขึน้ เนื่องจากที่ผา่นมา
บริษัทได้บริหารเงินโดยใช้วงเงินสนิเช่ือระยะสัน้มาหมนุเวียนในการลงทนุโครงการก่อน จากนัน้เมื่อถึงก าหนดระยะเวลา
ตามสญัญาเงินกู้ ระยะยาว ทางบริษัทจึงเปลีย่นมาใช้วงเงินสนิเช่ือระยะยาวแทน การกระท าดงักลา่วเป็นการบริหารเงิน
เพื่อลดภาระดอกเบีย้เงินกู้ลง แตท่ าให้อตัราสว่นทางการเงินในสว่นของ Current Ratio และ Acid Test Ratio ลดลง
เช่นกนั 

 
ส าหรับอตัราสว่นท่ีเก่ียวกบัหนีส้นิ   จะเห็นได้วา่ทัง้ D/E Ratio, IBD/E Ratio และ LTD to equity ลดลง สบืเนื่อง

จากการคืนเงินกู้  และบริษัทไมม่ีการใช้เงินลงทนุขนาดใหญ่  
 
ในสว่นของความสามารถในการท าก าไรจะเห็นได้วา่ ROE, ROA ปรับตวัลดลง จากผลประกอบการของปีนีท้ี่

ลดลง  
 

อตัราสว่นทางการเงนิ 2558 2557 2556

(ลา้นบาท)

Short term liquidity ratios

Current Ratio 0.88                 0.58                 0.47                 

       from Operating ActivitiesAcid Test Ratio 0.44                 0.27                 0.20                 

Collection period 48                    34                    25                    

Days of inventory 103                  100                  86                    

Capital Structure and Solvency ratios

D/E Ratio 1.59                 1.71                 1.63                 

IBD/E Ratio 1.45                 1.48                 1.39                 

       from Operating ActivitiesLTD to equity 0.96                 0.69                 0.58                 

Times interest earned 2.21                 3.28                 3.67                 

Return on Investment ratios

ROA 5% 7% 7%

       from Operating ActivitiesROE 5% 11% 12%

Operating performance ratios

Gross Profit Ratio 21% 25% 21%

       from Operating ActivitiesOperating Profits to sales 10% 14% 13%

Pretax profit to sales 6% 10% 9%

Net income to Sales 4% 8% 9%

Asset Utilization ratios

Sales to cash 69.43               84.38               77.60               

       from Operating ActivitiesSales to accounts receivables 7.54                 10.44               14.43               

Sales to inventory 4.5                   4.8                   5.3                   

Sales to fixed assets 0.6                   0.7                   0.8                   

Sales to total assets 0.5                   0.5                   0.6                   

Market Measures

P/E Ratio

       from Operating ActivitiesEarning Yield

Dividend Yield

Book Value per Share 3.34                 3.96                 3.68                 

Earning Per Share 0.20                 0.49                 0.50                 
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14. การวเิคราะห์ และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
    

โดยเมื่อพิจารณาก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัคา่ใช้จ่ายบริหาร ดอกเบีย้ และภาษี รายธุรกิจ จะเห็นได้วา่
ธุรกิจน า้ตาลในประเทศ มีก าไรลดลงร้อยละ 18   ธุรกิจไฟฟ้ามีก าไรลดลงร้อยละ 21 ธุรกิจเอทานอลและธุรกิจที่เก่ียวข้องมี
ก าไรลดลง ร้อยละ 10 และธุรกิจน า้ตาลตา่งประเทศ ในประเทศลาวและกมัพชูา มีผลประกอบการขาดทนุ ดงัแสดงใน
แผนภาพ โดยสาเหตหุลกัเกิดจาก 
 
แผนภาพ1 : ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัค่าใชจ่้ายบริหาร ดอกเบ้ีย และภาษี รายธุรกิจ 
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Daily SBc1 2/1/2558 - 24/12/2558 (NYC)

Cndl, SBc1, Trade Price

24/12/2558, 15.15, 15.20, 15.03, 15.06, -.10, (-.66%)

Price

USc
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ม.ค. 58 ก.พ. 58 ม.ีค. 58 เม.ย. 58 พ.ค. 58 ม.ิย. 58 ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58

ธุรกิจน า้ตาลในประเทศ 
 
แผนภาพ 2: ราคาน ้าตาลตลาดโลก เซนต์ต่อปอนด์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลประกอบการของธุรกิจน า้ตาลในปี 2558 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา เนื่องจากราคาน า้ตาลตลาดโลกปรับตวั

ลดลง ท าให้ราคาขายเฉลีย่น า้ตาลตา่งประเทศลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา ( โดยเมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา น า้ตาลรีไฟน์
และทรายขาว ราคาขายเฉลีย่ลดลงจาก 16,525 บาทตอ่ตนั เหลอื 13,793 บาทตอ่ตนั และน า้ตาลทรายดิบ ราคาขาย
เฉลีย่ลดลงจาก 13,189 บาทตอ่ตนั เหลอื 10,463 บาทตอ่ตนั) สาเหตทุี่ท าให้ราคาน า้ตาลปรับตวัลดลงคอ่นข้างมากในปี 
2558 มาจากคา่เงินของบราซิล (ซึง่เป็นผู้สง่ออกน า้ตาลรายใหญ่สดุของโลก) ออ่นคา่ลงร้อยละ 49 จาก 2.66 เรียลตอ่ดอล
ลา่ร์สหรัฐในปี 2557 เป็น 3.96 เรียลตอ่ดอลลา่ร์สหรัฐในปี 2558 (ตามแผนภาพ 3 แสดงอตัราแลกเปลีย่นเรียลตอ่ดอลลา่ร์
สหรัฐ) ท าให้เกิดการคาดการณ์วา่ โรงงานน า้ตาลในบราซิลจะน าอ้อยไปผลติเป็นน า้ตาลเพื่อสง่ออกมากขึน้ แทนที่จะผลติ
เป็นเอทานอลจ าหนา่ยในประเทศ  จึงเกิดแรงขายเก็งก าไรจากกองทนุ สง่ผลตอ่ให้ราคาน า้ตาลตลาดโลก ในช่วงคร่ึงปีหลงั
ของปี 2558 ราคาน า้ตาลได้ปรับตวัลดลงไปต ่าสดุที่ 10.13 เซนต์ตอ่ปอนด์ (ปัจจบุนัสบืเนื่องจากปี 2559 คาดวา่ปริมาณ
การผลติทัว่โลกจะน้อยกวา่การบริโภค ราคาน า้ตาลได้ปรับตวักลบัไปยืนอยูท่ี่ระดบั 15 เซนต์ตอ่ปอนด์) 
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Daily BRL= 1/1/2558 - 25/12/2558 (GMT)

