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1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1)

เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) มีนโยบายดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริ ยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และ
ผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสีย ภายใต้ นโยบายคุณภาพ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ดังนี ้
วิสัยทัศน์
เราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อทุกความต้ องการ
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

สร้ างรายได้ ให้ แก่ชาวไร่ บนพื ้นฐานของการเกษตรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
สร้ างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนแห่งความสาเร็ จ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อให้ สามารถใช้ ทรัพยากรได้ เกิดประโยชน์สงู สุด

นโยบายคุณภาพ
ผลิตน ้าตาลทรายคุณภาพด้ วยประสิทธิภาพสูงสุดส่งมอบตรงเวลาลูกค้ ามัน่ ใจปลอดภัยต่อผู้บริ โภค
เป้าหมายระยะยาวในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท คือ การเป็ นหนึ่งในผู้นาในการผลิตน ้าตาล และผล
พลอยได้ อื่นจากการผลิตน ้าตาล ซึง่ เห็นได้ จากนโยบายในส่วนธุรกิจน ้าตาลของบริ ษัท ได้ แก่ “ผลิตน ้าตาลทราย
คุณภาพสูง ด้ วยประสิทธิภาพสูงสุด ส่งมอบตรงเวลา ลูกค้ ามัน่ ใจ ปลอดภัยผู้บริ โภค” ทาให้ โรงงานน ้าตาลทัง้ 5
โรงงานภายในกลุม่ จัดได้ วา่ เป็ นกลุม่ โรงงานน ้าตาลลาดับต้ นของกลุม่ ผู้ผลิตน ้าตาลทังประเทศที
้
่มีประสิทธิภาพ
การผลิตสูงและผลิตน ้าตาลได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ อีกทังด้
้ วยเป้าหมายการเป็ นหนึ่งในผู้ผลิตผลพลอยได้ อื่นจาก
การผลิตนา้ ตาล และการเห็นศักยภาพของธุรกิ จต่อเนื่องจากธุรกิ จนา้ ตาล เช่น ธุรกิจเอทานอล ธุรกิ จผลิต
กระแสไฟฟ้ า ทาให้ บริ ษัทมีการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องมาโดยตลอด
ในระยะสันบริ
้ ษัทมีเป้าหมายที่จะเป็ นหนึง่ ในผู้นาทางด้ านการบริ หารต้ นทุนและประสิทธิภาพทางด้ าน
การผลิต โดยนาเอาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ ามาประยุกต์ใช้ กบั ระบบการผลิตและการจัดการ นอกจากนี ้ บริ ษัท
เข้ าใจว่าความเสีย่ งหลักของบริ ษัท คือ ปริ มาณอ้ อย โรงงานน ้าตาลและธุรกิจต่อยอด ไม่สามารถอยู่รอดได้ ถ้า
ขาดอ้ อยเข้ าหีบ บริ ษัทจึงมีเป้าหมายที่จะช่วยลดต้ นทุนการผลิตอ้ อย เพิ่มผลผลิตและประสิทธิการผลิตอ้ อยของ
เกษตรกรชาวไร่ อ้อย เพื่อให้ เกษตรกรชาวไร่ สามารถอยู่รอด รวมถึงการสร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ แก่
เกษตรกรชาวไร่
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1.2)

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2558-2559 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 มีมติ
เห็นชอบและอนุมตั ิแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
หรื อชื่อเดิมบริ ษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จากัด จานวนไม่เกินร้ อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ วของบริ ษัท
ต่อมาในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 6/2559-2560 ได้ มีมติยกเลิกการนาบริ ษัท เคเอสแอล
กรี น อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และมีมติควบบริ ษัทระหว่างบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ที่จะจัดตังขึ
้ ้นใหม่ที่จะถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท เค
เอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) กับบริ ษัท บีบีพี โฮลดิ ้ง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท บางจาก
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดยปั จจุบนั บริ ษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมดังกล่าวจดทะเบียนจัดตังแล้
้ วเสร็ จใน
เดือน ตุลาคม ปี 2560 ในชื่อ บริ ษัท บีบีจีไอ จากัด มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว 2,532 ล้ านบาท ประกอบธุรกิจ
เป็ นบริ ษัทโฮลดิ ้ง ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
1.3)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ภายใต้ กลุม่ เค เอส แอล เป็ นกลุม่
บริ ษัทผู้ผลิตและจาหน่ายน ้าตาลทรายใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยกลุม่ บริษัทมีโรงงานน ้าตาลที่อยู่
ภายใต้ กลุม่ ธุรกิจทังหมด
้
5 โรงงาน โดยแบ่งสายการผลิตออกเป็ น 3 ภาค ดังนี ้
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงาน ได้ แก่ บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) สาขา
อาเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น และ สาขา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
2. ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี มี 2 โรงงาน ได้ แก่ บริ ษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จากัด และ
บริ ษัท น ้าตาลท่ามะกา จากัด
3. ภาคตะวันออกมี 1 โรงงาน คือ บริ ษัท น ้าตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จากัด จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยผลิต ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์หลัก
ที่เป็ นน ้าตาลทราย ซึง่ สามารถจาแนกประเภทได้ 4 ประเภท คือ น ้าตาลทรายดิบ (Raw Sugar), น ้าตาลทรายดิบ
คุณภาพสูง (High Pol Sugar), น ้าตาลทรายขาว (White Sugar) และน ้าตาลทรายขาวบริ สทุ ธิ์ (Refined Sugar)
และผลิตภัณฑ์เสริ มที่เกี่ยวเนื่องที่ได้ จากกระบวนการผลิตน ้าตาลทรายอีก เช่น กากน ้าตาล (Molasses) กาก
อ้ อย (Bagasses) และกากหม้ อกรอง (Filter Cake) โดยบริ ษัทได้ ขยายการลงทุนต่อยอดจากกระบวนการผลิต
น ้าตาล เพื่อสร้ างมูลค่าเพิม่ (ดังแสดงในแผนภาพที่ 1.1) คือ
(1) โรงงานผลิตเอทานอล ซึง่ ใช้ ผสมกับน ้ามัน เป็ นเชื ้อเพลิงสาหรับรถยนต์ ใช้ วตั ถุดิบคือ กากน ้าตาล และ
น ้าอ้ อย
(2) โรงงานผลิตก๊ าซชีวภาพ ใช้ วตั ถุดิบที่เป็ นน ้าเสียที่มาจากกระบวนการผลิตเอทานอล มาหมักให้ ได้ ก๊าซ
ชีวภาพเป็ นเชื ้อเพลิงเสริ มสาหรับโรงไฟฟ้ า
(3) โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรี ย์ใช้ วตั ถุดิบที่เป็ นของเสียจากกระบวนการผลิตน ้าตาล (กากหม้ อกรอง) และน ้า
เสียที่มาจากกระบวนการผลิตก๊ าชชีวภาพ และการผลิตเอทานอล
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(4) โรงไฟฟ้ า ใช้ วตั ถุดิบที่เป็ นของเสียจากกระบวนการผลิตน ้าตาล (กากอ้ อย) และก๊ าซชีวภาพที่ได้ จาก
โรงงานผลิตก๊ าชชีวภาพเป็ นเชื ้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ า และพลังไอน ้าขายให้ กบั โรงงานในเครื อ
และการไฟฟ้ า
แผนภาพที่ 1.1 : The Relationship between KSL’s Existing Sugar Production and KSL’s Value Added
Project

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย มีการลงทุนใน
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมโดยมีรายละเอียดดังนี ้
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กลุ่มธุรกิจ/ชื่อบริษัท
ธุรกิจน้าตาล
บริ ษัท น ้าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
บริ ษัท น ้าตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จากัด
บริ ษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
Koh Kong Plantation Co., Ltd*
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd
ธุรกิจสนับสนุน
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)**
และบริ ษัทย่อย 5 แห่ง
บริ ษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิ ้ง จากัด
บริ ษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ ้ง จากัด
บริ ษัท Wynn In Trading จากัด
ธุรกิจพลังงานและสารเคมี
บริ ษัท บีบีจีไอ จากัด*** และบริ ษัทย่อย 3 แห่ง บริ ษัท
ร่วม 1 แห่ง
บริ ษัท โรงไฟฟ้ าน ้าตาลขอนแก่น จากัด
บริ ษัท เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จากัด
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ทุนชาระ
แล้ ว
(ล้ านบาท)

สัดส่ วน
การ
ลงทุน

600.00
1,000.00
500.00
684.76
936.98
1,167.66

90.21%
95.78%
98.61%
98.49%
80.00%
80.00%

ผลิตและจาหน่ายน ้าตาลทราย
ผลิตและจาหน่ายน ้าตาลทราย
ผลิตและจาหน่ายน ้าตาลทราย
เพาะปลูกอ้ อยและผลิตน ้าตาลที่ประเทศลาว
เพาะปลูกอ้ อยที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา
ผลิตน ้าตาลที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา

145.20

23.82%

ท่าเรื อ ให้ เช่าคลังสินค้ า และอสังหาริ มทรัพย์ ผลิต จาหน่ายแป้งสาลี และน ้ามันปาล์ม

20.00
300.00
487.50

79.55% บริ ษัทรับอนุญาตส่งออกน ้าตาล
100.00% ซื ้อมาขายไปน ้าตาลทรายในประเทศ และดาเนินกิจการทางการเกษตร
100.00% ธุรกิจซื ้อมาขายไปและให้ คาปรึกษา

2,532.00

40.00%

800.00
480.00

100.00% โรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก (SPP)
100.00% จัดหาวัตถุดิบสาหรับการเพาะปลูกอ้ อย

ประเภทของธุรกิจ

บริ ษัทโฮลดิ ้ง ที่ลงทุนในธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

…….….รับรองความถูกต้ อง
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ธุรกิจอืน่ ๆ
บริ ษัท เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จากัด

840.00

91.02%

พัฒนาและลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ เช่า และเป็ นศูนย์ฝึกอบรมของกลุม่

บริ ษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด

0.25

100%

ให้ บริ การขนส่ง

หมายเหตุ
สัดส่วนการลงทุนหมายรวมถึง อัตราการถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมรวมกัน
* ถือทางอ้ อมผ่าน บริ ษัท Wynn In Tradingจากัด
** บริ ษัทร่วม : บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย 5 แห่ง ได้ แก่ (1) บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมน ้ามัน จากัด (2) บริ ษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด (3) บริ ษัท ที เอส
ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด (4) บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จากัด (5) บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
*** บริ ษัทร่วม : บริ ษัท บีบีจีไอ จากัด และบริ ษัทย่อย 3 แห่ง บริ ษัทร่วม 1 แห่ง ได้ แก่ (1) บริ ษัท บางจากไบโอเอทานอล จากัด (2) บริ ษัท บางจากไบโอฟูเอล จากัด (3) บริ ษัท เคเอสแอล
กรี นอินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) (4) บริ ษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด (บริ ษัทร่วม) โดยในบริ ษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จากัด มีบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง

…….….รับรองความถูกต้ อง
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โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัทในกลุม่ ณ 31 ตุลาคม 2560 ดังนี ้

…….….รับรองความถูกต้ อง
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บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

บริ ษัทมีบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมโดยมีรายละเอียดสามารถจาแนกตามประเภทของธุรกิจได้ ดงั นี ้
ธุรกิจนา้ ตาล
บริ ษัท น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
เป็ นบริ ษัทผลิตและจาหน่ายน ้าตาลและผลพลอยได้ อื่นๆ สาขาที่ 1 โรงงานตังอยู
้ ่ที่อาเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น สามารถหีบอ้ อยได้ สงู สุดที่
35,000ตันอ้ อย/วัน และสาขาที่ 2 โรงงานตังอยู
้ ่ที่อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สามารถหีบอ้ อยได้ ที่ 18,000 ตันอ้ อย/วัน โดยทังสองโรงงาน
้
สามารถผลิตได้ ทงน
ั ้ ้าตาลทรายดิบ น ้าตาลไฮโพล น ้าตาลทรายขาว และน ้าตาลทรายขาวบริ สทุ ธิ์
บริ ษัท น้าตาลท่ามะกา จากัด
เป็ นบริ ษัทผลิตและจาหน่ายน ้าตาลทรายและผลพลอยได้ อื่นๆ โรงงานตังอยู
้ ่ที่ อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สามารถหีบอ้ อยได้ สูงสุดที่
22,000 ตันอ้ อย/วันโรงงานสามารถผลิตได้ ทงน
ั ้ ้าตาลทรายดิบ น ้าตาลทรายขาว และน ้าตาลทรายขาวบริ สทุ ธิ์
บริ ษัท โรงงานน้าตาลนิ วกรุงไทย จากัด
เป็ นบริ ษัทผลิตและจาหน่ายน ้าตาลทรายและผลพลอยได้ อื่นๆเดิมโรงงานตังอยู
้ ่ที่ อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บริ ษัทได้ ย้ายไปยัง
อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และขยายกาลังการผลิต สามารถหีบอ้ อยได้ สงู สุดที่ 36,000ตันอ้ อย/วัน โดยในปั จจุบนั ได้ ก่อสร้ างแล้ ว
เสร็ จ โรงงานสามารถผลิตได้ ทงน
ั ้ ้าตาลทรายดิบ น ้าตาลทรายขาว และน ้าตาลทรายขาวบริ สทุ ธิ์
บริ ษัท น้าตาลนิ วกว้างสุน้ หลี จากัด
เป็ นบริ ษัทผลิตและจาหน่ายน ้าตาล และผลพลอยได้ อื่นๆ มีโรงงานตังอยู
้ ่ที่อาเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สามารถหีบอ้ อยได้ สงู สุดที่ 4,000
ตันอ้ อย/วัน ซึ่งกาลังการหีบอ้ อยลดลง เนื่องมาจาก บริ ษัทมีการขยายเครื่ องจักรส่วนหนึ่งไปที่ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา โรงงาน
สามารถผลิตได้ ทงน
ั ้ ้าตาลทรายดิบ น ้าตาลไฮโพล น ้าตาลทรายขาว และน ้าตาลทรายขาวบริ สทุ ธิ์
บริ ษัท น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
เป็ นบริ ษัทที่ได้ รับสัมปทานพื ้นที่สาหรับเพาะปลูกอ้ อยประมาณ 10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จากรัฐบาลลาวโดยบริ ษัทจะเพาะปลูกอ้ อยเอง
และมีโรงงานน ้าตาลที่สะหวันนะเขด สามารถหีบอ้ อยได้ สงู สุดที่ 3,000 ตันอ้ อยต่อวัน ผลผลิตจะเป็ นน ้าตาลทรายดิบ และผลพลอยได้ อื่นๆ
บริ ษัท Koh Kong Plantation จากัดและบริ ษัท Koh Kong Sugar Industry จากัด
เป็ นบริ ษัทที่ได้ รับสัมปทานพื ้นที่สาหรับเพาะปลูกอ้ อยรวมประมาณ 19,100 เฮกเตอร์ (119,375 ไร่)จากรัฐบาลกัมพูชาโดยบริ ษัทจะเพาะปลูก
อ้ อยเอง และมีโรงงานน ้าตาลที่เกาะกง สามารถหีบอ้ อยได้ สงู สุดที่ 6,000 ตันอ้ อยต่อวัน ผลผลิตจะเป็ นน ้าตาลทรายดิบ และผลพลอยได้ อื่นๆ
ธุรกิจพลังงานและสารเคมี
บริ ษัท บีบีจีไอ จากัด

…….….รับรองความถูกต้ อง
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ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อตุลาคม 2560 ซึ่งเกิ ดจากการควบรวมบริ ษัท ย่อยที่ประกอบธุรกิ จผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพของ บริ ษัท น ้าตาล
ขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท บางจาก คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดยบริ ษัทแห่งใหม่นี ้ ดาเนินธุรกิจในลักษณะโฮ
ลดิ ้งคอมปานี ที่ถือหุ้นในบริ ษัทต่างๆดังนี ้
- บริ ษัท เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอลจาก กากน ้าตาล กาลังการผลิตเอทา
นอล 350,000 ลิตร/วัน สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
- บริ ษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอลจาก มันสาปะหลัง กาลังการผลิตเอ
ทานอล 150,000 ลิตร/วัน สัดส่วนการถือหุ้น 85%
- บริ ษัท อุบลไบโอเอทานอล จากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเอทานอลจาก มันสาปะหลัง ธุรกิจแป้งมัน และพลังงาน กาลัง
การผลิตเอทานอล 400,000 ลิตร/วัน สัดส่วนการถือหุ้น 21.28%
- บริ ษัท บางจากไบโอฟูเอล จากัด ประกอบธุรกิจผลิต และจาหน่ายไบโอดีเซล กาลังการผลิต 810,000 ลิตร/วัน สัดส่วนการถือหุ้น
70%
ทาให้ บริ ษัทนี ้เป็ นบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเชื ้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ โดยมีกาลังการผลิตของบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่ วมรวมกัน 1,710,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็ นกาลังการผลิตเอทานอลรวม 900,000 ลิตรต่อวัน และกาลังการผลิตไบโอดีเซล
810,000 ลิตรต่อวัน ซึง่ บริ ษัทนี ้จะเป็ นบริ ษัทหลัก (flagship company)ในการขยายธุรกิจด้ านผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่อไปในอนาคต
บริ ษัท โรงไฟฟ้ าน้าตาลขอนแก่น จากัด
ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปลายปี 2546 เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังเพื
้ ่อดาเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ าและผลิตไอน ้าโดยใช้ กากอ้ อยเป็ นเชื ้อเพลิง หลัก โดย
จาหน่ายไฟฟ้ าพร้ อมกับไอน ้าให้ โรงงานน ้าตาล และโรงงานอื่นๆในกลุม่ และมีไฟฟ้ าที่เกินความต้ องการของกลุม่ สามารถจาหน่ายให้ กบั การ
ไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตและการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคปั จจุบนั บริ ษัทมีสาขารวม 3 สาขาโดยสาขาที่หนึ่งตังอยู
้ ่ใกล้ เคียงโรงงานน ้าตาลขอนแก่น อ.น ้าพอง
จ.ขอนแก่น สาขาที่สองตังอยู
้ ่ใกล้ เคียงโรงงานน ้าตาลนิวกรุ งไทย จ. กาญจนบุรี (โครงการพลังงานทดแทนบ่อพลอย) และสาขาที่สามตังอยู
้ ่
ใกล้ เคียงโรงงานน ้าตาลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย (โครงการเลย) ทาให้ ปัจจุบนั บริ ษัทมีกาลังการผลิตไฟฟ้ ารวม 195MW
บริ ษัท เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จากัด
บริ ษัทจัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดหา และจัดจาหน่าย วัตถุดิบที่เกี่ยวข้ องกับการเกษตร เช่น จาหน่ายปุ๋ยอินทรี ย์ และ
รวมถึงการให้ บริ การทางการค้ าต่าง ๆ
ธุรกิจสนับสนุน
บริ ษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ ปอร์ ตเทรดดิ้ ง จากัด
จัดตังขึ
้ ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 2535 เป็ นบริ ษัทส่งออกน ้าตาลรับอนุญาตตามข้ อกาหนดของ พรบ. อ้ อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ดาเนิน
ธุรกิจเป็ นตัวแทนของบริ ษัทน ้าตาลในกลุม่ และบริษัทน ้าตาลอื่นๆในการส่งออกน ้าตาลไปต่างประเทศ
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) (TSTE ) และบริ ษัทย่อย
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้ เช่าคลังเก็บสินค้ า บริ การขนถ่ายสินค้ าขึ ้นเรื อเดินสมุทร บริ การท่า
เทียบเรื อและบริ การสินค้ าผ่านท่า โดยท่าเรื อและคลังสินค้ า ตังอยู
้ ่ที่พระประแดง สมุทรปราการ ริ มแม่น ้าเจ้ าพระยา ลูกค้ าส่วนใหญ่จ ะเป็ น
…….….รับรองความถูกต้ อง
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บริ ษัทน ้าตาลในกลุม่ KSL โรงงานน ้าตาลอื่นที่ถือหุ้นโดยพันธมิตรทางการค้ าอื่น ๆ และลูกค้ าทัว่ ไป นอกจากนี ้ทางบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิ
เนิ ้ล จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทแม่ของบริ ษัทย่อยอีก 5 บริ ษัท ซึง่ ดาเนินธุรกิจหลัก ๆ คือ ธุรกิจซื ้อ ขาย ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้ง
สาลี ธุรกิจผลิตถุงกระสอบพลาสติก โรงงานผลิตน ้ามันปาล์ม และธุรกิจท่าเรื อคอนเทนเนอร์ (รายละเอียดดูได้ จากข้ อมูลบริ ษัทจดทะเบียน
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)(TSTE) และ บริ ษัท ทีเอสฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน) (TMILL))
บริ ษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ ง จากัด
จัดตังขึ
้ ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 2549 ปั จจุบนั ดาเนินธุรกิจ ซื ้อมาขายไปน ้าตาลทรายและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง สาหรับลูกค้ าภายในประเทศ นอกจากนี ้
บริ ษัทได้ มีการเพาะปลูกอ้ อยในที่ดินของบริ ษัทเอง
บริ ษัท Wynn In Trading จากัด
เป็ นบริ ษัทดาเนินธุรกิจซื ้อมาขายไประหว่างประเทศ ให้ คาปรึกษา และการลงทุนในต่างประเทศ โดยบริ ษัทเข้ าไปถือหุ้น ในสัดส่วนร้ อยละ 100
ธุรกิจอื่นๆ
บริ ษัท เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จากัด
เป็ นบริ ษัทดาเนินธุรกิจทาสวนเกษตรและบ้ านพักตากอากาศที่จงั หวัดกาญจนบุรีในชื่อ “ริ เวอร์ แควปาร์ คแอนด์รีสอร์ ท ” โดยให้ บริ การบ้ านพัก
และใช้ เป็ นที่จดั อบรมสัมมนาให้ แก่บคุ ลากรภายในกลุม่ และลูกค้ าทัว่ ไป นอกจากนี ้ยังประกอบธุรกิจให้ เช่าอาคารสานักงาน ย่านใจกลางเขต
ธุรกิจในกรุงเทพมหานครโดยเป็ นเจ้ าของอาคารลิเบอร์ ตี ้สแควร์ สีลมซึ่งเป็ นอาคารสูง 22 ชัน้ และชันใต้
้ ดิน 6 ชัน้ มีพื ้นที่ให้ เช่ารวมประมาณ
19,151 ตารางเมตร
บริ ษัท ดับบลิ วเอสพี โลจิ สติ กส์ จากัด
เป็ นบริ ษัทจัดตังใหม่
้
มีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจขนส่งน ้าตาล และสินค้ าอื่นๆ ปั จจุบนั ยังไม่ได้ เริ่ มดาเนินการ

สาหรับนโยบายการแบ่งการดาเนินงานของบริ ษั ทในกลุม่ นัน้ จะจัดบริ ษัทที่มีลกั ษณะธุรกิจคล้ ายกันอยู่ภายใต้ บริ หารงานคณะ
ผู้บริ หารเดียวกันเช่นบริ ษัทในธุรกิจน ้าตาลทัง4บริ
้ ษัทจะอยู่ภายใต้ การบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หารชุดเดียวกันส่วนบริ ษัทในธุรกิจ
สนับสนุนธุรกิจพลังงานและสารเคมีและธุรกิจอื่นๆ บริ ษัทจะจัดส่งบุคลากรของบริ ษัท เข้ าไปร่ วมเป็ นกรรมการบริ ษัท เพื่อร่ วมในการกาหนด
นโยบายและในบางบริ ษัทย่อยบริ ษัทได้ ส่งบุคลากรของบริ ษัทเอง เข้ าไปดารงตาแหน่งผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทย่อย เพื่อให้ บริ ษัทย่อย
ดังกล่าวดาเนินนโยบายบริ หารสอดคล้ องกับบริ ษัทใหญ่
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1) โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัท

ชื่อบริษัท
1. บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด
(มหาชน)

% การถือหุ้น
ของบริษัท ปี
2560

ปี 2558

ปี 2559

รายได้ *

%

(ล้ านบาท)
8,335.09

ปี 2560

รายได้

%

รายได้

%

31%

(ล้ านบาท)
9,864.34

(ล้ านบาท)
37%

8,416.08

33%
12%
14%
3%
0%

บริษัทหลัก

2. บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จากัด

90.21%

2,946.99

11%

2,498.79

9%

3. บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จากัด

95.78%

4,645.78

17%

3,285.37

12%

4. บริษัท น ้าตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จากัด
5. บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิ ้ง
จากัด
6. บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่
จากัด (มหาชน)*

98.61%

550.12

2%

534.04

2%

20.59

0%

15.48

0%

3,006.36
3,631.10
663.70
12.52

2,600.92

10%

2,143.92

8%

2,147.64

8%

2,994.70

11%

2,524.71

10%

11.61

0%

29.18

0%

2,385.77
362.32

9%
1%

154.96

1%

174.99

1%

4,172.69

16%

4,169.19

16%

187.92
3,805.91

1%
15%

76.78
264.23
418.66
0.00
25,378.98
-9,755.63
15,623.35

0%
1%
2%
0%
100%

79.55%
100.00%

7. บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จากัด
8. บริ ษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพ
พลายส์ จากัด

100.00%

9. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
10. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรด
ดิ ้ง จากัด

91.02%
100.00%

11. บริษัท Koh Kong Plantation จากัด**

80.00%

116.70

0%

152.80

1%

12. บริษัท Koh Kong Sugar จากัด

80.00%

136.92

1%

672.95

3%

13. บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จากัด

98.49%

219.54

1%

240.94

1%

14. บริษัท Wynn In Trading จากัด

100.00%

0

0%

0

0%

รวม

26,906.64

100%

26,306.75

100%

หักรายการระหว่ างกัน

-9,431.32

-9,395.58

รวมรายได้

17,475.33

16,911.17

100.00%

* ณ ตุลาคม ปี 2560 บริษัทได้ ถือหุ้นทางอ้ อมใน บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)ผ่านบริษัทร่วม คือ บีบีจีไอ จากัด ซึง่ บริษัทถือหุ้นร้ อยละ 40 ของ
หุ้นทังหมด
้
**ถือทางอ้ อมผ่านบริษัท Wynn In Trading จากัด

(คาอธิบายการเปลีย่ นแปลงของรายได้ และผลการดาเนินงานรายกลุม่ ธุรกิจ โปรดดู ส่วนที่ 3 ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน)
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2.2) การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ หลัก : นา้ ตาล
นา้ ตาล : ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริ ษัทเป็ นกลุ่มบริ ษัทน ้าตาลในประเทศไทยที่ได้ ผ่านการตรวจรับรองระบบบริ หารจัดการคุณภาพตาม “มาตรฐาน SQF 2000”,
“มาตรฐาน ISO 9001 Version 2000” รวมทัง้ “มาตรฐานระบบวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ” หรื อ HACCP น ้าตาลทรายที่
กลุม่ บริ ษัท ผลิตสามารถจาแนกได้ ตามประเภทและเกรดของความบริ สทุ ธิ์ของน ้าตาลเป็ น 4 ชนิด ได้ แก่
น ้าตาลทรายดิบ (Raw Sugar) - เป็ นน ้าตาลทรายมีคา่ สีสงู กว่า 1,500 ICUMSA สีจะมีลกั ษณะเป็ นสีน ้าตาลเข้ ม มีสิ่งสกปรกเจือ
ปนสูง ความบริ สทุ ธิ์ต่า การขนถ่ายจะขนถ่ายในลักษณะเป็ น BULK ไม่ได้ ใส่ในกระสอบ น ้าตาลชนิดนี ้ไม่สามารถนาไปบริ โภคโดยตรงได้ ผู้
ซื ้อจะต้ องนาน ้าตาลไปผ่านกระบวนการรี ไฟน์หรื อทาให้ บริ สทุ ธิ์ก่อนเพื่อผลิตเป็ นน ้าตาลทรายขาวหรื อน ้าตาลทรายขาวบริ สทุ ธิ์
น ้าตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar) - เป็ นน ้าตาลทรายมีค่าสีอยู่ระหว่าง 1,000 - 1,500 ICUMSA สามารถนาไป
บริ โภคได้ โดยตรง การขนส่งนิยมบรรจุเป็ นกระสอบ ราคาจะถูกกว่าน ้าตาลทรายขาวและน ้าตาลทรายขาวบริ สทุ ธิ์
น ้าตาลทรายขาว (White Sugar) - เป็ นน ้าตาลทรายมีคา่ สีประมาณ 46 – 200 ICUMSA มีค่าโพลาไรเซชัน่ ไม่น้อยกว่า 99.50 ดีกรี
น ้าตาลประเภทนี ้โดยทั่วไปเป็ นน ้าตาลทรายที่ประชาชนนิยมบริ โภค รวมถึงใช้ เป็ นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการควา ม
บริ สทุ ธิ์ปานกลาง
น ้าตาลทรายขาวบริ สทุ ธิ์ (Refined Sugar) – เป็ นน ้าตาลทรายมีคา่ สีไม่เกิน 45 ICUMSA มีลกั ษณะเด่นคือมีความบริ สทุ ธิ์สงู เป็ น
น ้าตาลที่นิยมใช้ ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ น ้าตาลที่มคี วามบริ สทุ ธิ์มาก เช่นอุตสาหกรรมยา เครื่ องดื่มประเภทน ้าอัดลมและเครื่ องดืม่ บารุงกาลัง
ภายหลังจากที่มกี ารผ่านกระบวนการผลิตน ้าตาลแล้ วของเหลวทีเ่ หลือที่ไม่สามารถทาให้ เป็ นเม็ดน ้าตาลได้ หรื อตา่ กว่าจุดคุ้มทุนที่
จะไปทาเป็ นน ้าตาลเรี ยกว่ากากน ้าตาลกากน ้าตาลจัดเป็ นผลผลิตพลอยได้ จากการผลิตน ้าตาลทรายที่ยงั มีมลู ค่าโดยทัว่ ไปจะมีสว่ นประกอบ
ของสารต่างๆคือน ้า 20%น ้าตาลซูโครส 30%น ้าตาลอินเวอร์ ท 32% อินทรี ย์สารซึง่ ไม่ใช่น ้าตาล12% และ เถ้ า 6% และในปริ มาณอ้ อย 1 ตัน
โรงงานน ้าตาลจะได้ ผลผลิตกากน ้าตาลประมาณ 45 - 50 กิโลกรัม ดังนันผลผลิ
้
ตกากน ้าตาลในแต่ละปี จะมีมากน้ อยเพียงใดขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณ
อ้ อยเข้ าหีบของโรงงานน ้าตาลในแต่ละปี กากน ้าตาลสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างกว้ างขวางในอุตสาหกรรมชีวะ–เคมี (Biochemistry
Industry) ซึง่ ได้ แก่ อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้ มกลัน่ สุรา อุตสาหกรรมผลิตยีสต์ อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
(โดยผสมกับมันสาปะหลังและชานอ้ อย) อุตสาหกรรมผลิตน ้าส้ มสายชู อุตสาหกรรมผลิตซีอวิ๊ และซอสปรุงรสต่าง ๆ ซึง่ ถือเป็ นอุตสาหกรรม
ปลายน ้าของการผลิตน ้าตาล
สาหรับของเสียจากกระบวนการผลิตน ้าตาลที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ จะมี กากอ้ อย และ กากหม้ อกรอง กากอ้ อย เป็ นส่วน
ของชานอ้ อยที่ได้ จากการขบวนการหีบอ้ อยจากชุดลูกหีบชุดสุดท้ าย โดยปั จจุบนั บริ ษัทใช้ กากอ้ อยเป็ นเชื ้อเพลิงสาหรับผลิตไฟฟ้ าและไอน ้า
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เพื่อใช้ ในกระบวนการผลิตน ้าตาล และจาหน่ายให้ กับการไฟฟ้ า ส่วนกากหม้ อกรอง เป็ นกากที่ได้ จากกระบวนการกรองตะกอนในระบบ
สูญญากาศ กากหม้ อกรองที่ได้ สามารถนาไปเป็ นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเพื่อการเกษตรทัว่ ไป ในอดีตบริ ษัทให้ กากหม้ อกรองดังกล่าวแก่ชาวไร่
อ้ อยที่นาอ้ อยมาส่งโรงงานเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการผลิตปลูกอ้ อยในพื ้นที่ใกล้ เคียง อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริ ษัทย่อยเริ่ มดาเนิน กิจการ
ผลิต แอลกอฮอล์ แ ละสารเคมี ต่อ เนื่ อ ง น า้ เสี ย ที่ ไ ด้ จากโรงงานจะสามารถน าไปผสมกับ กากหม้ อ กรอง ผ่า นกระบวนการย่อ ยสลาย
(BIODECOMPOSE) ซึง่ จะได้ ผลิตภัณฑ์ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึง่ จะทาให้ เกิดการทาธุรกิจที่ครบวงจร
นา้ ตาล : การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศ
ภาพรวมของตลาดน ้าตาลโลกนัน้ ผลผลิตน ้าตาลโลก ฤดูการผลิต 2559/2560 มีประมาณ 179.6 ล้ านตัน (มูลค่าน ้าตาลทราย
ดิบ) เพิ่มขึ ้น 5.4 ล้ านตัน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับฤดูการผลิต 2558/2559 ในขณะเดียวกันความต้ องการบริโภคโลกรวม
เท่ากับ 180.6 ล้ านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ ้น 0.4 ล้ านตัน หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับฤดูการผลิต 2558/2559 กอรปกับปริ มาณ
น ้าตาลคงเหลือปลายปี ลดลงจากระดับ 71.7 ล้ านตัน ในฤดูการผลิต 2558/2559 เป็ น 67.4 ล้ านตัน ในฤดูการผลิต 2559/2560 คิดเป็ นอัตรา
ร้ อยละ 37 ของปริ มาณความต้ องการบริ โภค หรื อเพียงพอสาหรับการบริ โภคประมาณ 4.4 เดือน โดยผลผลิตทัว่ โลกยังถูกคาดการณ์วา่ ยัง
ผลิตได้ ไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้ ชว่ งต้ นปี 2560 ราคาน ้าตาลตลาดโลกปรับตัวขึ ้นไปอยูใ่ นระดับที่ 20-23 เซนต์ตอ่ ปอนด์ จากเดิมอยูท่ ี่ระดับ
14-16 เซนต์ตอ่ ปอนด์ ในปี 2559 (หมายเหตุในช่วงปี 2559 ราคาน ้าตาลปรับตัวขึ ้นไม่มากนักเนือ่ งจากยังมี สต็อกน ้าตาลเก่าอยู่)
แผนภาพที่ 2.1: ดุลน้าตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP)

หมายเหตุ ปี 2017/2018 เป็ นตัวเลขประมาณการ
Source : F.O.Licht, updated 2012-2017
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ในช่วงกลางปี 2560 ซึง่ เป็ นที่คาดการณ์วา่ ผลผลิตอ้ อยในปี 2560/61 จะกลับมาสูส่ ภาวะปกติจนถึงดีขึ ้นมากกว่าเดิม โดยมาจาก
ประเทศไทยและประเทศอินเดียที่คาดว่าผลผลิตจะดีขึ ้น ซึง่ ได้ สง่ ผลกระทบให้ ราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็วจากระดับราคาที่ 20-23 เซนต์ตอ่
ปอนด์ ช่วงต้ นปี ลงมาที่ระดับ13-15 เซนต์ตอ่ ปอนด์ ในช่วงปลายปี โดยจากการประมาณการของ F.O.Licht ณ 25 กันยายน 2560 คาดว่า
ผลผลิตในปี 2560/61จะเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 7.3จาก 178.5 ล้ านตัน เป็ น 191.4 ล้ านตัน ส่วนการบริ โภคจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.2 หรื อเพิ่มขึ ้นจาก
180.2 ล้ านตัน เป็ น 184.2 ล้ านตัน ซึง่ จะทาให้ ปริ มาณผลิตน ้าตาลโลกเกินดุล ส่งผลให้ ปริ มาณน ้าตาลคงเหลือปลายงวดของโลก ปี 2560/61
คาดว่าจะเพิม่ ขึ ้นจาก 67.9 ล้ านตัน เป็ น 73.2 ล้ านตัน หรื อมีสดั ส่วนสต็อกน ้าตาลต่อปริ มาณการบริ โภคอยูท่ ี่ระดับ ร้ อยละ 39 ของการบริ โภค
ซึง่ ระดับปกติคือร้ อยละ 45 ของการบริ โภค
จะเห็นได้ วา่ ราคาน ้าตาลในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมามีความผันผวนค่อนข้ างมาก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอน การเกิด
อุทกภัย ภัยแล้ ง หรื ออากาศหนาวจัด ล้ วนส่งผลกระทบต่อราคาน ้าตาล นอกจากนี ้ยังต้ องคานึงถึงปริ มาณสต็อกน ้าตาลโลกว่าอยูท่ ี่ระดับ
เหมาะสมหรื อไม่ ปริ มาณการผลิตและการใช้ เอทานอล ปริ มาณการเข้ าเก็งกาไรของกองทุน และนโยบายภาครัฐในประเทศผู้ผลิตและ
ผู้บริ โภคที่สาคัญ ที่จะส่งผลต่อราคาน ้าตาลตลาดโลกเช่นกัน
แผนภาพที่ 2.2: แสดงราคาน้ าตาลตลาดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ปี