Cndl, BRL=, Bid

25/12/2558, 3.9516, 3.9529, 3.9448, 3.9448, -.0067, (-.17%)
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แผนภาพ 3: แสดงอตัราแลกเปล่ียนเรียลต่อดอลล่าร์สหรัฐ 
 

 
 ถึงแม้วา่ราคาต้นทนุวตัถดุิบ (ราคาอ้อย) จะอยูภ่ายใต้ระบบแบง่ปันผลประโยชน์ 70:30  ซึง่เมื่อราคาน า้ตาล
ตลาดโลกปรับตวัลดลง  ต้นทนุวตัถดุิบจะปรับตวัลดลงตาม  อยา่งไรก็ตาม  ต้นทนุคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ในกระบวนการผลติ 
ไมไ่ด้ปรับตวัลดลงตามสดัสว่น สง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นลดลง  และท าให้ผลประกอบการธรุกิจน า้ตาลในประเทศ ในปี 
2558 ปรับตวัลดลง เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 
 
ธุรกิจน า้ตาลตา่งประเทศ (ลาวและกมัพชูา) 
 
 ผลประกอบการลดลง สบืเนื่องจากราคาน า้ตาลตลาดโลกปรับตวัลดลง  แตต้่นทนุวตัถดุิบ อ้อยซึง่สว่นใหญ่จะ
เป็นอ้อยที่บริษัทเพาะปลกูเอง  และการเพาะปลกูอ้อยจะเป็นการลงทนุคา่ใช้จ่ายลว่งหน้า 1 ปี (อายอุ้อยเข้าหีบ 12 –  14 
เดือน) ดงันัน้เมื่อราคาน า้ตาลตลาดโลกปี 2558 ปรับตวัลดลงสง่ผลให้ต้นทนุการผลติที่บนัทกึไว้สงูกวา่ราคาขาย ท าให้
ธุรกิจน า้ตาลตา่งประเทศ (ลาวและกมัพชูา) มีผลประกอบการขาดทนุ 
 
ธุรกิจไฟฟ้า 

 
ในสว่นของธุรกิจไฟฟ้า ผลประกอบการลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา เนื่องจาก 
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(1) ในไตรมาส 4 โรงไฟฟ้าที่บอ่พลอย จงัหวดักาญจนบรีุ มีการซอ่มแซมใหญ่ ท าให้หยดุจ าหนา่ยพลงังาน เป็น
ระยะเวลา 2 เดือน สง่ผลให้ปริมาณการขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าลดลงจาก 324,099  MW-hr  ปี 2557 เหลอื  300,292  
MW-hr  ปี 2558 ท าให้รายได้จากการขายลดลง และต้นทนุตอ่หนว่ยเพิ่มขึน้จากการซอ่มแซม ต้นทนุเชือ้เพลงิ และ
คา่ใช้จ่ายคงที่   

  
(2) โรงไฟฟ้าที่น า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ได้ด าเนินการกิจการครบ 8 ปี ซึง่ปี 2558 เป็นปีที่ครบอายกุารได้รับ

สง่เสริมทางด้านภาษี (BOI) 
   
(3) ราคาไฟฟ้าที่ขายให้กบัการไฟฟ้าเฉลีย่ตอ่หนว่ยปรับตวัลดลง จาก 3,520 บาท/MW-hr ในปี 2557 เป็น 3,368 

บาท/MW-hr ในปี 2558 
 
ธุรกิจเอทานอล และธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
 
 ผลประกอบการธุรกิจเอทานอลลดลง เนื่องจากปริมาณการผลติลดลง และต้นทนุตอ่หน่ วยที่สงูขึน้จาก ต้นทนุ
กากน า้ตาล และคา่บริหารจดัการน า้สา่ (น า้เสยีจากกระบวนการผลติ) ถึงแม้วา่ปริมาณการขายจะเพิ่มขึน้จาก 91.61 ล้าน
ลติร เป็น 97.12 ล้านลติร 
 

ดงันัน้ในภาพรวม เมื่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2558 บริษัทมีผลก าไรสทุธิ 815 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50 
เมื่อเทียบกบัผลประกอบการงวดเดียวกนัของปีที่ผา่นมาที่  1,626 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาในสว่นของ EBITDA แล้ว 
บริษัทมี EBITDA ที่ 3,129 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา ท่ี 3,872 ล้านบาท 
 
ตารางที่ 14.1 : ยอดขายน ้าตาล เอทานอล(ไม่รวมเบนซิน) และไฟฟ้า 
 

 
 