สาหรับช่องทางการจาหน่ายในการส่งออกของโรงงานน ้าตาลไทย สามารถแบ่งเป็ นดังนี ้
(1) ขายผ่านเทรดเดอร์ รายใหญ่ (Traders) เช่น บริ ษัท Cargill, บริ ษัท Tate & Lyle, บริ ษัท Kerry เป็ นต้ น จากนัน้ เทรดเดอร์ จะนา
น ้าตาลไทยไปขายต่อให้ ผ้ ซู ื ้ออื่นๆ ในต่างประเทศต่อไป การขายให้ กบั เทรดเดอร์ จะเป็ นการลดความเสีย่ งในเรื่ องการเก็บเงินไม่ได้
และลดความยุง่ ยากในการจัดการเรื่ องการส่งออก โดยโรงงานน ้าตาลไทยจะรับผิดชอบการขนส่งถึงท่าเรื อที่สง่ ออกในประเทศไทย
เท่านัน้ เช่น FOB Ports @ Bangkok หรื อ FOB Ports @ Lamchabang เป็ นต้ น
(2) ส่งออกผ่านชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น ประเทศลาว และ ประเทศกัมพูชา โดยทยอยขายเป็ นจานวนน้ อยให้ กบั ผู้ค้า
น ้าตาลชายแดน
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(3) ขายให้ กบั ผู้ผลิตเพื่อการส่งออกทีใ่ ช้ น ้าตาลเป็ นวัตถุดิบ เนื่องจากในบางช่วงเวลา ราคาน ้าตาลภายในประเทศสูงกว่าราคาน ้าตาล
ต่างประเทศ ทาให้ ผ้ ผู ลิตที่ใช้ น ้าตาลเป็ นวัตถุดิบ ในการผลิตสินค้ าของตน เพื่อนาไปส่งออกไม่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตอื่นใน
ตลาดโลกได้ ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการส่งเสริ มการลงทุนด้ านอุตสาหกรรมอาหารและเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน ทางภาครัฐจึงเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ผู ลิตเพื่อการส่งออกสามารถขออนุญาตซื ้อน ้าตาลได้ ทรี่ าคาน ้าตาลตลาดโลก โดยอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่ทางภาครัฐกาหนด
การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดในประเทศ
อุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลไทยอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ.2527 ซึ่งกาหนดให้ คณะกรรมการอ้ อยและ
น ้าตาล ควบคุมปริ มาณน ้าตาลให้ มีปริ มาณเพียงพอกับปริ มาณความต้ องการน ้าตาลภายในประเทศ โดยทุกปี คณะกรรมการอ้ อยและ
น ้าตาล จะประมาณการปริ มาณน ้าตาลที่จะบริ โภคภายในประเทศ จากนันก
้ าหนดออกเป็ นโควตา และกระจายโควตาตามสัดส่วนปริ มาณ
น ้าตาลที่ผลิตได้ ให้ แก่โรงงานน ้าตาล ตามปริ มาณน ้าตาลที่แต่ละโรงงานผลิต อีกทังราคาจ
้
าหน่ายน ้าตาลภายในประเทศถูกควบคุมภายใต้
พรบ.ว่าด้ วยสินค้ าและบริ การปี 2542 โดยภาครัฐได้ ประกาศราคาจาหน่ายน ้าตาลภายในประเทศ เป็ นดังนี ้
(1) ราคาน ้าตาลทรายขาวธรรมดาจาหน่ายส่งมอบ ณโรงงานขายได้ ไม่เกิน 1,900 บาทต่อกระสอบ100 กิโลกรัม
(2) ราคาน ้าตาลทรายขาวบริ สทุ ธิ์จาหน่ายส่งมอบ ณโรงงานขายได้ ไม่เกิน 2,000 บาทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม
(3) ราคาจาหน่ายส่ง ส่งมอบ ณ สถานที่จาหน่ายส่งทุกท้ องที่ทวั่ ราชอาณาจักร ของน ้าตาลทรายขาวธรรมดาจะขายได้ ไม่เกิน 1,965 บาทต่อ
กระสอบ 100 กิโลกรัม ของน ้าตาลทรายขาวบริ สทุ ธิ์จะขายได้ ไม่เกิน 2,065 บาทต่อกระสอบ 100 กิโลกรัม
(4) ราคาจาหน่ายปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร น ้าตาลทรายขาวธรรมดา จะขายได้ ไม่เกิน
21.50 บาทต่อกิโลกรัม น ้าตาลทรายขาวบริ สทุ ธิ์ จะขายได้ ไม่เกิน 22.50 บาทต่อกิโลกรัม (รวม VAT)
โดยการควบคุมราคาดังกล่าวไม่บงั คับกับน ้าตาลทรายชนิดก้ อนสีเ่ หลีย่ มบรรจุกล่องหรื อที่บรรจุในซอง น ้าหนักไม่เกินซองละ 10 กรัม
อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 ภาครัฐอยูร่ ะหว่างการปรับเปลี่ยนระบบอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาล ซึ่งมีแนวโน้ มว่าจะไม่มีระบบโควตาและไม่มี
การกาหนดราคาจาหน่ายน ้าตาลภายในประเทศ ซึง่ จะทาให้ บทบาทของภาครัฐในอุตสาหกรรมน ้าตาลน้ อยลง ส่งผลให้ ตลาดในประเทศเสรี
มากขึ ้น และราคาน ้าตาลจะเสรี แปรผันตามราคาน ้าตาลตลาดโลก
สภาวะการแข่งขัน และคูแ่ ข่งขัน
ในปี 2560 ประเทศไทยมีโรงงานน ้าตาลที่เดินเครื่ องผลิตจานวน 54 โรง (ไม่รวมโรงงานที่ไม่ดาเนินงาน และใบอนุญาตใหม่ที่ยงั
ไม่ได้ ก่อสร้ างโรงงาน) มีการหีบอ้ อยรวมประมาณ 93 ล้ านตันอ้ อย/ปี ผลิตน ้าตาลประมาณ 10 ล้ านตันน ้าตาลตัวเลขประมาณการ ณ ปิ ดหีบ
ในส่วนของการละลายนอกฤดู ทางราชการไม่ได้ ประกาศตัวเลข แต่ปริ มาณต้ องลดลง เพราะมีการสูญเสียจากการแปรสภาพน ้าตาลทรายดิบ
เป็ นขาว (ขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณ และคุณภาพอ้ อยเข้ าหีบแต่ละปี ) โดยมีระยะเวลาการหีบอ้ อยในแต่ละปี ประมาณ 4 – 5 เดือนเท่านัน(นั
้ บจากวัน
แรกที่มีโรงงานเปิ ดหีบและจบที่โรงงานสุดท้ ายปิ ดหีบ ) ฤดูการหีบอ้ อยจะเริ่ มประมาณเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี จนถึงประมาณต้ นเดือน
เมษายน จานวนของโรงงานน ้าตาลปั จจุบนั ถูกควบคุมจากทางภาครัฐโดยผู้ประกอบการโรงงานน ้าตาลต้ องได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
อ้ อยและน ้าตาลทราย และกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมก่อน ถึงจะขยายกาลังการผลิต หรื อย้ ายฐานการผลิต หรื อสร้ างโรงงานน ้าตาล
แห่งใหม่ได้
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ในปี 2560 ประเทศไทยมีโรงงานน ้าตาลที่เดินเครื่ องผลิตจานวน 54 โรง สามารถแบ่งเป็ นกลุม่ โรงงานน ้าตาลซึ่งเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่
ของประเทศไทยได้ เป็ น 6 กลุม่ ใหญ่ ที่เหลือเป็ นผู้ผลิตรายย่อย โดยกลุม่ โรงงานน ้าตาลขอนแก่น ถือได้ ว่าเป็ นกลุม่ ผู้ผลิตที่มีปริ มาณอ้ อยเข้ า
หีบเป็ นอันดับ 4 มีสว่ นแบ่งตลาดประมาณร้ อยละ 8 ปั จจุบนั มีโรงงานทังหมด
้
5 โรง ตังอยู
้ ใ่ น 3 ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2 โรง)
ภาคตะวันตก (2 โรง) และ ภาคตะวันออก (1 โรง) โดยตารางที่ 2.3 แสดงยอดขายของน ้าตาล และสัดส่วนส่งออกต่อการขายในประเทศ 3 ปี
ย้ อนหลัง
ตารางที่ 2.3: ยอดขายน้าตาล และสัดส่ วนการส่ งออกต่ อการขายในประเทศ 3ปี ย้ อนหลัง
ยอดขายและราคาขาย

นา้ ตาล
นา้ ตาลภายในประเทศ
นา้ ตาลต่างประเทศ

2560
ปริมาณ
ราคาเฉลีย
่
จานวนเงิน
หน่วย
บาทต่อหน่วย ล้านบาท
687,046
17,362
11,928
199,091
19,526
3,887
487,955
16,479
8,041

% ปริมาณขายนา้ ตาลในประเทศ/ปริมาณขายน
29%
า้ ตาลรวม

2559
ปริมาณ
ราคาเฉลีย
่
จานวนเงิน
หน่วย
บาทต่อหน่วย ล้านบาท
875,841
14,939
13,084
219,304
19,532
4,284
656,537
13,405
8,801
25%

2558
ปริมาณ
ราคาเฉลีย
่
จานวนเงิน
หน่วย
บาทต่อหน่วย ล้านบาท
923,267
14,008
12,933
209,571
19,592
4,106
713,697
12,368
8,827
23%

นา้ ตาล : การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อป้ อนโรงงานจัดเป็ นหัวใจสาคัญ อันดับต้ น ๆ ของโรงงานนา้ ตาล เนื่ องจากสภาวะในปั จจุบัน ที่
อุตสาหกรรมน ้าตาลมีกาลังการผลิตรวมมากกว่าปริ มาณอ้ อยที่มีในประเทศทาให้ ทกุ โรงงานน ้าตาลต้ องหาอ้ อยมาป้อนโรงงานให้ ได้ มากที่สดุ
เพือ่ ลดต้ นทุนคงที่ (Fixed cost) ต่อหน่วยลง ปั จจุบนั วิธีหลักที่กลุม่ โรงงานน ้าตาลใช้ เพื่อการจัดหาวัตถุดิบคือระบบการให้ การสนับสนุนทาง
การเงินแก่ชาวไร่ หรื อเป็ นที่ร้ ูจกั กันในอุตสาหกรรมในระบบ “ เกี๊ยว ” ระบบการให้ การสนับสนุนทางการเงินของโรงงานจะเป็ นการทาสัญญา
ซื ้ออ้ อยล่วงหน้ าจากเกษตรกรโดยที่เกษตรกรจะสามารถขอเงินกู้จากโรงงานน ้าตาลเพื่อนาไปใช้ ในการลงทุนปลูกอ้ อย เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว
ชาวไร่จะนาอ้ อยมาส่งให้ แก่โรงงานและโรงงานจะหักค่าอ้ อยดังกล่าวจากเงินกู้ที่ได้ ให้ แก่เกษตรกรแต่ละรายไป
กลยุทธ์ที่ผา่ นมาที่บริ ษัทใช้ ในการจัดหาวัตถุดิบคือการทาให้ ชาวไร่อ้อยที่สง่ อ้ อยให้ กบั โรงงานได้ รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวซึง่ จะ
ทาให้ ชาวไร่ อ้อยมีแรงจูงใจที่จะปลูกอ้ อยเพื่อป้อนโรงงานต่อไปและเป็ นการเติบโตไปพร้ อมกับโรงงาน นโยบายหลักของบริ ษัทที่ใช้ โดย
เฉพาะที่ภาคอีสานคือ “ชาวไร่ร่ ารวย โรงงานรุ่งโรจน์” ซึง่ เป็ นนโยบายที่มงุ่ เน้ นการสร้ างและส่งเสริ มอาชีพระยะยาวให้ แก่ชาวไร่ อ้อยและเป็ น
ระบบที่ตดั ตัวกลางหรื อ “หัวหน้ าโควตา” ออกไปทาให้ บริ ษัทสามารถรู้ ถึงปั ญหาของชาวไร่ ได้ โดยตรงและสามารถให้ การช่วยเหลือชาวไร่ ได้
อีกทังบริ
้ ษัทยังให้ การสนับสนุนทางด้ านเครื่ องมือ วิชาการและปั จจัยการผลิตเช่นให้ เงินกู้เพื่อซื ้อรถขนอ้ อยแก่ชาวไร่ รายย่อยการให้ กากหม้ อ
กรองแก่ชาวไร่ เพื่อนาไปใช้ เป็ นปุ๋ยสาหรับการปลูกอ้ อยโดยไม่คิดมูลค่า การส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเกษตรมาให้ ความรู้ ในเรื่ องการปลูกอ้ อย
การป้องกันและการกาจัดศัตรู พืช การกระทาดังกล่ าวจัดเป็ นกลยุทธ์ ที่ทาให้ บริ ษัทมีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ชาวไร่ และก่อให้ เกิดการเติบโตไป
พร้ อมๆกันอย่างเป็ นระบบ
นโยบายการผลิต
บริ ษัทมุง่ เน้ นการผลิตน ้าตาลทรายขาวและ ขาวบริ สทุ ธิ์ให้ ได้ มากที่สดุ เท่าที่จะสามารถหาตลาดได้ เนื่องจากสินค้ าดังกล่าวเป็ นสินค้ า
ที่มีราคาขายสูงและให้ ผลตอบแทนกาไรมากกว่า นอกจากนี ้ บริ ษัทยังคงนโยบายการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการที่
บริ ษัทมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดี สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม จะช่วยให้ บริ ษัทมีต้นทุนต่อหน่วยลดลง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
…….….รับรองความถูกต้ อง
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นโยบายการตลาด
เนื่องจากราคาขายน ้าตาลในประเทศที่มีการควบคุมโดยภาครัฐบริษัทจึงมุง่ เน้ นการขายตรงให้ กบั ภาคอุตสาหกรรมโดยบริษัทให้
ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้ าและ การส่งมอบที่ตรงเวลา โดยลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่มและขนมหวาน
เป็ นหลัก
นอกเหนือจากการกลยุทธ์การมุง่ เน้ นการขายให้ กบั ภาคอุตสาหกรรมแล้ ว
บริ ษัทเองยังให้ ความสาคัญกับการขายน ้าตาลให้ กบั
ผู้ประกอบการที่เป็ นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก (re-exporter) เนื่องจากการขายน ้าตาลให้ กลุม่ ผู้ผลิตดังกล่าวบริ ษัทจะสามารถ
ขายน ้าตาลในส่วนของ โควตา ค. ได้ โดยสามารถขายได้ โดยมีผลตอบแทนที่ดีกว่าการขายส่งออกทัว่ ๆไปเนื่องจากต้ นทุนค่าขนส่งทีถ่ กู กว่า
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมที่สาคัญของกระบวนการผลิตน ้าตาลทรายจะเกิดจากน ้าเสียที่ใช้ ในกระบวนการผลิต และฝุ่ นขี ้เถ้ าที่เกิดจาก
การเผาไหม้ ของหม้ อไอน ้า ซึ่งบริ ษั ทได้ คานึงถึงและหามาตรการป้องกัน ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
นา้ ตาล : งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี –
ผลิตภัณฑ์ หลัก : เอทานอล
เอทานอล : ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริ ษัท เคเอสแอล กรี น อินโนเวชั่น จากัด (มหาชน) หรื อชื่อเดิม บริ ษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจ ผลิตและจาหน่ายเอทานอล โดยปั จจุบนั นี ้ จาหน่ายให้ กบั บริ ษัทน ้ามัน เพื่อใช้ ผสมในน ้ามัน
เชื ้อเพลิงในสัดส่วนร้ อยละ 10, 20 หรื อ 85 ที่เรี ยกโดยทัว่ ไปว่า น ้ามันแก๊ สโซฮอล์
เอทานอล : การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดในประเทศ
ตังแต่
้ ไตรมาสแรกของ ปี พ.ศ. 2556 การบริ โภคเอทานอลต่อวัน ปรับตัวสูงขึ ้นเนื่องจากทางรัฐบาลยกเลิกการใช้ น ้ามันเบนซิน ออก
เทน 91 ธรรมดาเป็ นน ้ามันแก็สโซฮอล์ ออกเทน 91 ทังหมด
้
ตารางที่ 2.4 แสดงโครงสร้ างราคาจาหน่ายน ้ามันแก็สโซฮอล์ และการส่งเสริ มการ
ใช้ น ้ามันแก็สโซฮอล์ในรูปของพลังงานทดแทนผ่านกองทุนน ้ามัน ทาให้ ตลาดเอทานอลมีการเติบโตโดยตลอด ซึง่ ปั จจุบนั มีการใช้ เอทานอล
ผสมในน ้ามันเชื ้อเพลิงเฉลีย่ มากกว่า 4 ล้ านลิตรต่อวัน ตามแผนภาพที่ 2.5 แสดงปริ มาณการใช้ เอทานอลทีใ่ ช้ ผสมกับน ้ามันเชื ้อเพลิงในรูป
ของน ้ามันแก็สโซฮอล์
ตารางที่ 2.4: โครงสร้ างราคาจาหน่ ายน้ามันแก๊ สโซฮอล์
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PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM IN BANGKOK, December 15, 2017
THB / Litre

EX

TAX

REFIN

OIL

CONSV.

FUND(1) FUND

WHOLE

MARKET

VAT

SALE+VAT MARGIN

RETAIL
PRICE

ULG 95 R

16.30

6.50

6.31

0.25

32.11

2.66

0.19

34.96

GASOHOL 95 E10

17.25

5.85

0.35

0.25

25.98

1.74

0.12

27.85

GASOHOL 95 E20

18.19

5.20 -

3.00

0.25

22.64

2.52

0.18

25.34

GASOHOL 91 E10

17.02

5.85

0.35

0.25

25.74

1.72

0.12

27.58

GASOHOL E85

22.65

0.98 -

9.35

0.25

15.65

4.66

0.33

20.64

ที่มา: สานักงานพลังงาน และแผนพลังงาน, กระทรวงพลังงาน

แผนภาพที่ 2.5: ปริมาณการใช้ เอทานอลที่ใช้ ผสมกับน้ามันเชื้อเพลิงในรูปของน้ามันแก๊ สโซฮอล์

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน, กระทรวงพลังงาน
การตลาดและภาวะอุตสาหกรรมในตลาดต่างประเทศ
สาหรับตลาดและภาวะอุตสาหกรรมของเอทานอลในต่างประเทศนันผู
้ ้ ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของโลกคือประเทศบราซิล เอทาน
อลส่วนใหญ่ผลิตจากอ้ อย ส่วนหนึ่งจะถูกนาไปใช้ ผสมกับน ้ามันเชื ้อเพลิงในสัดส่วนร้ อยละ 20 - 25 อีกส่วนหนึ่งจะถูกนาไปใช้ เป็ นน ้ามัน
เชือ้ เพลิงในสัดส่วนร้ อยละ 100 สาหรับรถยนต์ที่ออกแบบให้ สามารถใช้ งานได้ นโยบายส่งเสริ มจากภาครัฐ จะมาจากการส่งเสริ มให้ มีใช้
รถยนต์ที่สามารถใช้ เอทานอลร้ อยละ 100 ให้ มีมากขึ ้น การควบคุมปริ มาณการผลิต และปริ มาณความต้ องการ ผ่านการปรับเพิ่ม /ลดสัดส่วน
ในการผสมกับน ้ามันเชื ้อเพลิง ปั จจุบนั ประเทศบราซิลถือได้ วา่ เป็ นผู้สง่ ออกรายใหญ่ของโลก
…….….รับรองความถูกต้ อง
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สภาวะการแข่งขัน และคูแ่ ข่งขัน
ในปี 2560 ราคาเอทานอลในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากปริ มาณการบริ โภคที่สงู ขึ ้นต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้
ภาพรวมทังปี
้ ปริ มาณเอทานอลค่อนข้ างตึงตัวเมื่อเทียบกับความต้ องการ และไม่มีสต็อกเพียงพอ และในปี 2561 คาดการณ์ว่าราคาขายโดย
เฉลี่ยจะลดลงแต่ไม่มาก เนื่องจากต้ นทุนของผู้ผลิตเอทานอลจากมันสาปะหลังมีแน้ วโน้ มปรับตัวสูงขึน้ ซึ่งเป็ นผู้ผลิตส่วนที่ช่วยเติมเต็ม
ปริ มาณให้ เพียงพอต่อการบริ โภค
ตารางที่ 2.6: ยอดขาย และราคาขายเฉลี่ย ของเอทานอล ใน 3 ปี ย้ อนหลัง
ยอดขาย (ลิตร)
ราคาขายเฉลีย
่ (บาทต่อลิตร)

2560
83,636,715
24.98

2559
85,443,140
23.56

2558
97,116,975
25.71

เอทานอล : การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
โรงงานเอทานอลของบริษัท ปั จจุบนั ซื ้อวัตถุดิบ คือ กากน ้าตาล จาก โรงงานน ้าตาลในกลุม่ บริ ษัทในราคาตลาด โดยทาสัญญา
ล่วงหน้ าทังปี
้
ในกรณีที่โรงงานน ้าตาลในกลุม่ บริ ษัทมีกากน ้าตาลไม่เพียงพอ ทางโรงงานเอทานอลจะซื ้อกากน ้าตาลจากโรงงานน ้าตาลใน
บริ เวณใกล้ เคียงนอกจากนี ้เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในเรื่ องวัตถุดิบบริ ษัทได้ ลงทุนในส่วนที่สามารถใช้ แป้ง และผลิตภัณฑ์ตอ่ เนื่องจากมัน
สาปะหลังได้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ซึง่ จะช่วยให้ สามารถจัดหาวัตถุดิบรองรับการผลิต รวมถึงช่วยการบริ หารต้ นทุนผลิตเอทานอล
ได้ และในกรณีที่ราคาน ้าตาลตลาดโลกตกตา่ บริ ษัทสามารถทีจ่ ะใช้ น ้าอ้ อยทีม่ าจากการหีบอ้ อยของโรงงานน ้าตาลมาเป็ นวัตถุดิบ
นโยบายการผลิต
บริ ษัทมุง่ เน้ นการบริ หารต้ นทุนการผลิตให้ ต่าที่สดุ ผ่านการผลิตให้ มี Economics of Scale การสร้ างความคล่องตัวในการเลือกใช้
วัตถุดิบที่มีราคาถูก การลดต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย ต่าง ๆ เช่น การลดค่าใช้ จ่ายในการบาบัดนา้ เสียโดยการนาไปทาปุ๋ยอินทรี ย์แทน การใช้
ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ทรัพยากรด้ านบุคลากรร่วมกับโรงงานน ้าตาล การซื ้อพลังงานจากโรงไฟฟ้ าของบริ ษัท ทาให้ ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการ
ลงทุน การเช่าถังเก็บโมลาส ช่วยลดเงินลงทุนในถังเก็บ การซื ้อกากน ้าตาลที่หน้ าโรงงาน ซึง่ จะประหยัดค่าขนส่งกากน ้าตาล เป็ นต้ น ทาให้ ทาง
บริ ษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่า
นอกจากนี ้ในการที่บริ ษัทมีวตั ถุดิบ กากน ้าตาลเป็ นของตนเอง ทาให้ สามารถควบคุมคุณภาพของกากน ้าตาลให้ เหมาะสมต่อการ
ผลิต เอทานอลได้ ผ่า นการลดปริ ม าณสิ่ง เจื อ ปนต่าง ๆ และการควบคุม อุณ หภูมิ ข องถังเก็ บกากน า้ ตาลให้ เ หมาะสม ท าให้ บริ ษั ท มี
ประสิทธิภาพการผลิตค่อนข้ างสูง
นโยบายการตลาด
เอทานอล เป็ นสินค้ าอุตสาหกรรม คือเป็ นวัตถุดิบ สาหรับบริ ษัทน ้ามัน ไปผสมในน ้ามันเชื ้อเพลิงต่อ ดังนัน้ สิง่ ที่ลกู ค้ าต้ องการ ก็คือ
เรื่ องคุณภาพสินค้ าต้ องสม่าเสมอ ตรงตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ การที่สามารถจาหน่ายได้ สม่าเสมอทุกเดือน ทางบริ ษัทได้ คานึงถึงสิง่ เหล่านี ้
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มาโดยตลอด จะเห็นได้ จาก การมีระบบควบคุมคุณภาพให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน การเก็บเอทานอลส่วนหนึง่ ไว้ ในถังเก็บ เพื่อรอจาหน่าย
ในช่วงที่บริ ษัทหยุดผลิต เพื่อซ่อมแซม และบารุงรักษาเครื่ องจักรประจาปี เป็ นต้ น
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่สาคัญของกระบวนการผลิตเอทานอลจะเกิดจากน ้าเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งบริ ษัทนาน ้าเสียของ
บริ ษัทไปผสมกับกากหม้ อกรองนาผ่านกระบวนการผลิต เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรี ย์ กลับมาจาหน่ายให้ แก่เกษตรกร
เอทานอล : งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี ผลิตภัณฑ์ หลัก : ไฟฟ้าและไอนา้
ไฟฟ้าและไอนา้ : ลักษณะผลิตภัณฑ์
โครงการนี ้อยูภ่ ายใต้ บริ ษัท โรงไฟฟ้ าน ้าตาลขอนแก่น จากัด โดยจาหน่ายไฟฟ้ า พร้ อมกับไอน ้าให้ โรงงานน ้าตาล และโรงงานอื่นๆ
ในกลุ่ม และมีไฟฟ้ าที่เกินความต้ องการของกลุ่ม สามารถจาหน่ายให้ กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต และการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคได้ ปั จจุบนั บริ ษัทมี
สาขารวม 3 สาขา โดยสาขาที่หนึ่งตังอยู
้ ่ใกล้ เคียงกับโรงงานน ้าตาลขอนแก่น อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น มีกาลังการผลิตไฟฟ้ า 65MW โดย
จาหน่ายให้ กับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต จานวน 20 MW สาขาที่สองตัง้ อยู่ใกล้ เคียงกับโรงงานนา้ ตาลนิวกรุ งไทย อ.บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี
(โครงการพลังงานทดแทนบ่อพลอย) มีกาลังการผลิตไฟฟ้ า 90 MW โดยจาหน่ายให้ กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต จานวน 30 MW และสาขาที่สาม
ตังอยู
้ ใ่ กล้ เคียงกับโรงงานน ้าตาลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย มีกาลังการผลิตไฟฟ้ า 40 MW
ไฟฟ้าและไอนา้ : การตลาดและภาวการณ์ แข่ งขัน
เนื่องจากธุรกิจนี ้เป็ นการจ่ายไฟฟ้ าให้ กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตและการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ า ดังนันจึ
้ งมีผ้ รู ับซื ้อที่
แน่นอน จึงไม่มีการแข่งขันกันทางการตลาด ส่วนไฟฟ้ าอีกส่วนหนึง่ และไอน ้า ทางบริษัทได้ ขายให้ แก่บริ ษัทในเครื อ เพื่อใช้ สาหรับผลิต เอทา
นอลและน ้าตาล โดย 100% จะเป็ นการจาหน่ายภายในประเทศ
ตารางที่ 2.7: ยอดขาย และราคาขายเฉลี่ย ของไฟฟ้า ใน 3 ปี ย้ อนหลัง
ยอดขาย (MW-hour)
ราคาขายเฉลีย
่ (THB/MW-hour)

2560
268,893
2,795

2559
275,456
2,935

2558
300,292
3,368

ไฟฟ้าและไอนา้ : การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบ
การจัดหาวัตถุดิบถือได้ วา่ เป็ นส่วนสาคัญในการประกอบธุรกิจไฟฟ้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานไฟฟ้ าของบริ ษัทที่ใช้ เชื อ้ เพลิงหลักคือ
กากอ้ อย โดยในแต่ละปี ปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบของบริ ษัทจะไม่แน่นอน ดังนันในปี
้
ที่มีอ้อยเข้ าหีบในปริ มาณน้ อย ก็จะส่งผลกระทบต่อปริ มาณ
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เชื ้อเพลิงที่จะใช้ ในโรงไฟฟ้ าได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมโดยการจัดซื ้อเชื ้อเพลิงชีวมวลจากภายนอกมารอง รับ เช่น
จัดซื ้อกากอ้ อยจากโรงงานน ้าตาลข้ างเคียง เป็ นต้ น
นโยบายการผลิต
(1) การมุง่ เน้ นการบริ หารต้ นทุนการผลิต
บริ ษัทมุง่ เน้ นการบริ หารต้ นทุนการผลิตให้ ต่าที่สดุ โดยต้ นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้ าและไอน ้า ส่วนใหญ่จะเป็ นต้ นทุนเชื ้อเพลิง และ
ค่าเสือ่ มราคา ดังนันการใช้
้
เชื ้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็ นสิ่งจาเป็ น นอกจากนี ้ การผลิตให้ มี Economics of Scale ก็จะเป็ นการช่วย
ลดค่าใช้ จ่ายคงที่ตอ่ หน่วยลงมา
(2) การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ในการที่บริ ษัทมีเชื ้อเพลิงคือ กากอ้ อยเป็ นของตนเอง ดังนันการควบคุ
้
มคุณภาพของเชื ้อเพลิงให้ เหมาะสม เพื่อเกิดประสิทธิภาพการ
ใช้ เชื ้อเพลิงให้ ดีที่สดุ เช่น การควบคุมความชื ้นของกากอ้ อย ผ่านระบบ Bagasse Dryer หรื อการสร้ างหลังคาขึ ้นปกคลุมเพื่อบังฝน เป็ นต้ น
นโยบายการตลาด
เนื่องจากการขายไฟฟ้ าให้ กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต เป็ นไปตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าระยะยาว โดยมีสตู รการคานวณราคาที่ตายตัว ตาม
ราคาก๊ าซธรรมชาติ และอัตราแลกเปลีย่ น ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีผ้ ซู ือ้ ที่แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามการจาหน่ายไฟฟ้ าในช่วงเวลาที่การไฟฟ้ ามีความ
ต้ องการสูง ก็จะทาให้ บริ ษัทได้ รับราคาขายต่อหน่วยที่สงู ขึ ้น ส่วนราคาขายที่บริ ษัทขายให้ บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทจะกาหนดราคาให้ เท่ากั บ
ราคาขายที่บริ ษัทขายให้ กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
โครงการดังกล่าวได้ ผา่ นการศึกษาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม (EIA) เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว สาหรับโรงงานที่ขอนแก่นได้ รับการขี ้นทะเบียน
กับCDM Executive Board เพื่อรับการสนับสนุนให้ เป็ นโครงการ CDM (ตามอนุสญ
ั ญาเกียวโต โปโตรคอล) ซึง่ จะมีสทิ ธิในการขาย Carbon
Credit ได้ หากได้ รับการรับรองการตรวจนับจานวน Carbon ที่ลดได้ จาก UNFCCC
ไฟฟ้า และไอนา้ :งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัยความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ – อ้ อย
บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) เป็ นอุตสาหกรรมที่ผลิตน ้าตาลทรายเป็ นหลักซึง่ ใช้ อ้อยเป็ นวัตถุดิบหลักนอกจากนี ้บริ ษัทยัง
มีการลงทุนในโครงการต่อยอดอื่น ๆ ที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ ผลพลอยได้ และของเสียที่ได้ จากกระบวนการผลิตนา้ ตาลมาเป็ นวัตถุดิบเพื่อสร้ าง
มูลค่าเพิ่ม ดังนันผลประกอบการบริ
้
ษัทจะพึง่ พิงต่อปริ มาณอ้ อยซึง่ เป็ นวัตถุดิบต้ นทางเป็ นสาคัญ
ความผันผวนของปริ มาณอ้ อยจะเกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการคือ (1) ปริ มาณพื ้นที่ในการเพาะปลูกอ้ อย (จานวนไร่ ) ที่
เปลีย่ นแปลงไปซึง่ อาจจะเกิดจากการที่เกษตรกรเปลีย่ นไปเพาะปลูกพืชไร่ อื่นที่ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า รวมถึงเกิดจากนโยบายการส่งเสริ มของ
ภาครัฐ (2) ผลผลิตอ้ อยต่อพื ้นที่เพาะปลูก (ตันอ้ อยต่อไร่ ) ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น ภัยแล้ ง
และน ้าท่วม อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้ อน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากปริ มาณอ้ อยลดลงทาให้ บริ ษัทมีปริ มาณการผลิตที่ลดลง ต้ นทุ นต่อหน่วยโดยเฉพาะในส่วนของต้ นทุน
คงที่ตอ่ หน่วยสูงขึ ้น กาไรต่อหน่วยลดลง และสุดท้ ายส่งผลให้ กาไรของบริ ษัทลดลง ยิ่งไปกว่านันในปี
้
ที่มีปริ มาณอ้ อยต่า จะเกิดภาวะในการ
แย่งซื ้ออ้ อยจากโรงงานน ้าตาลบริ เวณใกล้ เคียงมากขึ ้นเพื่อรักษาสัดส่วนปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบไว้ โรงงานน ้าตาลจาเป็ นต้ องต่อสู้โดยการจ่ายเงิน
เพิ่มจากค่าอ้ อยที่คานวณตามระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ให้ ไปอีก ซึง่ ทาให้ บริ ษัทมีภาระค่าใช้ จ่ายในต้ นทุนวัตถุดิบสูงขึ ้น
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยเป็ นผู้สง่ ออกน ้าตาลเป็ นอันดับต้ นของโลก และเป็ นผู้ส่งออกน ้าตาลหลักที่จาหน่ายให้ กับ
ภูมิภาคเอเชีย การที่ประเทศไทยมีปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบที่ลดน้ อยลง ทาให้ มีน ้าตาลที่สามารถส่งออกได้ ลดน้ อยลง ส่งผลต่อการปรับตัวของ
ราคาขายน ้าตาลต่างประเทศสูงขึ ้น ซึง่ การปรับเพิ่มขึ ้นของราคาน ้าตาลต่างประเทศ เป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบจากปริ มาณอ้ อย
เข้ าหีบที่ลดลงได้ และภาระต้ นทุนที่เพิ่มสูงขึ ้นได้ นอกจากนี ้บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้ างความมัน่ คงที่ยงั่ ยืนของวัตถุดิบ อ้ อย
บริ ษัทได้ ให้ ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของเงินกู้ในการลงทุนเพาะปลูก การสนับสนุนในส่วนของวัตถุดิบในการ
เพาะปลูก การทาระบบชลประทาน การนาเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต การลดบทบาทของพ่อค้ าคนกลางซื ้อ
ขายอ้ อย ซึง่ ความช่วยเหลือทังหมดมี
้
เป้าหมายเพื่อสร้ างฐานะให้ ชาวไร่มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานา้ ตาลตลาดโลก
ในการซื ้อขายน ้าตาลในตลาดโลกนัน้ น ้าตาลจัดได้ ว่าเป็ นสินค้ าหนึ่งที่มีความผันผวนทางด้ านราคาสูงเมื่อเทียบกับสินค้ าเกษตร
อื่นๆ โดยราคาน ้าตาลตลาดโลกจะขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น อุปสงค์ อุปทานของประเทศผู้ผลิต ผู้บริ โภค ผู้สง่ ออก และผู้นาเข้ า การ
เก็งกาไรจากนักเก็งกาไร รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เอื ้ออานวยกับการเพาะปลูกในแต่ละประเทศ นโยบายการส่งเสริ ม การแทรกแซง การ
ส่งออก การนาเข้ าของอุตสาหกรรมน ้าตาลและภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว อีกทังในปั
้ จจุบนั ราคาน ้าตาลยังมีสว่ นหนึ่งที่
สัมพันธ์กบั ราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงด้ วย เนื่องจากอ้ อยและกากน ้าตาล สามารถนาไปผลิตเป็ นแอลกอฮอล์หรื อที่เรี ยกว่า “เอทานอล” สาหรับผสม
กับน ้ามันเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงในรถยนต์ได้ ด้ วยปั จจัยดังกล่าว ส่งผลให้ ราคาซื ้อขายน ้าตาลในตลาดโลกค่อนข้ างผันผวนสูง
โดยทัว่ ไปโรงงานน ้าตาลในประเทศไทยมีภาระผูกพันในการจาหน่ายน ้าตาลให้ เพียงพอต่อความต้ องการภายในประเทศก่อน ส่วน
น ้าตาลที่เหลือนันโรงงานจึ
้
งจะสามารถนาไปขายส่งออกได้ โดยแต่ละปี สานักอ้ อยและน ้าตาลทรายจะประมาณการปริ มาณความต้ องการ
บริ โภคภายในประเทศ ที่เรี ยกว่า โควตา ก และจะจัดสรรโควตาดังกล่าวให้ แก่โรงงานน ้าตาลแต่ละแห่งตามสัดส่วนของปริ มาณน ้าตาลที่ผลิต
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ได้ ส่งผลให้ สดั ส่วนของน ้าตาลภายในประเทศ และน ้าตาลส่งออกของแต่ละโรงงานจะค่อนข้ างใกล้ เคียงกัน ซึ่งจะอยู่ระหว่าง 20:80ถึง
30:70ขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบทัว่ ทังประเทศ
้
ดังนันยอดขายของธุ
้
รกิจน ้าตาลจะมีความผันผวนตามราคาน ้าตาลตลาดโลกอยู่ประมาณ
70 – 80% อย่างไรก็ตามในแง่ของต้ นทุนการผลิตน ้าตาล ค่าอ้ อยซึ่งเป็ นต้ นทุนหลักจะเป็ นไปตามระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ 70:30นัน้
หมายความว่าในกรณีที่ราคาน ้าตาลปรับตัวลดลง 100 บาทชาวไร่จะได้ รับผลกระทบต่อค่าอ้ อยที่ปรับตัวลดลงร้ อยละ 70ส่วนโรงงานจะได้ รับ
ผลกระทบร้ อยละ 30
สืบเนื่องจากในช่วง 3-4 ปี ที่ผา่ นมา ราคาน ้าตาลตลาดโลกมีความผันผวนมากโดยมีการปรับราคาจาก 15 เซ็นต์ต่อปอนด์ ขึ ้นไป
สูงสุดที่ 32เซ็นต์ตอ่ ปอนด์ และมีการปรับระดับลงมาที่25,20,15 เซ็นต์ตอ่ ปอนด์ และลงมาต่าสุดช่วงกลางปี 2560อยูท่ ี่ 12-13 เซ็นต์ต่อปอนด์
ณ ปั จจุบนั ราคาได้ ตีกลับมาอยู่ที่ประมาณ 13-15 เซ็นต์ต่อปอนด์การที่ราคาผันผวนค่อนข้ างรุ นแรงเช่นนี ้ ถ้ าบริ ษัทไม่สามารถกาหนดราคา
ขายให้ ได้ อย่างน้ อยเท่ากับระดับราคาที่ใช้ สาหรับกาหนดราคาอ้ อยได้ จะส่งผลกระทบค่อนข้ างรุ นแรงต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทได้
ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการป้องกันความเสีย่ งจากการผันผวนของน ้าตาลตลาดโลก บริ ษัทได้ มีการป้องกันความเสีย่ งจากการทาสัญญาซื ้อขายน ้าตาล
ล่วงหน้ าผ่านสถาบันการเงิน ซึ่งการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวจะทาให้ บริ ษัทสามารถคงรักษาความสามารถในการทากาไรไม่ให้ ขึ ้นอยู่กบั
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตลาดโลกมากเกินไป อย่างไรก็ตามการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลต่อการบันทึกบัญชีกาไร
ขาดทุน นอกจากนี ้บริ ษัทอาจมีความเสีย่ งเรื่ องปริ มาณการทาสัญญาซื ้อขายน ้าตาลล่วงหน้ ามากกว่าปริ มาณน ้าตาลจริ งที่สามารถส่ งออกได้
ส่งผลให้ เกิดภาวะขายเกิน(Oversold) ซึง่ อาจก่อให้ เกิดผลขาดทุนขึ ้นได้
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อก่อนผลประกอบการของบริ ษัทพึง่ พิงเฉพาะธุรกิจน ้าตาลและกากน ้าตาลเท่านัน้ ความเสีย่ งจากความผันผวน
ของราคาน ้าตาลตลาดโลกจึงส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทค่อนข้ างมาก แต่ในปั จจุบนั บริ ษัทมีโครงการลงทุนต่อยอด อาทิเช่น
โครงการโรงงานผลิตเอทานอล โครงการโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรี ย์และโครงการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ า ดังนัน้ ผลประกอบการของบริ ษัทจึง
พึง่ พิงกับราคาน ้าตาลตลาดโลกน้ อยลง ผลกระทบของความผันผวนของราคาน ้าตาลตลาดโลกจึงน้ อยลงเช่ นกัน
ความเสี่ยงเรื่องนโยบายภาครัฐ
อุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลในประเทศไทยถูกควบคุมและกากับดูแลโดยคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาลภายใต้ พระราชบัญญัติ
อ้ อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527ซึ่งมีสาระสาคัญของการควบคุม ในการกาหนดการจัดสรรช่องทางการจาหน่ายน ้าตาลออกเป็ นระบบ
โควตา (โควตา ก สาหรับน ้าตาลภายในประเทศ และโควตา ข และ ค สาหรับน ้าตาลขายต่างประเทศ) ควบคุมราคาจาหน่ายน ้าตาลทราย
ภายในประเทศ การจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ ของระบบระหว่างโรงงานน ้าตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยภายใต้ ระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ 70:30
และการควบคุมการเข้ ามาทาธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ เป็ นต้ น จะเห็นได้ วา่ นโยบาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการอ้ อย
และน ้าตาลทราย ล้ วนมีผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิต และผลประกอบการของบริ ษัท เช่น ระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ 70:30จะเป็ นที่มาของ
การคานวณราคาอ้ อยที่โรงงานน ้าตาลจะต้ องจ่ายให้ กบั ชาวไร่ กรณีนโยบายการปรับราคาขายน ้าตาลภายในประเทศ หรื อกรณีนโยบายการ
เปิ ดเสรี ของธุรกิจน ้าตาล
นอกจากนี ้นโยบายของภาครัฐในภาพรวม ส่งผลต่อผลประกอบการของบริ ษัท เช่น นโยบายการสนับสนุนพลังงานทดแทน เอ
ทานอล ส่งผลต่อปริ มาณการขายเอทานอลภายในประเทศ หรื อนโยบายการส่งเสริ มการปลูกต้ นปาล์ม หรื อการประกันราคามันสาปะหลัง
จะส่งผลในแง่ลบต่อบริ ษัท เนื่องจากพื ้นที่เพาะปลูกอ้ อยลดน้ อยลง เพราะเกษตรกรชาวไร่ หนั ไปเพาะปลูกพืชที่ให้ ผลตอบแทนสูงกว่า เป็ น
ต้ นรวมทังในช่
้ วงเดือนพฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นมา รัฐบาลบราซิลได้ ยื่นคาร้ องต่อองค์การการค้ าโลก ( WTO) กล่าวหาว่า รัฐบาลไทยมี
มาตรการอุดหนุนให้ กบั อุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลจนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน ้าตาลของบราซิล ล่าสุดรัฐบาลไทยอยู่ระหว่างการ
เจรจาและทาความเข้ าใจกับรัฐบาลบราซิลเกี่ยวกับมาตรการแก้ ไขการอุดหนุน ส่วนการปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทังระบบ
้
ทางรัฐบาลไทยมีนโยบายเร่งด่วนให้ กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเดินหน้ าปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทราย โดยกรอบสาคัญ คือ
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การปรับปรุ ง พ.ร.บ.อ้ อยฯ แต่ด้วยข้ อจากัดเวลาที่ต้องใช้ เวลามากกว่า 1 ปี กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเลือกปรับโครงสร้ างประเด็นที่สาคัญ
อย่างราคาน ้าตาลและโควต้ าน ้าตาลทรายก่อน มีผลบังคับใช้ ปลายปี 2560 เพื่อใช้ กบั ฤดูการผลิต 2560/2561 โดยแนวทางนี ้จะเป็ นข้ อมูล
ชีแ้ จงต่อองค์การการค้ าโลก ( WTO) และในวันที่ 16 กันยายน 2560 รัฐบาลไทย มีการปรับเปลี่ยนมาตรการจัดเก็บภาษี เครื่ องดื่มตาม
ปริ มาณความหวานโดยกรมสรรพสามิต สิง่ ที่อาจจะเกิดขึ ้นหลังใช้ มาตรการการเพิ่มภาษี ความหวานในเครื่ องดื่มคือ ผู้ประกอบบางราย อาจ
ทาการปรับเปลีย่ นสูตรใหม่ เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรการ ขณะที่ผ้ ผู ลิตบางรายอาจหันไปใช้ สารความหวานทดแทนน ้าตาล ส่วนผู้บริ โภคอาจ
ลดปริ มาณบริ โภคเครื่ องดื่มที่มีน ้าตาลสูงได้ และจะหันไปบริ โภคของหวานประเภทอื่นๆทดแทน
อย่างไรก็ดี กฎระเบียบและแนวทางปฏิบตั ิตามโครงสร้ างอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทรายใหม่นี ้ ยังอยูร่ ะหว่างดาเนินการจึงยังไม่
มีความชัดเจน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะได้ ติดตามความเสีย่ งนี ้อย่างใกล้ ชิดและจะกาหนดแผนงานที่เกี่ยวข้ องต่อไป
ความเสี่ยงจากการเกิดหนีเ้ สียจากระบบการให้ สนิ เชื่อชาวไร่ อ้อย (เงินเกี๊ยว)
ในการประกอบกิจการโรงงานน ้าตาลจะมีการปล่อ ยเงินกู้ หรื อเงินสนับสนุนอื่นๆ ให้ กบั ชาวไร่ เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการ
เพาะปลูกอ้ อย หรื อที่เรี ยกว่า “การเกี๊ยวอ้ อย” ซึ่งเป็ นเสมือนกับการจองอ้ อยสาหรับเข้ าหีบในโรงงาน ภายหลังจากที่อ้อยโตขึ ้นพร้ อมตัด จะ
เป็ นช่วงเดียวกับช่วงโรงงานน ้าตาลเริ่ มเปิ ดหีบอ้ อย เกษตรกรชาวไร่ อ้อยจะตัดอ้ อยและส่งอ้ อยให้ กบั โรงงานและรับเงินค่าอ้ อย โดยมีการหัก
เงินกู้ยืมหรื อเงินสนับสนุนอื่นๆออก ความเสี่ยงที่เกิดจากการเกี๊ยวอ้ อยคือ ชาวไร่ ไม่สามารถส่งอ้ อยหรื อจ่ายชาระเงินส่งเสริ ม (เงินเกี๊ยว)คืน
ตามระยะเวลาที่กาหนดซึง่ อาจมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ หรื อความแห้ งแล้ งที่ทาให้ ผลผลิตอ้ อยลดน้ อยลง หรื อเกิดความ
เสียหายจากโรคระบาด ส่งผลให้ หนี ้ที่เกิดจากการเกี๊ยวอ้ อยกลายเป็ นหนี ้เสีย จึงทาให้ บริ ษัทต้ องตังส
้ ารองหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น
อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทได้ คานึงถึงปั จจัยความเสีย่ งดังกล่าวจึงได้ มีการพัฒนาระบบการเกี๊ยวอ้ อยให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นโดยนา
ระบบดาวเทียม(GPS)ในการตรวจสอบและสารวจพื ้นที่ปลูกอ้ อยมาช่วยในการลดปั ญหาการอ้ างสิทธิความเป็ นเจ้ าของไร่อ้อยและยังใช้
สาหรับการวางแผนการจัดหาอ้ อยอีกทังบริ
้ ษัทมีมาตรการเพิ่มเติมในการวิเคราะห์การให้ สนิ เชื่อโดยการร้ องขอให้ เกษตรกรชาวไร่อ้อยนา
ทรัพย์สนิ เข้ ามาค ้าประกันเงินเกี๊ยวที่ได้ รับไปส่งผลให้ ปัจจุบนั หนี ้เสียของบริ ษัทค่อนข้ างต่า และหนี ้เงินเกี๊ยวส่วนใหญ่ของบริ ษัทมี ทรัพย์สนิ ค ้า
ประกันอยู่
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศยังคงส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ เนื่องจาก
บริ ษัทมีการส่งออกน ้าตาลประมาณ ร้ อยละ70-80 ของยอดขาย รวมถึงการนาเข้ าเครื่ องจักร อุปกรณ์ และการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศแต่
อย่างไรก็ตามกลุม่ บริ ษัทได้ มีการบริ หารจัดการความเสีย่ งโดยการทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า(ForwardContract) หรื อการ
บริ หารอัตราแลกเปลีย่ นแบบ NaturalHedge อีกทังจากการก
้
าหนดราคาอ้ อยผ่านระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ 70:30ทาให้ บริ ษัทมีความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลีย่ นน้ อย เนื่องจากต้ นทุนค่าอ้ อยของบริ ษัทผันผวนตามอัตราแลกเปลีย่ นเช่นเดียวกัน จึงทาให้ รายได้ และต้ นทุนส่วนใหญ่ของ
บริ ษัทสัมพันธ์ตามอัตราแลกเปลีย่ นในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี ้ยังมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้
ดาเนินการได้ ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลีย่ นแปลงไป
ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้นไม่ อนุมตั ิวาระที่เสนอ
ตระกูลชิ นธรรมมิตร์ และบริ ษัทของตระกูลชิ นธรรมมิตร์ ได้ ถือหุ้นในบริ ษัทมากกว่า ร้ อยละ 60ของจานวนทุนเรี ยกชาระแล้ ว
ทังหมด
้
ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวทาให้ กลุม่ ตระกูลชินธรรมมิตร์ สามารถควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมดไม่
้
ว่าจะเป็ นเรื่ องการ
แต่งตัง้ กรรมการ หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมายหรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
…….….รับรองความถูกต้ อง
หน้ า 23

บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

กาหนดให้ ต้องได้ รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนันสามารถจั
้
ดการความเสี่ยงจากการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะไม่เห็นชอบวาระที่
คณะกรรมการเสนอเพื่อพิจารณาได้ ตามสมควรแล้ ว
อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสของการบริ หารจัดการและเพื่อให้ มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ บริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการ
้
บริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจานวน 7 ท่านที่มคี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามกฎหมาย และมีคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามทีก่ ฎหมายและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกาหนด
ดังนันจึ
้ งมีการถ่วงดุลอานาจในการบริ หารจัดการในระดับที่เหมาะสม
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังจัดให้ มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบตั ิงานเป็ นอิสระตามความเหมาะสมและขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มี
หน้ าที่หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ความเสี่ยงจากโครงการลงทุนในประเทศลาวและกัมพูชา
โครงการทังสองประเทศเป็
้
นโครงการทีร่ ิ เริ่ มธุรกิจน ้าตาลในต่างประเทศของบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทได้ รับพื ้นที่สมั ปทานจากภาครัฐในการ
เพาะปลูกอ้ อยและได้ รับอนุญาตในการก่อสร้ างโรงงานน ้าตาล อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากสภาพพื ้นดินที่ได้ รับสัมปทานเสื่อมโทรม รวมถึง
ยังคงมีปัญหาในการบริ หารจัดการ เช่น การขาดเทคโนโลยี ในการเพาะปลูกอ้ อยในพื ้นที่ขนาดใหญ่ การขาดโครงสร้ างพื ้นฐาน ได้ แก่ ถนน
ระบบขนส่ง รวมถึงขาดแคลนแรงงานและบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งปั ญหาดังกล่าวต้ องใช้ เวลาในการพัฒนามากกว่าที่วางแผนไว้ จึง
ส่งผลให้ ผลผลิตต่อพื ้นที่มีไม่มากพอที่จะถึงจุดคุ้มทุน ทาให้ ผลประกอบการในปี 2560 โครงการในประเทศกัมพูชายังประสบภาวะขาดทุน
ในขณะที่โครงการในสปป.ลาวเริ่ มมีกาไรจากการดาเนินงาน อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ เล็งเห็นและแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ มาโดยตลอด ตลอด
ระยะเวลาที่ ผ่านมาที่บ ริ ษั ทเข้ าไปลงทุน ได้ มีการว่าจ้ างที่ปรึ กษาในการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีก ารเพ าะปลูก การจัด การ การควบคุม
งบประมาณ มีการให้ เงินกู้แก่ชาวไร่ คู่ค้า เพื่อขยายพื ้นที่การเพาะปลูก การลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานเพิ่มเติม และการพัฒนาสภาพดินที่
เสือ่ มโทรมอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ โครงการมีการพัฒนาขึ ้นตามลาดับ ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงทิศทางที่ดีที่โครงการ จะเริ่ มสร้ างผลตอบแทนจาก
การลงทุนในอนาคต
นอกจากนี ้ สืบเนื่องจากเป็ นโครงการลงทุนต่างประเทศ โครงการจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเมืองปั ญหาข้ อพิพาทกับ
ชุมชน รวมถึงความไม่ชดั เจนเรื่ องกฏเกณฑ์ กฎระเบียบทางราชการของประเทศนัน้ ๆ ที่มีการแก้ ไขและเปลีย่ นแปลง แต่อย่างไรก็ตามประเด็น
ดังกล่าวยังคงเป็ นเรื่ องที่บริ ษัทให้ ความสาคัญและพร้ อมที่จะบริ หารจัดการหรื อแก้ ไขให้ ถกู ต้ องและเหมาะสม
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4. ทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สนิ ถาวรหลักที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่ อย
ณ 31 ตุลาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีทรัพย์สนิ ถาวรหลักทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจดังนี ้

ประเภทและลักษณะทรัพย์สิน
1. ที่ดนิ และส่วนปรับปรุ งที่ดิน (ไร่ )
ที่ดนิ ที่ตงโรงงาน
ั้
- โรงงานน ้าตาลขอนแก่น
- โรงงานน ้าตาลท่ามะกา
- โรงงานน ้าตาลนิวกรุ งไทย
- โรงงานน ้าตาลนิวกว้ างสุ้นหลี
- โรงงานบจ.เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ ้ง
- โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น
- โรงงานบจ.เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์
ที่ดนิ ปลูกอ้ อย
ที่ดนิ ส่วนสานักงาน
ที่ดนิ อื่น ๆ
รวมที่ดนิ และส่วนปรับปรุ ง
2. อาคาร โรงงาน และสิ่งปลูกสร้ าง
3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์
4. ยานพาหนะและเครื่ องกลทุน่ แรง
5. เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สานักงาน
6. ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้ าง
รวมทังหมด
้

เนื ้อที่
โดยประมาณ

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

1,623.63
239.13
1,547.34
219.86
90.86
420.15
673.45
10,330.11
99,045.48

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

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี
(ล้ านบาท)

ภาระผูกพัน

995.72
611.20
571.93
79.87
59.56
175.87
217.43
938.45
714.93
4,364.96
4,617.22
12,925.50
674.58
40.72
3,673.78
26,296.76

4.2 ทรัพย์ สนิ ที่ไม่ มีตวั ตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ
เครื่องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ที่จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา มีดงั ต่อไปนี ้
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สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัทย่อยในประเทศสองแห่งได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุนจานวน 4 ฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริ ม
การลงทุน
โดยได้ รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ ที่ได้ รับรวมถึงการได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้
สาหรับกาไรสาหรับปี ที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม โดยมีกาหนด 8 ปี นับตังแต่
้ วนั ทีเ่ ริ่ มมีรายได้ จากกิจการที่ได้ รับการ
ส่งเสริม ตามรายละเอียด ดังนี ้
บัตรส่ งเสริม
เลขที่

มาตราที่ได้ รับสิ ทธิประโยชน์

1063(2)/2552* 25 26 28 31 34 35(3) 36(1)
และ 36(2)

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริ ม

30 ม.ค. 2552 - การผลิ ต แอลกอฮอล์ ห รื อเชื้ อ เพลิ ง จากผลผลิ ต
การเกษตรรวมทั้งเศษหรื อขยะหรื อของเสี ย
- การผลิตปุ๋ ยชีวภาพหรื อปุ๋ ยอินทรี ย ์
- การผลิตแก๊สชีวภาพ
2364(1)/2554* 25 26 28 31 34 35(1) 35(2) และ 35(3) 20 ก.ย. 2554 - การผลิตแก๊สชีวภาพ
1432(2)/2552 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3)
24 มิ.ย. 2552 - การผลิตไฟฟ้ า ไอน้ า และน้ าเพื่ออุตสาหกรรม
31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3)
1349(2)/2556 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4)
15 มี.ค. 2556 - การผลิตไฟฟ้ า ไอน้ า และน้ าเพื่ออุตสาหกรรม
34 35(1) 35(2) และ 35(3)

วันที่เริ่มมีรายได้ วันหมดอายุ

6 ธ.ค. 2554

31 ธ.ค. 2562

30 ธ.ค. 2554
29 ก.พ. 2555
28 ก.พ. 2556
30 พ.ย. 2553

31 ธ.ค. 2562
31 ธ.ค. 2562
28 ก.พ. 2564
29 พ.ย. 2561

21 ม.ค. 2557

20 ม.ค. 2565

* บัตรส่งเสริ มเลขที่ 1063(2)/2552 และ 2364(1)/2554 เป็ นของบริ ษัท เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ซึง่ บริ ษัทสูญเสียอานาจควบคุมในบริ ษัทย่อย
ดังกล่าวจากการควบรวมกิจการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 (ดูหมายเหตุข้อ 4)

นอกจากนี ้ตามบัตรส่งเสริ มเลขที่ 2364(1)/2554, 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริ ษัทย่อยได้ สิทธิ ในการลดหย่อน
ภาษี เงินได้ ในอัตราร้ อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกาหนดเวลา 5 ปี นับจากวันที่การได้ รับยกเว้ น ภาษี เ งินได้ ห มดอายุ และตามบัต ร
ส่งเสริ มทุกฉบับ บริ ษัทย่อยได้ รับสิทธิ์ ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักรที่ได้ รับอนุมตั ิ และผู้ถือหุ้นจะได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้
สาหรับเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับส่งเสริ มตลอดระยะเวลาที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้
บริ ษัท ย่อ ยในต่า งประเทศสามแห่ง ได้ รับ ใบอนุญ าตลงทุน ต่า งประเทศและสิท ธิป ระโยชน์ท างภาษี จ าก ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ใบอนุญาตลาดับที่ 1) และราชอาณาจักรกัมพูชา (ใบอนุญาตลาดับที่ 2 ถึง 4) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
1) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที่ 017-06/คลท ได้ รับสิทธิ พิเศษทางภาษี โดยได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ เป็ นเวลา 5 ปี นับจากวันที่มี
รายได้ จากการขายน ้าตาลทราย จากนันต้
้ องเสียภาษี เงินได้ ในอัตราร้ อยละ 20 เริ่ มมีรายได้ วนั ที่ 21 กรกฎาคม 2553 และหมดอายุ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
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2)

ใบอนุญาตลงทุนต่ างประเทศ เลขที่ 4420/06 ก.ว.ก. ลงวันที่ 15 ธั นวาคม 2549 ออกให้ โดยหน่ วยงาน Council for the
Development of Cambodia บริ ษัทย่อยได้ รับสิทธิพิเศษทางภาษี โดยได้ รับยกเว้ นภาษี ในการนาเข้ าเครื่ องจักรในการผลิตและ
วัสดุในการก่อสร้ าง

3)

ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที่ 1641/09 ก.ว.ก. และ 1642/09 ก.ว.ก. ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ออกให้ โดยหน่วยงาน
Council for the Development of Cambodia บริ ษัทย่อยได้ รับสิทธิพิเศษทางภาษี โดยได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ จานวน 8 ปี และ 9 ปี
ตามลาดับ ซึง่ นับรวมทัง้ Priority Period นับจากเวลาที่บริ ษัทย่อยได้ ดาเนินกิจการ (ปี 2549)

4)

ใบอนุญาตขอยกเว้ นภาษี ของพืชเกษตร - อุตสาหกรรม (อ้ อย) เลขที่ 2299 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555 ออกให้ โดยกระทรวงเศรษฐกิจ
และการคลัง ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้ รับสิทธิให้ คิดภาษี มลู ค่าเพิ่มร้ อยละ 0 สาหรับการขายอ้ อยที่ใช้ ในการผลิตน ้าตาลทราย
เพื่อส่งออก ใบอนุญาตนี ้มีกาหนด 1 ปี เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และปั จจุบนั กระทรวง
เศรษฐกิจและการคลังราชอาณาจักรกัมพูชา มีประกาศเรื่ องการปฏิบตั ิงานของภาษี มูลค่าเพิ่มในการจัดหาสินค้ าเกษตรยัง
ไม่ได้ ดดั แปลงให้ ได้ รับการยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิ่มโดยประกาศในเดือนเมษายน 2559

4.3 นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริ ษัทมีการลงทุนในบริ ษัทย่อยทังทางตรงและทางอ้
้
อมจานวน 13 บริ ษัท และบริ ษัทร่วมจานวน 1 บริษัท
ได้ แก่
บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นโดยตรง
1) บริ ษัท น ้าตาลท่ามะกา จากัด
2) บริ ษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
3) บริ ษัท น ้าตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จากัด
4) บริ ษัท เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จากัด
5) บริ ษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิ ้ง จากัด
6) บริ ษัท โรงไฟฟ้ าน ้าตาลขอนแก่น จากัด
7) บริ ษัท เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จากัด)
8) บริ ษัท เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จากัด
9) บริ ษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ ้ง จากัด
10) บริ ษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
11) บริ ษัท Koh Kong Sugar Industry จากัด
12) บริษัท Wynn In Trading จากัด
13) บริ ษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นโดยอ้ อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.
14) Koh Kong Plantation Co., Ltd.
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บริ ษัทร่วม
1) บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จากัด (มหาชน)
โดยในจานวนบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงทังหมด
้
บริษัทมีอานาจควบคุมหรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
สาหรับนโยบายการลงทุนและบริ หารงานของบริ ษัทในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมนัน้ บริ ษัทจะพิจารณาลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัท
ร่ วมที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจน ้าตาลทราย ธุรกิจสารให้ ความหวาน หรื อกิจการอื่นที่สามารถเอื ้อประโยชน์รวมถึงให้ ผลตอบแทนที่ดีกบั ธุรกิจของ
บริ ษัทได้ โดยคานึงถึงความสามารถในการแข่งขัน อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมตามแต่ละประเภทของธุรกิจนันๆ
้ รวมถึงพิจารณาขนาดเงิน
ลงทุนที่เหมาะสม ส่วนการพิจารณาสัดส่วนในการร่วมลงทุน บริ ษัทจะพิจารณาในหลายปั จจัย เช่น บริ ษัทจะคานึงถึงความชานาญของบริ ษัท
ในธุรกิจนันๆ
้ เป็ นสาคัญ หากบริ ษัทไม่มีความชานาญก็จะร่วมลงทุนในสัดส่วนน้ อย และให้ ผ้ รู ่ วมทุนที่มีความชานาญลงทุนในอัตราที่สงู กว่ า
เป็ นต้ น หากบริ ษัทร่วมลงทุนในสัดส่วนที่มีนยั สาคัญ บริ ษัทจะเข้ ามามีสว่ นร่วมในการบริ หารงานในรูปแบบของกรรมการบริ ษัท หรื อ ผู้บริ หาร
ระดับสูงของบริ ษัท ทังนี
้ ้การเข้ าลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมใดๆ จะต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัท และการลงทุน
จะต้ องไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริ ษัท
ตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของลูกค้ า
บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย (น ้าตาล) ได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 ซึง่ บริษัทฯ จะต้ องมี
การทาแบบสารวจประเมินความพึงพอใจชองลูกค้ าทังในและต่
้
างประเทศ โดยในแต่ละปี จะมีการส่งแบบประเมินให้ ลกู ค้ ากรอกคะแนนความ
พึงพอใจ ซึง่ หัวข้ อหลักๆในการประเมินมี ด้ านคุณภาพสินค้ า การบริ การก่อนและหลังการขาย และด้ านอื่นๆ เพื่อที่จะได้ นาผลการประเมิน
และข้ อเสนอแนะของลูกค้ ามาปรับปรุงเพื่อให้ เป็ นที่พอใจกับลูกค้ า ซึง่ เป้าหมายที่บริ ษัทฯ ตังไว้
้ ต้องมีคา่ เฉลีย่ ไม่ต่ากว่า 94 คะแนน ของผลการ
ประเมิน โดยผลการประเมิน ย้ อนหลัง 3 ปี ตามรายละเอียดด้ านล่าง
ผลการประเมินเฉลีย่
ในประเทศ
ต่างประเทศ

ปี 2558
94.60
95.60

ปี 2559
96.51
95.21

ปี 2560
98.26
96.71

ในเรื่ องของส่วนแบ่งการตลาด บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (น ้าตาล)ได้ ทาการหีบอ้ อยและผลิตน ้าตาล
โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดตามรายละเอียดด้ านล่าง
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปริ มาณน ้าตาลที่ผลิตได้
903,046 เมตริกตัน
774,046 เมตริกตัน
713,259 เมตริกตัน
% MarketShare
8%
8%
8%
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ทีม่ ีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทและบริ ษัท
ย่อยที่มีจานวนรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวม
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1) ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผู้ผลิต - จาหน่ายน ้าตาลทรายและผลิตภัณฑ์ตอ่ เนื่อง โ ด ย
มีที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ที่
503 อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถนนศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขทะเบียนบริ ษัท บมจ.0107547000214
โทรศัพท์ (662)-642-6230

Home Page www.kslgroup.com
โทรสาร (662)-642-6228
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6.2) กระบวนการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานา้ ตาลตลาดโลก
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่สามารถผลิตน ้าตาลเกินกว่าความต้ องการบริ โภคภายในประเทศทาให้ มีปริ มาณน ้าตาลเหลือส่วนหนึ่ง
สาหรับส่งออกไปขายในต่างประเทศ โดยมีสดั ส่วนน ้าตาลสาหรับบริ โภคภายในประเทศ ต่อน ้าตาลส่งออก ในแต่ละปี ไม่เท่ากัน ประมาณ
20:80 ถึง 40:60 ขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบในแต่ละปี ดังนันจึ
้ งทาให้ ประเทศไทยเป็ นผู้สง่ ออกน ้าตาลอันดับสองของโลก รองจากประเทศ
บราซิล ส่งผลให้ รายได้ ของผู้ผลิตน ้าตาลในประเทศไทยส่วนหนึง่ อิงกับราคาน ้าตาลตลาดโลก อีกส่วนหนึง่ อิงกับราคาน ้าตาลภายในประเทศที่
กาหนดตายตัวโดยมีการปรับเปลีย่ นตามนโยบายของภาครัฐ
ในส่วนของราคาน ้าตาลตลาดโลกนันสื
้ บเนื่องจากนโยบายปกป้องผลประโยชน์และคุ้มครองเกษตรกรในต่างประเทศ นโยบายที่
เกี่ยวกับความมัง่ คงทางด้ านอาหาร ทาให้ ประเทศผู้นาเข้ าต่าง ๆ ได้ ออกมาตรการในการควบคุม การจากัด การนาเข้ าภายในประเทศ ซึ่ง
มาตรการเหล่านีเ้ ป็ นนโยบายของภาครัฐที่ส่งผลต่ออุปสงค์ ความต้ องการนา้ ตาลในตลาดโลก ประกอบกับปั จจัยที่เกี่ ยวข้ องกับสภาพ
ภูมิอากาศที่ไม่แน่นอน เช่นการเกิดอุทกภัย ภัยแล้ ง หรื อหนาวจัด ในประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้บริ โภค และจานวนประเทศผู้ผลิตที่สามารถ
ส่งออกได้ ที่มีอยู่อย่างจากัด จึงทาให้ เหตุการณ์ใดก็ตามที่สง่ ผลต่อปริ มาณน ้าตาลที่ผลิตได้ ซึ่งเป็ นอุปทานของตลาดโลก จะส่งผลต่อราคา
น ้าตาลตลาดโลก รวมถึงในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา การเข้ ามาลงทุนเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญของกองทุนต่างประเทศ ส่งผลให้ ราคาน ้าตาล
ตลาดโลกมีความผันผวนสูง คืออยูใ่ นระดับที่สูงกว่าหรื อต่ากว่าปั จจัยพื ้นฐานมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี ที่มีความต้ องการบริ โภคใกล้ เคียง
หรื อมากกว่าปริ มาณน ้าตาลที่ผลิตได้ ความผันผวนของราคาน ้าตาล จะเห็นได้ จากแผนภาพที่ 6.1 แสดงราคาน ้าตาลตลาดโลกย้ อนหลัง
10 ปี ที่ผา่ นมา
แผนภาพที่ 6.1 ราคาน้าตาลตลาดโลกในช่ วง 10 ปี ที่ผ่านมา
New York (NYBOT#11 – Raw Sugar)
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London (LD#5 – Refined Sugar)

สาหรับผู้ผลิตน ้าตาลในประเทศไทย เนื่องจากรายได้ สว่ นหนึ่งอิงกับราคาน ้าตาลส่งออก ที่มีความผันผวนค่อนข้ างสูง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทได้ ในกรณีที่ราคาน ้าตาลตลาดโลกตกต่าลงอย่างรวดเร็ ว ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการป้องกันความผันผวนของ
ราคาน ้าตาลตลาดโลก จึงได้ เกิดกระบวนการป้องกันความเสีย่ งขึ ้น โดยใช้ กลไกและเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ยงทางด้ านราคาน ้าตาล
ในรูปของสัญญาซื ้อขายน ้าตาลล่วงหน้ า (future contract) โดยอิงราคากับตลาดซื ้อขายน ้าตาลล่วงหน้ าที่ New York (NYBOT#11 – Raw
Sugar) และที่ London (LD#5 – Refined Sugar) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กรณีท่ ี 1 ธุรกรรมปกติท่ วั ไปในการซือ้ ขายนา้ ตาลส่ งออก (ไม่ มีการป้องกันความเสี่ยง)
ผู้ซื ้อและผู้ขายตกลงราคาน ้าตาล โดยอิงกับราคาตลาด เมื่อตกลงราคากันได้ แม้ ราคาน ้าตาลตลาดโลกจะเปลีย่ นแปลงไป ก็ไม่
ส่งผลกระทบต่อราคาที่ตกลงกัน และราคาที่บนั ทึกบัญชี ผู้ขายจะบันทึกบัญชีตามราคาขายทีเ่ ป็ นราคาทีต่ กลงกันกับผู้ซื ้อ ตัวอย่าง เช่น
ในกรณีของตลาดน้าตาลล่วงหน้า ปรับขึ้น
วันที่ 1 ราคาตลาดน ้าตาลล่วงหน้ า อยูท่ ี่ 600 USD / ton :
ผู้ซื ้อและผู้ขายตกลงซื ้อขายน ้าตาล ที่ราคาตลาด 600 USD + premium 100 USD
วันที่ 2 ราคาตลาดน ้าตาลล่วงหน้ า ปรับเพิ่มขึ ้นเป็ น 800 USD / ton :
ผู้ขายส่งมอบน ้าตาล ผู้ซื ้อชาระราคาที่ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD
การบันทึกบัญชีของบริ ษัท : บริ ษัทจะมีรายได้ จากการขายน ้าตาลที่ 700 USD
หมายเหตุ : Premium ของน ้าตาลจะขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของน ้าตาลต่าง ๆ สถานที่สง่ มอบใกล้ ไกล ระยะเวลาการส่งมอบ รูป แบบของการส่ง
มอบ เป็ นต้ น
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ในกรณีของตลาดน้าตาลล่วงหน้า ปรับลง
วันที่ 1 ราคาตลาดน ้าตาลล่วงหน้ า อยูท่ ี่ 600 USD / ton :
ผู้ซื ้อและผู้ขายตกลงซื ้อขายน ้าตาล ที่ราคาตลาด 600 USD + premium 100 USD
วันที่ 2 ราคาตลาดน ้าตาลล่วงหน้ า ปรับลงเป็ น 400 USD / ton :
ผู้ขายส่งมอบน ้าตาล ผู้ซื ้อชาระราคาที่ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD
การบันทึกบัญชีของบริ ษัท : บริ ษัทจะมีรายได้ จากการขายน ้าตาลที่ 700 USD
จะเห็นได้ วา่ ราคาน ้าตาลที่ผ้ ขู ายจะได้ รับ ขึน้ อยูก่ บั เวลาที่ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายตกลงซื ้อขายเป็ นสาคัญ จึงเกิดปั ญหาว่า ในกรณีที่ราคาน ้าตาล
ตลาดโลกอยูใ่ นระดับสูง ผู้ขายมีความสนใจที่จะขาย แต่ผ้ ซู ื ้อไม่ต้องการซื ้อเนื่องจากราคาแพงไป หรื อในกรณีที่ราคาน ้าตาลตลาดโลกอยูใ่ น
ระดับต่า ผู้ซื ้อมีความต้ องการซื ้อ แต่ผ้ ขู ายเห็นว่าราคาตา่ เกินไป ไม่ต้องการขาย จึงทาให้ ผ้ ซู ื ้อและผู้ขายตกลงราคากันไม่ได้ ดังนันด้
้ วย
วิธีการดังกล่าว จะได้ ผลก็ตอ่ เมื่อ ราคาน ้าตาลตลาดโลกไม่ผนั ผวนมากเกินไป แต่ถ้าราคาเกิดความผันผวนมาก การทาธุรกรรมดังกล่าวจะ
ทาให้ ทงผู
ั ้ ้ ขายและ / หรื อ ผู้ซื ้อสูญเสียโอกาสในการซื ้อขายในราคาที่แต่ละฝ่ ายพอใจได้
กรณีท่ ี 2 การนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทางด้ านราคานา้ ตาลมาใช้ ในรูปของสัญญาซือ้ ขายนา้ ตาลล่ วงหน้ า
ในช่วงที่ราคาน ้าตาลตลาดโลกมีความผันผวนสูง เพื่อไม่ให้ สญ
ู เสียโอกาสในการขายในระดับราคาที่ผ้ ูผลิตน ้าตาลพอใจ ผู้ผลิตจึง
มีการนาเครื่ องมือในการบริ หารความเสีย่ งทางด้ านราคาน ้าตาลมาใช้ โดยเครื่ องมือดังกล่าวเรี ยกว่าสัญญาซื ้อขายน ้าตาลล่วงหน้ า ซึง่ อิง กับ
ราคาน ้าตาลตลาดโลก เป็ นสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่ การปิ ดสัญญาไม่ใช่การส่งมอบน ้าตาล แต่เป็ นการชาระราคาส่วนต่างระหว่างราคา
น ้าตาลที่ได้ ทาไว้ ในวันทาสัญญา กับราคาน ้าตาลในวันที่ปิดสัญญา ซึง่ ช่องทางในการบริ หารความเสีย่ งดังกล่าว อาจจะทาโดยตรงไปที่
ตลาดซื ้อขายน ้าตาลล่วงหน้ า ผ่านโบรกเกอร์ หรื อทาสัญญากับสถาบันการเงิน ทีเ่ ป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ ตัวอย่างเช่น
ในกรณีของตลาดน้าตาลล่วงหน้า ปรับลง
วันที่ 1 ราคาตลาดน ้าตาลล่วงหน้ า อยูท่ ี่ 600 USD/ton :
ผู้ขายพอใจในระดับราคานี ้แต่ยงั ไม่มีผ้ ซู ื ้อสนใจราคาเนื่องจากผู้ซื ้อคาดว่าราคาน่าจะต่าลงผู้ขายจึงได้ ทาสัญญาขายล่วงหน้ ากับทาง
สถาบันการเงิน โดยกาหนดราคาขายน ้าตาลล่วงหน้ าที่ราคา 600 USD
วันที่ 2 ราคาตลาดน ้าตาลล่วงหน้ า ปรับลงเป็ น 400 USD/ton :
ผู้ซื ้อสนใจซื ้อ ผู้ขายจึงได้ ขายน ้าตาลโดยตกลงที่ราคาตลาด 400 USD + premium 100 USD = 500 USD ณช่วงเวลาเดียวกัน
ผู้ขายปิ ดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าโดยทาการซื ้อสัญญาคืนที่ราคาตลาดที่ 400 USD/ton (ขายที่ 600 ซื ้อคืนที่ 400) จึงทาให้ เกิดส่วนต่างกาไร
200 USD
…….….รับรองความถูกต้ อง
หน้ า 33

บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ ผู้ขายจะได้ รายได้ จากการขายน ้าตาลจริ งที่ 500 USD + กาไรส่วนต่างจากการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายน ้าตาล
ล่วงหน้ า 200 USD = 700 USD ซึง่ เท่ากับราคาที่ประกันไว้ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD
การบันทึกบัญชีของบริ ษัท : บริ ษัทจะมีรายได้ จากการขายน ้าตาลที่ 500 USD (ซึง่ จะตา่ กว่าราคาที่ประกันไว้ ที่ 700 USD) แต่จะไปบันทึก
เป็ นกาไรจากการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอีก 200 USD ในรูปของรายได้ อื่น ๆ
ในกรณีของตลาดน้าตาลล่วงหน้า ปรับขึ้น
วันที่ 1 ราคาตลาดน ้าตาลล่วงหน้ า อยูท่ ี่ 600 USD/ton :
ผู้ขายพอใจในระดับราคานี ้แต่ยงั ไม่มีผ้ ซู ื ้อสนใจราคาเนื่องจากผู้ซื ้อคาดว่าราคาน่าจะต่าลงผู้ขายจึงได้ ทาสัญญาขายล่วงหน้ ากับทาง
สถาบันการเงิน โดยกาหนดราคาขายน ้าตาลล่วงหน้ าที่ราคา 600 USD
วันที่ 2 ราคาตลาดน ้าตาลล่วงหน้ า ปรับขึ ้นเป็ น 800 USD/ton :
ผู้ซื ้อมีความจาเป็ นต้ องใช้ น ้าตาลจึงจาเป็ นต้ องซื ้อที่ราคาสูงผู้ขายจึงได้ ขายน ้าตาลโดยตกลงที่ราคาตลาด800 USD + premium
100 USD = 900 USD ณช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ขายปิ ดสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าโดยทาการซื ้อสัญญาคืนที่ราคาตลาดที่ 800 USD/ton จึงทา
ให้ เกิดส่วนต่างขาดทุน 200 USD (ขายที่ 600 ซื ้อคืนที่ 800)
ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ ผู้ขายจะได้ รายได้ จากการขายน ้าตาลจริ งที่ 900 USD + ขาดทุนส่วนต่างจากการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายน ้าตาล
ล่วงหน้ า -200 USD = 700 USD ซึง่ เท่ากับราคาที่ประกันไว้ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD
การบันทึกบัญชีของบริ ษัท : บริ ษัทจะมีรายได้ จากการขายน ้าตาลที่ 900 USD (ซึง่ จะสูงว่าราคาที่ประกันไว้ ที่ 700 USD) แต่จะไปบันทึกเป็ น
ขาดทุนจากการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอีก -200 USD
ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่า ในทุกกรณี บริ ษัทจะได้ รับรายได้ สุทธิ ที่ 700 USD ทัง้ หมด (ถ้ าไม่นบั รวมกับค่า commission ที่ชาระให้ กับ
สถาบันการเงิน) โดยมีวิธีการบันทึกบัญชีต่างกัน คือ ถ้ าเป็ นการทาธุรกรรมปกติ (ไม่มีการบริ หารความเสี่ยงเข้ ามาเกี่ยวข้ อง) ทางบริ ษัทจะ
บันทึกบัญชีรายได้ จากการขายที่ 700 USD แต่มีปัญหาคือในช่วงเวลาดังกล่าว อาจจะไม่มีผ้ ซู ื ้อต้ องการซื ้อ หรื อ ผู้ขายไม่ต้องการขายได้ ส่วน
การนาเครื่ องมือการป้องกันความเสีย่ งผ่านสัญญาซื ้อขายน ้าตาลล่วงหน้ าเข้ ามาช่วย ถ้ าตลาดอยู่ในแนวโน้ มขาลง ทางบริ ษัทจะบันทึกบัญชี
รายได้ จากการขายที่ 500 USD แต่จะบันทึกกาไรจากการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอีก200 USDแต่ถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้ มขาขึ ้น ทาง
บริ ษัทจะบันทึกบัญชีรายได้ จากการขายที่ 900 USDแต่จะบันทึกขาดทุนจากการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอีก200USD
ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ การเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายน ้าตาลล่วงหน้ า จะทาให้ (1) ผู้ซื ้อและผู้ขาย สามารถซื ้อขายได้ ในระดับราคาที่
ทังสองฝ่
้
ายพอใจ โดยไม่จาเป็ นต้ องรอให้ ระดับราคาตรงกันระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย (2) รายได้ สทุ ธิรับจะเท่ากับราคาที่ได้ ประกันราคาไว้ โดย
ถ้ าตลาดอยูใ่ นแนวโน้ มขาลง รายได้ จากการขายน ้าตาลจริ งจะตา่ แต่จะมีกาไรจากการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ ามาชดเชย แต่ถ้าตลาดอยู่
ในแนวโน้ มขาขึ ้น รายได้ จากการขายน ้าตาลจริ งจะสูงแต่มขี าดทุนจากการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายมาหักออก
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ประเด็นที่สาคัญ
1) การบันทึกบัญชีระหว่างรายได้ จากการขายน ้าตาลจริ งกับการบันทึกกาไรขาดทุนจากการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า มีโอกาสที่จะ
บันทึกในช่วงเวลาทีต่ า่ งกัน เช่น นโยบายบัญชีในบางบริ ษัทจะทาการบันทึกรายได้ จากการขายน ้าตาลจริ ง เมื่อมีการส่งมอบน ้าตาล
ให้ กบั ลูกค้ า แต่กาไรขาดทุนจากการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า จะบันทึกเมื่อมีการปิ ดสัญญาดังนันจึ
้ งมีความเป็ นไปได้ ที่บริ ษัท
จะรับรู้กาไรขาดทุนจากการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าก่อนจากนันต่
้ อมาจึงค่อยบันทึกรายได้ จากการขายส่งผลให้ เกิดการบันทึก
ไม่ตรงกัน คนละช่วงเวลากัน ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดกับบริษัทที่มีรายงานผลการดาเนินงานในรูปของไตรมาส
2) การนาเอาเครื่ องมือป้องกันความเสีย่ งความผันผวนจากราคาน ้าตาลมาใช้ ผา่ นสัญญาซื ้อขายน ้าตาลล่วงหน้ า
สามารถใช้ เพือ่
ประกันความเสีย่ งสาหรับน ้าตาลที่มีอยูร่ วมถึงน ้าตาลที่คาดว่าจะผลิตได้ ในอนาคต ดังนันปริ
้ มาณการทาสัญญาจะขึ ้นอยูก่ บั ความ
แม่นยาในการประมาณการว่าควรจะมียอดผลิตน ้าตาลได้ เท่าใดอย่างไรก็ตามปริมาณน ้าตาลที่จะผลิตได้ จะขึ ้นอยูก่ บั ผลผลิตอ้ อย
เข้ าหีบที่ซงึ่ มีปัจจัยทางด้ านสภาพอากาศเข้ ามาเกี่ยวข้ องรวมถึงเกี่ยวข้ องกับพื ้นที่เพาะปลูก และชาวไร่จานวนมากทาให้ ในแต่ละปี มี
ความคลาดเคลือ่ นเรื่ องประมาณการผลผลิตอ้ อยค่อนข้ างสูง
ในกรณีที่มีการประมาณการผลผลิตน ้าตาลมากเกินไปและได้ มีการทาสัญญาซื ้อขายน ้าตาลล่วงหน้ าไปตามผลผลิตที่ประมาณการแต่
ต่อมาในภายหลัง ผลผลิตไม่เป็ นไปตามที่ประมาณการไว้ เกิดการทาสัญญาเกิน(Oversold) ผลกระทบคือ ถ้ าตลาดราคาน ้าตาลอยูใ่ นขา
ขึ ้น จะทาให้ เกิดผลขาดทุนจริ งจากการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายน ้าตาลล่วงหน้ า เนื่องจากไม่มีการขายน ้าตาลจริงที่อยูใ่ นราคาระดับสูงเข้ ามา
ทดแทน แต่ในทางกลับกัน ในกรณีที่ตลาดราคาน ้าตาลอยูใ่ นขาลง จะทาให้ เกิดกาไรจริ งจากการเข้ าทาสัญญาซื ้อขายน ้าตาลล่วงหน้ าเช่นกัน
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7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1) หลักทรัพย์ ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 2,205,121,824 บาท เป็ นทุนชําระแล้ ว 2,205,116,309.50
บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 4,410,243,648 หุ้น เป็ นหุ้นที่เรี ยกชําระแล้ ว 4,410,232,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท
7.2) หุ้นกู้
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน

ชื่อย่อ

อายุ

ครบกําหนด

มูลค่ารวม (ล้ านบาท)

KSL185A

3 ปี

7-พ.ค.-61

2,000

KSL189A

3 ปี

25-ก.ย.-61

1,000

KSL192A

2 ปี

24-ก.พ.-62

1,000

KSL198A

5 ปี

5-ส.ค.-62

1,000

KSL199A

5 ปี

18-ก.ย.-62

1,000

KSL202A

3 ปี

24-ก.พ.-63

1,000

KSL203A

5 ปี

13-มี.ค.-63

2,000

KSL206A

3 ปี

20-มิ.ย.-63

500

รวมหุ้นกู้ระยะยาว

9,500
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7.3) ผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริ ษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้น มีดงั นี ้

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ผู้ถอื หุ้น
บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จากัด
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
น.ส. ดวงแข ชินธรรมมิตร์
น.ส. ดวงดาว ชินธรรมมิตร์
นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์
นายจารูญ ชินธรรมมิตร์
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH
นายพิรยิ ์พล ชินธรรมมิตร์
รวม
ผูถ้ อื หุ้นอื่น ๆ
รวมทัง้ สิ้น

จานวนหุ้น
1,466,916,928
126,550,166
115,355,499
99,683,643
99,599,954
99,022,448
96,796,331
96,225,726
95,563,336
92,647,024
2,388,361,055
2,021,871,564
4,410,232,619

สัดส่วน
(ร้อยละ)
33.262
2.869
2.616
2.260
2.258
2.245
2.195
2.182
2.167
2.101
54.155
45.845
100.000

หมายเหตุ
บริ ษัท เคเอสแอลชูการ์ โฮลดิ ้ง จํากัด มีผ้ ถู ือหุ้นหลักคือกลุม่ ครอบครัวชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นร้ อยละ 33
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฎนี ้ มิได้ แสดงว่าผู้ถือหุ้นในกลุม่ ตระกูลชินธรรมมิตร์ จะมีการออกเสียงในเรื่ อง
ใดๆไปในทิศทางเดียวกัน บริ ษัทเคเอสแอลชูการ์ โฮลดิ ้ง จํากัด มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 1,000 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญ 100 ล้ านหุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท มีทนุ ที่เรี ยกชําระแล้ ว 100 ล้ านหุ้น คิดเป็ น 1,000 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ ้ง จํากัด ที่ปรากฏ
ในสมุดทะเบียนหุ้น มีดงั นี ้
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ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

แบบ 56 - 1

ณ
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
่ -นามสกุล
ชือ
จานวนหุน้
นางนารีรั ตน์ ชินธรรมมิตร์
12,105,268
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
7,847,944
นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
7,764,650
นายชนะชัย ชุตม
ิ าวรพันธ์
6,971,788
นายจารูญ ชินธรรมมิตร์
5,370,580
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
5,169,890
นายศรั ณย์ ชินธรรมมิตร์
4,246,828
นายกมนดนั ย ชินธรรมมิตร์
2,906,000
นายพิร ย
ิ ์พล ชินธรรมมิตร์
2,906,000
นางเยาวนุช เดชวิทก
ั ษ์
2,900,000
นางสาวเยาวลักษณ์ ชุตม
ิ าวรพันธ์
2,900,000
รวมหุนของผู
้
้ถือหุน้ 10 อันดับแรก
61,088,948
ผู ้ถือหุนรายอื
้
น
่
38,911,052
รวมผู ้ถือหุนทั
้ ง้ หมด
100,000,000

สัดส่วน
12.11
7.85
7.76
6.97
5.37
5.17
4.25
2.91
2.91
2.90
2.90
61.09
38.91
100.00

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 10 คือนางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ และนางสาวเยาวลักษณ์ ชุตมิ าวรพันธ์ ถือหุ้นจํานวนเท่ากัน
7.4) นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมาย
แล้ วของงบการเงินเฉพาะกิจการ
หากไม่มเี หตุจําเป็ นอืน่ ใดและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ นําปั จจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น
ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็ นต้ น ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ น
ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรื อความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท สําหรับการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมให้ แก่บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) บริ ษัทจะขึ ้นอยูก่ บั กระแสเงินสดและสภาพ
คล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้ องการในการใช้ เงินของแต่ละบริ ษัทโดยที่ไม่ได้ มกี ารกําหนดอัตราขันตํ
้ ่าแต่
อย่างใด
7.5) ประวัติการจ่ ายเงินปั นผล
ปี
เงินสด (บาทต่ อหุ้น)

2555
0.50

2556
0.35

2557
0.0811111111

2558
0.0555555556

2559
0.10

หุ้นปั นผล (บาทต่ อหุ้น)

-

-

0.10

0.05

-

อัตราการจ่ ายเงินปั นผล

34

35

37

51.90

30.92

ต่ อกาไรสุทธิ(ร้ อยละ)
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8. โครงสร้ างการจัดการ
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8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย
1) นายมนู
เลียวไพโรจน์
2) นายจํารูญ
ชินธรรมมิตร์
3) [นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
4) นายพรศิลป์
แต้ มศิริชยั
5) นายสุขมุ
โตการัณยเศรษฐ์
6) นายธวัทชัย
โรจนะโชติกลุ
7) นางอินทิรา
สุขะนินทร์
8) นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
9) นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
10) นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
11) นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
12) นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์
13) นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์
14) นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์
15) [นายประมูล
วิ เชียรสิ นธุ์
นางอัญชลี
พิพฒ
ั นเสริ ญ
16) พลตํารวจเอกบุญเพ็ญ
บําเพ็ญบุญ
17) นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
18) นายการุณ
กิตติสถาพร
19) นายวรภัทร
โตธนะเกษม
20) นางสาวนงลักษณ์
พินยั นิติศาสตร์
21) นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ (ลาออกมี ผล 1 เมษายน 2560)]
กรรมการ (เป็ นกรรมการ 1 เมษายน 2560)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิ สระ (ลาออกมี ผล 1 มิ ถนุ ายน 2560)]
กรรมการอิสระ(เป็ นกรรมการ 29 กันยายน2560)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ประธานกรรมการบริ ษัทฯมีบทบาทเป็ นผู้นําของคณะกรรมการและมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(1) กํากับติดตามและดูแลให้ มนั่ ใจได้ ว่าการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(2) ดูแลให้ มนั่ ใจว่ากรรมการทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรมและการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
(3) กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารื อร่วมกับกรรมการผู้จดั การใหญ่และมีมาตรการที่ดแู ลให้ เรื่ อง
สําคัญได้ ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
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(4) จัดสรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปั ญหาสําคัญกัน
อย่างรอบคอบโดยทัว่ กันการส่งเสริ มให้ กรรมการมีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบการให้ ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่ องที่นําสูท่ ี่
ประชุมรวมทังประเด็
้
นการกํากับดูแลกิจการ
(5) เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทประกอบด้ วย
1. นายจํารูญ
ชินธรรมมิตร์
2. นายพรศิลป์ แต้ มศิริชยั
3. นายสุขมุ
โตการัณยเศรษฐ์
4. นายธวัทชัย โรจนะโชติกลุ
5. นางอินทิรา สุขะนินทร์
6. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
7. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
8. นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
9. นายธีระ
สงวนดีกลุ
10.นายธัชชัย
ศุภผลศิริ
11.นายธนภัทร ณ เชียงใหม่

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สํานักนวัตกรรม
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายงานบริ หารและสํานักงาน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สํานักกรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานกลุม่ การผลิตธุรกิจนํ ้าตาล
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สํานักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
เลขานุการบริ ษัท
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบริ หารและสํานักงาน

หมายเหตุ บุคคลลําดับที่ 1-5 คือ ผู้บริ หารของบริ ษัทฯตามประกาศคณะกรรมการกลต.
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
1. เป็ นผู้ตดั สินใจในเรื่ องที่สําคัญของบริ ษัท กําหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริ ษัท
รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท
2. มีอํานาจจ้ าง แต่งตัง้ โยกย้ าย บุคคลตามจํานวนที่จําเป็ นและเห็นสมควร ให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อพนักงาน
ของบริ ษัทเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ทกุ ตําแหน่ง รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่และผลประโยชน์ตอบ
แทนที่เหมาะสม และมีอํานาจในการปลดออก ให้ ออก ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม
3. มีอํานาจในการกําหนดเงื่อนไขทางการค้ า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชําระเงิน การทําสัญญาซื ้อ
ขาย การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการค้ า เป็ นต้ น
4. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้ องและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
5. อนุมตั ิการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาด้ านต่าง ๆ ที่จําเป็ นต่อการดําเนินงาน
6. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษัท
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ทังนี
้ ้ อํานาจหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้ องอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ ของ
กฎหมายและตามกฎระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท ดังนัน้ การอนุมตั ิรายการของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ดงั กล่าว จะไม่รวมถึง การอนุมตั ิรายการที่ทําให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง มี
ส่วนได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
ตารางสรุ ปวงเงินอนุมัติของรายการที่สาคัญ
สรุปวงเงินอนุมตั ิรายการที่สาํ คัญตามคูม่ ืออํานาจ
ดําเนินการ
1. การอนุมตั วิ งเงินงบประมาณประจําปี
2. งบประมาณทีเ่ กี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงิน

BOD

EXB

PSD

มากกว่า
500 ล้ านบาท
มากกว่า
100 ล้ านบาท

ไม่เกิน
500 ล้ านบาท
มากกว่า
100 ล้ านบาท

ไม่เกิน
100 ล้ านบาท
ไม่เกิน
100 ล้ านบาท

หมายเหตุ:
1. อํานาจในการอนุมตั ดิ งั กล่าว อยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. BOD: คณะกรรมการบริ ษัท, EXB: คณะกรรมการบริ หาร, PSD: ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มมี ติแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัททําหน้ าที่ให้ คาํ แนะนําแก่กรรมการในการปฎิบตั ิตาม
กฎหมายเกี่ยวกับหน้ าที่ความรับผิดชอบต่างๆของกรรมการ การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือ
หุ้น และการทํารายงาน ตลอดจนหน้ าที่ตา่ งๆตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ สง่ เสริ มให้ เลขานุการบริ ษัทได้ รับ
การอบรมและพัฒนาความรู้เพิ่มเติมด้ านกฎหมาย หรื อการปฎิบตั หิ น้ าที่เลขานุการบริ ษัท
ปั จจุบนั เลขานุการบริ ษัท คือ นายธัชชัย ศุภผลศิริ ซึง่ จบการศึกษาและปฏิบตั งิ านทางด้ านกฎหมายมาเป็ น
เวลานาน และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเลขานุการบริ ษัทและหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
แล้ ว โดยเปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1

ค่ าตอบแทนกรรมการ

บริ ษัทกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชดั เจน และมีการเสนอขออนุมตั ิจากผู้ถือ
หุ้นทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทังอยู
้ ใ่ นระดับที่เหมาะสมและเพียง
พอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ต้องการ พร้ อมกันนี ้ยังพิจารณาถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคณะสําหรับกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ รับตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการ
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
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1) ค่าตอบแทนประจํา ซึง่ จะจ่ายให้ กบั กรรมการเป็ นรายเดือน
2) ค่าเบี ้ยประชุม เป็ นค่าตอบแทนที่จ่ายให้ กบั กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้ เฉพาะกรรมการที่
เข้ าร่วมประชุมเท่านัน้
3) โบนัสกรรมการเป็ นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้ กบั กรรมการปี ละครัง้ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัท
ในแต่ละปี
บริ ษัทได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
โดยกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ ประกอบด้ วย
ปี ละไม่เกิน
1. ค่าตอบแทน – ประธานกรรมการ

540,000 บาท

2. ค่าตอบแทน – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

540,000 บาท

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

8,550,000

บาท

4. ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริ หารความเสีย่ ง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ที่เข้ าประชุม
ค่าเบี ้ยประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้ าประชุม ครัง้ ละไม่เกิ น 7,200 บาทต่อคน
ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เข้ าประชุม ครัง้ ละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน
5. ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการบริ หาร 1,200 บาทต่อครัง้ กรรมการบริ หาร 1,000 บาทต่อครัง้
นอกจากนี ้แล้ ว ไม่มีคา่ ตอบแทนกรรมการในลักษณะอื่นอีก
 หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบริ ษัทย่อย
8.4.2 ค่ าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริ ษั ทกํ าหนดค่าตอบแทนที่เ หมาะสมแก่ ก รรมการผู้จัด การใหญ่ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หน้ า ที่ค วาม
รับผิดชอบ และเปรี ยบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันและในตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนผลการดําเนินงานและขนาดของธุรกิจ เพื่อทําให้ เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาบริ ษัทได้ อย่างต่อเนื่อง
8.4.3 ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริ หารจะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่บริ ษัทกําหนด โดยจะเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทและผลปฏิบตั ิงานของแต่ละคนทังนี
้ ้ระดับของค่าตอบแทนผู้บริ หารอยูใ่ นระดับที่จงู ใจและรักษาผู้บริ หารทีม่ ี
คุณภาพตามที่บริ ษัทต้ องการ
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แบบ 56 - 1

ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปี ที่ผา่ นมา
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตาแหน่ งใน
คณะกรรมการ
บริษัท

ปี 2559
ค่ าตอบแทนกรรมการ
รายปี

โบนัส

ปี 2560

เบีย้ ประชุม

รวม (บาท)

เบีย้ ประชุม

รวม (บาท)

129,000

-

489,000

107,500

14,400

421,900

6,000

131,000

รายปี

โบนัส

360,000

1

นายมนู เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ

360,000

124,500

-

2

นายจํารู ญ ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร

300,000

103,750

11,800

414,550

300,000

กรรมการบริ หาร

300,000

103,750

11,000

414,750

125,000

กรรมการบริ หาร

-

-

-

-

175,000

62,708

6,000

243,708

3
3

นายประภาส ชุตมิ าวรพันธ์
(ลาออกวันที่ 1 เมษายน 2560)
นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
(กรรมการใหม่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1
เมษายน 2560)

484,500

ค่ าตอบแทนกรรมการ

-

4

นายพรศิลป์ แต้ มศิริชยั

กรรมการบริ หาร

300,000

103,750

11,000

414,750

300,000

107,500

12,000

419,500

5

นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์

กรรมการบริ หาร

300,000

103,750

11,000

414,750

300,000

107,500

12,000

419,500

6

นายธวัทชัย โรจนะโชติกลุ

กรรมการบริ หาร

300,000

103,750

11,000

414,750

300,000

107,500

12,000

419,500

7

นางอินทิรา สุขะนินทร์

กรรมการบริ หาร

300,000

103,750

11,000

414,750

300,000

107,500

12,000

419,500

8

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

300,000

103,750

23,000

426,750

300,000

107,500

35,000

442,500

9

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

300,000

103,750

35,000

438,750

300,000

107,500

28,000

435,500

กรรมการบริ หาร /
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง

…….….รับรองความถูกต้ อง

หน้ า 44
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ลาดับ
ที่

รายชื่อคณะกรรมการ

แบบ 56 - 1

ตาแหน่ งใน
คณะกรรมการ
บริษัท

ปี 2559
ค่ าตอบแทนกรรมการ
รายปี

โบนัส

ปี 2560

เบีย้ ประชุม

รวม (บาท)

ค่ าตอบแทนกรรมการ
รายปี

โบนัส

เบีย้ ประชุม

รวม (บาท)

10

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร

300,000

103,750

11,000

414,750

300,000

107,500

12,000

419,500

11

นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร

300,000

103,750

11,000

414,750

300,000

107,500

12,000

419,500

12

นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์

กรรมการบริ หาร

300,000

103,750

10,000

413,750

300,000

107,500

12,000

419,500

13

นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์

กรรมการ/ กรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

300,000

103,750

12,000

415,750

300,000

107,500

24,000

431,500

14

นายชาตรี ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

300,000.00

103,750

-

403,750

300,000

107,500

-

407,500

15

นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์

กรรมการบริ หาร

300,000

103,750

10,000

413,750

300,000

107,500

12,000

419,500

360,000

124,500

52,800

537,300

360,000

129,000

60,000

549,000

46,800

450,550

300,000

107,500

40,800

448,300

16

นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

17

พลตํารวจเอกบุญเพ็ญ
บําเพ็ญบุญ

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /
กรรมการบริ หารความ
เสี่ยง
กรรมการอิสระ /
ประธาน
กรรมการบริ หารความ
เสี่ยง /กรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

300,000

103,750
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แบบ 56 - 1
ปี 2559

ลาดับ
ที่

รายชื่อคณะกรรมการ

18

นายการุ ณ กิตติสถาพร

19

นายวรภัทร โตธนะเกษม

20

นางสาวนงลักษณ์
พินยั นิตศิ าสตร์

21

นายประมูล วิเชียรสินธุ์
(ลาออกวันที่ 1 มิถนุ ายน 2560)

21

นางอัญชลี พิพฒ
ั นเสริ ญ
(กรรมการใหม่ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 29
กันยายน 2560)
รวม

ตาแหน่ งใน
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกํากับดูแล
กิจการ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริ หารความ
เสี่ยง /ประธาน
กรรมการกํากับดูแล
กิจการ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกํากับดูแล
กิจการ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

ค่ าตอบแทนกรรมการ

ปี 2560

เบีย้ ประชุม

รวม (บาท)

เบีย้ ประชุม

รวม (บาท)

107,500

67,200

474,700

300,000

107,500

75,600

483,100

433,750

300,000

107,500

48,000

455,500

14,400

418,150

175,000

-

21,600

196,600

-

-

26,667

-

-

26,667

6,321,667

2,148,208

522,600

8,992,475

รายปี

โบนัส

300,000

103,750

36,000

300,000

103,750

300,000

103,750

300,000

6,420,000

103,750

2,220,250

ค่ าตอบแทนกรรมการ
รายปี

โบนัส

439,750

300,000

57,600

461,350

30,000

416,900

9,057,150
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หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการในบริ ษัทย่อย
2. ค่าตอบแทนผู้บริ หารในปี ที่ผา่ นมา
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร รวมจํานวน 11 คน (ตามรายชื่อคณะผู้บริ หารระดับสูง) มีคา่ ตอบแทน อันได้ แก่
เงินเดือนและโบนัส รวมเป็ นเงิน 41.42 ล้ านบาท
ค่าตอบแทนอื่น
บริ ษัทฯมีระเบียบกําหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผ้ บู ริ หารระดับสูงในลักษณะอื่น เช่น รถยนต์ประจํา
ตําแหน่ง ค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิง ค่าใช้ จ่ายบํารุงรักษา และสวัสดิการอื่นๆในสถานะพนักงานบริ ษัทฯ
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคลากรของบริษัทมีดงั นี ้

จํานวนพนักงานถัวเฉลีย่ (คน)
ช่วงฤดูการผลิต
ช่วงปกติ
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน (ล้ านบาท)

งบรวม
2560
2559

งบเฉพาะกิจการ
2560
2559

6,609
6,722
5,160
5,213
1,550.80 1,462.41

2,375
1,943
569.76

2,316
1,912
557.94

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานที่มีนยั สําคัญอันมีผลกระทบทางด้ านลบต่อบริ ษัท
การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
ในส่วนของกรรมการนัน้ นโยบายการกํากับดูแลกิจการกําหนดว่าบริ ษัทฯสนับสนุนให้ กรรมการบริ ษัทฯได้ รับการ
อบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทีจ่ ดั โดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย เพื่อช่วยให้ กรรมการบริ ษัทฯสามารถทําหน้ าที่
และกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทส่งกรรมการและผู้บริ หารเข้ าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับหลายสถาบัน อาทิ เช่น หลักสูตร Chairman,
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรพื ้นฐานที่จําเป็ นสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรต่าง ๆ ที่
เป็ นความรู้ใหม่ที่จดั ขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่างๆ ในปี 2560 มีกรรมการเข้ ารับการ
อบรมสัมมนาหลายหลักสูตร เช่น นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ (กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การใหญ่) เข้ าร่วม
สัมมนา SET SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint for Business Growth โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, Business…Transformation : Reinventing The Company for Digital Disruption โดยสมาคมการ
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จัดการธุรกิจ นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์ (กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การใหญ่) เข้ ารับการอบรม Orientation Course CFO Focus on Financial จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
พร้ อมกันนี ้ กรณีที่บริ ษัทมีกรรมการเข้ าใหม่
บริ ษัทกําหนดเป็ นนโยบายที่จะต้ องมีการอบรมและปฐมนิเทศ
สําหรับกรรมการใหม่ ตลอดจนมอบคูม่ ือกรรมการ เพื่อเป็ นการให้ ข้อมูลพื ้นฐานของบริ ษัทที่จําเป็ นและมีประโยชน์ตอ่ การ
ทําหน้ าที่กรรมการของบริ ษัท นอกจากนี ้ กรณีที่บริ ษัทมีการขยายการดําเนินธุรกิจและโครงการลงทุนต่างๆ บริ ษัทเชิญ
กรรมการเข้ ามามีสว่ นร่วมในการเข้ าเยี่ยมชมและตรวจสอบความคืบหน้ าของโครงการอย่างสมํ่าเสมอ
ในส่วนของผู้บริ หาร สายงานทรัพยากรบุคคลมีนโยบายทางด้ านบุคลากรและผู้บริ หารระดับสูงที่ได้ รับความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการ กล่าวคื อ นโยบายส่ง เสริ ม และพัฒ นาบุค ลากรให้ เ ป็ นผู้มี ความรู้ ความสามารถ และมี
ประสิทธิ ภาพต่อการทํางานและการสร้ างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายสืบทอดตําแหน่งของผู้บริ หารระดับสูง
(Succession Policy) ซึ่งมีเป้าหมายลดปั ญหาการขาดพนักงานในตําแหน่งที่สําคัญ โดยมีการวางขันตอนงานในการ
้
ประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ลว่ งหน้ าเป็ นระยะ มีการสรรหา พัฒนา และเตรี ยมคนไว้ ทดแทนตลอดเวลา
ในระหว่างปี 2560 สายงานทรัพยากรบุคคลได้ จดั หลักสูตรการอบรมสําหรับผู้บริ หารระดับสูง และระดับกลาง
ภายใต้ นโยบายข้ างต้ นหลายครัง้ เช่น
- ผู้บริ หารระดับสูงและผู้ที่มีศกั ยภาพ หลักสูตร KSDP (Key Successor Development Program) ปี ที่2
จํานวน 25 คน ระยะเวลา 7 วัน เมื่อวันที่ 1-3 มิถนุ ายน 2560 / 18-19 สิงหาคม 2560/ 11-12 ตุลาคม 2560
- ผู้บริ หารระดับกลาง (ระดับ 8-10) หลักสูตร MDP (Manager Development Program) ต่อเนือ่ ง 1 รุ่น เน้ น
เรื่ อง Innovation จํานวน 40 คน ระยะเวลา 4 วัน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม -2 สิงหาคม และ 31 สิงหาคม 2560
- ผู้บริ หารระดับต้ น (ระดับ 6-7) หลักสูตร SDP (Supervisor Development Program) 1 รุ่น จํานวน 38 คน
ระยะเวลา 6 วัน เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2560 และ 20-22 กันยายน2560
- จัด Workshop พิเศษ สําหรับสายงานผลิต พัฒนาเพิ่มเติมสิง่ ทีอ่ บรมมาปฏิบตั ิ และการ Coaching จาก
ผู้บริ หารของสายงานกับวิทยากรร่วมกัน
แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักว่า องค์กรจะเจริ ญก้ าวหน้ าและพัฒนาไปขึ ้นอยู่กับการสร้ างบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรม เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตัง้ จึงมอบนโยบายให้ ฝ่ายบริ หารให้ ความสําคัญกับการบริ หาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ มีประสิทธภาพ
บริ ษัทฯมีการคัดเลือกบุคคลที่จะรับผิดชอบในตําแหน่งงานบริ หารที่สําคัญทุกระดับให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ ผ้ บู ริ หารที่มีความรู้ความสามารถเหมาะกับตําแหน่งและทําให้ การบริ หารงานของบริ ษัทดําเนินต่อไปได้
อย่า งราบรื่ น และมี ผ้ ูที่สามารถรั บ ผิ ด ชอบทดแทนกัน ได้ ต ามความเหมาะสม พร้ อมกัน นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้
มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ศึกษาหาข้ อมูลและติดต่อกับบริ ษัทและสถาบันที่มีความ
เป็ นมืออาชีพมาให้ คําปรึกษาในการดําเนินโครงการแผนการสืบทอดงานให้ ดีขึ ้นต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯมีการกําหนดแผนสืบ
ทอดงาน ดังนี ้
1. การกําหนดตําแหน่งงานที่สาํ คัญหรื อตําแหน่งงานหลัก
2.

การกําหนดศักยภาพหรื อสมรรถนะของตําแหน่งงานหลัก

3.

กระบวนการวิเคราะห์หาผู้สบื ทอดตําแหน่ง
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4.

จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับพนักงานขององค์กรมาโดยตลอด และมีการกําหนดนโยบายเรื่ องการฝึ กอบรมและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อให้ พนักงานมีศกั ยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและมี
ความเจริ ญก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานในสายงานของตนโดยกํ าหนดเป้าหมายให้ บุคลากรทุกคนเข้ ารั บการอบรมให้
สอดคล้ องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริ ษัท มีการจัดอบรมทังในบริ
้
ษัทโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึ กอบรมพนักงาน
ในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวกับการทํางานรวมทังเรื
้ ่ องจริ ยธรรม และให้ พนักงานเข้ าร่ วมอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ กับ
บริ ษั ทอื่ นๆภายนอกบริ ษั ทด้ วย นอกจากนี ้ บริ ษัท มีการวางแผนการอบรม และสนับสนุน ในเรื่ องงบประมาณอย่า ง
สมํ่าเสมอ พร้ อมทังสนั
้ บสนุนให้ มีการสือ่ สารเพื่อถ่ายทอดและบริ หารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่าง
พนักงานในองค์กร
นอกจากนี ้บริ ษัทมุง่ เน้ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานให้ มีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่งแวดล้ อมในที่ทํางาน โดยมีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่ องความ
ปลอดภัยและการปฎิบตั ิตนในโรงงานอย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯจะเปิ ดเผยข้ อมูลด้ านการพัฒนาพนักงาน ความปลอดภัยและในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดย
ครอบคลุมอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุถึงขันหยุ
้ ดงาน อัตราการหยุดงานจากอุบตั ิเหตุ อัตราการขาดงาน
อัตราการเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1) นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯได้ อ นุมัติ ใ ห้ ใ ช้ นโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ ฉบับ แรกของบริ ษั ท ฯ ตัง้ แต่ วัน ที่ 3
กุมภาพันธ์ 2557 หลังจากนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯในการประชุมครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 26 มิถนุ ายน 2558 มีมติเห็นชอบ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 1) โดยให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 27 มิถนุ ายน 2558 ต่อมา สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงานก.ล.ต.) ได้ ประกาศใช้ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สําหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึง่ มีความแตกต่างจากหลักการเดิมที่บริ ษัทฯใช้ เป็ นฐานใน
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 1) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจึงเห็นสมควรทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 1) นี ้ให้ สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่สํานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศใช้ และจัดทําร่ างเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯในการประชุมครัง้ ที่ 7/25592560 วันที่ 29 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2560) ให้ มีผลใช้
บังคับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป
หลักการสําคัญในหลักการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดีสําหรั บบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่บริ ษัทนํามาเพิ่มเติมใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการฉบับทบทวนครัง้ ที่ 2 (นโยบายฯ)และกฎบัตรคณะกรรมการ ที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบ
แล้ ว ได้ แก่
1. หลักปฏิบตั ิที่พงึ ใช้ ในการกําหนดความสําเร็ จของการดําเนินกิจการ โดยได้ นํามาเพิ่มเติมในนโยบายฯหมวดที่
5. ว่าด้ วยบทบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯว่าคณะกรรมการควรคํานึงถึงจริ ยธรรม ผลกระทบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้ อมเป็ นสําคัญนอกเหนือจากผลกระทบทางการเงิน
2.

หลักปฏิ บัติ 3.2.3 ที่กําหนดบทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการทัง้ 5 ประการ โดยได้ นํามาเพิ่มเติมใน

นโยบายฯหมวดที่ 5. หัวข้ อที่ 6. ประธานกรรมการบริ ษัทฯและกรรมการผู้จดั การใหญ่ไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน
3.

หลักปฏิบตั ิข้อ 3.5.2 ที่แนะนําว่ากรรมการแต่ละคนควรดํารงตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริ ษัท

โดยกําหนดเป็ นคุณสมบัติประการหนึง่ ของกรรมการไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการว่า กรรมการต้ องมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะ
ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการบริ ษัทฯได้ ดี และการเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นต้ องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ
ของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ กรรมการไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริ ษัทในเวลาเดียวกัน”
4.

หลักปฏิบตั ิข้อ 5.4 ที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ กําหนดเป็ น

หน้ าที่ประการหนึง่ ของคณะกรรมการไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการ ข้ อ 4.6 ว่า “ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งและการ
ควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการทําให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัทในระยะยาว รวมถึง
การป้องกันการรั่วไหลของข้ อมูลสําคัญซึง่ อาจกระทําได้ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ........”
ทังนี
้ ้ ในส่วนของหลักการและแนวปฏิบตั ิข้ออื่นๆ นัน้ บริ ษัทฯได้ พิจารณาและนํามาใช้ ในรู ปแบบอื่นๆตามสมควร
เช่น การเปิ ดเผยข้ อมูล การลงมติของคณะกรรมการบริ ษัท การกําหนดวิธีปฏิบตั ิระหว่างสายงานในบริ ษัท เป็ นต้ น
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการประกอบด้ วย 7 หมวด คือ หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น,หมวดที่ 2. การปฏิบตั ิต่อผู้
ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน,หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย,หมวดที่ 4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส,หมวดที่ 5.
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ,หมวดที่ 6. การต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และ หมวดที่ 7. การให้ ข้อมูลการ
กระทําผิดและการทุจริ ต
นอกเหนือจากนโยบายการกํากับดูแลกิจการแล้ ว บริ ษัทฯได้ จดั ทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (ฉบับทบทวน
ครัง้ ที่ 1) พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดให้ มีความสอดคล้ องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 1)พ.ศ. 2558
หมวดต่างๆ และยังคงสอดคล้ องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ (ฉบับ ทบทวนครัง้ ที่ 2) พ.ศ. 2560 จรรยาบรรณฯนี ้ใช้
กับบุคลากรของบริ ษัทฯทุกกลุ่ม กล่าวคือ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกประเภทของบริ ษัทฯและกลุ่มบริ ษัท ใน
ปั จจุบนั บริ ษัทฯได้ เผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจทังในเว็
้
บไซต์ของบริ ษัทและ
เว็บไซต์ ภายใน (Intranet)โดยในส่วนที่เผยแพร่ ต่อบุคลากร บริ ษัทฯได้ จัดทําแนวปฏิบตั ิสําหรั บจรรยาบรรณแต่ละข้ อ
ประกอบเพื่อให้ บคุ ลากรมีความเข้ าใจง่ายขึ ้น อันจะส่งผลเป็ นการส่งเสริ มให้ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณฯ ตลอดจนการจัด
อบรมหรื อกิจกรรมที่ชกั นําให้ บคุ ลากรได้ รับรู้และปฏิบตั ิตามในช่วงเวลาที่สมควร
การดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ มีสว่ นที่ครอบคลุมเรื่ องเหล่านี ้ คือ
9.1.1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. บริ ษัทนําเสนอหนังสือเชิญประชุมฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ า 30 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ า ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ส่วนหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษมีการจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า7วัน กรณีวาระปกติ และจะจัดส่ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน กรณีวาระพิเศษ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้ อมูลต่างๆของบริษัทได้ ทwี่ ww.kslgroup.comซึง่ จะมีข้อมูลทางการเงิน ข้ อมูลทัว่ ไปของ
บริ ษัทรวมถึงข้ อมูลการประชุม ซึง่ จะอํานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ที่สนใจศึกษาสารสนเทศของบริ ษัทได้ อีกทังยั
้ ง
สามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ผา่ นทาง Email: ir@kslgroup.comและsecretary@kslgroup.com
3. บริ ษัทมีนโยบายที่จะอํานวยความสะดวก และส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิและออกเสียงอย่างเต็มที่ อย่างเช่น การแยก
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเป็ น 2 ครัง้ โดยกําหนดการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ก่อนที่จะมีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลอีกครัง้
เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกทีจ่ ะถือหุ้นเพื่อรับเงินปั นผลหรื อไม่
การเลือกสถานที่จดั การประชุมซึง่ มีระบบขนส่งมวลชนเข้ าถึงและเพียงพอเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดินทางเข้ าร่วมการประชุมได้
อย่างสะดวกและมิได้ กีดกันหรื อสร้ างอุปสรรค
ซึง่ บริษัทเลือกจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โรงแรมซึง่ อยูใ่ นใจกลาง
กรุงเทพฯ และอยูบ่ ริ เวณใกล้ เคียงกับสํานักงานใหญ่ของบริษัท นอกจากนี ้ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นจัดส่งเอกสาร
ลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุมและบริ ษัท
จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จดั การประชุมสําหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริ ษัทได้ นํา
ระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) มาใช้ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ ขนตอนการลงทะเบี
ั้
ยนและการ
ประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างรวดเร็ วยิ่งขึ ้น และได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในการมอบฉันทะ
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และมีการระบุถงึ เอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการมอบฉันทะไว้ อย่างชัดเจน การประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้ งเรื่ องการ
ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
4. บริ ษัทจัดให้ มกี ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ครัง้ ที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีการเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามข้ อสงสัยต่างๆ จากกรรมการบริ ษัท รวมถึงคณะกรรมการย่อยต่างๆ ทังนี
้ ้บริษัทไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริ ษัท เช่น ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญเพิม่ เติมอย่างกะทันหัน ไม่มกี ารเพิ่ม
วาระอื่นๆที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมหรื อเปลีย่ นแปลงข้ อมูลสําคัญใดๆโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า ไม่
จํากัดสิทธิในการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็ นต้ นบริ ษัทมีการถ่ายวีดิทศั น์ บันทึกภาพและเสียงการประชุม
5. ในหนังสือเชิญประชุมบริ ษัทแจ้ งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ รวมถึงการเสนอรายชื่อ
กรรมการอิสระ ได้ แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ และ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้ ยัง
จัดเตรี ยมแบบมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. แนบด้ วย
6. ข้ อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ครัง้ ที่ 1/2560 มีวาระงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
วาระจัดสรรเงินกําไรเพื่อจ่ายปั นผลและสํารองตามกฎหมาย วาระการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกําหนดออก
ตามวาระ วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ วาระการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
7. ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ครัง้ ที่ 1/2560 ประธานกรรมการได้ แจ้ งกฎเกณฑ์สาํ หรับการประชุมและ
วิธีการออกเสียงลงมติให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ ส่วนในวาระแต่งตัง้
กรรมการ คณะกรรมการได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกกรรมการเป็ นรายคน โดยใช้ บตั รลงคะแนน
8. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ครัง้ ที่ 1/2560 แสดงรายชื่อกรรมการที่เข้ า/ ไม่เข้ าร่วมประชุม มีคาํ
ชี ้แจงทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ มีคําถามและคําตอบหรื อข้ อคิดเห็นโดยสรุป วิธีลงคะแนนและวิธีนบั คะแนน และในกรณีที่ไม่เห็น
ด้ วย จะมีมติที่ประชุมที่เป็ นคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ซึง่ ทางบริ ษัทได้ เผยแพร่รายงานการประชุม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
9. บริ ษัทรายงานงบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ วต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 60 วันหลังจากสิ ้นสุดรอบ
ปี บัญชี
9.1.2 การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริ ษัทให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีห้ นุ ประเภทเดียว คือ หุ้น
สามัญ
2. บริ ษัทกําหนดนโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทรวมถึงการงดการซื ้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาหนึง่
เดือนก่อนเปิ ดเผยงบการเงินหรื อผลการดําเนินงานรายไตรมาสจนถึงวันที่บริษัทเปิ ดเผยข้ อมูลนันต่
้ อสาธารณชนไว้ ใน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการบริ ษัท (หมวดที่ 2 – การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน) โดยได้ เผยแพร่ให้ พนักงาน
ผู้บริ หารและกรรมการบริษัททราบถึงข้ อจํากัดการห้ ามใช้ ข้อมูลภายในผ่านช่องทางสือ่ สารต่างๆภายในบริษัท
เช่น
อีเมล์และintranet นอกจากนัน้ บริ ษัทฯใช้ มาตรการแจ้ งเตือนกรรมการและผู้บริ หารล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน
การเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาสว่าให้ งดซื ้อขายหลักทรัพย์บริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ใดถึงวันใดอย่างแจ้ งชัดและกําหนดเป็ น
วาระแจ้ งเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ หารและกรรมการบริ ษัทถึงการเปลีย่ นแปลงหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริ หาร(หากมี)เพือ่ ความโปร่งใส กับแจ้ งข่าวจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
…….….รับรองความถูกต้ อง

หน้ า 52

บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

3.

4.