ส าหรับแนวโน้มของธุรกิจในปี 2559 นัน้  บริษัทคาดวา่ ผลการด าเนินงานในธุรกิจน า้ตาลจะ ปรับตวัดีขึน้   
เนื่องจากราคาขายน า้ตาลในตลาดโลก มีแนวโน้มปรับตวัสงูขึน้เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา สบืเนื่องจากความกงัวลด้านสภาพ
อากาศที่แปรปรวนสง่ผลตอ่ปริมาณการผลติ นอกจากนี เ้ศรษฐกิจโลกที่ผนัผวน อาจสง่ผลตอ่ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ รวมทัง้
น า้ตาล อยา่งไรก็ตามการปรับตวัลดลงของน า้ตาล สว่นหนึง่ได้ถกูชดเชยจากคา่เงินบาทท่ีออ่นตวัลงเมื่อเทียบ USD  ใน
สว่นธุรกิจไฟฟ้า และเอทานอล บริษัทคาดวา่ผลการด าเนินงานจะทรงตวั เนื่องจากผลกระทบจากอากาศที่แห้งแ ล้งอาจ
สง่ผลตอ่ปริมาณอ้อยเข้าหีบของประเทศไทยในปี 2559 อยา่งไรก็ดีในสว่นของ บริษัท เนื่องจากก าลงัหีบตอ่วนัท่ีสงูขึน้จะ
ช่วยให้อ้อยเข้าหีบใกล้เคียงกบัปีที่ผา่นมา และมีวตัถดุิบกากอ้อย และ กากน า้ตาล ใกล้เคียงกบัปีที่ผา่นมาเช่นเดียวกนั 
 

ยอดขายและราคาขาย

ปรมิาณ ราคาเฉลีย่ จ านวนเงนิ ปรมิาณ ราคาเฉลีย่ จ านวนเงนิ ปรมิาณ ราคาเฉลีย่ จ านวนเงนิ

หนว่ย บาทตอ่หนว่ย ลา้นบาท หนว่ย บาทตอ่หนว่ย ลา้นบาท หนว่ย บาทตอ่หนว่ย ลา้นบาท

น า้ตาล 923,267     14,008          12,933      836,701     15,721          13,154      720,318     17,226          12,408      

เอทานอล (1,000 ลติร) 97,117       25.71            2,497        91,607       25.92            2,374        104,651     22.25            2,328        

ไฟฟ้า 300,292     3,368            1,011        324,099     3,520            1,141        301,136     3,416            1,029        

ห า  ห   : น  า าล หน   :   น  าคา: บาท     น   ทาน ล หน   : 1,000 ล      าคา: บาท   ล         ้า หน   : MW-hr  าคา: บาท    MW-hr

2558 2557 2556
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ด ารงต าแหนง่บริหารสงูสดุในสายงานบญัชี  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่  ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง
ครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั   นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรอง
วา่ 
 

1. งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี  ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน  และ กระแสเงินสดข องบริษัทและบริษัทยอ่ย
แล้ว  

 
2. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูใน

สว่นท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิ
ตามระบบดงักลา่ว 

 
3. ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การจดัให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตาม

ระบบดงักลา่ว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 ตอ่ผู้สอบ
บญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบ
การควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย 

 
ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้า

ได้มอบหมายให้ นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือ
ของ นายชลชั  ชินธรรมมิตร์  ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่ว
ข้างต้น 

 
              ช่ือ - นามสกลุ           ต าแหนง่                          ลายมือช่ือ 
 

1. นายจ ารูญ  ชินธรรมมิตร์ ประธานกรรมการบริหาร  ................................... 
 
2. นายประภาส  ชตุิมาวรพนัธ์ กรรมการบริหาร   ................................... 
 
3. นายพรศิลป์  แต้มศิริชยั กรรมการบริหาร   ...................................  
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              ช่ือ - นามสกลุ           ต าแหนง่                          ลายมือช่ือ 
 
 
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  ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ กรรมการบริหาร   ............................... ... 
 
12. นายธชัพงษ์  ภากรศิริวงศ์ กรรมการบริหาร   ...............................  

 

         ช่ือ นามสกลุ                    ต าแหนง่             ลายมือช่ือ 

 

ผู้ รับมอบอ านาจ      นายชลชั   ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร .............................  
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ข้าพเจ้ าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะ
กรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไมม่ีเหตอุนัควรสงสยัวา่ข้อมลูดงักลา่วไมถ่กูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือขาด
ข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั  

 
ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไมม่ีเหตอุนั

ควรสงสยัวา่ ข้อมลูดงักลา่วไมถ่กูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 
ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้  นายชลชั  ชินธรรมมิตร์  เป็นผู้ลงลายมือช่ื อก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ี
ลายมือช่ือของ  นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ ก ากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักลา่วข้างต้น 
  
                      ช่ือ - นามสกลุ           ต าแหนง่                          ลายมือช่ือ 
  
1. นายมน ู เลยีวไพโรจน์ ประธานกรรมการ   ................................... 
 
2. นายสมชาติ  ชินธรรมมิตร์ กรรมการ    ................................... 
 
3. นายชาตรี  ชินธรรมมิตร์ กรรมการ    ................................... 
 
4. นายประมลู  วิเชียรสนิธุ์ กรรมการอิสระ   ................................... 
 
5. พล.ต.อ. บญุเพ็ญ  บ าเพ็ญบญุ กรรมการอิสระ   ................................... 
 
6. นายสทิธิ  ลลีะเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ   ................................... 
 
7. นายการุณ  กิตติสถาพร กรรมการ อิสระ   ................................... 
 
8. นายวรภทัร  โตธนะเกษม กรรมการ อิสระ   ................................... 
 
9. นางสาวนงลกัษณ์ พินยันิติศาสตร์ กรรมการ อิสระ   ................................... 

 

          ช่ือ นามสกลุ           ต าแหนง่             ลายมือช่ือ 

 

ผู้ รับมอบอ านาจ      นายชลชั   ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร .................................  
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  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท 
 

ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง /วนัที่
ไดร้บัแต่งตัง้ 

 

อาย ุ 
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่น
การถอื
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

1. นายมนู  เลยีวไพโรจน์ 
- ประธานกรรมการบรษิทั 
 
 
 
(แต่งตัง้ 15 ตุลาคม 
2547) 
 
 
 
 
 

72 - ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ (เกยีรตนิิยมด)ี 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปรญิญาโท M.Sc. (Econ.)  
University of Kentucky, USA 
- ปรญิญาเอก บรหิารธรุกจิดษุฎบีณัฑติ
กติตมิศกัดิ ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- วฒุบิตัร การพฒันาอุตสาหกรรม  
ศูนยอ์บรมนาโงยา ประเทศญี่ปุน่ 
- 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 

ด ารงต าแหน่งในบริษทัจด
ทะเบยีน 
ประธานกรรมการ 
ด ารงต าแหน่งอื่น (ทีไ่มใ่ช่
บรษิทัจดทะเบยีน 
ประธานกรรมการ 
 
 
ด ารงต าแหน่งในองคก์รอื่น 
ปลดักระทรวง 
ประธานกรรมการ 
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่น 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และ 
 
 
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง  
และขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
 
 
บรษิทั ทเีอม็ซ ีจ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั เออารไ์อพ ีจ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั โพลเีพลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ยบูลิลี ่เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 
(ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโ์ปร์) 
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่น
การถอื
หุน้ใน
บรษิทั 
(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและผูบ้รหิาร 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

2. นายจ ารญู ชนิธรรมมติร์ 
- ประธานกรรมการบรหิาร 
- ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 (กรรมการผู้มอี านาจลงนาม) 
 
 (แต่งตัง้ 26 กุมภาพนัธ ์
2547) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) 
บรหิารธรุกจิบณัฑิต 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที ่17/2004 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 
- หลกัสตูร Chairman 2000 รุน่ที ่
10/2004   
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) 
 
 

1.987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เป็นน้องเขยของนาย
ประภาส ชุตมิาวรพนัธ์ 
- เป็นน้องเขยของนาย      
พรศลิป์ แตม้ศริชิยั 
- เป็นน้องของนางอนิทิ
รา สขุะนินทร์ 
- เป็นพีข่องนายสมชาย 
ชนิธรรมมติร ์
- เป็นพีข่องนางสาวดวง
แข ชนิธรรมมติร์ 
- เป็นพีข่องนางสาว
ดวงดาว ชนิธรรมมติร์ 
- 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 – ม.ีค.2558 

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ด ารงต าแหน่งอื่น (ทีไ่มใ่ช่บรษิทั
จดทะเบยีน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
บรษิทั แชมเป้ียน เฟอรเ์มนเตชัน่  จ ากดั 
บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเตท จ ากดั 
บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จ ากดั 
บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั                         
บรษิทั ไทยชูการ ์มลิเลอร ์จ ากดั 
บรษิทั ราชาชูรส จ ากดั 
บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จ ากดั 
บรษิทั เค.เอส.แอล.เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 
บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
บรษิทัเคเอสแอลแมททเีรยีลซพัพลายส ์จ ากดั 
บรษิทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จ ากดั 
บรษิทั จนัทบุร ีสตารช์ จ ากดั 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม.ล.จารวุฒันา ชนิธรรมมติร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.197 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภรรยา 

2549 – ปจัจบุนั 
2549 – ปจัจบุนั 
2549 – ปจัจบุนั 
2552 – ปจัจบุนั 
 
 
2547 – ปจัจบุนั 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
ด ารงต าแหน่งในองคก์รอื่น 
กรรมการ 
 
 
                 
 
 

บรษิทั น ้าตาลเกาะกง จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั  
บรษิทั เคเอสแอล อะโกรแอนด์เทรดดิง้ จ ากดั 
บรษิทั ราชาโซล่าร ์แมททเีรยีล จ ากดั 
 
 
กลุ่มอุตสาหกรรมน ้าตาล  
สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4   
 

 
ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร   

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

3. นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ ์
- กรรมการบรษิทั 
และกรรมการบรหิาร 
- 01 
 
 
 
(กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 
 
(แต่งตัง้ 26 กุมภาพนัธ์ 2547) 
 
 
 
 
 
 
นางสมุติรา ชุตมิาวรพนัธ ์

77 - มธัยมศกึษาปีที ่6 สายสามญั 
โรงเรยีนประจ าจงัหวดัชลบุร ี
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที ่17/2004 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)  
 
 

0.544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.489 

พีเ่ขยของ
ประธานเจา้หน้าที่

บรหิารฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รรยา 

 
2547 – ปจัจบุนั 
 
 

 
 
2519 – ปจัจบุนั 
2519 – ปจัจบุนั 
2519 – ปจัจบุนั 
2519 – 31 ต.ค.58 
2519 – 31 ต.ค.58 
2519 – 31 ต.ค.58 
2546- ปจัจบุนั 
2539 – ปจัจบุนั 
 
 
 
2543 - ปจัจบุนั 
 
2543 - ปจัจบุนั 
 

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
 

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น 
(ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน
อื่น 
 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 

 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 
 
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จ ากดั 
 

 
 
 
บรษิทั ไทยชูการเ์ทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั ทเีอสฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5   
 

 
ช่ือ-สกลุ/ ต ำแหน่ง  
/วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 

 
อำย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ  

 

สดัส่วนกำร
ถือหุ้นใน
บริษัท (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 
 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

4. นายพรศลิป์   แตม้ศริชิยั 
 - กรรมการบรษิทั  
 - กรรมการบรหิาร 
 - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส -สายงานผลติและเทคนิค 
    
 
(กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 
 
 
(แต่งตัง้ 26 กุมภาพนัธ ์2547) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

นางมนทนฐั แตม้ศริชิยั 

71 - 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) รุน่ที ่18/2004 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)  
- หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุน่ที ่50/2004 
 