5.
6.
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หลักทรัพย์ กรณีมีการกระทําผิดเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลภายใน เพื่อให้ กรรมการและผู้บริ หารใช้ ความระมัดระวังเกี่ยวกับ
การใช้ หรื ออาจถูกมองว่าใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
นอกจากนี ้ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้ า ซึ่งบริ ษัท
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ กล่าวคือ เป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม
นับรวมกันได้ ไม่น้อ ยกว่า ร้ อยละห้ า ของจํ า นวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท มีรายละเอี ยด ของข้ อมูล
ประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระ/ ไม่บรรจุวาระที่ชดั เจน มีช่องทางรับเรื่ องและช่วงเวลาที่เปิ ดรับ
เรื่ อง ซึ่งภายหลังที่รับเรื่ อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณากลัน่ กรองและจะแจ้ งผลการพิจารณาพร้ อม
เหตุผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยรายละเอียดดังกล่าว สามารถดูผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึง่ ที่
ผ่านมาไม่มีผ้ ูใดเสนอวาระการประชุม เป็ นการเพิ่ม เติ ม นอกจากนี ้ บริ ษัท ยัง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งคํ า ถามที่
เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้ าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์อีกด้ วย
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์ เช่น
ช่องทางรับเรื่ องผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ สํานักเลขานุการบริ ษัท ช่วงเวลาที่เปิ ด แบบฟอร์ มข้ อมูลบุคคลผู้ได้ รับ
การเสนอชื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ การแสดงความยินยอมของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ โดยรายละเอียดดังกล่าว
สามารถดูผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึ่งภายหลังที่รับเรื่ อง ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จะพิจารณากลั่ นกรองตาม
กระบวนการต่อไปอย่างไรก็ตาม ที่ผา่ นมาไม่มีการเสนอชื่อแต่อย่างใด
บริ ษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่น
ในทางมิชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้ อ เรื่ องการดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน)
บริ ษัทกําหนดข้ อบังคับของบริ ษัทว่า กรรมการบริ ษัทจะประกอบกิจการ หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อ
หุ้นส่วนไม่จํากัดความรั บผิดในห้ างหุ้นส่วนจํ ากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่ได้ เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ และกรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ าหากมีสว่ นได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อ
โดยอ้ อมในสัญญาใดๆ ที่บริ ษัททําขึ ้นในระหว่างรอบปี บัญชี หรื อถือหุ้นหรื อหุ้นกู้เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในระหว่างรอบปี
บัญชีในบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อ โดยบริ ษัทส่งเสริ มให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนได้ เสียของกรรมการ ผู้บริ หาร และ
ผู้เกี่ยวข้ องต่อคณะกรรมการ ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท นอกจากนี ้ กรรมการหรื อผู้บริ หารที่มี
ส่วนได้ เสียหรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
ในปี ที่ผา่ นมา ไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการ/ผู้บริ หารของบริษัทมีการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลภายใน และบริ ษัทไม่
มีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฎิบตั ิตามหลักเกณฑ์การทํารายการระหว่างกัน

9.1.3 บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย

นอกจากการคํานึงถึงการรักษาผลประโยชน์และสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ ว ยังมีกลุม่ ต่าง ๆ ที่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท ที่ช่วยสร้ าง
ความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ เช่น กลุม่ ลูกค้ า พนักงานของบริ ษัท คู่ค้า เจ้ าหนี ้ และชุมชนที่บริ ษัท
ตังอยู
้ ่ ในอดีตที่ผา่ นมา บริ ษัทดําเนินนโยบายต่าง ๆ ในการสร้ างจริ ยธรรมการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด เช่น
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สิทธิของผู้ถือหุ้น: บริ ษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกันและกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ สอดคล้ องกัน
สิทธิของพนักงาน: บริ ษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับพนักงานในหมวดที่ 3 ว่าด้ วยบทบาทของ
ผู้มีสว่ นได้ เสียและกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้ สอดคล้ องกันนอกจากการเคารพในสิทธิของพนักงานตามกฎหมาย ไม่
ว่าจะเป็ นพระราชบัญญัติแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้ องแล้ ว บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อพนักงานของบริ ษัททุก
ระดับชัน้ ไม่มีการแบ่งแยกเชื ้อชาติ ศาสนา เพศ โดยพนักงานทุกคนต่างมีสทิ ธิเท่าเทียมกันและได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอ
ภาค และมีสิทธิ ได้ รับสวัสดิการตามตําแหน่งหน้ าที่ที่พึงได้ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ นอกจากนี ้ บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มการ
เสริ มสร้ างความรู้ ผ่านการอบรมภายใน และภายนอกบริ ษัท เพื่อรองรับการเติบโตของบริ ษัทในอนาคต อีกทังบริ
้ ษัทยังมี
การจัดตังกองทุ
้
นสํารองเลี ้ยงชีพ เพื่อสร้ างหลักประกันให้ แก่พนักงานภายในบริ ษัท มีการประกาศ นโยบาย มรท.80012553 มาตรฐานแรงงานไทย พร้ อมกับได้ ใบรับรอง มรท. 8001-2553 ระดับสมบูรณ์ ขันสู
้ งสุดจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ในแต่ละเดือน สายงานทรัพยากรบุคคลจะรายงานข้ อมูลด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อัตรากําลัง อัตราการหมุนเวียน
ของพนักงาน ค่าใช้ จ่ายบุคลากร สถิติ การอบรม การจ่ายเงินสิทธิ ประโยชน์ต่างๆแก่พนักงานซึ่งครอบคลุม กองทุนเงิน
ทดแทน เจ็บป่ วย คลอดบุตร ทันตกรรม สงเคราะห์บตุ ร ชราภาพ ตาย ทุพพลภาพ และสิทธิประโยช์จากค่าสินไหมทดแทน
ที่พนักงานได้ รับจากการประกันภัยที่บริ ษัทฯทําให้ กบั พนักงาน
สิทธิของลูกค้ า :บริ ษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับลูกค้ าในหมวดที่ 3 ว่าด้ วยบทบาทของผู้มี
ส่วนได้ เสียว่าบริ ษัทใช้ ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP, HACCP,
HALAL, KOSHER เป็ นต้ น เพื่อสร้ างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ าในด้ านคุณภาพและมาตรฐานของผลิต ภัณฑ์สนิ ค้ า การ
ส่งมอบที่ตรงเวลา และบริ การในระดับโลก ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้ าโดยเคร่ งครัดและกําหนดจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจให้ สอดคล้ องกันภายใต้ ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าในระยะยาว
บริ ษัทสือ่ สารกับลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอผ่านช่องทางต่างๆ รวมทังการเยี
้
่ยมเยีย นลูกค้ าเพื่อรับทราบความต้ องการของลูกค้ า
และการให้ ข้อมูลข่าวสารใดๆที่เป็ นประโยชน์แก่ลกู ค้ า ในทางกลับกัน บริ ษัทฯได้ เชิญลูกค้ าเยี่ยมชมกิจการและตรวจสอบ
ระบบงานของบริ ษัทฯและโรงงานเพื่อให้ ลกู ค้ าได้ พิจารณาศักยภาพและความพร้ อมของบริ ษัทฯในการเป็ นผู้ขายสินค้ า
ตามมาตรฐานของลูกค้ า บริ ษัทได้ สาํ รวจความพึงพอใจของลูกค้ าอันเป็ นส่วนหนึง่ ของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
เป็ นประจําทุกปี และนําข้ อติชมของลูกค้ ามาปรับปรุ งการบริ การและการผลิตของบริ ษัท เช่น การส่งมอบ คุณภาพสินค้ า
บริ การหลังการขาย เป็ นต้ น นอกจากนัน้ บริ ษัทฯได้ จดั ให้ มีช่องทางการร้ องเรี ยนหรื อข้ อเสนอแนะสําหรับลูกค้ าในเรื่ องใดๆ
ตามความประสงค์ของลูกค้ า โดยเฉลีย่ แล้ ว บริ ษัทฯจะได้ รับข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อเสนอแนะประมาณ 40-50 ครัง้ ต่อปี สําหรับ
การดําเนินการของโรงงานนํ ้าตาลทราย 5 แห่ง
บริ ษัทให้ ความร่วมมือกับลูกค้ าอย่างเต็มที่ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการคํารับรองจากบริ ษัทว่าได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและมาตรฐานที่สาํ คัญ ในทางกลับกัน บริ ษัทก็ได้ แจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบถึงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการถือปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
ทังนื
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการทําธุรกิจกับบริ ษัทฯจะไม่มีข้อขัดแย้ งใดๆกับมาตรฐานที่ลกู ค้ ายึดถืออยู่ บริ ษัทได้ ว่าจ้ างหน่วยงาน
ภายนอกมาประเมินการดําเนินการและให้ การรับรองในส่วนของมาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานของลูกค้ าด้ วย
…….….รับรองความถูกต้ อง
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สิทธิของคูค่ ้ า:คูค่ ้ าของบริ ษัทนัน้ นอกจากหมายถึงคู่สญ
ั ญาในการซื ้อขายและการจ้ างระหว่างกันแล้ ว ยังรวมไปถึงผู้ร่วม
ลงทุนกับบริ ษัทในบางกิจการด้ วย บริ ษัทคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญาร่ วมทุนมาโดยตลอด โดยยึด
หลักสุจริ ต ความเท่าเทียมกัน และสิทธิที่จะได้ รับผลประโยชน์จากเงินที่ลงทุน
บริ ษัทมีนโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับคู่ค้าในหมวดที่ 3 ว่าด้ วยบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสียว่า
สนับสนุนการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี และเป็ นธรรม ความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน การ
จัดซื ้อจัดจ้ างอย่างโปร่งใสและยุติธรรม บริ ษัทกําหนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่มีสิทธิเข้ าเสนอราคาและประกาศให้ ทราบโดย
ทัว่ กันซึง่ ข้ อมูลและเงื่อนไขการจัดซื ้อจัดจ้ างที่ถกู ต้ องครบถ้ วนแก่ค่คู ้ าที่มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีที่เปิ ดเผยและเท่าเทียมกัน
รักษาข้ อมูลการเสนอราคาที่ได้ รับจากคูค่ ้ าไว้ เป็ นความลับไม่เปิ ดเผยแก่คคู่ ้ าที่ เสนอราคารายอื่น ไม่เรี ยกไม่รับผลประโยชน์
ใดๆ จากคู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้ ทําสัญญาจัดซื ้อจัดจ้ างกับบริ ษัท และได้ กําหนดไว้ ในจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจให้ สอดคล้ องกันสําหรับการทํางานของผู้รับจ้ างในสถานประกอบการต่างๆนัน้ บริ ษัทจะจัดเตรี ยมสภาพการทํางานที่
ปลอดภัยแก่ผ้ รู ับจ้ างและกําชับให้ ผ้ รู ับจ้ างปฏิบตั ิตามกฎความปลอดภัยของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัดด้ วย เมื่องานแล้ วเสร็ จ
บริ ษัทมีขนตอนการตรวจรั
ั้
บงานที่โปร่งใสและเป็ นธรรมและชําระค่าสินค้ าหรื อค่าจ้ างภายในเวลาที่เหมาะสม
บริ ษัทโดยฝ่ ายจัดซื ้อได้ สอื่ สารกับคูค่ ้ า (supplier) ด้ วยช่องทางต่างๆ ในเรื่ องที่สาํ คัญ และจัดช่องทางร้ องเรี ยนและแจ้ ง
ข้ อมูลแก่บริ ษัทโดยแจ้ งให้ คคู่ ้ าทราบ นอกจากนัน้ ในระหว่างปี 2559 บริ ษัทได้ จดั ประชุมคูค่ ้ ารายใหญ่เพื่อชี ้แจงถึงการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ทัง้
ช่วงเช้ า และช่วงบ่าย โดยมีคคู่ ้ ามาเข้ าร่วมประชุมจํานวน 47 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 94 ของจํานวนที่เชิญไป (50 ราย)
นอกจากนัน้ ในระหว่างเดือนเมษายนถึงสิ ้นปี ที่ผา่ นมา บริษัทฯได้ สง่ หนังสือแจ้ งคูค่ ้ ารายใหญ่และรายย่อยถึงนโยบายฯ
ของบริ ษัทฯพร้ อมด้ วยเอกสารนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ให้ คคู่ ้ าได้ ลงนามรับทราบ โดยมีคคู่ ้ าลงนามรับทราบ จํานวน
141 ราย และได้ ติดประกาศให้ ทราบหน้ าสํานักงานสําหรับผู้มาติดต่องานได้ มองเห็นและรับทราบ ทังนี
้ ้ หน่วยจัดซื ้อ
ส่วนกลางขอให้ หวั หน้ าแผนกพัสดุทกุ โรงงานที่มีการจัดซื ้อท้ องถิ่นส่งหนังสือรับทราบนโยบายการต่อต้ านการคอรัปชัน่ ให้
ผู้ขายท้ องถิ่นรับทราบด้ วย
สิทธิของเจ้ าหนี ้:บริ ษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับเจ้ าหนี ้ในหมวดที่ 3 ว่าด้ วยบทบาทของผู้มี
ส่วนได้ เสียว่าบริ ษัทปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่มกี บั เจ้ าหนี ้ทังในแก่
้
การชําระหนี ้ตรงตามกําหนดเวลา การใช้ บริ การทางการเงินที่
เหมาะสมแก่ธุรกิจของบริษัท การให้ และรักษาหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กําหนด เช่น รายงานข้ อมูลทางการเงินของ
บริ ษัทที่ถกู ต้ องแก่เจ้ าหนี ้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สนิ เชื่อ การรักษาอัตราส่วนหนี ้สินและทุน เป็ นต้ น ในการดําเนินงาน
บริ ษัทได้ สร้ างความไว้ วางใจให้ กบั เจ้ าหนี ้ผ่านการบริ หารงานอย่างมีจรรยาบรรณ
และอํานวยความสะดวกด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร เพื่อสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับบริษัทผ่านทางรายงานประจําปี และรายงาน 56-1 กับสถานะทางการเงินของบริษัท
อย่างเปิ ดเผยผ่านทางงบการเงินที่ได้ จดั ทําและรับรองอย่างถูกต้ องตามมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
และได้
กําหนดวิธีปฎิบตั ิไว้ ในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกัน
สิทธิของคูแ่ ข่ง บริ ษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย ว่าบริ ษัทสนับสนุนการแข่งขัน
ทางการค้ าอย่างเสรี และเป็ นธรรม และได้ กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจว่าบุคลากรต้ องไม่ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
โดยทําลายหรื อกีดกันคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อใช้ วิธีการใดๆให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลของคูแ่ ข่งอย่างผิด
…….….รับรองความถูกต้ อง
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กฎหมาย ในทางปฏิบตั ิ คูแ่ ข่งในอุตสาหกรรมจะเป็ นสมาชิกในสมาคมเดียวกันซึง่ ได้ ประชุมปรึกษาหารื อและแบ่งปั นข้ อมูล
กันอยูเ่ ป็ นประจํา จึงไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งอย่างไม่เป็ นธรรม
สิทธิของชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้ อม : บริ ษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (ดูในหัวข้ อ 10.) กับนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับชุมชนในหมวดที่ 3 ว่าด้ วยบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสียว่าบริ ษัทให้ การสนับสนุนและการ
จัดกิจกรรมหรื อมีสว่ นร่วมสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้ องกับการกุศลหรื อการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั
ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะในพื ้นที่ที่บริ ษัทประกอบกิจการให้ ความร่วมมือต่อภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ช่วยพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ การสนับสนุนทางด้ านการเงิน และสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม
เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจและพัฒนาชุมชนให้ ยงั่ ยืน เช่น
1. บริ ษัท ฯ ได้ ลงทุนในกองทุนลงทุนสุนทาน ซึง่ ก่อตังขึ
้ ้นภายใต้ แนวคิดของสถาบันไทยพัฒน์ในการสร้ างการลงทุนที่นาํ
ผลตอบแทนมาใช้ เพื่อสาธารณประโยชน์ และเป็ นทางเลือกการลงทุนให้ กบั บริ ษัทจดทะเบียน มูลนิธิ ธุรกิจครอบครัว ที่จะ
สามารถวางแผนการจัดสรรทุนสําหรับการให้ ความช่วยเหลือสังคมได้ อย่างต่อเนื่อง กองทุนนี ้บริษัทจัดการหลักทรัพย์ทิส
โก้ เป็ นผู้จดั การกองทุน บริษัทฯได้ ดํารงเงินลงทุนไว้ เป็ นเวลากว่าสองปี แล้ ว อย่างไรก็ดี กองทุนฯมีข้อแนะนําว่าควรสะสม
ผลประโยชน์ไว้ ระยะเวลาหนึง่ ก่อน ที่จะนําออกมาใช้ เพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
2. บริ ษัทฯได้ จดั และมีสว่ นร่วมในกิจการเพื่อสังคมหลายประการ และได้ แสดงไว้ ในหัวข้ อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม” ในส่วนรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ด้ านสิทธิมนุษยชน: บริ ษัทมีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมษุ ยชน โดยบริษัทกําหนดไว้ ในนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ หมวดที่ 3 – บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสียว่าบริ ษัทสนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน และดําเนินธุรกิจให้
สอดคล้ องกับหลักการและเจตนารมณ์ของปฎิญญาและอนุสญ
ั ญาของสหประชาชาติ และข้ อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆที่
ประเทศไทยเป็ นภาคี และจะไม่มสี ว่ นร่วมกับการกระทําใดๆที่ขดั ต่อหลักสิทธิมนุษยชน
สถานประกอบการแต่ละแห่งของบริ ษัทในกลุม่ ได้ แสดงเจตนารมณ์ให้ ปรากฏเด่นชัดว่าบริษัทฯไม่ใช้ แรงงานเด็ก
และแรงงานบังคับ โดยประกาศให้ ชมุ ชนทราบโดยทัว่ กันผ่านช่องทางต่างๆ
ด้ านสิง่ แวดล้ อม บริษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมในหมวดที่วา่ ด้ วยบทบาทของผู้
มีสว่ นได้ เสียว่า บริ ษัทใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด บริ ษัทสนับสนุนการนําวัสดุกลับมาใช้ ใหม่ บริ ษัท
ให้ ความสําคัญอย่างยิ่งกับการใช้ วตั ถุดิบและของเหลือใช้ ให้ ค้ มุ ค่าที่สดุ โดยหมุนเวี ยนไปใช้ ในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น
กากอ้ อยที่ได้ จากการหีบอ้ อยจะเป็ นเชื ้อเพลิงของหม้ อต้ มไอนํ ้าทีใ่ ช้ ทงในการผลิ
ั้
ตนํ ้าตาลทรายและการปั่ นเทอร์ ไบน์ผลิต
กระแสไฟฟ้ า ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ ้นจากการเผาไหม้ จะนํามาใช้ ในกระบวนการตกตะกอนของนํ ้าอ้ อย นํ ้าจาก
กระบวนการผลิตเอทานอลจะใช้ ในการผลิตก๊ าซชีวภาพที่สามารถนําไปใช้ ในโรงงานได้ อีก เป็ นต้ นส่วนที่โรงงานจะเน้ นการ
รักษาคุณภาพของสิง่ แวดล้ อม ไม่ปล่อยของเสียหรื อมลภาวะสูช่ มุ ชน บริ ษัทได้ มกี ารนําเครื่ องดักจับฝุ่ นละอองที่ทนั สมัยมา
ใช้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้ อมโดยรอบบริ ษัทพัฒนาระบบบําบัดนํ ้าเสียจากกระบวนการผลิตให้ สะอาดพอที่จะนํากลับมาใช้
หรื อปล่อยกลับสูแ่ หล่งนํ ้าธรรมชาติได้ และได้ สร้ างระบบบําบัดนํ ้าคอนเดนเสทจากกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ (โครงการ
ต้ นแบบ Submerged Aerated Fixed Film – SAF) ขึ ้นที่โรงงานในอําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี สําหรับโครงการใด
ที่อาจสร้ างผลกระทบให้ กบั ชุมชนหรื อสิง่ แวดล้ อม บริษัทฯจะศึกษาและสอบถามความคิดเห็นของผู้อาจได้ รับผลกระทบ
…….….รับรองความถูกต้ อง

หน้ า 56

บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
และเตรี ยมการลดผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชนและสิง่ แวดล้ อมบริ เวณโดยรอบ
รวมถึงบริ ษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์ที่
จะต้ องมีการศึกษาปั จจัยด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมและกระบวนการลดผลกระทบ พร้ อมไปกับการศึกษาความเป็ นไปได้
ของโครงการที่จะเกิดขึ ้นใหม่ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ปฎิบตั ิตามกฎหมายสิง่ แวดล้ อมอย่างเคร่งครัด
ด้ านทรัพย์สินทางปั ญญา คณะกรรมการได้ กําหนดนโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการในเรื่ องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของผู้อื่นว่า บริ ษัทฯเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่นและใช้ ความระมัดระวังมิให้ เกิดข้ อกล่าวหา
หรื อเสี่ยงต่อข้ อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น อนึ่ง เนื่ องจากความเสี่ยงทางกฎหมายในเรื่ องนี ้
เป็ นเรื่ องที่ต้องระมัดระวังเพราะความไม่ค้ ุนเคยกับประเด็นกฎหมายของบุคลากร บริ ษัทฯจึงได้ กําหนดรายละเอียด
เพิ่มเติมในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯว่า บุคลากรต้ องเคารพสิทธิที่ชอบด้ วยกฎหมายในทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของบุคคลอื่น โดยไม่ใช้ งานสร้ างสรรค์หรื อทรัพย์สินทางปั ญ ญาของบุคคลอื่นโดยไม่ได้ รับอนุญาต ในกรณีที่มีข้อ
สงสัยว่าการกระทําใดของหน่วยงานของตนจะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื่นหรื อไม่ ควรปรึ กษาฝ่ าย
กฎหมายของบริ ษัทฯก่อน ส่วนในกรณีที่พบเห็นว่าการกระทําของหน่วยงานอื่นอาจเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ของบุคคลอื่น ควรแนะให้ ผ้ ูเกี่ ยวข้ องนัน้ ปรึ กษาฝ่ ายกฎหมายของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิ จได้ ให้
ความหมายของทรัพย์สินทางปั ญญาไว้ ครอบคลุมเพียงพอว่า รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้ า ข้ อมูลคู่ค้า
ข้ อมูลลูกค้ า สูตรการผลิต ตลอดจนข้ อ มูลหรื อ สิ่ง อื่น ๆ ที่ ถือ เป็ นความลับทางการค้ า ในทางปฏิบัติ ปรากฏว่ามี การ
ปรึ กษาหารื อเรื่ องนี ้บ่อยครัง้ และสามารถป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่นโดยรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ได้ หลาย
กรณี
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น / หน่วยงานของรัฐ: บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ใช้ ควบคุมกิจการของบริ ษัทและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ องทังที
้ ่กํากับดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและราชการส่วนกลาง ให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการ
พัฒนาท้ องถิ่นตามความเหมาะสม กลุม่ บริ ษัทประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพื ้นที่เพื่อให้ แน่ใจว่ากลุม่ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิ
ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อกําหนดของทางราชการโดยไม่บกพร่ อง เช่น การติดต่อประสานกับเทศบาลตําบล สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม สํานักงานทรัพยากรนํ ้าบาดาล สํานักงานทรัพยากรนํ ้า
สํานักชลประทาน สํานักงานสรรพากรพื ้นที่ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สํานักงานประกันสังคม สถาบัน
พัฒนาฝี มือแรงงาน เป็ นต้ น
กลุม่ บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น/หน่วยงานของรัฐที่ขอความร่วมมือหรื อ
ขอรับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื ้นที่ที่บริ ษัทได้ ประกอบกิจการอย่างสมํ่าเสมอ เช่น เทศบาล องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล โรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ/จังหวัด โรงเรียน สถานีตํารวจภูธร เป็ นต้ น โดยได้ แสดงข้ อมูลไว้ ในหัวข้ อ
“ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม” ในส่วนรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นอกจากที่ บ ริ ษั ท ให้ ค วามสํา คัญ กับ ผู้มี ส่ว นได้ เ สี ย ทุก กลุ่ม ดัง ที่ ไ ด้ ก ล่า วมาแล้ ว นัน้ บริ ษั ท ยัง ตระหนัก ถึ ง
ข้ อเสนอแนะ ข้ อคิดเห็น หรื อการแจ้ งเบาะแสต่าง ๆ ที่ทําให้ บริ ษัทสามารถพัฒนา หรื อปรับปรุง แก้ ไข การดําเนินงานของ
บริ ษัท โดยบริ ษัทจัดช่องทางให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียสามารถติดต่อกับบริ ษัทได้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ ที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่
ถูกต้ องเกิดขึ ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียต้ องการที่จะให้ แก้ ไขหรื อขอความชัดเจน หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียต้ องการที่จะให้ ข้อเสนอแนะ
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ต่าง ๆ ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถทําได้ โดยแจ้ งต่อผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อหัวหน้ าสํานักงานตรวจสอบภายใน หรื อหัวหน้ า
ส่วนงานทรัพยากรบุคคล หรื อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทางโทรศัพท์หรื อทาง email ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทไม่ได้ รับ
แจ้ งเบาะแสการกระทําความผิดแต่อย่างใด ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กําหนดรายละเอียดเหล่านี ้ไว้ ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ว่าด้ วยการให้ ข้อมูลการกระทําผิดและการทุจริ ตและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
9.1.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส

บริ ษัทได้ คํานึงถึงการได้ รับข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส การเข้ าถึงข้ อมูลได้ งา่ ย เท่าเทียมกัน และ
ความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทได้ ดาํ เนินการ
1. เปิ ดเผยข้ อมูล แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ภายใน 3 เดือนและรายงานประจําปี (แบบ 56-2)
ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บัญชี ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริ ษัท
www.kslgroup.com นอกจากนี ้ในเว็บไซต์ของบริษัท ยังมีการนําเสนอข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท และ
อุตสาหกรรม เพื่อเป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจ
2. ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริษัทมิได้ ถกู สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดําเนินการเนื่องมาจากการเปิ ดเผยข้ อมูลไม่
เป็ นไปตามข้ อกําหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านการสอบถามความ
คิดเห็นจากบุคคลภายนอก
3. บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติม ทังในส่
้ วนของหน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร นโยบายการกํากับดูแลโดยสรุป นโยบายเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมและสังคม และการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายที่กําหนด จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวัตกิ ารอบรมกรรมการ
4. จัดให้ มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคูไ่ ปกับรายงานของผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจําปี ซึง่ มีเนื ้อหารับรองการปฏิบตั ิตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้ อง
ครบถ้ วน เป็ นจริ งตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
5. ข้ อมูลในเว็บไซต์ของบริ ษัทประกอบด้ วย ข้ อมูลองค์กร โครงสร้ างการถือหุ้น โครงสร้ างคณะกรรมการ วิสยั ทัศน์ /
ภารกิจ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ นโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิตามนโยบายทีก่ ําหนด จรรยาบรรณธุรกิจ
ข้ อมูลนักลงทุน นโยบายเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมและสังคม รายงานประจําปี งบการเงิน และข่าวสารทีบ่ ริ ษัทเผยแพร่ โดย
มีทงภาษาไทยและภาษาอั
ั้
งกฤษ
6. บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนเองและบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้ องซึง่
มีสว่ นได้ เสียทีเ่ กี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทหรือบริ ษัทย่อย
เมื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อ
ผู้บริ หารระดับสูงเป็ นครัง้ แรก และรายงานทุกครัง้ ที่เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสีย รวมถึงรายงานเป็ น
ประจําทุกสิ ้นปี ทังนี
้ ้ สํานักเลขานุการบริ ษัทและกฎหมายจะจัดส่งสําเนารายงานการมีสว่ นได้ เสียดังกล่าวให้ แก่
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
เพือ่ ใช้ ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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7. บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศแก่ผ้ ลู งทุนเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับทราบข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
โปร่งใส และทัว่ ถึง บริษัทจึงจัดทีมงานเพื่อรับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อได้ ที่
email: ir@kslgroup.com หรื อติดต่อที่
1.

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

2.

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

3.

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

หมายเลขโทรศัพท์ 02-642-6230
Email: chalush@kslgroup.com

เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทได้ ดีขึ ้นและสามารถนําไปถ่ายทอดต่อนักลงทุนที่สนใจได้
บริ ษัทจึง
จัดทําแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจําปี โดยมีการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส ณ ห้ องประชุมของ
บริ ษัทฯ
สําหรับนักลงทุนต่างประเทศ บริ ษัทประสานงานร่วมกับบริ ษัทหลักทรัพย์และบริ ษัทวิเคราะห์ หลักทรัพย์ในการ
จัดทําแผน เพื่อร่วมเดินทางในการนําเสนอผลการดําเนินงานของบริ ษัทและความก้ าวหน้ าของโครงการของบริ ษัท โดยในปี
ที่ผา่ นมา บริ ษัทเข้ าร่วมประชุมชี ้แจงผลการดําเนินงานและความก้ าวหน้ าที่ประเทศสิงคโปร์ และสหราชอาจักร ร่วมกับ
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยิ่งไปกว่านัน้ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ สามารถเข้ าพบเพื่อขอข้ อมูล
รายละเอียดและเยี่ยมชมกิจการของบริ ษัท ซึง่ สามารถทําตารางนัดหมายล่วงหน้ า ผ่านทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์
9.1.5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ

1. โครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 21 คน โดยเป็ นกรรมการอิสระจํานวน 7 คนที่
ปราศจากความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อความสัมพันธ์ อื่นใดอันอาจมีอิทธิ พลต่อการใช้ ดุลพินิจอย่างเป็ นอิสระหนึ่งใน
กรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การ ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะเป็ นผู้ที่
มีความหลากหลายในความรู้ความสามารถ เช่น ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้ านบัญชี การเงิน กฎหมาย การปกครอง
เทคโนโลยีการผลิต บุคคล จัดซื ้อ การตลาด อสังหาริ มทรัพย์ ตรวจสอบภายใน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น
รายละเอียดของประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ การถือหุ้น แสดงในข้ อมูลเอกสาร 56-1และจะต้ องมีกรรมการที่ไม่ได้
เป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารอย่างน้ อยหนึง่ คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักของบริ ษัทฯ
กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้ รับเลือกเข้ ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ บริ ษัทฯไม่มีข้อ
ห้ ามการแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการใหม่ รวมทังไม่
้ มีข้อห้ ามเกี่ยวกับเรื่ องอายุ
ของกรรมการ แต่คํานึงถึงความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่
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กรรมการอิสระมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนกรรมการทังหมดและมี
้
จํานวนอย่างน้ อยสามคน มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ ไม่ เกินสามวาระหรื อไม่เกินเก้ าปี แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการ
บริ ษัทฯเห็นควรให้ กรรมการอิสระรายใดที่ดํารงตําแหน่งติดต่อกันมาครบสามวาระหรื อเก้ าปี ดํารงตําแหน่งต่อไป ก็ให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯขยายระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ ตามที่เห็นสมควร
กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดว่าเพื่อให้ กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการบริ ษัทฯได้ ดี
และการเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นต้ องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้ าที่กรรมการของบริ ษัทฯ กรรมการไม่ควร
ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนเกิ น 5 บริ ษัทในเวลาเดียวกัน ปั จจุบันนี ้ ไม่มีกรรมการที่ร ายงานว่า
เป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนมากกว่าห้ าแห่งในเวลาเดียวกัน
ตารางแสดงประเภทของกรรมการ
ที่
รายชื่อ – สกุล

ตัวแทนผู้ถือหุ้น

ประเภทของกรรมการ
กรรมการที่ไม่เป็ น
กรรมการ
ผู้บริหาร
อิสระ

กรรมการที่เป็ น
ผู้บริหาร

1

นายมนู

เลียวไพโรจน์

2

นายจํารูญ
นายประภาส

ชินธรรมมิตร์
ชุติมาวรพันธ์
(ลาออก 1
เมษายน 2560)
ชุติมาวรพันธ์
(ตังแต่
้ 1
เมษายน 2560)

/

/

/

3
นายชนะชัย

/

/

/
/

/

4

นายพรศิลป์

แต้ มศิริชยั

/

/

5

นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

/

/

6

นางอินทิรา

สุขะนินทร์

/

/

7

นายตระการ

ชุณหโรจน์ฤทธิ์

/

8

นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

/

/

9

นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

/

/

10

นายธัชพงษ์

ภากรศิริวงศ์

/

/

11

นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

/

/

12

นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

/

/

13

นายสุขมุ

โตการัณยเศรษฐ์

/

/

14

นายธวัทชัย

โรจนะโชติกลุ

/

/

15

นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

/

/

/
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16

นายประมูล

นางอัญชลี

วิเชียรสินธุ์
(ลาออก 1
มิถนุ ายน 2560)
พิพฒ
ั นเสริญ
(ตังแต่
้ 29
กันยายน 2560)

/

/

/

/

17

พลตํารวจเอกบุญเพ็ญ

บําเพ็ญบุญ

/

/

18

นายสิทธิ

สีละเกษมฤกษ์

/

/

19

นายการุณ

กิตติสถาพร

/

/

20

นายวรภัทร

โตธนะเกษม

/

/

21

นางสาวนงลักษณ์

พินยั นิติศาสตร์

/

/

11

7

รวม

14

10

หมายเหตุ ยอดรวมไม่นบั กรรมการที่ลาออกระหว่างปี ได้ แก่ นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ และนายประมูล วิเชียรสินธุ์
หน้ าที่ของคณะกรรมการ ตามทีร่ ะบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการเป็ นไปตามหลักการที่กําหนดไว้ ในนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการ หมวดที่ 5 กล่าวคือภารกิจการกํากับดูแลให้ บริ ษัทฯมีการบริ หารจัดการที่ดีและสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการ
อย่างยัง่ ยืน อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทฯจึงไม่ได้ ก้าวล่วงการดําเนินกิจการตามปกติของฝ่ ายจัดการ แม้ กฎ
บัตรคณะกรรมการจะระบุอาํ นาจหน้ าที่เกี่ยวกับการเห็นชอบหรื ออนุมตั ิเรื่ องต่างๆไว้ แต่อํานาจดังกล่าวก็มีขอบเขต
ตามทีค่ มู่ ืออํานาจดําเนินการของบริ ษัทฯระบุไว้ ในแต่ละกรณี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการเป็ นผู้อนุมตั ิคมู่ อื อํานาจดําเนินการนี ้
นอกจากนัน้
นโยบายการกํากับดูแลกิจการยังได้ กําหนดสถานะและอํานาจหน้ าทีข่ องประธานกรรมการบริษัทกับ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ไว้ แตกต่างกันชัดเจน อีกทังประธานกรรมการบริ
้
ษัทฯต้ องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ด้วย
2. ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการจํานวนหนึง่ ในสามออกจากตําแหน่ง ถ้ า
จํานวนกรรมการแบ่งเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับหนึง่ ในสาม ดังนัน้ กรรมการมีวาระการดํารง
ตําแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการทังชุ
้ ดครบวาระ หากยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดใหม่ ให้ คณะกรรมการ
ชุดเดิมยังคงทําหน้ าทีต่ อ่ จนกว่าจะมีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดใหม่เข้ ามาแทน
3. คณะกรรมการบริ ษั ท จัด ให้ มี ค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ซึ่ ง ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห ารคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ โดยกําหนดคุณสมบัติ หน้ าที่ความรับผิดชอบและระยะเวลาดํารงตําแหน่งไว้ ในกฎบัตรหรื อประกาศแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
4. เพื่อความโปร่ งใสและเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ นอกจากนี ้ เพื่อให้ การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมี
ความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ ง ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็ นประธานหรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ทังนี
้ ้
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คณะกรรมการชุดย่อยมีวาระ 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดใหม่ ให้
คณะกรรมการชุด เดิ มยังคงทํา หน้ าที่ ต่อจนกว่า จะมี การแต่ง ตัง้ คณะกรรมการชุด ใหม่เข้ ามาแทน และในกรณี ที่
กรรมการหมดวาระในคณะกรรมการบริ ษัท และไม่ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีก จะทํา
ให้ วาระของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลงตาม ทังนี
้ ้หากมีกรรมการเพิ่มใหม่ระหว่างปี ในกรรมการชุด
ย่อย ให้ กรรมการนันมี
้ วาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับ วาระของคณะกรรมการชุดย่อยเดิม
5. คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริ ษัทอื่นของกรรมการ ตามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท
ที่ว่ากรรมการบริ ษัทจะประกอบกิจการ หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดใน
ห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่ได้ เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
โดยนโยบายดังกล่าว ทางคณะกรรมการได้ กําหนดให้ ใช้ กบั ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทด้ วย
6. กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารมีจํานวน 10 คน ดํารงตําแหน่งพนักงานบริ หารระดับสูงในบริ ษัทฯตังแต่
้ ตําแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ถึง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ปัจ จุบัน นี ้ ไม่มีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารรายงานว่าเป็ นกรรมการในบริ ษัทจด
ทะเบียนที่อยูน่ อกกลุม่ บริ ษัทมากกว่าสองบริ ษัทขึ ้นไป
บริ ษัทฯมีกรรมการที่ ไม่เป็ นผู้บริ หารที่มีประสบการณ์ การทํางานที่เกี่ ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ (ปั จจุบันคือนาย
สมชาติ ชินธรรมมิตร์ )
7. บริ ษัทได้ กําหนด วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริ ษัท โดยทบทวนวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจทุกปี ก่อนที่จะเริ่ มจัดทํากลยุทธ์และแผนดําเนินงานตลอดจนกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตาม
แผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไว้ รวมทังจั
้ ดให้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ หาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล โดยบริ ษัทได้ มีการกําหนดแผนกลยุทธ์ ระยะสัน้ และระยะยาวในการ
พัฒนาโครงการและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่ อง พร้ อมกับการส่งเสริ มและพัฒ นาสังคมโดยเป็ นผู้ประกอบการที่ มี
จรรยาบรรณ ตามวิสยั ทัศน์ที่วางไว้ คณะกรรมการจะได้ รับทราบและติดตามผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์ ในแต่ละ
ไตรมาสเมื่อฝ่ ายจัดการนําเสนอผลการดําเนินงานรายไตรมาสและรายงานการเงิน
8. คณะกรรมการบริ ษัทให้ มีการจัดทําคูม่ ือนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และคูม่ ือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดย
ตระหนักถึงความรั บผิดชอบที่ พึงมีต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ภายใต้ กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิ จ เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการบริ หารองค์กร ดําเนินการใดๆด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น และยึด
มัน่ ในหลักการดําเนินธุรกิจด้ วยความจริ งใจและซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดําเนินงาน
และการประเมินผล ตลอดจนการดําเนินงานและการกํากับดูแลเรื่ องการบริ หารความเสีย่ งอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
9. คณะกรรมการบริ ษัทให้ มีการจัดทําคู่มือนโยบายการให้ ข้อมูลการกระทําผิดและการทุจริ ต เพื่อใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
เกี่ ยวกับการสอบสวนการกระทําผิดและทุจริ ต การให้ ข้อมูลการกระทําผิดและทุจริ ต การลงโทษผู้กระทําผิด การ
คุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล
10. คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงจัด ทํา นโยบายการบริ ห ารความเสี่ย ง โดย
คณะกรรมการเป็ นผู้อนุมตั ิ นโยบายการบริ หารความเสี่ยงฉบับปั จจุบนั ได้ ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557
…….….รับรองความถูกต้ อง
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และจัดให้ มีระบบควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี่ยงทังความเสี
้
่ยงหลัก (Key Risk) และความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่ง
บริ ษัทฯได้ เปิ ดเผยในรายงานประจําปี
11. หน้ าที่ประการหนึง่ ของคณะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทฯ คือดูแลและปฏิบตั ิไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯคณะกรรมการได้ ดแู ลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้ อที่เป็ นรายการ
ระหว่างกัน ตามข้ อกําหนด และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในเรื่ องที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้ องกัน
โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นไปตามขนาดของรายการตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้
ผู้มีส่วนได้ เสียในรายการที่จะทํา จะไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลถูกต้ องและครบถ้ วนใน
รายงานประจําปี และแบบ 56-1 ทังนี
้ ้ หน้ าที่และการปฏิบตั ิดงั กล่าวเป็ นไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หมวดที่
4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส และแนวปฏิบตั ิตามนโยบายฯที่กําหนดไว้
12.การบริ ห ารงานและระบบการควบคุม ภายในที่ ดี มี ป ระสิท ธิ ผล เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ พร้ อมทังมี
้ ข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีการปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบข้ อบังคับอย่างถูกต้ อง รวมทัง้
การใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทเป็ นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สิน
ของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้ าที่วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลให้ คําปรึ กษาและ
ข้ อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการต่างๆ ของบริ ษัท และมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้ าที่สอบทานให้
บริ ษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวน
ความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบปี ละ1 ครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ ความเห็นเรื่ องความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ ในรายงานประจําปี
13. การบริ หารความเสีย่ ง อยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งในการจัดให้ มีระบบการบริ หารความ
เสี่ยงครอบคลุมทังองค์
้ กร โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างการวางระบบการบริ หารความเสี่ยง โดยจะมีการทบทวนความ
เพียงพอของระบบและประสิทธิผลของการจัดการอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ รวมถึงการจัดให้ มีสญ
ั ญาณเตือนภัยล่วงหน้ า
และรายการผิดปกติ
14. การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้ อย6ครัง้ ต่อปี โดย
กําหนดวันประชุมไว้ เป็ นการล่วงหน้ าตลอดทังปี
้ และแจ้ งให้ คณะกรรมการแต่ละท่านทราบและทําเป็ นตารางประจําปี
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ในแต่ละเดือน บริ ษัทได้ จัด ให้ มีการประชุม
คณะกรรมการบริ หาร ซึง่ ทําหน้ าที่ตดั สินใจตามอํานาจหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยทุกครัง้
ที่มีการประชุมกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หารได้ มีการนําสิง่ ที่ผ่านการพิจารณา กลับมาแจ้ งให้ คณะกรรมการ
บริ ษัททราบ เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถกํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2560 บริ ษัทมีการประชุมคณะกรรมการทังหมด
้
8 ครัง้ และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร (โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการ) เพิ่มอีก 1 ครัง้ เพื่อให้ กรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หารสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่ องการทํางาน
และการบริ หารงานได้ อย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการทัง้ 8 ครัง้ ในปี 2560 กรรมการเข้ าประชุมครบทุกคน 21
คน จํานวน 2 ครัง้ เข้ าประชุมจํานวน 20 คน 3 ครัง้ เข้ าประชุมจํานวน 19 คน 2 ครัง้ และเข้ าประชุมจํานวน 18 คน
1 ครัง้ ตามลําดับ และกรรมการแต่ละคนเข้ าประชุมคณะกรรมการเป็ นจํานวนครัง้ คํานวณได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75
…….….รับรองความถูกต้ อง
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15. ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และเลขานุการบริ ษัท ร่ วมกัน
พิจารณาการเลือกเรื่ องเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้ แน่ใจว่าเรื่ องที่สําคัญ ได้ นําเข้ ารวมไว้ แล้ ว และ
กรรมการแต่ละคนมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์เข้ าสูว่ าระการประชุม
16. สํานักเลขานุการบริ ษัทและกฎหมาย จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้ แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7
วัน เพื่อให้ กรรมการได้ ศึกษามาก่อนล่วงหน้ า ซึ่งเอกสารดังกล่าว ได้ ให้ ข้อมูลและรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
17. องค์ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทว่าในการประชุมคณะกรรมการ ต้ องมีกรรมการ
มาประชุม ไม่น้อ ยกว่ากึ่ งหนึ่ง ของจํ านวนกรรมการทัง้ หมดจึง จะเป็ นองค์ ประชุม การวินิ จฉัยชี ข้ าดของที่ ประชุม
คณะกรรมการให้ ถือเสียงข้ างมาก นอกจากนัน้ กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดเพิ่มเติมไว้ ด้วยว่าในการลงมติ
ในวาระที่สาํ คัญ ควรมีกรรมการอยูใ่ นที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
้
18. ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้ อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการ
จะอภิปรายปั ญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี ้ ประธานกรรมการส่งเสริ มให้ มีการใช้ ดุลยพินิจ
ตัดสินใจ กรรมการให้ ความสนใจกับทุกวาระที่นําเข้ าสูท่ ี่ประชุม รวมถึงเรื่ องการกํากับดูแลกิจการ นอกจากนี ้ การ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีการเชิญผู้บริ หารระดับสูงในแต่ละฝ่ ายเข้ าร่ วมประชุม เพื่อนําเสนอข้ อมูล ปั ญหาและ
ชี ้แจงรายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
ทังยั
้ งเป็ นการเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศที่จําเป็ นเพิ่มเติมผ่านการสอบถามผู้บริ หารระดั บสูง อีกทังในบางประเด็
้
นที่มี
ข้ อมูลไม่เพียงพอ กรรมการบริ ษัทสามารถติดต่อขอข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ผา่ นเลขานุการของบริ ษัท
19. รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท จะประกอบด้ วย วันเวลาเริ่ ม เวลาสิ ้นสุดประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้ า
ประชุมและขาดประชุม สรุ ปสาระสําคัญของเรื่ องที่เสนอ สรุ ปประเด็นการอภิปรายและข้ อสังเกต มติ คณะกรรมการ
และความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้ วย ชื่อผู้จดรายงาน และชื่อผู้รับรองรายงาน บริ ษัทได้ มีการจัดเก็บรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรู ปเล่มและในรู ปแบบไฟล์PDF ซึ่งสามารถสืบค้ นง่าย แต่แก้ ไขไม่ได้ มีการบันทึก
และเปิ ดเผยจํานวนครัง้ การเข้ าประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจะจัดขึ ้นทุกไตรมาส
แต่การประชุมคณะกรรมการบริ หารซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทจะจัดขึ ้นทุกเดือน จึงมีการรายงาน
การประชุมของคณะกรรมการบริ หารนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบด้ วย
20. คณะกรรมการบริ ษั ท ฯกําหนดให้ มีการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเอง (Self Assessment) โดยใช้ แบบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นแนวทางเพื่อใช้ เป็ นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานในหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯอย่างสมํ่าเสมอโดยคณะกรรมการบริ ษั ท ฯมีความเห็นว่าการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯเป็ นขันตอนที
้
่สําคัญขันตอนหนึ
้
่งของการพัฒนาสูก่ ารกํากับดูแลกิจการที่ดี
ทังนี
้ ้ ในการประเมินผลคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะเปรี ยบเทียบว่าได้ ดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ได้
อนุมตั ิไว้ และ/หรื อ ตามแนวปฏิบตั ิที่ดี (Good Practices) หรื อไม่ เพื่อปรั บปรุ งการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯให้ สอดคล้ องกับแนวนโยบายที่กําหนดไว้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยจัดให้ มีการประเมินผล
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯทังคณะเป็
้
นประจําทุกปี เมื่อสิ ้นรอบบัญชีของแต่ละปี ทังนี
้ ้เป็ นการประเมินผล
งานของคณะกรรมการบริ ษัทฯโดยรวม และรายบุคคล
…….….รับรองความถูกต้ อง
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นอกจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะแล้
้
ว คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีการประเมินผลงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะด้ วย โดยประเด็นการประเมินนัน้ จะนํามาจากแบบประเมินผลการปฏิบั ติงานตนเอง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพิ่มเติมด้ วยหน้ าที่ที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยนันๆเพื
้ ่อให้
ได้ รับข้ อมูลที่ตรงกับบทบาทหน้ าที่ของกรรมการชุดนันๆมากขึ
้
้น
ในการประเมินตนเองนี ้ สํานักเลขานุการบริ ษัทและกฎหมายจะส่งแบบประเมินที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการแก่กรรมการทุกท่านหนึง่ เดือนก่อนสิ ้นรอบปี บัญชี เมื่อประมวลผลการประเมินคณะกรรมการและกรรมการ
รายบุคคลเสร็ จแล้ ว จะนําเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการพิจารณาให้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับความสามารถในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการชุดต่างๆ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป
9.1.6 การต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่