0.666 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.696 

พีเ่ขยของประธาน 
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 
 

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
กรรมการและรอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น
(ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน 
กรรมการและรอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่น 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จก. 
บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั  
บรษิทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั  
บรษิทั เกาะกงการเกษตร จ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลเกาะกง จ ากดั 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

บรษิทั สหมติรเครื่องกล จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั สหมติรเครื่องกล จ ากดั (มหาชน) 
 
 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6   
 

 

ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ 
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

5. นายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์
- กรรมการบรษิทั  
กรรมการบรหิาร 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 (แต่งตัง้ 26 กุมภาพนัธ์ 2547) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด.ญ.ณฐมณฐ ์ชนิธรรมมติร ์
 

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

2.182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.399 

น้องชายขอประธาน 
เจา้หน้าที่ 
บรหิารฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุตรยงัไมบ่รรลุนิติ
ภาวะ 
 

 
 
2547 - ปจัจบุนั 
 
 
 
 

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

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
กรรมการและผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น 
(ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการและผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่น 
กรรมการ 

 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
บรษิทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จ ากดั 
บรษิทั แชมเป้ียน เฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
บรษิทั ราชาชูรส จ ากดั 
บรษิทั เคเอสแอล.อะโกรแอนดเ์ทรดดิง้
จ ากดั 
 
 
บรษิทั ไทยชูการเ์ทอรม์เิน้ิล จ ากดั 
(มหาชน)  
 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 
อาย ุ 
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

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

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

2.260 น้องสาวของ
ประธาน 
เจา้หน้าที่ 
บรหิารฯ 

 
 
 
2547 - ปจัจบุนั 
 
 
 
 
2547 - ปจัจบุนั 
 
 
 
 
 
2548 - ปจัจบุนั 

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
 
กรรมการและผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น  
(ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการและผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่น 
 
กรรมการ 

 
 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
 
 
 
บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

อาย ุ 
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการถอื
หุน้ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

7. นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร ์
- กรรมการบรษิทั และ 
  กรรมการบรหิาร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ -  
  สายงานทรพัยากรบุคคล 
- กรรมการสรรหาและพจิารณา 
  คา่ตอบแทน 
 
(กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 
 
(แต่งตัง้ 26 กุมภาพนัธ ์2547) 

57 - ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ คณะ
เศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธรุกจิ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-  Bachelor of Science, 
Computer Information System, 
Western Michigan University, 
USA. 
- Master of Science, Agricultural 
Economics, University of 
Saskatchewan, Canada 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที ่17/2004 
-หลกัสตูร Director Certification 
Program (DCP) รุน่ 71/2006 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)  
 

2.258 น้องสาวของ 
ประธาน
เจา้หน้าที่ 
บรหิารฯ 

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

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
กรรมการและผช.กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น (ที่
ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการและผูช้่วยกรรมการ 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่น 
กรรมการ 

 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั  
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จ ากดั 
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 
บรษิทั เคเอสแอล.อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
 
 
บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

8. นายธชัพงษ ์ ภากรศริวิงศ ์
- กรรมการบรษิทั 
และกรรมการบรหิาร 
 
 
(แต่งตัง้ 26 กุมภาพนัธ์ 2547) 

67 - วฒุบิตัรการเงนิเพื่อการบรหิาร 
คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program (DAP) รุน่ที ่21/2004 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD)  
 

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

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
กรรมการ 
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น (ที่
ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการ 
 
 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
กรรมการ 
 

 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
บรษิทั เกาะกงการเกษตร จ ากดั 
บรษิทั เกาะกงการเกษตร จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลเกาะกง จ ากดั 
บรษิทั เคเอสแอล ชูการโ์ฮลดิง้ จ ากดั 
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

9.นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธิ ์
- กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 
 
 
(แตง่ตัง้ 26 กุมภาพนัธ์ 2547) 
 
 
 
 
 
 
 
นางรตันา ชุณหโรจน์ฤทธิ ์

75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 

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

0.309 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.113 

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 

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
กรรมการบรหิาร/ผช.กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
เลขานุการบรษิทั 
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น (ที่
ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการ 

 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
บรษิทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จ ากดั 
บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 
บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั 
บรษิทั เคเอสแอล ชูการโ์ฮลดิง้ จ ากดั 
 

ตดัออก 
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

10. นายชาตร ี ชนิธรรมมติร ์
- กรรมการบรษิทั 
 
 (กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร) 
 
 
(แต่งตัง้ 26 กุมภาพนัธ์ 2547) 

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

1.303 หลานของ 
ประธาน 
เจา้หน้าที่ 
บรหิารฯ 

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

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน 
 
กรรมการ 
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น (ทีไ่มใ่ช่
บรษิทัจดทะเบยีน) 
 
กรรมการ 
 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
พฒันาระบบงานธรุกจิ 
เจา้หน้าทีร่ะบบสารสนเทศ 
  

 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
บรษิทั เคเอสแอล ไอท ีเซน็เตอร ์จ ากดั 
 
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการถอื
หุน้ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวั 

ระหวา่งกรรมการ
และผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

11.นายชลชั   ชนิธรรมมติร์ 
- กรรมการบรษิทั และ 
 กรรมการบรหิาร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – 
สายงานพฒันาธรุกจิ 
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
 (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 
 
 
(แต่งตัง้ 26 กุมภาพนัธ์ 2547) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

0.981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลานของ 
ประธาน 
เจา้หน้าที่ 
บรหิารฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2547 – พ.ย. 2555 
 
2547 - ปจัจบุนั 
 
 
 
 
 

2537 - พ.ย. 2555 
 
 
2537 - ปจัจบุนั 
 
 
2546 - ปจัจบุนั 
2546 - ปจัจบุนั 
2546 - ปจัจบุนั 
2549 - ปจัจบุนั 
2549 – ปจัจบุนั 
2545 – ปจัจบุนั 