บริ ษัทมีนโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ซึง่ ได้ ผา่ นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้ าม
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานกระทําการคอร์ รัปชัน่ และให้ มีการประเมินความเสีย่ งจากการคอร์ รัปชัน่ กับการสอบทาน
การปฎิบตั ิตามนโยบายอย่างสมํา่ เสมอ
และทบทวนแนวทางการปฎิบตั ิและข้ อกําหนดในการดําเนินการแต่ละส่วนให้
สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป ตลอดจนธุรกิจของบริษัท
แนวปฎิบตั ิ คือ บริ ษัทนํานโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ เผยแพร่และทําความเข้ าใจแก่พนักงานเพื่อให้ มกี าร
ปฎิบตั ิ โดยจัดทําจรรยาบรรณเกี่ยวกับการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ คูม่ ือปฎิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
นโยบายนี ้ เพื่อใช้ อบรม ปฎิบตั ิ และให้ พนักงานเรี ยนรู้ตอ่ ไป นอกจากนี ้ บริ ษัทให้ ความคุ้มครองพนักงานที่แจ้ งเหตุหรื อ
เบาะแสการคอร์ รัปชัน่ ภายใต้ หลักเกณฑ์ทกี่ ําหนดไว้ ผู้กระทําการคอร์ รัปชัน่ ถือเป็ นผู้กระทําผิดวินยั อันจะถูกลงโทษทาง
วินยั ตามข้ อบังคับการทํางานของบริ ษัท และอาจถูกดําเนินการตามกฎหมายทางแพ่ง/อาญา
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ประธานกรรมการบริ ษัทฯได้ ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต รับทราบข้ อตกลงคําประกาศเจตนารมณ์ แนวร่ วมปฎิบตั ิ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตทุกรูปแบบ ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ทําคูม่ ือมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ซึง่ มีผลใช้ บงั คับในเดือนกรกฎาคม 2559 และดําเนินการปรับปรุ งเอกสารและกระบวนการต่างๆให้ สอดคล้ องกับ
คําประกาศเจตนารมณ์ดงั กล่าวและหลักเกณฑ์ของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน และจัดส่งให้
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เพื่อขอรับการรับรอง
ปั จจุบนั บริ ษัทฯได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตแล้ วตังแต่
้
วันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยมีระยะเวลาการรับรองสามปี บริ ษัทฯได้ มอบหมายให้ สํานักบริ หารความเสี่ยงและพัฒนาระบบ
เป็ นหน่วยงานที่ประเมินและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามเกณฑ์การประเมินตนเองที่เคยรับการประเมิน
โดยประสานงานกับผู้ปฏิบตั ิของทุกหน่วยงานภายในบริ ษัท และปรั บปรุ งประเด็ นต่างๆร่ วมกับสํานักตรวจสอบภายใน
รวมทังทางบริ
้
ษัทมีแนวทางขยายผลไปยังผู้มีส่วนได้ เสีย ให้ เข้ ามาอยู่ในแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การทุจริ ตให้ มากขึ ้นเป็ นลําดับ
…….….รับรองความถูกต้ อง
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ในด้ านการดําเนินการในระบบงานต่างๆทีเ่ กี่ยวข้ องนัน้ บริ ษัทฯได้ มอบหมายให้ สาํ นักบริ หารความเสี่ยงฯจัดทํา
ประเมินความเสีย่ งจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกปี โดยใช้ หลักเกณฑ์ของ COSO-ERM และเริ่ มปฏิบตั ิตามกระบวนการแล้ ว
และได้ จดั ทําคูม่ ือการบริ หารความเสีย่ งด้ านทุจริ ตเพื่อให้ เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจนเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมดูแล
เพื่อป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
นอกจากนัน้ บริ ษัทฯมีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ ตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
โดยกําหนดให้ สาํ นักบริ หารความเสีย่ งฯ ติดตามและสรุปผลการติดตามงานทุกไตรมาส ส่วนผลการสอบทานการ
ปฏิบตั ิงานดังกล่าวว่า มีระบบการควบคุมภายในและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯกําหนดให้ อยูใ่ นแผนการสอบทาน
ประจําปี ของสํานักตรวจสอบภายในทุกปี
ในด้ านการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ของบริ ษัทนัน้ ในปี 2560 บริ ษัทฯได้ ดําเนินการดังนี ้
1. สํานักบริ หารความเสีย่ งฯได้ ร่วมงานกับฝ่ ายจัดซื ้อ ให้ ความรู้ด้านการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ พร้ อมเชิญชวนคู่
ค้ าให้ เข้ าร่วมโครงการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ณ ห้ องประชุมใหญ่ โรงเรี ยนพระหฤทัยคอนแวนต์ ในวันที่ 1 เมษายน
2560
2. สํานักบริ หารความเสีย่ งฯ ให้ การอบรมพนักงานภายในองค์กรเรื่ องการบริ หารความเสีย่ งด้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ตังแต่
้ วนั ที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 และให้ พนักงานที่เข้ ารับการอบรมปฏิญาณตนพร้ อมทําสัญลักษณ์
มือไขว้ อันเป็ นการยืนยันว่าจะไม่ยงุ่ เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
9.1.7 การให้ ข้อมูลการกระทําผิดและการทุจริ ต

ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อมูลการกระทําผิดและการทุจริต
หรื อการร้ องเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การตรวจสอบ การระงับยับยัง้
และการป้องกันการกระทําผิดหรือทุจริ ต หรื อการร้ องเรี ยนเพื่อได้ รับการเยียวยาแก้ ไข
ช่องทางการให้ ข้อมูลและกระบวนการ
1.เมื่อพนักงานพบเห็นหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริ ตว่ามีการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตเกิดขึ ้นเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯหรื อ
บริ ษัทในกลุม่ ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาต้ นสังกัด ตังแต่
้ ระดับผู้จดั การทราบโดยทันที ไม่วา่ ด้ วยวาจาหรื อลายลักษณ์
อักษร หากไม่ได้ รับการพิจารณาให้ แจ้ งต่อ ผู้บงั คับบัญชาระดับสูงขึ ้นไป ตามแบบการให้ ข้อมูลพบเห็นการกระทําผิด
และการทุจริ ต ทังนี
้ ้ พนักงานไม่ควรที่จะดําเนินการสอบสวน หรื อซักถามใดๆ เกี่ยวกับการกระทําทีส่ งสัยด้ วยตนเอง
2. หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่สะดวกใจที่จะแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชาดังกล่าว หรื อสงสัยว่าผู้บงั คับบัญชา
หรื อผู้บริ หารของบริ ษัทฯเกี่ยวข้ องกับการกระทําผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจ้ งผ่านช่องทาง ดังนี ้
2.1 หัวหน้ าสํานักตรวจสอบภายใน โทร 02-642-6092ต่อ 127
หรื อ e-mail: ia@kslgroup.com หรื อ chartchai@kslgroup.com
2.2 ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-642-6092ต่อ 969
หรื อ e-mail: ampaporn@kslgroup.com
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2.3 ส่ง e-mail มาที่ ia@kslgroup.com ใน Intranet ของบริ ษัทฯ
2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ตามที่อยู่ดงั นี ้
บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่นจํากัด (มหาชน)
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนศรี อยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรื อ e-mail: sitti@kslgroup.com
3. เมื่อบุคคลหรื อหน่วยงานต่างๆ ข้ างต้ นได้ รับแจ้ งว่ามีการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตต้ องรายงานต่อสํานักตรวจสอบภาย
ในทันที
4. สํานักตรวจสอบภายใน มีหน้ าที่จดั ทําทะเบียนรับเรื่ องร้ องเรี ยน และต้ องจัดทํารายงานสรุ ปการรับเรื่ องการแจ้ งข้ อมูล
การกระทําผิด ให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
5. สํานักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบือ้ งต้ นว่าการกระทําผิดเกิ ดขึน้ ในหน่วยงานใด และให้ ส่งเรื่ องร้ องเรี ยนไปยัง
หน่วยงานนันเพื
้ ่อดําเนินการสอบข้ อเท็จจริ งต่อไปและติดตามผลการดําเนินการของหน่วยงานที่รับเรื่ องไปนันเป็
้ นระยะ
6. การสอบข้ อเท็จจริ ง การสอบสวน การลงโทษทางวินยั และการดําเนินคดีทางกฎหมาย ให้ เป็ นไปตามระเบียบว่าด้ วย
การนันๆ
้
7. เมื่อการพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนเสร็ จสิ ้น ให้ หน่วยงานที่เป็ นผู้ดาํ เนินการแจ้ งผลการดําเนินการต่อสํานักตรวจสอบภายใน
เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครัง้ ต่อไป
การคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูล
1. บริ ษัทฯ จะไม่เลิกจ้ าง พักงาน ลงโทษทางวินยั หรื อขู่ว่าจะดําเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ ข้อมูลการกระทําผิด
หากผู้ใดกระทําการฝ่ าฝื นดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินยั
2. บริ ษัทฯ จะป้องกันไม่ให้ มกี ารข่มขู่ คุกคาม พนักงานผู้ให้ ข้อมูลการกระทําผิด รวมถึงผู้ที่ให้ ความร่วมมือหรื อความ
ช่วยเหลือในการสอบสวนด้ วยเจตนาสุจริ ต
3. บริ ษัทฯ จะให้ ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็ นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ ายแรงและ
ความสําคัญของเรื่ องร้ องเรี ยน ในกรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้ รายงานต่อกรรมการผู้จดั การใหญ่ เพื่อสัง่ การให้
สายงานทรัพยากรบุคคลจัดหามาตรการการคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูลทีเ่ หมาะสมแก่กรณี
4. กรณีพนักงานแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อให้ ข้อมูลการกระทําผิดด้ วยเจตนาสุจริ ต แม้ วา่ บริ ษัทฯจะไม่พบการกระทําผิดตามที่
ได้ ร้องเรี ยน บริษัทฯจะไม่ดําเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานทีใ่ ห้ ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่า
เรื่ องร้ องเรี ยนไม่มมี ลู ความจริง และได้ ทําด้ วยเจตนาหรื อจงใจให้ เกิดผลเสียหายแก่บคุ คลอื่น หรื อให้ ข้อมูลเท็จ บริ ษัท
ฯจะพิจารณาดําเนินการลงโทษพนักงานทีใ่ ห้ ข้อมูลตามข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน รวมทังพิ
้ จารณาดําเนินคดีตาม
กฎหมาย
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9.2 โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

9.2.1

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วย
1) นายมนู
เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2) นายจํารูญ
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
3) [นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการ (ลาออกวันที่ 1 เมษายน 2560)]
นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการ (แทนตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2560)
4) นายพรศิลป์
แต้ มศิริชยั
กรรมการ
5) นายสุขมุ
โตการัณยเศรษฐ์
กรรมการ
6) นายธวัทชัย
โรจนะโชติกลุ
กรรมการ
7) นางอินทิรา
สุขะนินทร์
กรรมการ
8) นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
9) นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
10) นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
11) นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
12) นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
13) นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
14) นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์
กรรมการ
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15) [นายประมูล วิ เชียรสิ นธุ์
นางอัญชลี
พิพฒ
ั นเสริ ญ
16) พลตํารวจเอกบุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ
17) นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
18) นายการุณ
กิตติสถาพร
19) นายวรภัทร
โตธนะเกษม
20) นางสาวนงลักษณ์
พินยั นิติศาสตร์
21) นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ์

กรรมการอิ สระ (ลาออกวันที ่ 1 มิถนุ ายน 2560)]
กรรมการอิสระ (แทนตังแต่
้ วนั ที่ 29 กันยายน 2560)
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

กรรมการของบริ ษัทจํานวน 21 คน ซึ่งประกอบด้ วย กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจํานวน 11คน (ร้ อยละ 52) ใน
จํานวนนี ้มีกรรมการอิสระจํานวน 7 คน (ร้ อยละ 33)โดยมีกรรมการอิสระที่เป็ นผู้หญิง 2 คน คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่
ดําเนินการจัดการและกํากับดูแลกิ จการของบริ ษัทฯตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลอดจน
วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และปฎิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวัง
คณะกรรมการบริ ษัทมาจากการแต่งตังของผู
้
้ ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท เพื่อทํา
หน้ าที่ให้ คาํ แนะนําและช่วยเหลือคณะกรรมการบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
และเพื่อทําหน้ าทีเ่ กี่ยวกับ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังสนั
้ บสนุนให้ การกํากับดูแล
กิจการเป็ นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
เดิมอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกําหนดไว้ ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ต่อมา คณะกรรมการ
ในการประชุมครัง้ ที่ 7/2559-2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้ อนุมตั ิให้ มีและเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการ โดยให้
ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กฎบัตรนี ้ได้ กําหนดหน้ าที่ของคณะกรรมการที่ได้ ทบทวนให้ สอดคล้ องกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษัทจดทะเบียน ปี 2560 ดังนี ้
(1) บริ หารกิจการโดยสร้ างคุณค่าให้ แก่บริ ษัทอย่างยัง่ ยืน กล่าวคือ ให้ บริ ษัทมีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจ
อย่างมีจริ ยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ขจัดหรื อลดการสร้ างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ปรับตัว
ได้ ตามปั จจัยการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
(2) กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการบนพื ้นฐานการสร้ างกิจการอย่างยัง่ ยืน โดยคํานึง
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม และกํ ากับให้ การดําเนิน การตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน
ประจําปี ตอบสนองความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการ
(3) ดูแลให้ กิจการมีคณะกรรมการมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้ องกับหลักการบริ หารกิจการที่ดีที่มีการ
สรรหาที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะและความรู้เพื่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างรับผิดชอบ กําหนดให้ มีกรอบ
และกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและกิจการที่บริ ษั ทไปลงทุน แต่งตังคณะกรรมการ
้
ชุดย่อยที่จําเป็ นและสมควร
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(4) ดูแลให้ บริ ษัทฯมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริ หารระดับสูงที่เหมาะสมต่อการดําเนินการให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายของบริ ษัท และมีการพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงตลอดจนการสืบทอดงานที่เป็ นระบบ
(5) ส่งเสริ มนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรั บผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม
(6) ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการทําให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัทในระยะยาว รวมถึงการป้องกันการรั่วไหลของข้ อมูลสําคัญซึ่ งอาจกระทําได้ ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ ยวกับการจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการทํา
ธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน การต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ช่องทางการรับเรื่ องร้ องเรี ยนเบาะแสการกระทําทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
(7) ดูแลให้ มีการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ให้ โปร่งใสและเป็ นไปตามกฎหมาย
(8) สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผู้ถือหุ้นในเรื่ องสําคัญและรักษาสิทธิในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของ ผู้ถือหุ้นผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสมและทันเวลา
บทบาทหน้ าที่ทงั ้ 8 ประการข้ างต้ นสามารถแยกแยะเป็ นหลักปฏิบตั ิและแนวทางปฏิบตั ิอีกหลายประการ โดย
อ้ างอิงถึง “หลักการบริ หารกิจการที่ดี : หลักปฏิบตั ิสําหรับคณะกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน” ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จดั ทําขึ ้น
ในปี 2560 บริ ษัทมีการประชุมคณะกรรมการทังหมด
้
8 ครัง้ และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร (โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการ) เพิ่มอีก 1 ครัง้ เพื่อให้ กรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หารสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่ องการทํางานและ
การบริ หารงานได้ อย่างอิสระ
9.2.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้ วย
1) นายจํารูญ
ชินธรรมมิตร์
ประธานกรรมการบริ หาร
2) [นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการ (ลาออกวันที่ 1 เมษายน 2560)]
นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการ (แทนตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2560)
3) นายพรศิลป์
แต้ มศิริชยั
กรรมการบริ หาร
4) นายสุขมุ
โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริ หาร
5) นายธวัทชัย
โรจนะโชติกลุ
กรรมการบริ หาร
6) นางอินทิรา
สุขะนินทร์
กรรมการบริ หาร
7) นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริ หาร
8) นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริ หาร
9) นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริ หาร
10) นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริ หาร
11) นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ์
กรรมการบริ หาร
12) นายธัชพงษ์
ภากรศิริวงศ์
กรรมการบริ หาร
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โดยประธานคณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้ างการบริ หารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัทฯให้ ความเห็นชอบ
2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริ หารต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯให้
ความเห็นชอบ
3. กําหนดโครงสร้ างองค์กรและกําหนดนโยบายด้ านบุคคล
4. ติดตามและกํากับการปฏิบตั ิตามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบริ ษัท
5. พิจารณาและอนุมตั ิกิจการต่างๆ ที่อยูใ่ นขอบเขตอํานาจตามคูม่ ืออํานาจดําเนินการ
6. ดําเนินการอื่นๆตามทีค่ ณะกรรมการบริ ษัทฯมอบหมาย
ทัง้ นี ้ การมอบอํ า นาจดัง กล่า วข้ า งต้ น ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ห ารนัน้ อยู่ภายใต้ ก ฎหมายและหลัก เกณฑ์
กฎระเบี ย บข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท และในกรณี ที่ ก ารดํ า เนิ น การใดที่ มี ห รื อ อาจมี ผ ลประโยชน์ ห รื อ ส่ ว นได้ เสี ย ของ
กรรมการบริ หารคนใด หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้ ค ณะกรรมการบริ หาร
นําเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริ หารผู้นนและ
ั้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในเรื่ องดังกล่าว
ปี 2560 คณะกรรมการบริ หารมีการประชุม 12 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างสมํ่าเสมอต่อคณะ
กรมการบริ ษัท สําหรับสถิติการเข้ าประชุมคณะกรรมการบริ หารแต่ละคนเปิ ดเผยตามตารางสรุปจํานวนครัง้ ในการเข้ าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการ
9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ วย
1. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายการุณ

กิตติสถาพร

กรรมการตรวจสอบ

3. นายวรภัทร

โตธนะเกษม

กรรมการตรวจสอบ

4. นางสาวนงลักษณ์

พินยั นิติศาสตร์ กรรมการตรวจสอบ

โดยหัวหน้ าสํานักตรวจสอบภายใน ทําหน้ าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง(ปั จจุบนั คือ
นายชาติชาย ภูวงษ์ ผู้จดั การฝ่ ายตรวจสอบ)
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
สอบทานให้ บริ ษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

สอบทานให้ บริ ษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Auditing) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ ายความดีความชอบ และการเลิกจ้ างหัวหน้ า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานการบริ หารความเสีย่ งการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ รวมถึงป้องกันมิให้ เกิดการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
สอบทานให้ บริ ษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วม
ประชุม อย่างน้ อยปี ละ1 ครัง้
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษัท
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจํ าปี ของบริ ษัทฯซึ่งรายงาน
ดัง กล่า วต้ อ งลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ อ งประกอบ ด้ ว ยข้ อ มูลอย่า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี ้
7.1
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ
7.2
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
7.3
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
7.4
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
7.5
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
7.6
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
7.7
ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฏ
บัตร (Charter)
7.8
รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่า ผู้ถื อ หุ้น และผู้ลงทุน ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทํา
ดังต่อไปนีซ้ ึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิ นและผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุ ง แก้ ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
9.1
รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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9.2
9.3

การทุจริ ตหรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีความ บกพร่องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
หากคณะกรรมการของบริ ษัทหรื อผู้บริ หารไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรื อการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดหลักทรัพย์
: องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทยและคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน นโยบายการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ และกฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบ คื อ
ประกอบด้ วยกรรมการอิสระจํานวนสีค่ น คือ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกสามคนซึง่ เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในด้ านการเงิน ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน ประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบระบุในเอกสารแนบ โดย
นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาด้ านบัญชี เป็ นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี
และการเงิน รวมทังมี
้ ความรู้ และเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้ ประชุมอย่างน้ อยปี ละ 4 ครัง้ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุม 5 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างสมํา่ เสมอต่อคณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงการรายงานการทํา
หน้ าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมา (โปรดดูหวั ข้ อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) สําหรับสถิติการเข้ าประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละคนเปิ ดเผยตามตารางสรุปจํานวนครัง้ ในการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้ วย
1. นายประมูล
วิเชียรสินธุ์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ลาออกจากตําแหน่งประธานชุดย่อย 1 พฤษภาคม 2560)
2.นายการุณ
กิตติสถาพร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ประธานฯแทนนายประมูล วิเชียรสินธุ์ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560)
3. นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(หมายเหตุ: นายประมูล วิเชียรสินธุ์ ลาออกจากการเป็ นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
ลาออกจากการเป็ นกรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 1 มิถนุ ายน 2560 ตามลําดับ คณะกรรมการบริ ษั ทได้
มีมติแต่งตังนายการุ
้
ณ กิตติสถาพร เป็ นประธานกรรมการสรรหาฯ แทนตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2560)
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ปั จจุบนั คือ นายอานนท์ ศรี ชาญกิจ ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ด้ านการสรรหา
(1) กําหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการที่ต้องการสรรหาให้ เป็ นไปตามโครงสร้ าง ขนาด และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ ทังนี
้ ้เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ แน่ใจว่าจะเป็ นไป
ตามทีค่ ณะกรรมการบริ ษัทคาดหวัง โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความเป็ น
อิสระและการมีเวลามาปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้ที่จะทําหน้ าทีก่ รรมการ
(2)
สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณา เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังต่
้ อไป ทังนี
้ ้ให้ กําหนดวิธีการสรรหาเปิ ดรับการเสนอชื่อ
รวมถ่งการตรวจสอบคุณสมบัติทางกฎหมายและข้ อกําหนดหน่วยงานทางการ
และความยินดีในการมาเป็ น
กรรมการ
(3) สรรหาและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารและกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ
2. ด้ านค่าตอบแทน
(1) พิจารณาหรื อทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาค่าตอบแทน ที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความ
รับผิดชอบและเป็ นธรรมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยประธานคณะกรรมการแต่ละคณะจะได้ รับ
ค่าตอบแทนที่สงู กว่ากรรมการในคณะประมาณร้ อยละ 20
(2) พิจารณาข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อใกล้ เคียงทุกปี
(3) เปิ ดเผยรายชื่อกรรมการ จํานวนครัง้ ที่เข้ าประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ ใน
รายงานประจําปี ของบริษัทฯ รวมถึงเนื ้อหาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
บริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เป็ นคณะกรรมการชุดเดียวกัน
ประกอบด้ วยกรรมการจํานวนสีค่ น คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีก
อย่างน้ อยสองคนเป็ นกรรมการอิสระ (ร้ อยละ 75)
กรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติที่กําหนดในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีวาระดํารง
ตําแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กําหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ หรื อ
เมื่อต้ องสรรหากรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย หรื อเมือ่ ต้ องพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนโดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 4 ครัง้ มีการรายงานผล
การปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างสมํ่าเสมอ สําหรับสถิติการเข้ าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของแต่ละคน
เปิ ดเผยตามตารางสรุปจํานวนครัง้ ในการเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

…….….รับรองความถูกต้ อง

หน้ า 74

บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ประกอบด้ วย
1. พลตํารวจเอกบุญเพ็ญ บําเพ็ญบุญ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
2. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3. นายวรภัทร
โตธนะเกษม
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4.นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
โดยหัวหน้ าสํานักบริ หารความเสีย่ ง
ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งโดยตําแหน่ง
ปั จจุบนั คือ นายสินชัย สิริรัตนพลกุล ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ สํานักบริ หารความเสีย่ งและพัฒนาระบบ
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
1. กําหนดนโยบาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพื่อพิจารณาในเรื่ องของการบริ หารความเสี่ยง
โดยรวมซึง่ ต้ องครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สําคัญของบริ ษัท เช่น ความเสี่ ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้ าน
สภาพคล่อง ความเสี่ยงด้ านการจัดการ ความเสี่ย งด้ า นการลงทุน ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของกิจการ เป็ นต้ น
2. วางกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแล
ปริ มาณความเสีย่ งของบริ ษัทให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบตั ิตามนโยบายที่กําหนด
4. ให้ ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
นโยบายการกํ า กับ ดูแลกิ จ การกํ าหนดองค์ ประกอบของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยงว่า ประกอบด้ ว ย
กรรมการจํานวนสีค่ น คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้ อยสอง
คนเป็ นกรรมการอิสระ (ร้ อยละ 75) กรรมการที่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ จะมีคณ
ุ สมบัติ ตามที่กําหนดในกฎบัตร
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และมีวาระดํารงตําแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
กฎบัต รของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง กํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม อย่า งน้ อ ยปี ละ 2 ครั ง้ ในปี 2560
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีการประชุม 4 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างสมํ่าเสมอ สําหรับสถิติการเข้ า
ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงของแต่ละคนเปิ ดเผยตามตารางสรุ ปจํ านวนครั ง้ ในการเข้ า ร่ วมประชุมของ
คณะกรรมการ
9.2.6 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประกอบด้ วย
1. นายวรภัทร
โตธนะเกษม
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
2. พลตํารวจเอกบุญเพ็ญ
บําเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ
…….….รับรองความถูกต้ อง

หน้ า 75

บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
3. นายการุณ
4. นางสาวนงลักษณ์

กิตติสถาพร
พินยั นิติศาสตร์

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ เป็ นผู้เลือกเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ปั จจุบนั คือ นาย
ธัชชัย ศุภผลศิริ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สํานักเลขานุการบริ ษัทและกฎหมาย
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้ านอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ คณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้ องอื่นๆ ให้
สอดคล้ องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้ านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
3. กํากับดูแลและให้ คาํ แนะนําตลอดจนสร้ างความรู้ความเข้ าใจแก่คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
ปฎิบตั ิหน้ าที่เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบาย

ในการ

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบตั ิของการกํากับ

ดูแลกิจการ
4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฎิบตั ิการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ โดยเปรี ยบเทียบกับ
มาตรฐานสากลหรื อมาตรฐานอื่นที่เหมาะสม
5. แต่งตังเลขานุ
้
การคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

คณะอนุกรรมการหรื อคณะทํางานกํากับดูแลกิจการให้ มี

อํานาจหน้ าที่ตามที่เห็นสมควร
6. ปฎิบตั ิหน้ าที่อื่นใดทีเ่ กี่ยวข้ องตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย
นโยบายการกํ ากับ ดูแ ลกิ จ การกํ า หนดองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การว่า ประกอบด้ ว ย
กรรมการจํานวนสีค่ น คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้ อยสอง
คนเป็ นกรรมการอิสระ (ร้ อยละ 75) กรรมการที่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ จะมีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดไว้ ในกฎบัตร
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และมีวาระดํารงตําแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
กฎบัต รของคณะกรรมการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การกํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม อย่ า งน้ อ ยปี ละ 2 ครั ง้ ในปี 2560
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการมีการประชุม 3 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างสมํ่าเสมอ สําหรับสถิติการเข้ า
ประชุม คณะกรรมการกํ า กับดูแลกิ จ การของแต่ละคนเปิ ดเผยตามตารางสรุ ป จํ านวนครั ง้ ในการเข้ าร่ วมประชุม ของ
คณะกรรมการ
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการ
9.3.1 การสรรหากรรมการ
…….….รับรองความถูกต้ อง
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ในการสรรหากรรมการใหม่ทเี่ ป็ นกรรมการอิสระหรื อกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ บู ริ หาร
ในเบื ้องต้ นคณะกรรมการสรรหาฯจะ
พิจารณารายชื่อในฐานข้ อมูลรายชื่อกรรมการอาชีพในทําเนียบของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD) และ
เชิญชวนให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอรายชื่อ เมื่อได้ รายชื่อทังหมดแล้
้
ว คณะกรรมการสรรหาฯจะตรวจสอบคุณสมบัติขนั ้
ตํ่าตามที่กําหนดไว้ ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการกฎบัตรคณะกรรมการ และข้ อบังคับของบริษัทฯ พิจารณาความรู้
ความสามารถเฉพาะทางตามที่บริ ษัทฯมีความต้ องการในเวลานัน้ ๆที่ได้ กําหนดไว้ ก่อนโดยนําวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกล
ยุทธ์ของบริ ษัทฯมาพิจารณาประกอบ
กฎบัตรคณะกรรมการ ได้ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการไว้ ดงั นี ้
(1) มีคณ
ุ สมบัติทกี่ ําหนดไว้ ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้ อง
(2) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ
(3) ไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
(4) มีเวลาอย่างเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการบริ ษัทฯได้ ดี และการเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นต้ อง
ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ กรรมการไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทจด
ทะเบียนเกิ น 5 บริ ษัทในเวลาเดียวกัน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯได้ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ ดงั นี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละศูนย์จดุ ห้ าของจํานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นันๆ
้ ด้ วย
(2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
(3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คูส่ มรส พี่น้องและบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มอี ํานาจควบคุมของบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือ
หุ้นที่มีนยั สําคัญ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั สําคัญ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชี
…….….รับรองความถูกต้ อง
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ของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้
มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั สําคัญ ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้
ด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
(7)ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือ
หุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8)ไม่ประกอบกิจการทีม่ ีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯหรื อบริ ษัท
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั สําคัญในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ ี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
9.3.2 การเลือกตังและแต่
้
งตังกรรมการ
้
ในกรณีปกติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการ
้
โดยที่ข้อบังคับของบริ ษัทฯกําหนดว่า ในการประชุมสามัญ
ประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการจํานวนหนึง่ ในสามออกจากตําแหน่ง ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม ดังนัน้ บริ ษัทฯจะจัดวาระพิจารณาเลือกตังกรรมการในการประชุ
้
มสามัญ
ประจําปี ผู้ถือหุ้นทุกปี และนําเสนอรายชื่อกรรมการที่ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการบริ ษัทต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
การเลือกตังกรรมการโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้
ให้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากและให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(ข) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการเป็ นรายบุคคล ทังนี
้ ้ ในการออกเสียง
ลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงเลือกตังจะได้
้
รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่เกินจํานวนหุ้นที่ผ้ ู
ถือหุ้นนัน้ มีอยู่ตาม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรื อน้ อย
เพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที่จะมี ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ น
จํานวนที่จะมี ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังมีวาระเหลือ
มากกว่าสองเดือน กฎหมายบริ ษัทมหาชนและข้ อบังคับของบริษัทกําหนดว่ากรณีเช่นนี ้ให้ เป็ นอํานาจของคณะกรรมการ
บริ ษัทในการแต่งตังกรรมการทดแทน
้
ฉะนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะใช้ กระบวนการสรรหา
…….….รับรองความถูกต้ อง

หน้ า 78

บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ตามทีก่ ล่าวมาข้ างต้ น และนําเสนอผู้ที่ได้ รับการสรรหาต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ และให้ อยูใ่ นตําแหน่ง
กรรมการได้ เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการที่กรรมการใหม่นนแทน
ั้
เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการหรื
้
อคณะกรรมการบริ ษัทฯแต่งตังกรรมการตามแต่
้
กรณีนี ้แล้ ว บริ ษัทฯ
จะแจ้ งรายชื่อกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ภายในกําหนดเวลา
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
เพื่อให้ เป็ นไปตามกลไกในการกํากับดูแลที่ทําให้ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทร่วม และดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ สง่ บุคคลเพื่อเป็ นตัวแทน
บริ ษัทไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเป็ นไปตามระเบียบปฎิบตั ิของบริ ษัทซึง่ ได้ รับ
มติเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริ ษัท ตัวแทนของบริ ษัทที่ไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมดังกล่าว จะมี
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่นๆ
9.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันมิให้ กรรมการผู้บริ หารและพนักงาน
ใช้ ข้อมูลภายในที่มีสาระสําคัญของบริ ษัท ซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น การเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียและผู้เกี่ยวข้ องในธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึงการซื ้อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษัทและวิธีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ดังนี ้
บริ ษัทกําหนดจรรยาบรรณ : แนวปฏิบตั ิที่ดีในการดําเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับ การใช้ ข้อมูลภายในและการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของกลุม่ บริ ษัท การให้ ข้อมูลข่าวสาร หรื อให้ สมั ภาษณ์ตอ่ สือ่ มวลชน หรื อต่อสาธารณชน
1. ดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ บู ริ หารฝ่ ายต่างๆ เข้ าใจถึงภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษัท ของตนเอง คู่
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบท
กําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. ดําเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารทราบว่า หากได้ รับทราบข้ อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่ง
มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ขอให้ งดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่วงระยะเวลา 1เดือน
ก่อนที่งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชนและห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนันต่
้ อ
บุคคลอื่น
3. ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงจะต้ องจัดทําและนําส่งรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ และการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่อสํานักเลขานุการบริ ษัทและกฎหมาย เพื่อนําส่งต่อไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกําหนดไว้ ทกุ ครัง้ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลง และสํานักเลขานุการบริ ษัทและกฎหมายจะรายงานการ
เปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริ หารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาสและต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริ หารเป็ นรายเดือน
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4. ข้ อมูลภายในหรื อเอกสารที่มีสาระสําคัญของบริ ษัท ทังในรู
้ ปแบบเอกสารและ Soft File จะถูกเก็บรักษาไว้ ในที่รัดกุม
และจํากัดให้ รับรู้ได้ เฉพาะผู้บริ หารระดับสูงตามความจําเป็ นเท่านัน้ โดยเฉพาะข้ อมูลภายในที่เป็ นความลับ ในกรณีที่
จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยต่อพนักงาน บริ ษัทจะให้ พนักงานทราบถึงข้ อจํากัดในการนําข้ อมูลไปใช้ อย่างถูกต้ อง ในกรณีที่
พนักงานนําข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถือว่าเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง
5. การติดตามผลการปฏิบตั ิงาน จะดําเนินการสุม่ ตรวจกรณีที่มีการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ รวมถึง การ
ตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศของบริ ษัทและข่าวสารจากภายนอก
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท ซึง่ ประกาศให้ ทราบทัว่ กันว่า กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องไม่ใช้
ข้ อมูลภายใน (Inside Information) ของกลุม่ บริ ษัท ที่มีสาระสําคัญและยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรื อผู้อื่น กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสทิ ธิเสรี ภาพในการลงทุนซื อ้ ขายหลักทรัพย์ของกลุม่ บริษัท
แต่เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน จะงดการซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้ แก่สาธารณชนทราบ
9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2560 บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee) เป็ น
จํานวนเงิน 8,650,000 บาท และค่าบริ การอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (non-audit fee) ) เป็ นจํานวนเงิน 1,920,000
บาท อันได้ แก่ ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน จํานวนเงิน รวม 320,000 บาท
และค่าที่ปรึกษาและการให้ บริการอื่น จํานวนเงิน 1,600,000 บาท
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ตารางสรุ ปจานวนครัง้ ในการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการ
รายชื่อกรรมการ

ลาดับ

ตาแหน่งในคณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
จานวนการ

เข้ าประชุม

ประชุมทัง้ ปี

8

8

จานวนการ

เข้ าประชุม

ประชุมทัง้ ปี

ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น

จานวนการ

เข้ าประชุม

ประชุมทัง้ ปี

จานวนการประชุม

เข้ าประชุม

จานวนการประชุมทังปี้

เข้ าประชุม

จานวนการประชุมทัง้ ปี

เข้ าประชุม

จานวนการประชุมทัง้ ปี

เข้ าประชุม

ทัง้ ปี

1

1

1 นายมนู

เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ

2 นายจารู ญ

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร

8

8

12

12

1

1

3 นายประภาส *

ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริ หาร

4

4*

5

5*

1

1

ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริ หาร

4

4*

7

7*

แต้ มศิริชยั

กรรมการบริ หาร

7

8

12

12

1

1

5 นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร

8

8

11

12

1

1

6 นายตระการ

ชุณหโรจน์ฤทธิ์

กรรมการบริ หาร

8

8

12

12

1

1

7 นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริ หาร

8

8

12

12

1

1

8 นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

8

8

11

12

1

1

12

12

1

1

1

1

1

1

นายชนะชัย *
4 นายพรศิลป์

กรรมการบริ หาร / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

4

4

9 นายธัชพงษ์

ภากรศิริวงศ์

กรรมการบริ หาร

8

8

10 นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

8

8

11 นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

7

8

10

12

12 นายสุขมุ

โตการัณยเศรษฐ์

กรรมการบริ หาร

8

8

12

12

1

1

13 นายธวัทชัย

โรจนะโชติกลุ

กรรมการบริ หาร

7

8

11

12

1

1

7

8

4

4

1

1

4

4 **

3

4 **

-

1

1

1 **

8

8

-

1

7

8

5

5

1

1

5

8

5

5

7

8

5

5

7

8

5

5

8

8

14 นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

15 นายประมูล **

วิเชียรสินธุ์

นางอัญชลี **

พิพฒั นเสริ ญ

กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง

กรรมการ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

3

4

กรรมการอิสระ / ประธาน
16 พลตารวจเอกบุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/

4

4

4

4

2

3

กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
17

นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

ตรวจสอบ / กรรมการบริ หารความ
เสีย่ ง
กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหา

18

นายการุ ณ

กิตติสถาพร

และพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

4

4

2

3

1

1

3

3

1

1

3

3

1

1

1

1

กากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
19

นายวรภัทร

โตธนะเกษม

กรรมการบริ หารความเสีย่ ง /

4

4

ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

20

นางสาวนงลักษณ์

พินัยนิติศาสตร์

21

นางอินทิรา

สุขะนินทร์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หาร

12

12

หมายเหตุ * นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ ลาออกมีผลวันที่ 1 เมษายน 2560 นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ เป็ นกรรมการวันที่ 1 เมษายน 2560
** นายประมูล วิเชียรสินธุ์ ลาออกมีผลวันที่ 1 มิถนุ ายน 2560 นางอัญชลี พิพฒั นเสริ ญ เป็ นกรรมการวันที่ 29 กันยายน 2560
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10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษั ท นํ า้ ตาลขอนแก่น จํ า กัด (มหาชน) (“บริ ษั ทฯ”) มีนโยบายดํ าเนิ นธุร กิ จ ด้ วยความรั บ ผิด ชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) ที่ครอบคลุมด้ านต่างๆที่สาํ คัญ และเกี่ยวข้ องกับผู้มีสว่ นได้ เสียทังภายในและ
้
ภายนอกบริ ษัทฯ ตลอดจนสังคมโดยรวม โดยการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี ้ได้ ครอบคลุมประเด็นหลัก
(core subjects) 7 ประการในมาตรฐาน ISO 26000 กับได้ กําหนดหัวข้ อเพิ่มเติมตามที่บริ ษัทฯเห็นสมควร รวมเป็ น
นโยบาย 9 ประการ ดังต่อไปนี ้
1. การประกอบกิจการภายใต้ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล
1.1 บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นที่จะประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตังมั
้ น่ ที่จะดําเนิน
ธุรกิจตามกฎหมาย จริ ยธรรมในการประกอบการค้ า และหลักการแข่งขันทางการค้ าที่เป็ นธรรม ชําระภาษี อากรอย่าง
ถูกต้ องตรงต่อเวลา ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ส่งเสริ มและปลูกจิตสํานึกให้ บคุ ลากรของบริ ษัทฯ ในทุกระดับชันเห็
้ นความสําคัญของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้ วย
1.2 บริ ษัทฯ ดําเนินงานภายใต้ หลักธรรมาภิบาลหรื อการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ด้ วย
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะเคารพสิทธิ ของผู้ถือหุ้น ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ ข้อมูลอย่าง
เพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรื อที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริ ษัทฯ และจะไม่นําข้ อมูลภายในไป
เปิ ดเผยกับ บุค คลใดๆ อัน จะก่อ ให้ เกิ ดความเสีย หายหรื อ ความเสียเปรี ยบต่อ ผู้ถื อหุ้น มีก ารจัด การและการ กํ าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารที่โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูล รายงานทางการเงินและข้ อมูลที่
มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันเวลา ตามรูปแบบที่เป็ นมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ บริ หารกิจการบนพื ้นฐานความโปร่ งใส มีจริ ยธรรม และปฏิบตั ิตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การให้ หรื อรับสินบนหรื อผลประโยชน์อนั ไม่สมควรกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อ
ภาคเอกชน บริ ษัทฯ ได้ กําหนดโครงสร้ างองค์กรให้ มีการแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสายการ
บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้ มีความชัดเจน เพื่อให้ มีการถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม ในการนี ้ บริ ษัทฯได้ จดั ทําคูม่ ือมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ที่ประมวลนโยบาย จรรยาบรรณ
ระเบียบ ข้ อบังคับ และขันตอนปฏิ
้
บตั ิตา่ งๆ ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ถือปฏิบิติ
บริ ษัทฯได้ แสดงเจตน์จํานงแน่วแน่ในการการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยได้ ประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตในปี พ.ศ. 2557 และได้ รับการรั บรองเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบัติ
ต่อต้ านการทุจริ ตของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ิต่อผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่ว่าจะ
เป็ นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรี ภาพที่
เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของเชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ
อายุ การศึกษา สภาวะทางร่ างกาย หรื อสถานะทางสังคม รวมถึงการดูแลไม่ให้ บริ ษัทฯ เข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการละเมิด
…….….รับรองความถูกต้ อง

หน้ า 82

บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
สิทธิมนุษยชน เช่น การใช้ แรงงานเด็ก การใช้ แรงงานบังคับ และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ สง่ เสริ มให้
มีการเฝ้ าระวังการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้ มีการมีสว่ นร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทาง
ในการร้ องเรี ยนสําหรับผู้ที่ได้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และดําเนินการ
เยียวยาแก่ผ้ ไู ด้ รับความเสียหาย
บริ ษัทฯ ได้ อบรมหรื อเผยแพร่ ความรู้ ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสํานึกให้ บคุ ลากรของบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตาม
หลักสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ น
ปั จจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท
ฯ ในอนาคต ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
4.1 เคารพสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน
4.2 จัดให้ มีกระบวนการจ้ างงาน และเงื่อนไขการจ้ างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการ
พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้ กระบวนการประเมินผลการทํางานที่เป็ นธรรม
4.3 ส่งเสริ ม การพัฒ นาบุคลากร โดยจัดให้ มีก ารจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้ าร่ ว ม
สัมมนา และฝึ กอบรมวิชาการด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของ
บุคลากร รวมถึงปลูกฝั งทัศนคติที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และการทํางานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร
4.4 จัดให้ มีสวัสดิการด้ านต่างๆ สําหรับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนสํารอง
เลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น
รวมถึงการให้ เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บตุ ร และเงินช่วยฌาปนกิจ
เป็ นต้ น
4.5 จัดให้ มีบริ การตรวจสุขภาพประจําปี แก่บคุ ลากรทุกระดับชันของบริ
้
ษัทฯ โดยพิจารณาจากปั จจัยความ
เสีย่ งตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้ อมในการทํางานของแต่ละบุคคล
4.6 ดําเนินการให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานที่ทํางานที่ดี โดยจัดให้ มี
มาตรการป้องกันการเกิ ด อุบัติเหตุ และเสริ มสร้ างให้ พนักงานมีจิตสํานึกด้ านความปลอดภัย รวมถึง
จัดการฝึ กอบรม และส่งเสริ มให้ พนักงานมีสขุ อนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทํางานให้ ถูกสุขลักษณะ มี
ความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
4.7 เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อการ
กระทําที่ไม่ถกู ต้ องในบริ ษัทฯ รวมถึงให้ การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่ องดังกล่าว
5. ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาสินค้ าของบริ ษัทฯ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าและยึดมัน่ ในการ
ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ภายใต้ นโยบายดังนี ้
5.1 บริ ษัทฯ คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ าเป็ นสําคัญ โดยบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นที่การใช้ วตั ถุดิบที่มี
คุณภาพ การผลิตที่มีมาตรฐาน และการปรับปรุงคุณภาพสินค้ าอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับสินค้ า
ที่มีคณ
ุ ภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้ รับความพึงพอใจสูงสุด
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5.2 บริ ษัทฯ คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ า และมุ่งมัน่ ที่จะให้ ลกู ค้ าได้ รับสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพและมีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้ อบังคับด้ านความปลอดภัยในระดับสากล
5.3 บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการตลาดที่เป็ นธรรม โดยการดําเนินการให้ ลูกค้ าได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าของ
บริ ษัทฯ ที่ถกู ต้ อง ไม่บิดเบือน คลุมเครื อ หรื อโฆษณาเกินจริ ง เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลที่ถกู ต้ องและเพียงพอในการตัดสินใจ
5.4 บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบลูกค้ าสัมพันธ์ เพื่อใช้ ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้ า รวมถึงการรั บเรื่ องร้ องเรี ยน
เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้
อย่างรวดเร็ ว
5.5 บริ ษัทฯ จะรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ และจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทางที่มิชอบ
6. ความรับผิดชอบต่ อคู่ค้า เจ้ าหนี ้ คู่แข่ ง
บริ ษัทฯ จะยึดถือข้ อปฏิบตั ิทางสัญญาที่เป็ นธรรมกับคู่ค้า ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่
กําหนดไว้ เคารพต่อสิทธิ ในทรั พย์ สินหรื อกรรมสิทธิ์ ของคู่ค้า ไม่เอารั ดเอาเปรี ยบต่อคู่ค้า และส่งเสริ มให้ คู่ค้าดําเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯปฏิบตั ิตามข้ อตกลงที่มีกับเจ้ าหนี ้ในด้ านต่างๆ ในกรณีที่บริ ษัทฯไม่สามารถชํ าระหนี ้ตามกําหนดได้
บริ ษัทฯจะแจ้ งเจ้ าหนี ้เพื่อร่วมกันหาทางแก้ ไข
บริ ษัทฯดําเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ไม่ใช้ วิธีกลัน่ แกล้ ง กีดกัน หรื อดําเนินการใดๆที่ต้องห้ าม
ตามกฎหมายเพื่อมิให้ เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมและหลีกเลี่ยงการทําลาย
สิง่ แวดล้ อม โดยบริ ษัทฯ ดําเนินการและควบคุมให้ การผลิตสินค้ าของบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด บริ ษัทฯ ยังดําเนินกิจการภายใต้ แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้ อมโดยมุ่งเน้ น
ดูแลและพัฒนากระบวนการผลิตและเลือกใช้ วสั ดุที่เป็ นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม สร้ างมาตรการป้องกันไว้ ก่อนใน
การดําเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ ยังให้ ความสําคัญต่อการใช้ ทรัพยากรและพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการลด (reduce) การใช้ เพียงเท่าที่จําเป็ น การนํากลับมาใช้ ใหม่ (reuse) และการหมุนเวียน (recycle)
ในส่วนของของเสีย (waste) บริ ษัทฯลดหรื อขจัดหรื อนําไปใช้ ประโยชน์ ซึ่งของเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตอย่าง
รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
8. การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชุมชนและตอบแทน
คืนสู่สงั คมอย่างแท้ จริ ง ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยให้ ความร่ วมมือใน
กิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื ้นที่ที่บริ ษัทฯ เข้ าดําเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี ส่งเสริ มแรงงานท้ องถิ่นให้ มีโอกาสใน
การทํางานในองค์ กร เปิ ดเผยข้ อมูลการดําเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์ กรตัง้ อยู่ รวมทัง้ ตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้ อมอันเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ด้ วยความรวดเร็ วและ
มีประสิทธิ ภาพ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ สง่ เสริ มให้ พนักงานของบริ ษัทฯ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม
และสังคม และบริ ษัทฯจะร่วมมือระหว่างกลุม่ หรื อเครื อข่ายอื่นๆในการพัฒนาชุมชนหรื อสังคมที่เป็ นเป้าหมายในแต่ละปี
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9. การส่ งเสริมนวัตกรรมที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯส่งเสริ มให้ พนักงานค้ นคิดนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านต่างๆ
ข้ างต้ น เช่น การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การจัดการของเสีย การควบคุมการปลดปล่อยของเสีย เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ นวัตกรรมที่นํามาใช้ อาจมีได้ หลายระดับ ทัง้ ที่เ ป็ นการทําขึน้ ใหม่ (novelty) การปรั บปรุ ง (improvement) การ
ปรับแต่ง (adjustment/modification) การเปลีย่ น (alteration) เพื่อให้ เกิดผลที่มีประสิทธิภาพหรื อประสิทธิผลมากกว่าเดิม
และจะเปิ ดเผยนวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อมตามความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ปู ระกอบการรายอื่น
พิจารณาดําเนินการหรื อพัฒนาต่อไป
การติดตามและทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทฯ
จะดําเนินการติดตาม ประเมิน และทบทวนโครงการต่างๆ ที่ได้ สนับสนุนทังในปั
้ จจุบนั และจะพิจารณาโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต อย่างรอบคอบ ต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ
บริ ษัทฯได้ จดั ทํารายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ระดับ 4 โดย
เปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆในระดับ Core ซึ่งมีมิติทงทางด้
ั้
านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และบุคลากร โดยได้ จัดทําเป็ นส่วน
หนึง่ ในเล่มรายงานประจําปี มาตังแต่
้ ปี 2559 รายงานดังกล่าวจะแสดงถึงข้ อมูลการรายงานตามหัวข้ อต่างๆและหน่วยวัด
ตาม GRI และรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรอบปี ที่ผา่ นมา
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริ ษัทฯได้ ให้ ความสําคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทังด้
้ านการเงิน การปฏิบตั ิงาน การ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจั
้ ดให้ มีการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันหรื อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริ ษัทฯ
รวมทังประเมิ
้
นการปฏิบตั ิงานตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) และในปี
2560 บริ ษัทฯ ผ่านกระบวนการรับรองเข้ าร่วมมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ตามหลักเกณฑ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ
และฝ่ ายบริ หารอย่างชัดเจน รวมทังกํ
้ ากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าที่ โดยกําหนดโครงสร้ างองค์กรและสายงาน
การบังคับบัญชาที่ชดั เจนในการถ่วงดุลอํานาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทังกํ
้ าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ
และดัชนีชี ้วัดผลสําเร็ จ (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อใช้ ในการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิง านและ
ติดตามผลการดําเนินงานเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสมํ่าเสมอ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจําทุกปี ตาม
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ซึง่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้ องว่าบริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจดังนี ้
1. การควบคุมภายในองค์ กร
บริ ษัทฯมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจและการปฏิบตั งิ านที่ชดั เจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวน
เป้าหมายและเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้ มีโครงสร้ างสายงาน จัดทําผังองค์กรแบ่งแยก
หน้ าที่ตามสายงาน การกําหนดอํานาจในการสัง่ การและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้ การ
กํากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และกําหนดเกี่ยวกับเรื่ องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่ องการกํากับดูแลกิจการ การ
ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการขัดแย้ งเกี่ยวกับผลประโยชน์ แสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่าของความซื่อตรงและจริ ยธรรม
รวมทังจั
้ ดทําอํานาจดําเนินการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีคมู่ อื การปฏิบตั ิงานหลักที่สาํ คัญ ซึง่ มีการทบทวนเพิม่ เติมให้
สอดคล้ องกับมาตรฐานใหม่อยูเ่ สมอ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร ทําหน้ าที่กํากับดูแลและพัฒนาด้ านการควบคุมภายใน
ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ บริ หารและรับผิดชอบการควบคุมภายในได้ อย่างมีประสิทธิผล
ในด้ านการต่อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน่
บริ ษัทฯได้ จดั ให้ มกี ารประเมินความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้ องกับการทุจริ ต
ภายในบริ ษัทฯ
2. การประเมินความเสี่ยง
บริ ษัทฯได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารความเสีย่ งที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
เพื่อให้
สามารถระบุและประเมินความเสีย่ งต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
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ได้ ร่วมกับสํานักบริ หารความเสีย่ งและพัฒนาระบบของบริ ษัทฯพิจารณาประเมินปั จจัยความเสีย่ งทังจากภายในและ
้
ภายนอกองค์กร ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยสํานักบริ หารความเสีย่ งและพัฒนาระบบได้ ระบุ
และวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภท รวมทังความเสี
้
ย่ งด้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และจัดระดับความเสีย่ งที่สาํ คัญตาม
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกําหนดแผนงานการบริ หารความเสีย่ ง และมีการ
ทบทวนปั จจัยเสีย่ งเป็ นประจําทุกปี
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
บริ ษัทฯมีมาตรการควบคุมภายในที่สอดคล้ องกับความเสีย่ งและประเภทธุรกิจ ซึง่ ได้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งงานอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทําและทบทวนคูม่ ืออํานาจดําเนินการ และคูม่ ือ/ขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิงานให้ เหมาะสมกับโครงสร้ างองค์กร และการปฏิบตั งิ านในปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ โดยให้ แต่ละหน้ าที่สามารถ
ถ่วงดุลอํานาจหรื อสามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบตั งิ านในส่วนที่มีความเสีย่ งสําคัญ
เพื่อป้องกันและลดข้ อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้ านการเงิน การขาย การจัดซื ้อจัดจ้ าง การดูแลทรัพย์สนิ และการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล เป็ นต้ น รวมทังมี
้ หน่วยงานตรวจสอบภายในดําเนินการสอบทานผลการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตาม
กฎระเบียบ ข้ อบังคับ คูม่ ืออํานาจดําเนินการและคูม่ ือการปฏิบตั ิงานต่างๆ อย่างสมํา่ เสมอ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานมี
ระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และมีการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการ และการนํา
ระบบสารสนเทศมาใช้ ในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบเพื่อช่วยให้ การปฏิบตั ิงานมีความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้ อมูล ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้ องและเป็ นปั จจุบนั โดยใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย และมี
ประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ ความปลอดภัยของข้ อมูล ตัง้ แต่การรวบรวมข้ อมูล ประมวลผลข้ อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้ อมูล
เพื่อให้ การตัดสินใจทางธุรกิจ
รวมทังการกํ
้
าหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ ข้อมูล
สามารถกระทําได้ อย่างปลอดภัยและถูกต้ องในเวลาทีเ่ หมาะสม
บริ ษัทจัดให้ มีช่องทางการสือ่ สารที่มีความเหมาะสม เพื่อสือ่ สารหน้ าที่และความรับผิดชอบรวมทังเรื
้ ่ องต่างๆให้
พนักงานรับทราบ และกําหนดช่องทางที่ปลอดภัยสําหรับการแจ้ งเบาะแสหรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ มี
การสือ่ สารระหว่างหน่วยงานภายในบริ ษัทฯและกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน
5. ระบบการติดตาม
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านสํานักตรวจสอบภายใน เป็ นผู้ตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่า ข้ อตรวจพบจากการตรวจสอบหรื อสอบทานได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขอย่าง
เหมาะสมทันท่วงที นอกจากนี ้ ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้ านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตและนําเสนอผลการตรวจสอบให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็ นประจําทุกไตรมาสและทุกปี ซึง่ ผล
การสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสํานักตรวจสอบภายในไม่พบประเด็น ที่เป็ นข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระสําคัญ
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ เป็ นผู้กําหนดนโยบายการจัดการความเสีย่ ง ปั จจัยความเสีย่ ง และ
กระบวนการบริ หารความเสีย่ งให้ ฝ่ายจัดการนําไปปฏิบตั ิ เพื่อช่วยให้ ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที่มีจดุ ควบคุม
เพื่อควบคุมความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้ ฝ่ ายจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบในการการวางแผนการดําเนินธุรกิจ
หรื อการปฏิบตั ิงาน กําหนด วิเคราะห์ ประเมินผล และออกแบบระบบงาน โดยคึงนึงปั จจัยเสีย่ งทังปั
้ จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอก
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งและสํานักบริ หารความเสีย่ งและพัฒนาระบบได้ จดั ให้ มีการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนากิจกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ดังนี ้
1. จัดทําคูม่ ือและขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานด้ านคลังพัสดุ คลังนํ ้าตาล ห้ องชัง่ บุคคลและยามรักษาความปลอดภัย เพื่อให้
พนักงานทราบถึงการปฏิบตั งิ านในส่วนต่างๆ ที่รับผิดชอบ และเป็ นพื ้นฐานให้ แต่ละส่วนงานของบริ ษัทในเครื อ ดําเนินการ
และพัฒนาขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
2. ทบทวนกฎบัตรกรรมการบริ หารความเสีย่ ง วัตถุประสงค์ ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบ คูม่ ือการบริ หารความ
เสีย่ งและคูม่ ือการปฏิบตั ิงานของสํานักบริ หารความเสีย่ งประจําปี 2560/2561
3. จัดทําเนื ้อหาเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการให้ การอบรม เรื่ อง คูม่ ือการบริ หารความเสีย่ งด้ านทุจริ ตประจําปี 2559/ 2560 และ
ระบบ ISO 9001 Version 2015
4. อบรมผู้บริ หารและพนักงานทัง้ 7 สถานประกอบการพร้ อมสํานักงานใหญ่ ตามเนื ้อหาที่กล่าวถึงข้ างต้ นพร้ อมทังให้
้ การ
สนับสนุนการจัดทําข้ อมูล เพื่อขอปรับเปลีย่ นระบบ ISO 9001 Version 2008 เป็ นระบบ ISO 9001 Version 2015
5. จัดทํากระบวนการในการประเมินความเสีย่ งด้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ประจําปี 2560/2561 ตามแบบเครื่ องมือการ
ประเมินความเสีย่ งเรื่ องทุจริ ต (FRA Tool : Fraud Risk Assessment Tool) และกําหนดแนวปฎิบตั ิเกี่ยวกับการกํากับดูแล
และการควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ โดยหากปั จจัยเสีย่ งใดมีโอกาสหรื อ
เป็ นความเสีย่ งที่มีนยั สําคัญ ผู้รับผิดชอบความเสีย่ งดังกล่าว ต้ องจัดทําแผนการควบคุมป้องกันหรื อแก้ ไข เพื่อมิ ให้ เกิด
เหตุการณ์ดงั กล่าว รวมทังกํ
้ าหนดประสานงานให้ ผ้ รู ับผิดชอบทําการติดตามผลการประเมิน และให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในของ
บริ ษัทเป็ นผู้สอบทานข้ อมูลว่า ผู้รับผิดชอบความเสีย่ งได้ ปฏิบตั ติ ามแผนการและหลักการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้ าน
ทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
6.อบรมคูค่ ้ าและลูกค้ าที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่
ในงานประชุมมาตรการต่อต้ านทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวกับคูค่ ้ าและลูกค้ าของกลุม่ บริ ษัทเคเอสแอล ในวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ โรงเรี ยนพระหฤทัยคอนแวนต์
กรุงเทพฯ เพื่อเป็ นการเน้ นยํ ้าว่า บริ ษัทมีการดําเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็ นธรรม รวมทังรณรงค์
้
ให้ คคู่ ้ าและลูกค้ าเข้ าใจและ
เข้ าร่วมโครงการการต่อต้ านทุจริตและคอร์ รัปชัน่ เช่นเดียวกับบริ ษัทในโอกาสต่อไป
7. กําหนดสาเหตุความเสีย่ งขององค์กรและผู้รับผิดชอบความเสีย่ งตามสายงาน สําหรับแต่ละปั จจัยเสีย่ ง ประจําปี
2560/2561 ที่ผา่ นพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
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8. จัดทําแผนสนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินปั จจัยเสีย่ งใหม่ ประจําปี 2560/2561 พร้ อมทังจั
้ ดหาแนวทางและ
มาตรการในการตอบสนองต่อความเสีย่ งเบื ้องต้ น
9. ประชุมเตรี ยมการให้ สาํ นักบริ หารความเสีย่ งลงพื ้นที่ปฏิบตั ิงานตามแผนสนับสนุนข้ างต้ น
10. สนับสนุนจัดทํารายงานสรุปสถานะความเสีย่ งประจําปี 2560 รวม 4 ครัง้ ให้ กบั ผู้รับผิดชอบความเสีย่ งตามสายงาน
ของกลุม่ บริ ษัททัง้ 7 สถานประกอบการพร้ อมสํานักงานใหญ่
11. สรุปรายงานสถานะความเสีย่ งประจําปี 2560 ของกลุม่ บริ ษัทต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยแสดงข้ อมูลรายการ
ความเสีย่ งที่คงที่ ความเสีย่ งที่ลดลง และความเสีย่ งทีเ่ พิ่มขึ ้น พร้ อมทังสาเหตุ
้
อย่างละเอียดเพือ่ ให้ ฝ่ายจัดการนําไป
ดําเนินการและวางแผนให้ เหมาะสมต่อไป
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษัทอยูใ่ นเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับ
ได้ และยังสามารถพัฒนาการบริหารความเสีย่ งให้ สอดคล้ องกับการกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและส่วนงานต่างๆ อีก
ด้ วย
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แบบ 56 - 1

12. รายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันทีเ่ ปิ ดเผยในส่วนนี ้เป็ นรายการระหว่างกันในระหว่างปี 2560 และ 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ของแต่ละปี ประกอบด้ วย รายการระหว่างบริษัทและบริ ษัทย่อย กับบริษัท
ร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ดังต่อไปนี ้
ลักษณะความสัมพันธ์ ของบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560
บริษัทย่ อย
บริษัทที่มีรายการระหว่ างกัน
บริ ษัท นํ ้าตาลท่ามะกา จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ ้าตาลทรายและ
กากนํ ้าตาล
บริ ษัท โรงงานนํ ้าตาลนิวกรุงไทย จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ ้าตาลทรายและ
กากนํ ้าตาล
บริ ษัท นํ ้าตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ ้าตาลทรายและ
กากนํ ้าตาล
บริ ษัท เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จํากัด
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ ท รวมทังจั
้ ดสรร
ที่ดินเพื่อการเกษตรและเป็ นศูนย์ฝึกอบรมสัมมนาและ
อาคารสํานักงานให้ เช่า

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษั ท ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท นํ า้ ตาลท่า มะกา จํ า กัด ในอัต ราส่ว นร้ อยละ 90.21 ทัง้ นี ้ มี บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ของบริ ษั ท ถื อ หุ้น อยู่
ซึง่ ได้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องกับกรรมการบริ ษัท ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 9.79 ซึง่ น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ดังนัน้ รายการระหว่างบริ ษัท และบริ ษัทย่อ ยไม่ถือว่า
เป็ นรายการที่ต้องเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
บริ ษั ท ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท โรงงานนํ า้ ตาลนิ ว กรุ งไทย จํ า กัด ในอัต ราส่ว นร้ อยละ 95.78 ทัง้ นี ้ มี บุค คลที่ อ าจมี ความขัด แย้ ง ของบริ ษั ท
ถือหุ้นอยู่ ซึง่ ได้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องกับกรรมการบริ ษัท ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 4.22 ซึง่ น้ อยกว่าร้ อยละ 10 ดังนัน้ รายการระหว่างบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยไม่ถือว่าเป็ นรายการที่ต้องเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
บริ ษัทถือหุ้นในบริ ษัท นํ ้าตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด ในอัตราส่วนร้ อยละ 98.61 ทังนี
้ ้ มีบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งของบริ ษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่ง
ได้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องกับกรรมการบริ ษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.39 ซึ่งน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ดังนัน้ รายการระหว่างบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ไม่ถือว่า
เป็ นรายการที่ต้องเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
บริ ษัทถือหุ้นในบริษัท เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จํากัดในอัตราส่วนร้ อยละ 40.77 บริษัท นํ ้าตาลท่ามะกา จํากัด ถือหุ้นร้ อยละ 50.25 ทังนี
้ ้
มีบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งของบริ ษัทถือหุ้นอยู่ ซึง่ ได้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องกับกรรมการบริ ษัท ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 8.98 ซึง่ น้ อยกว่าร้ อ ยละ 10
ดังนัน้ รายการระหว่างบริษัท และบริ ษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็ นรายการที่ต้องเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
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บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่มีรายการระหว่ างกัน
บริ ษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ ต เทรดดิ ้ง จํากัด
ประกอบธุรกิจตัวแทนในการส่งออกนํ ้าตาลทราย
บริ ษัท นํ ้าตาลสะหวันนะเขด จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ ้าตาลทรายและ
กากนํ ้าตาล และดําเนินกิจการทางการเกษตร
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ ้าตาลทรายและ
กากนํ ้าตาล
Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจเพาะปลูกอ้ อย

แบบ 56 - 1
ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 33.87 บริ ษัท นํ ้าตาลท่ามะกา จํากัด ถือหุ้นร้ อยละ 20.85 บริ ษัท โรงงานนํ ้าตาลนิวกรุ งไทย จํากัด
ถือหุ้นร้ อยละ 15.36 และบริ ษัท นํ ้าตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด ถือหุ้นร้ อยละ 9.47 ทังนี
้ ้มีกรรมการร่ วมกันคือ นายจํารู ญ ชินธรรมมิตร์
นายธวัทชัย โรจนะโชติกลุ นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์
บริ ษัทถือหุ้นใน บริ ษัทนํ ้าตาลสะหวันนะเขด จํากัด ในอัตราส่วนร้ อยละ 98.49 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริ ษัทถือหุ้น
ในบริ ษัทย่อย ดังนัน้ รายการระหว่างบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็ นรายการที่ต้องเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
บริ ษัทถือหุ้นใน Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้ อยละ 80 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริ ษัทถือหุ้น
ในบริ ษัทย่อย ดังนัน้ รายการระหว่างบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็ นรายการที่ต้องเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน
บริ ษัทถือหุ้นทางอ้ อมใน Koh Kong Plantation Co., Ltd. ในอัตราส่วนร้ อยละ 80 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริ ษัทถือหุ้นใน
บริ ษัทย่อย ดังนัน้ รายการระหว่างบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ไม่ถือว่าเป็ นรายการที่ต้องเปิ ดเผยในรายการระหว่างกัน

บริษัทร่ วม
บริษัทที่มีรายการระหว่ างกัน
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจท่าเทียบเรื อและคลังสินค้ า รวมทัง้
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัท บีบีจีไอ จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอลหรื อ
เชื ้อเพลิงจากผลิตผลทางการเกษตร

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษัทร่วม โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 23.82 ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการซึง่ ถือเป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 17.42และมี
กรรมการร่วมกับบริ ษัท คือ นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ และนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
เป็ นบริ ษัทร่วม โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 40 ทังนี
้ ้มีกรรมการร่วมกับบริ ษัท คือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ และนายชนะ
ชัย ชุติมาวรพันธ์
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บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทที่มีรายการระหว่ างกัน
บริ ษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จํากัด
เป็ นผู้สนับสนุนทางด้ านคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศให้ แก่บริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่
บริ ษัท ราชาเซรามิค จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิค
บริ ษัท ราชาชูรส จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผงชูรส
บริ ษัท อ่อนนุชก่อสร้ าง จํากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนายหน้ า
อสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จํากัด *
ประกอบธุรกิจผลิตสินค้ าแปรรูป
บริ ษัท อมาโก้ จํากัด *
ประกอบธุรกิจจําหน่ายยากําจัดศัตรูพืช
บริ ษัท เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายแอลกอฮอล์หรื อ
เชื ้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร

แบบ 56 - 1

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยบริ ษัทราชาเซรามิค จํากัดถือหุ้นร้ อยละ 50 และบริ ษัท ราชาชูรส จํากัด ถือหุ้นร้ อยละ 50 ทังนี
้ ้
มีกรรมการร่วมกับบริ ษัทคือ นายชาตรี ชินธรรมมิตร์
เป็ นบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 49.10 และมีกรรมการร่วมกับบริ ษัทคือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์
นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกลุ นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร์
เป็ นบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 42.76 และมีกรรมการร่วมกับบริ ษัทคือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์
นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์ นายธวัทชัย โรจนะโชติกลุ และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์
เป็ นบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 70.38 และมีกรรมการร่วมกับบริ ษัทคือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์
นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ และนางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
เป็ นบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 88.75 ไม่มีกรรมการร่วมกัน
เป็ นบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 100 ไม่มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกับบริ ษัทคือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์ นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นายพรศิลป์ แต้ มศิริชยั และนายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์

* บริ ษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จํากัด และบริ ษัท อมาโก้ จํากัด ได้ ดาํ เนินการจดเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วในไตรมาสที่ 1 ปี 2560
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บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

12.1 รายละเอียดรายการระหว่ างกัน
12.1.1.

รายการซือ้ -ขายสินค้ าและบริการตามปกติของธุรกิจ รวมถึงปริมาณรายการคงค้ าง (สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ 2559)

ผู้ซอื ้ / ผู้รับบริ การ

บริ ษัท ราชาชูรส จํากัด

ผู้ขาย / ผู้ให้ บริ การ

บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด
(มหาชน)

บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

มูลค่ าของรายการ
(พันบาท)
31 ต.ค. 60 31 ต.ค. 59

- ขายกากนํ ้าตาล

-

- กําไรจากการขายเงินลงทุน

-

- ลูกหนี ้อื่น

-

- ขายกากนํ ้าตาล

-

15

- ลูกหนี ้อื่น

-

-

บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด
(มหาชน)

- ค่าสินค้ าอื่นๆ เช่น ค่าพัสดุ อะไหล่

-

- ลูกหนี ้การค้ าได้ แก่ ค่าขายพัสดุ

-

บริ ษัท ราชาชูรส จํากัด

- ค่าเคมีภณ
ั ฑ์ และค่านํ ้าดื่ม

บริ ษัท นํ ้าตาลท่ามะกา จํากัด

บริ ษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จํากัด

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สาคัญ

- เจ้ าหนี ้อื่น ได้ แก่ ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด

2,241
115

588 บริ ษัท และบริ ษัทย่อยขายกากนํ ้าตาลให้ บริ ษัท ราชาชูรส จํากัด เพื่อนําไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในการ
ผลิต ซึง่ การขายสินค้ าดังกล่าวเป็ นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริ ษัท ราคาที่คิดระหว่างกันเป็ น
10,700
ราคาตลาดซึง่ มีเงื่อนไขเป็ นไปตามการค้ าปกติทวั่ ไป และบริ ษัทย่อยรับจ้ างปรับปรุ งเครื่ องจักรให้
3 บริ ษัท ราชาชูรส จํากัด ราคาที่คดิ ระหว่างกันเป็ นราคาต้ นทุน รวมกับค่าบริ หารจัดการ

439 บริ ษัทขายสินค้ าอื่นๆ ได้ แก่ พัสดุ อะไหล่ ให้ แก่ บริ ษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จํากัด เพื่อนําไปใช้ ใน
การผลิต โดยราคาที่ขายเป็ นไปตามราคาต้ นทุน รวมกับค่าบริ หารจัดการ
11
963 กลุม่ บริ ษัทซื ้อสินค้ าเคมีภณ
ั ฑ์ ได้ แก่ โซดาไฟ และกรดเกลือ จากบริ ษัทราชาชูรส จํากัด เพื่อใช้
สําหรับล้ างเครื่ องจักรภายในโรงงานนํ ้าตาล โดยบริ ษัทได้ มีการเปรี ยบเทียบราคาขายกับคู่ค้ารายอื่น
140
ผลปรากฏว่าราคาขายของบริ ษัท ราชาชูรส จํ ากัด ตํ่ากว่า เนื่องจากเคมีภัณฑ์ เป็ นผลพลอยได้
12 จากการผลิตของบริ ษัท ราชาชูรส จํากัด

บริ ษัท นํ ้าตาลท่ามะกา จํากัด

- ค่าเคมีภณ
ั ฑ์ และค่านํ ้าดื่ม

8

บริ ษัท โรงงานนํ ้าตาลนิวกรุ งไทย จํากัด

- ค่าเคมีภณ
ั ฑ์ และค่านํ ้าดื่ม

7

13

บริ ษัท นํ ้าตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด

- ค่าเคมีภณ
ั ฑ์ และค่านํ ้าดื่ม

67

48

-

54,185

บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จํากัด - ซื ้อทรัพย์สนิ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

ทางบริ ษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จํากัด ซึง่ ประกอบกิจการร่ อนนํ ้าตาลขนาดเม็ดพิเศษให้ กบั บริ ษัท
มอนเดลีซ จํากัด อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จํากัด ตังแต่
้ ปี 2546 มีแผนการเลิกกิจการ
ทางบริ ษัทจึงมีความประสงค์จะซื ้อเครื่ องจักรเพื่อมาใช้ ในการผลิต

…….….รับรองความถูกต้ อง
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บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ผู้ซอื ้ / ผู้รับบริ การ

ผู้ขาย / ผู้ให้ บริ การ

บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ ต
เทรดดิ ้ง จํากัด

แบบ 56 - 1
ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สาคัญ

มูลค่ าของรายการ
(พันบาท)
31 ต.ค. 60 31 ต.ค. 59

- ค่าบริ การเพื่อส่งออก

5,120

7,743

- ค่าบริ การเพื่อส่งออก

1,221

1,606

บริ ษัท โรงงานนํ ้าตาลนิวกรุ งไทย จํากัด

- ค่าบริ การเพื่อส่งออก

2,243

2,320

บริ ษัท นํ ้าตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด

- ค่าบริ การเพื่อส่งออก

683

803

บริ ษัท นํ ้าตาลสะหวันนะเขด จํากัด

- ค่าบริ การเพื่อส่งออก

360

304

- ค่าฝากสินค้ าและขนถ่ายนํ ้าตาลเพื่อส่งออก

178

- รายได้ อื่น ได้ แก่ ค่าส่วนลด

320

บริ ษัท นํ ้าตาลท่ามะกา จํากัด

บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท นํ ้าตาลท่ามะกา จํากัด

บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล
จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย

-

- เจ้ าหนี ้อื่น

-

2,377

12,706

12,663

704

1,325

- ลูกหนี ้อื่น

-

21

- เจ้ าหนี ้อื่น

1,050

105

- ค่าฝากสินค้ าและขนถ่ายนํ ้าตาลเพื่อส่งออก

7,500

8,599

- รายได้ อื่น ได้ แก่ ค่าส่วนลด

-

140

- ลูกหนี ้อื่น

-

9

- เจ้ าหนี ้อื่น

3,586

1,059

- รายได้ อื่น ได้ แก่ ค่าส่วนลด

บริ ษัท โรงงานนํ ้าตาลนิวกรุ งไทย จํากัด

ตามพรบ.อ้ อยและนํ ้าตาล การส่งออกนํ ้าตาลต้ องทําผ่านบริ ษัทที่สํานักงานคณะกรรมการอ้ อย
และนํ ้าตาลทราย (กอน.) อนุญาตเท่านัน้ กลุ่มบริ ษัทและบริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด
จึงได้ ตงบริ
ั ้ ษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ ต เทรดดิ ้ง จํากัด ขึ ้นมา เพื่อเป็ นตัวแทนจัดการสินค้ า
และดําเนินการเรื่ องเอกสารการส่งออกเท่านัน้ โดยบริ ษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ ต เทรดดิ ้ง
จํากัด คิดค่าบริ การกับบริ ษัทในกลุ่มตามปริ มาณสินค้ า ซึง่ เป็ นไปตามราคาทุน รวมค่าบริ หาร
จัดการ

40,798 บริ ษัทมีความจําเป็ นที่ต้องใช้ ทา่ เทียบเรื อ และบริ การขนถ่ายนํ ้าตาลเพื่อส่งออกให้ กลุม่ โรงงาน
นํ ้าตาล บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จํากัด (มหาชน) กําหนดค่าบริ การฝากสินค้ าและค่าขนถ่าย
2,164
นํ ้าตาลเพื่อส่งออก จากปริ มาณสินค้ าและระยะเวลาการฝาก ซึง่ เป็ นไปตามราคาตลาดและมี
1,264 เงื่อนไขเป็ นไปตามการค้ าปกติทวั่ ไป

- ลูกหนี ้อื่น

- ค่าฝากสินค้ าและขนถ่ายนํ ้าตาลเพื่อส่งออก

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
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บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
ผู้ซอื ้ / ผู้รับบริ การ

บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ผู้ขาย / ผู้ให้ บริ การ

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สาคัญ

มูลค่ าของรายการ
(พันบาท)
31 ต.ค. 60 31 ต.ค. 59

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

5,302

6,471

- ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า

175

665

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

2,012

2,710

- ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า

56

36

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

2,815

3,001

- ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า

133

120

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

1,662

1,690

- ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า

49

45

บริ ษัท เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จํากัด

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

172

140

บริ ษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิ ้ง
จํากัด
บริ ษัท นํ ้าตาลสะหวันนะเขด จํากัด

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

167

164

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

635

558

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

461

519

Koh Kong Plantation Co., Ltd.

- ค่าจัดการคอมพิวเตอร์

143

143

บริ ษัท นํ ้าตาลท่ามะกา จํากัด

บริ ษัท โรงงานนํ ้าตาลนิวกรุ งไทย จํากัด

บริ ษัท นํ ้าตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จํากัด

บริ ษัท เค.เอส.แอล. ไอที
เซ็นเตอร์ จํากัด

แบบ 56 - 1
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

บริ ษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จํากัด ได้ จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นศูนย์บริ การคอมพิวเตอร์ ให้ บริ การ
ภายในกลุ่มบริ ษัท บริ ษัทมีการกํ าหนดราคาค่าบริ การระหว่างกันโดยคํานวณจากต้ นทุนเงิน
ลงทุนและการดําเนินงานของบริ ษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จํากัด และนําตัวเลขที่ได้ มา
จัดสรรเพื่อคิดค่าบริ การตามปริ มาณการใช้ งานจริ งของแต่ละบริ ษัท

…….….รับรองความถูกต้ อง
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บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
12.1.2.