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
 
กรรมการ และผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น  
(ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการและผูช้่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
 
กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 
  
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
บรษิทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จ ากดั 
บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 
บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั  
บรษิทั เค เอส แอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 
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ด.ช.ชยพทัธ ์ชนิธรรมมติร์ 
 
ด.ช.ชชัพรี ์ชนิธรรมมติร์ 
 
ด.ญ.ชลพมิพ ์ชนิธรรมมติร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.251 
 
0.251 
 
0.008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
บุตรยงัไมบ่รรลุนิติ
ภาวะ 
บุตรยงัไมบ่รรลุนิติ
ภาวะ 
บุตรยงัไมบ่รรลุนิติ
ภาวะ 

2539 - ปจัจบุนั 
2540 – ปจัจบุนั 
 
 
2546 – ปจัจบุนั 
 
 
2550 – ปจัจบุนั 
2544 – ปจัจบุนั 
 
 
 
 
ก.ค.50 –ปจัจบุนั 
 
2550 - ปจัจบุนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
 
ด ารงต าแหน่งในองคก์รอื่น 
กรรมการ 
 
 
เลขาธกิาร 
กรรมการ 
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่น 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

บรษิทั เค เอส แอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จ ากดั 
 
 
คณะกรรมการน ้าตาลทราย ภายใต้
คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ออ้ยและน ้าตาลทราย 
ปี 2527 
สมาคมผูผ้ลติน ้าตาลไทยและชวีพลงังานไทย 
บรษิทั ไทยชูการม์ลิเลอร ์จ ากดั 
 
 
 
 
บรษิทั ไทยชูการเ์ทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัยอ่ย   
บรษิทั ทเีอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

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

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

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

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัไมจ่ด
ทะเบยีน 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
 
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และรองกรรมการ
ผูจ้ดัการ 
รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลเกาะกง จ ากดั 
บรษิทั เค เอส แอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
บรษิทั แชมเป้ียน เฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
บรษิทั เค เอส แอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 
บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จ ากดั 
บรษิทั ราชาชูรส จ ากดั 
 
บรษิทั ราชาปอรซ์เลน จ ากดั 
บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั 
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2547- ม.ีค.2558 
2551- ม.ีค.2558 
2545 – ปจัจบุนั 
2553 - ปจัจบุนั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 

บรษิทั จนัทบุร ีสตารท์ จ ากดั 
บรษิทั จนัทบุร ีสตารท์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั  
บรษิทั ราชาโปรดกัส ์จ ากดั 
บรษิทั ราชาโซล่า แมททเีรยีล จ ากดั 
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

13. นายธวทัชยั  โรจนะโชตกุิล 
- กรรมการบรษิทั และ 
  กรรมการบรหิาร 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
   อาวโุส – สายงานบรหิาร 
   และส านกังาน 
 
 (แต่งตัง้ 26 กุมภาพนัธ์ 2547) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางกรกช โรจนะโชตกุิล 

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

1.268        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.404 

-ไมม่-ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภรรยา 

 
 
 

2547 – ปจัจบุนั 
 
 

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

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
 

กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
 

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น (ที่
ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการและรองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและรองกรรมการ 
ผูจ้ดัการ 
กรรมการ 

 
 
 

บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 
 
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั  
บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 
บรษิทั เค เอส แอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 
บรษิทั แชมเป้ียน เฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
บรษิทั เค เอส แอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 
บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จ ากดั 
บรษิทั ราชาชูรส จ ากดั 
 
บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั 
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

14.นายสมชาต ิ ชนิธรรมมติร ์
- กรรมการบรษิทั 
- กรรมการสรรหาและ   
  พจิารณาคา่ตอบแทน 
 
(กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร) 
 
(แต่งตัง้ 26 กุมภาพนัธ ์ 2547) 

57 - ปรญิญาตร ี วศิวกรรมศาสตร ์
สาขาเครื่องกล 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุร ี
 - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สาขา
การตลาด  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- 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)  
 

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

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น (ทีไ่มใ่ช่
บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน
อื่น 
กรรมการอสิระ 

 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
  
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
 
 
 
บรษิทั หลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน 
 (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

15.นายประมลู  วเิชยีรสนิธุ ์
- กรรมการอสิระ 
- ประธานกรรมการสรรหา 
และพจิารณาคา่ตอบแทน 
 
 
(แต่งตัง้ 26 กุมภาพนัธ์ 2547) 

85 - ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูรนกับรหิารชัน้สงู รุน่ที ่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 

o  

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา 
และพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

ด ารงต าแหน่งในองคก์รอื่น(ที่
ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
ผูท้รงคณุวฒุทิางกฎหมาย 
ทีป่รกึษาประธาน 
ศาลรฐัธรรมนูญ 
เลขานุการประธาน 
ศาลรฐัธรรมนูญ 
เลขานุการตุลาการ 
ศาลรฐัธรรมนูญ 
ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษดา้น
กฎหมายภาษสีรรพากร 
อนุกรรมการ ปปช. 

 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 
 
กรงุเทพมหานคร 
ศาลรฐัธรรมนูญ 
 
ศาลรฐัธรรมนูญ 
 
ศาลรฐัธรรมนูญ 
 
กรมสรรพากร 
 
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามผูทุ้จรติและ
ประพฤตมิชิอบฯ 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 19   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการถอื
หุน้ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

16. พล.ต.อ.บุญเพญ็ บ าเพญ็บุญ 
 - กรรมการอสิระ 
- ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
  ความเสยีง 
- กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
 
(แต่งตัง้ 26 กุมภาพนัธ์ 2547) 
 

70 - ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
- ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตร ์
โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ 
- ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปอ. รุน่ 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 

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
 
ด ารงต าแหน่งในองคก์รอื่น 
รองผูบ้ญัชาการต ารวจแหง่ชาติ 
กรรมการขา้ราชการต ารวจ
(ก.ตร.) 
กรรมการกฤษฎกีา 
 

 
 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ
 
 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 

 
 
 
 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 20   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

17. นายสทิธ ิ ลลีะเกษมฤกษ ์
 - กรรมการอสิระ 
- กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- ประธานคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ 
 
(แต่งตัง้ 26 กุมภาพนัธ์ 2547) 

62 - 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 
 
 
 

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่น 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสาย
สนบัสนุน  
รองประธานกรรมการ 
กรรมการสรรหาและกรรมการ
พจิารณาคา่ตอบแทน 
รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 
 
 

 
 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 21   
 

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

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น  
(ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

 
 
บรษิทั คอนตเินนตลั ซติี ้จ ากดั 
บรษิทั บา้นสขุสบาย จ ากดั 
บรษิทั เอน็ เค. เอน็เนอรย์ี ่คอนเซอรเ์วชัน่ 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีพร๊อพเพอรต์ี ้แมนเนจ
เมนท ์จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 22   
 

 
ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

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

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

0.578 พีส่าวของ 
ประธาน 
เจา้หน้าที ่
บรหิารฯ 

 
2547 – 2553 
 
2553 – ปจัจบุนั 
 
 
 
 
 

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

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-สาย
งานพฒันาธรุกจิ 
กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่อาวโุส-สายงานพฒันาธรุกจิ 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีน
อื่น 
กรรมการ 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น 
(ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
 
 
 
 

กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่อาวโุส 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 

บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั  
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  
บรษิทั แชมเป้ียน เฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
บรษิทั ราชาชูรส จ ากดั 
บรษิทั เค เอส แอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 
บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ 
จ ากดั 
บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 

 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 23   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

19. นายการณุ  กติตสิถาพร 
- กรรมการอสิระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
- กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
 
 
(แต่งตัง้ 26 กุมภาพนัธ ์2553) 
 

68 
 

- 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  
 

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 – ม.ีค.2558 
 
เม.ย. 2558 – ปจัจบุนั 
 
2554 – ปจัจบุนั 

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
กรรมการอสิระ  
 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่น 
กรรมการอสิระและประธาน 
กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการอสิระ /กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน  
ประธานกรรมการสรรหาและ 
ก าหนดาคา่ตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)  
 
 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 24   
 

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

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

กรรมการตรวจสอบ 
 
การด ารงต าแหน่งในองคก์รอื่น 
(ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
ปลดักระทรวงพาณิชย ์
กรรมการ 
ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการ 
 
 
 

บรษิทั สหมติรเครื่องกล จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
กระทรวงพาณิชย ์
คณะกรรมการกฤษฎกีา 
ศูนยส์ง่เสรมิศลิปาชพีระหวา่งประเทศ  
คณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการ
ประกอบธรุกจิประกนัภยั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 25   
 

 
 

 
ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

20. นายวรภทัร  โตธนะเกษม 
 -กรรมการอสิระ 
  -กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  -กรรมการตรวจสอบ 
  -ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ  
 
 
 
(แต่งตัง้ 26 กุมภาพนัธ ์2553) 
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- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์  
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยมดมีาก) 
เศรษฐศาสตร ์
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
- 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 
เพิม่เตมิ   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 
 

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
กรรมการอสิระ    
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูล
กจิการ 
 

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่น  
ประธานกรรมการ และ 
กรรมการอสิระ 
ทีป่รกึษาบรหิาร 
กรรมการ 
 
ด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น (ที่
ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 
 
บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั อมตะคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครฐั 
(สพร.) 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 26   
 

 
 

ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

21.  นางสาวนงลกัษณ์  พนิยันิต ิ       
ศาสตร ์
     -  กรรมการอสิระ 
     -  กรรมการตรวจสอบ 
      -   กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
 
 
 
 
 (แต่งตัง้ 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) รุน่ที ่4 
- หลกัสตูร Director Certification 
Program    (DCP) รุ่นที ่71  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ 
บรษิทัไทย  (IOD) 
- หลกัสตูรส าหรบัผูบ้รหิาร 
Harvard University,สหรฐัอเมรกิา 
- หลกัสตูรส าหรบัผูบ้รหิาร 
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 
  
 
 

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่น 
กรรมการอสิระและประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้น
การตลาด 
กรรมการบรหิาร  

 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
ธนาคารออมสนิ 
 
บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 
บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากัด 
บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 27   
 

 
 

 
ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง  
/วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา  

 

สดัสว่นการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 
บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

22 .นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
(สายงานบญัชแีละการเงนิ) 
 
 
 (แต่งตัง้ 1 พฤศจกิายน 2555) 
 
 
 
 
 
 

43 
 

- ปรญิญาตร ี วศิวกรรมศาสตร ์
สาขาไฟฟ้า 
  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ  
  ปรญิญาโท วศิวกรรมอุตสาหการ 
  University of Tennessee,  
  Knoxville, USA 
- ปรญิญาโท ศลิปศาสตร ์ 
สาขากฎหมายธรุกจิ 
  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์ 
  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Director Accreditation Program 
  (DAP รุน่ที ่37/2005) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) 
- CFA Charterholder,  Association for 
Investment Management and 
Research (AIMR) 
 

  2.616 เป็นบุตรของ 
นายประภาส 
ชุตมิาวรพนัธ์ 

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

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(งานบญัชแีละการเงนิ) 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(งานบญัชแีละการเงนิ) 
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่น 
กรรมการบรหิาร / กรรมการ 
สรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
กรรมการบรหิาร 
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น  
(ทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน) 
กรรมการ 
 
กรรมการ 

 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั(มหาชน) 
และบรษิทัยอ่ย   
 
 
 
 
 
 
บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั 
(มหาชน) 
 
บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั เค.เอส.แอล. เรยีลเอสเทต จ ากดั 
 
บรษิทั ขอนแก่นแอลกอฮอล จ ากดั 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 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 น ้าตาลเกาะกง จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขต จ ากดั  
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์
จ ากดั 
บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั 
บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั 
บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั 
บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จ ากัด 
บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 29   
 

 

ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง/ วนัทีไ่ดร้บั
การแต่งตัง้ 

 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ  5  ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

23. นายธรีะ สงวนดกุีล 
 
-รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และผอ.กลุ่มโรงงานภาค
ตะวนัตก  
 
 
 
(แต่งตัง้ 1 พฤศจกิายน 2555) 
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ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
-ปรญิญาโท  วศิวกรรมศาสตร ์ 
สาขาวศิวกรรมเคมี 
University of Wisconsin, Madison, 
USA    
-ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ ส าหรบั
ผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  0.038 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไมม่ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
และผอ.กลุ่มโรงงานภาค
ตะวนัตก  
-ผอ.กลุ่มโรงงานภาคตะวนัตก 
 
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
 
 
 
 

 
 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บรษิทั  ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จ ากดั 
บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์
จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลเกาะกง จ ากดั 
บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขต จ ากัด 
 
 
 
 



บริษัท น ำ้ตำลขอนแก่น จ ำกดั (มหำชน)         แบบ 56 - 1 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 30   
 

ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง/ วนัทีไ่ดร้บั
การแต่งตัง้ 

 

 
อาย ุ
(ปี) 

 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

 

สดัสว่น
การถอืหุน้
ในบรษิทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั 

ระหวา่ง
กรรมการและ
ผูบ้รหิาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ  5  ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/ 

บรษิทั/ประเภทธรุกจิ 

24. นายธชัชยั ศุภผลศริิ 
 
-รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ส านกัเลขานุการบรษิทัและ 
กฎหมาย 
 
-เลขานุการบรษิทั 
 
 
(แต่งตัง้ 28 มนีาคม 2557) 

58 - ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) 
นิตศิาสตร ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- เนตบิณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษา
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 
 

ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีน 
 
-รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ส านกัเลขานุการบรษิทัและ
กฎหมาย 

-เลขานุการบรษิทั  
 
ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่น 
 
SVP ฝา่ยกฎหมาย  
 
 

 
 
 
บรษิทั น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 

 



บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)             แบบ 56 - 1 

 

 
…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1   
 

รายชื่อการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 

ช่ือ - นามสกลุ 

ต าแหน่ง 

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

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

1. นายมนู  เลียวไพโรจน ์ ประธานกรรมการ X X X                       

2. นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
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/
กรรมการบริหารความเส่ียง // // // / / / / / /   / /  /   

14. นายชาตรี  ชินธรรมมิตร์ กรรมการ / / /                       

15. นายตระการ ชุณหโรจนฤ์ทธ์ิ กรรมการ/ กรรมการบริหาร // // //     / / / /   /       

16. นายประมูล วิเชียรสินธุ์ 
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน                            

17. พล.ต.อ.บุญเพญ็ บ าเพญ็บุญ 

กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ                            

18. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ ์
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียง                            

19. นายการุณ กิตติสถาพร 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ                            

20. นายวรภทัร   โตธนะเกษม 

กรรมการอิสระ  /ประธานกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
กรรมการตรวจสอบ                            

21. นางสาวนงลกัษณ์ พินยันิติศาสตร์ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ                            



บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)             แบบ 56 - 1 

 

 
…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 2 หน้า 2   
 

 

ช่ือ - นามสกลุ 

ต าแหน่ง 

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (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 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                 /    / /  /   

27. นายธีระพงษ ์ นาคะศกัด์ิเสว ี
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการ
ผูจ้ดัการบริษทัยอ่ย                      /       

 
 
**หมายเหตุ : 
  เคร่ืองหมาย ต าแหนง่ 

1)        X   ประธานกรรมการ 
                /  กรรมการ  
               //    กรรมการบริหาร 
2) รายช่ือบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

1. บริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั 
2. บริษัท โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย จ ากดั 
3. บริษัท น า้ตาลนิวกว้างสุ้นหล ีจ ากดั 
4. บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน) 
5. บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จ ากดั 
6. บริษัท โรงไฟฟ้าน า้ตาลขอนแก่น จ ากดั 
7. บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากดั 
8. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จ ากดั จ ากดั 
9. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จ ากดั 
10. บริษัท แชมเปีย้นเฟอร์เมนเตชัน่ จ ากดั 
11. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิง้ จ ากดั 
12. บริษัท น า้ตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 
13. บริษัท Koh Kong Plantation จ ากดั 
14. บริษัท Koh Kong Sugar Industry จ ากดั 

 



บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน)             
แบบ 56 - 1 

 

 
…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1   
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
นายชาติชาย  ภวูงษ์ 
 
การศกึษา:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต         

  

ประวตัิการท างาน: 2547 –  ปัจจบุนั ผู้จดัการฝ่ายส านกัตรวจสอบภายใน บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั(มหาชน) 
มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน จาก  บริษัท กรุงไทยพร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากดั 
2546 – 2547  และ  บริษัท ภทัรประกนัภยั จ ากดั(มหาชน)  2536 – 2544 

 
ประวตัิการฝึกอบรม: จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แหง่ประเทศไทย 

PROFESSIONAL INTERNAL AUDITOR OF THAILAND (CPIAT 21)  
TOOLS  AND TECHNIQUES FOR THE AUDIT MANAGER 
INTERNAL QUALITY ASSESSMENT  
 AUDITING INFORMATION SYSTEM 
RISK BASED AUDIT  
VALUE ADDED BUSINESS CONTROL THE RIGHT WAY TO MANAGE RISK 
 

 