แบบ 56 - 1

ค่ าเช่ าพืน้ ที่ (สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ 2559)
ผู้ให้ เช่ า

บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)

ผู้เช่ า
บริ ษัท อ่อนนุชก่อสร้ าง จํากัด

บริ ษัท ราชาเซรามิค จํากัด

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

บริ ษัท เค เค วู้ด อินดัสตรี จํากัด

บริ ษัท แชมเปี ย้ นเฟอร์ เมนเตชัน่ จํากัด

บริ ษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิ ้ง
จํากัด
บริ ษัท นํ ้าตาลท่ามะกา จํากัด

ลักษณะรายการที่สาคัญ
เช่าพื ้นที่สํานักงาน 202.84 ตารางเมตรและที่จอดรถ ตาราง
เมตรละ 300บาท ต่อสัญญาทุก 1 ปี (01/11/59 - 31/10/61)
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 มีความประสงค์ขอเช่าพื ้นที่ลดลง
เหลือ 196.69 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 300 บาท
(01/09/60 - 31/10/61)
เช่าพื ้นที่สํานักงาน 495.54 ตารางเมตรและที่จอดรถ ตาราง
เมตรละ 300 บาทและ 242 บาท ตามลําดับต่อสัญญาทุก 1 ปี
(01/01/60 - 31/12/60)
เช่าพื ้นที่สํานักงาน 432.62 และที่จอดรถ ตารางเมตรละ
300 บาท ต่อสัญญาทุก 1 ปี (01/08/60 - 31/07/61)
เช่าที่ดนิ 536 ตารางเมตร ราคา 1,996 บาทต่อเดือน อายุ
สัญญา 20 ปี (01/02/47-31/01/67) ราคาปรับขึ ้น 10 % ทุกๆ
3 ปี และได้ ยกเลิกการเช่าเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
เช่าที่ดนิ 1,728 ตารางวา ราคา 99,220 บาทต่อปี ต่อสัญญา
ทุก 3 ปี (15/01/57 - 14/01/60) ราคาปรับขึ ้น 10 % ทุกๆ 3 ปี
และได้ ยกเลิกการเช่าเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
เช่าพื ้นที่สํานักงาน 33.48 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 300
บาท ต่อสัญญา ทุก 3 ปี (01/10/60 - 30/09/63)
ค่าเช่าที่ดนิ 270 ไร่ ราคาไร่ ละ 740 บาท ต่อสัญญาทุก 3 ปี
(04/08/59 - 03/08/62) และได้ ยกเลิกการเช่าเมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม 2560

มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
31 ต.ค. 60
31 ต.ค. 59
727
730 บริ ษัทให้ พื ้นที่เช่าแก่บริ ษัทในกลุม่ เป็ นระยะเวลานานแล้ ว
เนื่องจากต้ องการให้ บริษัทในกลุม่ ตังสํ
้ านักงานในพื ้นที่
เดียวกัน เพื่อสะดวกในการบริ หารจัดการ โดยคิดค่าเช่า
ตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขเป็ นไปตามการค้ าปกติทวั่ ไป
ณ วันที่เริ่ มทําสัญญาเช่าครัง้ แรก โดยเงื่อนไขต่างๆที่
1,784
1,784 เกี่ยวกับการเช่าพื ้นที่และทรัพย์สนิ ได้ กําหนดให้ เป็ นไปตาม
สัญญาทีต่ กลงร่ วมกันโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัท
เป็ นสําคัญ
1,557
1,557
-

21

-

79

121

121

200

200 บริ ษัท นํ ้าตาลท่ามะกา จํากัด เช่าที่ดนิ ของบริ ษัท แชม
เปี ย้ นฟอร์ เมนเตชัน่ จํากัด เพื่อใช้ เป็ นแปลงทดลองปลูก
และวิจยั พันธุ์อ้อยซึง่ ค่าเช่าเป็ นไปตามราคาที่ตกลงร่ วมกัน

…….….รับรองความถูกต้ อง
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บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
12.1.3.

แบบ 56 - 1

เงินกู้ยมื / เงินให้ ก้ ยู มื ระหว่ างบริษัท บริษัทย่ อยจากบริษัทย่ อย บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน(สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ 2559)
หน่ วย : พันบาท

ผู้ก้ ู

ผู้ให้ ก้ ู

ยอดยกมา
1 พ.ย. 59

บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น
จํากัด (มหาชน)

นิตบิ คุ คลอาคารชุด เค.เอส.แอล
ทาวเวอร์

6,900

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560
กู้เพิ่ม
ชาระคืน
ยอดคงเหลือ
ระหว่ างงวด
ระหว่ างงวด
31 ต.ค. 60
-

(1,900)

5,000

ดอกเบีย้ จ่ าย

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

112

บริ ษัทได้ รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิตบิ คุ คลอาหารชุด
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสัน้ ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ประเภท
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืมมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริ ษัท โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.97 - 2.05 ต่อปี และจ่ายชําระดอกเบี ้ยทุก
สิ ้นเดือน

หน่ วย : พันบาท
ผู้ก้ ู
บริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น
จํากัด (มหาชน)

ผู้ให้ ก้ ู

ยอดยกมา
1 พ.ย. 58

นิตบิ คุ คลอาคารชุด เค.เอส.แอล
ทาวเวอร์

6,100

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559
กู้เพิ่ม
ชาระคืน
ยอดคงเหลือ
ระหว่ างงวด
ระหว่ างงวด
31 ต.ค. 59
900

(100)

6,900

ดอกเบีย้ จ่ าย

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

127

บริ ษัทได้ รับการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิตบิ คุ คลอาหารชุด
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ยืมระยะสัน้ ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ประเภท
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ยืมมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริ ษัท โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.25-2.55 ต่อปี และจ่ายชําระดอกเบี ้ยทุก
สิ ้นเดือน
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ผู้ก้ ู
บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม
จํากัด

ผู้ให้ ก้ ู

ยอดยกมา
1 พ.ย. 59

บริ ษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ ต
เทรดดิ ้ง จํากัด

-

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560
กู้เพิ่ม
ชาระคืน
ยอดคงเหลือ
ระหว่ างงวด ระหว่ างงวด
31 ต.ค. 60
552,339

(552,339)

-

ดอกเบีย้ จ่ าย

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

3,248

บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัดได้ รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านบริ ษัท เค
เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ ต จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นตามระเบียบข้ อบังคับของ
ราชการในเรื่ องการส่งออกนํ ้าตาล โดยบริ ษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ ต จํากัด ทํา
หน้ าที่เป็ นบริ ษัทตัวกลาง (ผู้ก้ )ู ในการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกรรมการส่งออก
กับทางธนาคาร และปล่อยกู้ตอ่ ให้ แก่โรงงานบริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด
โดยบริ ษัทประจวบอุตสาหกรรม จํากัด จะวางคํ ้าประกันเงินกู้กับธนาคารด้ วย
นํ ้าตาลที่จะส่งออก และนําตัว๋ สัญญาใช้ เงินมาวางเพื่อเป็ นหลักประกันที่บริ ษัท
เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ ต เทรดดิ ้ง จํ ากัด ทังนี
้ ้หลักประกันดังกล่าวครอบคลุม
วงเงินสินเชื่อ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการคํ ้าประกันวงสินเชื่อระหว่างกัน
หน่ วย : พันบาท

ผู้ก้ ู
บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม
จํากัด

ผู้ให้ ก้ ู

ยอดยกมา
1 พ.ย. 58

บริ ษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ ต
เทรดดิ ้ง จํากัด

-

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2559
กู้เพิ่ม
ชาระคืน
ยอดคงเหลือ
ระหว่ างงวด ระหว่ างงวด
31 ต.ค. 59
659,471

(659,471)

-

ดอกเบีย้ จ่ าย

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

3,518

บริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัดได้ รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านบริ ษัท เค
เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ ต จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นตามระเบียบข้ อบังคับของ
ราชการในเรื่ องการส่งออกนํ ้าตาล โดยบริ ษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ ต จํากัด ทํา
หน้ าที่เป็ นบริ ษัทตัวกลาง (ผู้ก้ )ู ในการขอวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกรรมการส่งออก
กับทางธนาคาร และปล่อยกู้ตอ่ ให้ แก่โรงงานบริ ษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด
โดยบริ ษัทประจวบอุตสาหกรรม จํากัด จะวางคํ ้าประกันเงินกู้กับธนาคารด้ วย
นํ ้าตาลที่จะส่งออก และนําตัว๋ สัญญาใช้ เงินมาวางเพื่อเป็ นหลักประกันที่บริ ษัท
เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ ต เทรดดิ ้ง จํ ากัด ทังนี
้ ้หลักประกันดังกล่าวครอบคลุม
วงเงินสินเชื่อ และไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการคํ ้าประกันวงสินเชื่อระหว่างกัน
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นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังนี ้
กรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณารายการระหว่างกันของบริ ษัทในช่วงที่ผา่ นมา และได้ ให้ ความเห็นว่า เป็ นรายการที่มี
ความจําเป็ นและสมเหตุสมผลในการทํารายการ ซึง่ รายการที่เป็ นรายการค้ าตามปกติของการดําเนินธุรกิจนัน้ บริ ษัทได้ กําหนด
ราคาตามราคาตลาด
นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
1. รายการค้ าตามปกติของการดาเนินธุรกิจ เช่น การใช้ ทา่ เรื อและคลังสินค้ าของบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จํากัด
(มหาชน) และการซื ้อขายนํ ้าตาลระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รายการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ในอนาคต ซึ่งบริ ษัทจะ
ดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ และราคาที่คิดต้ องเป็ นไปตามราคาตลาด
2. รายการเช่ าพืน้ ที่และทรัพย์ สิน จะเป็ นไปตามราคาตลาด และเป็ นราคาค่าเช่าที่เท่ากับการให้ บคุ คลอื่นเช่า
3. รายการซือ้ ขายทรัพย์ สินและเงินลงทุน รายการซื ้อขายทรัพย์สนิ และเงินลงทุนของบริ ษัท เป็ นรายการเพิ่มทุนเพื่อ
รั ก ษาสัดส่วนการถื อหุ้นและการลงทุน เพื่ อขยายธุร กิ จปั จ จุบันที่ มี อยู่และธุร กิ จในอนาคตซึ่ง นโยบายที่ ซื อ้ ขาย
ทรัพย์สนิ ระหว่างกันและการซื ้อขายเงินลงทุนระหว่างกัน จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญและจะกระทํา
เท่าที่จําเป็ นและเหมาะสม
4. รายการกู้ยมื เงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง การกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง บริ ษัทจะกระทําเท่าที่
จําเป็ นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ
5. รายการพิเศษอื่นๆ เป็ นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้ อ 1-4
รายการระหว่างกันของบริ ษัทหรือบริ ษัทย่อยเกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริ ษัทจะได้ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความ
จําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่าง
กันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะได้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระ หรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ทังนี
้ ้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้
คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นตามกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอด
ถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจํา หน่ายทรัพย์สนิ ที่สาํ คัญ
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ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยนอกจากนี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (56-1) ในปี ต่อๆไป
โครงสร้ างการถือหุ้นที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 10
จากโครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทและบริ ษัทย่อยในปั จจุบนั ที่บริ ษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทยังมีการถือหุ้นโดย
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งเกินกว่าร้ อยละ 10 นันมี
้ รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จํากัด (มหาชน) มีบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งของบริ ษัทถือหุ้นอยู่จํานวนร้ อยละ
17.42 และบริ ษัท นํ ้าตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จํากัด (มหาชน)
จํานวนร้ อยละ 23.82 และไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่ม นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นและกรรมการไม่มีแรงจูงใจที่จะ
กระทําการใดๆ เพื่อถ่ายเทผลประโยชน์ไปที่บริ ษัทใดบริ ษัทหนึง่ นอกจากนี ้ในบริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ลจํากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ยังมีกรรมการอีกหลายท่านที่มาจาก
บริ ษัทนํ ้าตาลอื่นๆ ดังนัน้ จึงมีการคานอํานาจกันภายในอยู่แล้ วในทัง้ 2 บริ ษัท ทําให้ การทํารายการระหว่าง
บริ ษัทและบริ ษัทไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จํากัด (มหาชน)เป็ นไปตามราคาและกลไกทางการตลาด ซึ่งจะก่อให้ เกิด
ผลประโยชน์สงู สุดกับทังสองบริ
้
ษัท
2. บริ ษัท แชมเปี ย้ นเฟอร์ เมนเตชัน่ จํากัด มีบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งของบริ ษัทถือหุ้นอยู่จํานวนร้ อยละ 18.00
ผู้ถือหุ้นใหญ่อื่น ได้ แก่กลุม่ นักธุรกิจชาวไต้ หวัน ทังนี
้ ้ บริ ษัท แชมเปี ย้ นเฟอร์ เมนเตชัน่ จํากัด เดิมมิได้ มีธุรกรรม
อะไรยกเว้ นมีที่ดินให้ เช่า ต่อมาในปลายปี 2547 บริ ษัท แชมเปี ้ยนเฟอร์ เมนเตชั่น จํากัด ได้ เข้ าลงทุนในธุรกิจ
แป้งมันซึ่งเป็ นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจนํ ้าตาล โดยลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนให้ รูปเงินปั นผลในอนาคต
และในปี 2559 บริ ษัทได้ ขายเงินลงทุนในบริ ษัท แชมเปี ย้ นเฟอร์ เมนเตชัน่ จํากัด ให้ แก่บริ ษัท ราชาชูรส จํากัด
ทังหมด
้
จะเห็นได้ ว่า โครงสร้ างการถือหุ้น ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปั จจุบนั ที่บางบริ ษัทยังมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งเกินกว่าร้ อยละ 10 นัน้ เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งในปั จจุบนั บริ ษัทพยายามที่จะปรับโครงสร้ างให้ มีความ
ขัดแย้ งกันน้ อยที่สดุ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายเกี่ ยวกับการลงทุนในบริ ษั ทย่อยและบริ ษัทร่ วมในอนาคต โดยบริ ษัทจะเข้ าลงทุน
โดยตรงด้ วยตัวเอง และไม่ให้ บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งเข้ าถือหุ้นในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมเกินกว่าที่กําหนดเว้ นแต่จะกระทํา
เท่าที่จําเป็ นและเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ นอกจากนี ้ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งจะไม่เข้ าถือหุ้น
หรื อลงทุนในธุรกิจที่จะทําให้ เกิดความขัดแย้ งกับทางบริ ษัท หรื อธุรกิจที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัท
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13. ข้ อมูลการเงินที่สาคัญ
รอบบัญชีของบริ ษัทเริ่ มวันที่ 1 พฤศจิกายน และสิ ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
13.1) รายงานของผู้สอบบัญชี
1) ผู้สอบบัญชี
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

นางสาววิมลพร บุณยัษเฐี ยร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4067
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809
บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560

ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ ความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข
ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ ความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข
ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ ความเห็นโดยไม่มีเงื่อนไข

13.2) สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทย่ อย และหลักเกณฑ์ ในการทางบการเงินรวม
งบการเงินปี ระหว่างปี 2558 -2560 ประกอบด้ วยบริษัทย่อยจานวนทังสิ
้ ้น 14 แห่ง

ตารางที่ 13.1: แสดงสัดส่ วนการถือหุ้นของบริษัททางตรงและทางอ้ อม

บริ ษัท น ้าตาลท่ามะกา จากัด
บริ ษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
บริ ษัท น ้าตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จากัด
บริ ษัท เคเอสแอลเรียลเอสเทต จากัด*
บริ ษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิ ้ง จากัด**

อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
2558
2559
2560
90.21
90.21
90.21
95.78
95.78
95.78
98.61
98.61
98.61
91.02
91.02
91.02
79.55
79.55
79.55
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บริ ษัท เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลายส์ จากัด
บริ ษัท โรงไฟฟ้ าน ้าตาลขอนแก่น จากัด
บริ ษัท เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)***
บริ ษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์เทรดดิ ้ง จากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด****
บริ ษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
Koh Kong Plantation Company Limited*****
Koh Kong Sugar Industry Company Limited
Wynn In Trading Company Limited

แบบ 56 - 1
100.00
100.00
100.00
100.00
98.49
80.00
80.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.49
80.00
80.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
98.49
80.00
80.00
100.00

หมายเหตุ
*ถือหุ้นทางอ้ อมผ่านบริษัท น ้าตาลท่ามะกา จากัด
**ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จากัด บริ ษัท น ้าตาลท่ามะกา จากัด และบริ ษัท น ้าตาลนิวกว้ าง
สุ้นหลี จากัด
***บริ ษัท เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) เดิมเป็ นบริ ษัทย่อย ปั จจุบนั ถือหุ้นผ่านบริษัท บีบีจีไอ จากัด ซึง่ เป็ น
บริ ษัทร่วม
**** บริ ษัทดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด เป็ นบริ ษัทก่อตังใหม่
้ ในปี 2559 ยังไม่มกี ารดาเนินกิจการ วัตถุประสงค์เพื่อทา
ธุรกิจด้ านบริ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ า
***** ถือหุ้นทางอ้ อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.

13.3) งบกาไรขาดทุน
ปี 2560 บริ ษัท มีรายได้ จากการดาเนินงานรวมทังสิ
้ ้น 15,623 ล้ านบาท ลดลงจากปี ที่ผ่านมา ร้ อยละ 8 โดย
รายได้ จะมาจากรายได้ จากการขาย 15,157 ล้ านบาทและรายได้ จากการบริ การ 467 ล้ านบาท โดยในปี 2560 ราคา
น ้าตาลตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ ้น ทาให้ ราคาขายส่งออกเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 16-20 แต่บริ ษัทมีปริ มาณการขายน ้าตาล
ลดลงร้ อยละ 27 จากปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบลดลง รวมถึงรายได้ จากการขายเอทานอลและรายได้ จากการขายไฟฟ้ าลดลง
ส่งผลให้ ในภาพรวมรายได้ จากการดาเนินงานรวมลดลงร้ อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
บริ ษัทมีต้นทุนรวมทังสิ
้ ้น 13,180 ล้ านบาท ลดลงจากปี ที่ผ่านมาร้ อยละ 1 ส่งผลให้ บริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นลดลงร้ อย
ละ 33 จาก 3,632 ล้ านบาท เหลือ 2,443 ล้ านบาท
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ในส่วนของรายได้ อื่น ๆ ในปี 2560 เท่ากับ 3,416 ล้ านบาท เทียบกับปี 2559 ที่ 1,498 ล้ านบาท มาจาก

(1) กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์
(2) กาไรจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
(3) กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
(4) กาไรจากการทาอนุพนั ธ์ป้องกันความเสีย่ ง
(5) กาไรจากการขายเงินลงทุน
(6) รายได้ อื่น
รวมทังสิ
้ ้น

ปี 2560
-

ปี 2559
21 ล้ านบาท

426ล้ านบาท
53 ล้ านบาท
4 ล้ านบาท
2,370 ล้ านบาท
563ล้ านบาท
3,416ล้ านบาท

1,138 ล้ านบาท
30ล้ านบาท
26 ล้ านบาท
45 ล้ านบาท
238 ล้ านบาท
1,498 ล้ านบาท

ส่งผลให้ บริ ษัทมีกาไรก่อนหักค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น 5,859 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ14 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หาร
(1) บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการขาย 424 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 22 เนื่องจากปริ มาณน ้าตาลส่งออกที่ลดลง
(2) บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หาร 1,134ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 36 ซึ่งมาจากการตังขาดทุ
้
นจากการด้ อยค่า
ของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์ สิน และขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
(3) ค่าธรรมเนียมผู้บริ หาร 147 ล้ านบาท
(4) ค่าธรรมเนียมกองทุน 1,096 ล้ านบาทลดลงเล็กน้ อยจากปี ที่ผา่ นมาที่ 1,150ล้ านบาท
ทาให้ บริ ษัทมีกาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้ 3,059 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 24
ในปี 2560 บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงิน 668 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 6 และภาระภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 560 ล้ าน
บาท มีสว่ นแบ่งกาไรจากบริ ษัทร่ วม 121 ล้ านบาท ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย 19 ล้ านบาท ส่งผลให้ กาไรสุทธิ ในส่วนของบริ ษัท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 38 จากปี ที่ผา่ นมาที่ 1,440 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,970 ล้ านบาทในปี 2560
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ตารางที่ 13.2 : แสดงงบกาไรขาดทุนรวมของบริษัท และบริษัทย่ อย เปรียบเทียบ 3 ปี ย้ อนหลัง
2558

งบกาไรขาดทุนโดยสรุป

2559

ล้านบาท

2560

%

ปรั บปรุง

เปลียนแปลง
่

รายได้จากการดาเนินงาน

17,475

16,911

15,623

ต้นทุนจากการดาเนินงาน

(13,783)

(13,279)

(13,180)

กาไรขนต้
ั้ น

-1%

3,692

3,632

2,443

-33%

523

1,498

3,416

128%

4,216

5,130

5,859

รายได้อน
ื ๆ
กาไรก่อนห ักค่าใช้จา
่ ย

-8%

14%

ค่าใช้จา
่ ยในการขาย

(618)

(542)

(424)

-22%

ค่าใช้จา
่ ยในการบริหาร

(659)

(834)

(1,134)

36%

ค่าตอบแทนผูบริ
้ หาร

(140)

(141)

(147)

4%

(1,157)

(1,150)

(1,096)

-5%

(2,575)

(2,666)

(2,800)

1,641

2,464

3,059

ค่าธรรมเนียมกองทุน
รวมค่าใช้จา
่ ย
กาไรก่อนห ักต้นทุนการเงินและภาษี

(817)

ต้นทุนทางการเงิน

(710)

55

ส่วนแบ่งกาไรบริษ ัทร่วม

57

(39)

ภาษีเงินได้

(371)

22

ผูถื
้ อหุน
้ ส่วนน้อยและอืน
่ ๆ

5%
24%

(668)

-6%

121
(560)

(14)

51%

19

862

1,426

1,970

38%

กาไรสุทธิตอ
่ หุน
้

0.21

0.32

0.45

38%

อ ัตรากาไรขนต้
ั้ น

21.1%

21.5%

15.6%

4.9%

8.4%

12.6%

กาไรสุทธิ

อ ัตรากาไรสุทธิ

เมื่อพิจารณาในส่วนของโครงสร้ างรายได้ จากการดาเนินงานทังสิ
้ ้น 15,623 ล้ านบาท บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย
น ้าตาลและกากน ้าตาล 11,943 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 79 ของรายได้ จากการดาเนินงานทังหมด
้
รายได้ จากการขายเอ
ทานอลและเบนซิน 2,100 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 14 รายได้ จากการขายไฟฟ้ าทีซ่ งึ่ โรงไฟฟ้ าของบริ ษัทจาหน่ายไฟฟ้ า
ให้ กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตและการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื ้อขายไฟฟ้ าจานวน 751ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5 รายได้
จากงานบริ การ 252 ล้ านบาท รายได้ อื่น ๆ 11 ล้ านบาท และรายได้ จากการทาการซื ้อมาขายไป 467 ล้ านบาท
ตารางที่ 13.3 : โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท 3 ปี ย้ อนหลัง
โครงสร้างรายได้จากการดาเนินงาน

2558

2559

ล้านบาท

2560

%

ปรั บปรุง

เปลียนแปลง
่

รายได้จากการดาเนินงานปกติ
รายได้จากการขายนา้ ตาล
รายได้จากการขายกากนา้ ตาล

12,933 76%

13,084 79%

330 2%

326 2%

11,928 79%

-9%

15 0%

-95%

113 1%

154 1%

98 1%

-36%

รายได้จากการขายไฟฟ้า

1,011 6%

808 5%

751 5%

-7%

รายได้จากการขายเอทานอลและเบนซิน

2,510 15%

2,023 12%

2,100 14%

รายได้อน
ื่ ๆ จากขายนา้ ตาล

รายได้จากการขายปุ๋ย
รายได้จากการขายข้าวสาลี นา้ ม ัน กระสอบ
รายได้จากงานบริการ
รายได้อน
ื่ ๆ
รวม

17 0%

5 0%

0 0%

4%
-97%

0 0%

0 0%

0 0%

156 1%

167 1%

252 2%

51%

18 0%

13 0%

11 0%

-19%

17,090 100%

16,580 100%

15,157 100%

-9%

้ มาขายไป
รายได้จากการดาเนินงาน ซือ
298 77%

186 56%

242 52%

30%

รายได้จากการขายปุ๋ย

64 17%

118 36%

197 42%

67%

รายได้จากการขายพ ัสดุ

23 6%

26 8%

28 6%

รายได้จากการขายนา้ ม ัน

รวม

386 100%

331 100%

467 100%

6%
41%
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13.4) งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่ อย
ตารางที่ 13.4 : สรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่ อยของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปี ย้ อนหลัง
งบแสดงฐานะทางการเงินโดยสรุป

2558

2559

ล้านบาท

ปรั บปรุง

ปรั บปรุง

2560

%
เปลียนแปลง
่

175

85

153

ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่ ๆ
้
เงินใหกู้ ้ยืมระยะสัน

2,119

1,407

1,292

-8%

1,097

1,273

1,569

23%

สินค ้าคงเหลือ
สินทรั พย์ชวี ภาพ

3,394

2,552

3,100

21%

342

251

112

-55%

้
เงินสดและเงินลงทุนระยะสัน

80%

92

85

64

-25%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

357

387

3,747

869%

เงินลงทุนระยะยาวอืน
่ ๆ

374

371

405

9%

เงินใหกู้ ้ยืมระยะยาว

480

358

393

10%
9%

สินทรั พย์หมุนเวีย นอืน
่ ๆ

อสังหาริมทรั พย์เพือ
่ การลงทุน

3,355

4,496

4,917

ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์สท
ุ ธิ

24,934

26,186

26,354

1%

800

925

884

-4%

รวมสินทรั พย์
ิ หมุนเวีย น
หนีส
้ น

37,517

38,375

42,991

12%

8,028

10,591

14,818

40%

ิ ไม่หมุนเวีย น
หนีส
้ น
ิ
รวมหนีส
้ น

15,047

11,134

10,080

-9%

23,075

21,724

24,898

15%

รวมส่วนของผู ้ถือหุน้

14,442

16,650

18,092

9%

ส่วนของผู ้ถือหุนบริ
้ ษัทใหญ่
ิ ต่อทุน
อัตราส่วนหนีส
้ น

13,991

16,166

17,650

1.60

1.30

1.38

1.47

1.13

1.20

สินทรั พย์ไม่หมุนเวีย นอืน
่ ๆ

ิ ส่วนทีม
อัตราส่วนหนีส
้ น
่ ด
ี อกเบีย
้ ต่อทุน

ในปี 2560 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 42,991 ล้ านบาท เพิ่มขี ้นร้ อยละ 12 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ปี 2559 ที่ 38,375
ล้ านบาท หนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 15 จาก 21,724 ล้ านบาทในปี 2559 เป็ น 24,898 ล้ านบาท จึงส่งผลให้ อตั ราหนี ้สินต่อ
ทุนเพิ่มขึ ้นจาก 1.30 เท่าในปี 2559 เป็ น 1.38 เท่า และอัตราหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนเพิม่ ขึ ้นจาก 1.13 เท่าในปี
2559 เป็ น 1.20 เท่า โดยรายการในปี 2560 ที่เปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระสาคัญเมื่อเทียบกับปี 2559 มีดงั ต่อไปนี ้
(1) เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้ เพิม่ ขึ ้น ร้ อยละ 23 เนื่องจากบริ ษัทมีการรับซื ้อเช็คลงวันที่ลว่ งหน้ าจากชาวไร่เพิ่มขึ ้นจาก
ปี ที่ผา่ นมา
(2) สินค้ าคงเหลือมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23 มาจากปริมาณสินค้ าคงคลังซึง่ ได้ แก่ น ้าตาล มีปริ มาณเพิ่มขึ ้น
เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
(3) อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9 มาจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่สงู ขึ ้น
(4) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 มาจากการรับรู้งานระหว่างก่อสร้ างเพิ่มเติม
(5) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ ลดลงร้ อยละ 4 มาจากการด้ อยค่าสินทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ดาเนินงาน
(6) หนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 40และหนี ้สินไม่หมุนเวียนลดลงร้ อยละ 9 เกิดจากในปี 2560 มีเงินกู้ระยะสัน้
เพิ่มขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นเงินกู้ชวั่ คราวของโครงการ (Bridging loan) ก่อนเปลีย่ นเป็ นเงินกู้ระยะยาว และมีห้ นุ กู้และเงินกู้ที่ถงึ
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2559
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13.5) งบกระแสเงินสด
ตารางที่ 13.5 : แสดงงบกระแสเงินสดของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปี ย้ อนหลัง
งบกระแสเงินสดโดยสรุป

2558

2559

(ล ้านบาท)

2560

%

ปรั บปรุง

่ ม + รายการ Non Cash
กาไร + ค่าเสือ
เปลีย
่ นแปลงใน Working Capital

2,785

2,363

2,185

(1,319)

1,575

(1,948)

1,466

from
กระแสเงิ
Operating
นสดจากการด
Activities
าเนินงาน

เปลียนแปลง
่

3,939

236

-8%
-94%

ลงทุนในทีด
่ น
ิ อาคาร เครือ
่ งจักร (สุทธิ)

(573)

(1,479)

(3,098)

from
กระแสเงิ
Investing
นสดจากการลงทุ
Activitiesน

(552)

(1,422)

(3,320)

133%

from
กระแสเงิ
Financing
นสดจากการจั
Activities
ดหาเงิน

(782)

(2,620)

3,149

-220%

0

เงินสดเปลีย
่ นแปลง
่ มราคา
ค่าเสือ

(86)

71

168

82

153

1,139

1,148

1,182

เงินสดปลายงวด

109%

3%

ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับกระแสเงินสดจากกิ จกรรมการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี ้สินดาเนินงานเข้ ามาทังสิ
้ ้น 2,185 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ 8 สืบเนื่องจากผลประกอบการ
ธุรกิจโดยรวมที่ปรับตัวลดลง และมีปริ มาณสินค้ าคงคลังที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงิน
สดจากการดาเนินงาน 236 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 94
ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีการจ่ายเงินจากกิจกรรมการลงทุน (สุทธิ )
ทังหมด
้
3,098 ล้ านบาท โดย 3,320 ล้ านบาท เป็ นการลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่ องจักร(สุทธิ) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการ
ลงทุนขยายโรงงานน ้าตาลและโรงไฟฟ้ าที่วงั สะพุง จังหวัดเลย
ในกิจกรรมการจัดหาเงิน บริ ษัทและบริ ษัทย่อย รับเงินสดสุทธิทงหมด
ั้
3,149 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการกู้เงิน
จากสถาบันการเงิน และออกตราสารหนี ้
13.6) อัตราส่ วนทางการเงิน
ตารางที่ 13.6 : แสดงอัตราส่ วนทางการเงิน เปรียบเทียบ 3 ปี ย้ อนหลัง
อ ัตราส่วนทางการเงิน

2558

2559

2560

ปรั บปรุง
Short term liquidity ratios
Current Ratio
from
Acid Test
Operating
Ratio Activities
Collection period
Days of inventory
Capital Structure and Solvency ratio
D/E Ratio
IBD/E Ratio
from
LTD to
Operating
equity Activities
Return on Investment ratios
ROA
from
ROE Operating Activities
Operating performance ratios
Gross Profit Ratio
from
Operating
Operating
ProfitsActivities
to sales
Pretax profit to sales
Net income to Sales
Market Measures
Book Value per Share
Earning Per Share

0.90
0.42
45
103

0.53
0.26
38
82

0.42
0.20
32
78

1.60
1.47
1.04

1.30
1.13
0.67

1.38
1.20
0.56

2%
6%

4%
9%

5%
11%

21%
9%
5%
5%

21%
15%
11%
8%

16%
20%
16%
13%

3.49
0.21

3.67
0.32

4.00
0.45
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จะเห็นได้ วา่ จากปี 2560 อัตราส่วนทางการเงิน ในส่วน ของ Liquidity ที่เป็ นส่วนของ Current Ratio และ Acid
Test Ratio ปรับตัวลดลงเนื่องจากในปี 2560 บริ ษัทมีเงินกู้ระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นเงินกู้ชวั่ คราวของโครงการ (Bridging
loan) ก่อนเปลีย่ นเป็ นเงินกู้ระยะยาว และมีห้ นุ กู้และเงินกู้ที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี เพิ่มขึ ้น ซึง่ เงินกู้ถึงกาหนด
บางส่วน บริ ษัทมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ทดแทนหุ้นกู้ที่ถึงกาหนด และกู้เงินระยะยาว หรื ออกตราสารหนี ้ระยะยาว เพื่อ
ชาระคืนเงินกู้ชวั่ คราวของโครงการ (Bridging loan)
สาหรับอัตราส่วนที่เกี่ยวกับหนี ้สินจะเห็นได้ วา่ ทัง้ D/E Ratio และ IBD/E Ratio เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย สืบเนื่องจาก
เงินกู้ทเี่ พิ่มขึ ้น
ในส่วนของความสามารถในการทากาไรจะเห็นได้ วา่ Gross Profit Ratio ลดลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา แต่
Operating Profit to sales, Pretax profit to sales, และ Net Income to Sales มีอตั ราส่วนทีด่ ีขึ ้น ซึง่ ส่วนใหญ่มาจาก
กาไรจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ขอชี ้แจงผลการดาเนินงานประจาปี 2560 (งวดเดือน
พฤศจิกายน 2559 ถึงตุลาคม 2560) บริ ษัทมีผลกาไรสุทธิ 1,952 ล้ านบาท เมื่อเทียบผลประกอบการของงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนที่มีผลกาไรสุทธิ 1,440 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 36 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ปั ญหาภัยแล้ งส่ งผลให้ ปริมาณอ้ อยเข้ าหีบลดลง
ในปี 2559 ประเทศไทยมีปัญหาภัยแล้ ง ซึ่งได้ ส่งผลต่อปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบของบริ ษัทที่ลดลงในปี 2560 โดย
บริ ษัทมีปริ มาณอ้ อยเข้ าหีบของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2560 ลดลงจาก 7.61 ล้ านตันปี 2559 เหลือ 6.83 ล้ านตันในปี
2560 หรื อลดลงร้ อยละ 10ส่งผลให้ (1) ธุรกิจน ้าตาลในประเทศ : ต้ นทุนอ้ อยและต้ นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงขึ ้น (2) ธุรกิจ
น ้าตาลต่างประเทศ : มีปริ มาณอ้ อยเสียหายจากการเพาะปลูก เกิดการด้ อยค่ามูลค่าอ้ อยและแปลงปลูกอ้ อยที่เสียหาย
เป็ นจานวนเงินรวม 203 ล้ านบาท (3) ธุรกิจเอทานอล : ต้ นทุนการผลิตเอทานอลสูงขึ ้นซึ่งมาจากราคากากน ้าตาลเฉลี่ย
ปรับเพิ่มขึ ้นจาก 3,649 บาทในปี 2559 เป็ น 4,305 บาทในปี 2560 (4) ธุรกิจไฟฟ้ า : ต้ นทุนเชื ้อเพลิงสูงขึ ้น ส่งผลให้ อตั รา
กาไรขันต้
้ นในงบกาไรขาดทุนรวมลดลง จากร้ อยละ 21 ในปี 2559 เป็ นร้ อยละ 16 ในปี 2560
ความผันผวนของราคานา้ ตาลตลาดโลก
ราคาน ้าตาลตลาดโลก มีการปรั บตัวเพิ่มขึ ้นในช่วงต้ นปี 2560 ขึ ้นไปอยู่ที่ระดับ 20 เซนต์ต่อปอนด์ และลดลง
อย่างรวดเร็ วในช่วงปลายปี 2560 มาที่ระดับ 14 – 15 เซนต์ตอ่ ปอนด์ เนื่องมาจากการเข้ าเก็งกาไรของกองทุน และคาดว่า
ผลผลิตน ้าตาลในปี 2561 ทัว่ โลกจะมากขึ ้น ส่งผลให้ บริ ษัทมีราคาขายน ้าตาลเฉลี่ยในปี 2560 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16 จาก
14,939 บาทต่อตัน เป็ น 17,362 บาทต่อตัน แต่มีปริ มาณขายน ้าตาลลดลงร้ อยละ 22 จาก 875,841 ตัน เป็ น 687,046
ตัน และมีการบันทึกขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ 301 ล้ านบาท
รายได้ และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
ในปี 2560 บริ ษัทย่อยทาการควบรวมธุรกิจเอทานอล กับบริ ษัทย่อยของ บริ ษัท บางจาก คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) ที่ประกอบธุรกิจเชื ้อเพลิงชีวภาพ ซึง่ ในทางบัญชีการรวมกิจการดังกล่าวเป็ นการขายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย และ
ลงทุนในบริ ษัทร่วมแห่งใหม่ที่ประกอบธุรกิจเชือ้ เพลิงชีวภาพแทน ทาให้ บริ ษัทมีกาไรจากการควบรวมกิจการดังกล่าวก่อน
หักภาษี จานวน 2,370 ล้ านบาท หรื อ 1,896 ล้ านบาทหลังหักภาษี นอกจากนี ้บริ ษัทได้ มีการบันทึกขาดทุนจากการด้ อยค่า
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ ใช้ ดาเนินงานจานวน 223 ล้ านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการประเมินมูลค่าทรั พย์สินใหม่ในธุรกิจน ้าตาล
ต่างประเทศ และมีการบันทึกสารองค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ ้น 56 ล้ านบาท จากการเปลี่ยนแปลงอัตราเงิน
ชดเชยเมื่อออกจากงาน ตามกฏหมายแรงงานที่คาดว่าจะประกาศใช้
ในภาพรวม เมื่อ พิจ ารณาผลประกอบการในปี 2560 บริ ษัท มีผลกาไรสุท ธิ 1,952 ล้ านบาท เมื่ อเทีย บผล
ประกอบการของงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มีผลกาไรสุทธิ 1,440 ล้ านบาท หรื อกาไรเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 36 มีสินทรัพย์รวม
ทังสิ
้ ้น 42,991 ล้ านบาท หนี ้สินรวม 24,899 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 18,092 ล้ านบาท อัตราหนี ้สินต่อส่วนของผู้
ถือหุ้น (D/E Ratio) ที่ 1.38 และอัตราหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/Equity Ratio) ที่ 1.20
…….….รับรองความถูกต้ อง
หน้ า 108

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
อายุ 74 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษทั

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

18 มีนาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม






ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒบิ ตั ร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญีป่ นุ่
วุฒบิ ตั ร วปอ.รุ่นที่ 34

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 30/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2554 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอ็มซี จากัด (มหาชน)
2553 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
2553 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ยูบลิ ลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
2547 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2547 - ปจั จุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) (ตลาดหลักทรัพย์สงิ ค์โปร์)

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 1

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

การดารงแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2545 - 2549

ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2542 - 2547

ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม

จานวการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
 ของตนเอง (ไม่ม)ี
 คู่สมรส/ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 2

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

2. นายจารูญ ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 67 ปี
ตาแหน่ ง

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาวิชาการจัดการภูมสิ งั คม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2539 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
-บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
-บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
-บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตุลาคม 2560 - ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั บีบจี ไี อ จากัด

2549 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เคเอสแอล อะโกรแอนด์เทรดดิง้ จากัด
2549 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 3

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

2549 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2546 - มิถุนายน 2559 ประธานกรรมการ บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพลายส์ จากัด
2546 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
2545 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จากัด
2544 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จากัด
2543 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราชาชูรส จากัด
2540 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
2540 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จากัด
2539 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเตท จากัด
2539 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
2532 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
 ของตนเอง 96,796,331 หุน้ (2.195%)
 คู่สมรส ม.ล.จารุวฒ
ั นา ชินธรรมมิตร์ 52,775,901 หุน้ (1.197%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร ดังนี้
- เป็ นน้องเขยของบุคคลในลาดับที่ 2 และ 4
- เป็ นน้องของบุคคลในลาดับที่ 7
- เป็ นพีข่ องบุคคลในลาดับที่ 8 , 11 และ 12
- เป็ นอาของบุคคลในลาดับที่ 9, 10 และ 15
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 4

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

3. นายประภาส ชุติมาวรพันธ์
อายุ 79 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547 (ลาออกมีผล 1 เมษายน 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 สายสามัญ โรงเรียนประจาจังหวัดชลบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2546- ปจั จุบนั

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)

2543 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ทีเอสฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - เมษายน 2560 กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
-บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด, บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด , บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2546 - 2559

กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด

2539 - ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
 ของตนเอง 19,885,088 หุน้ (0.451%)
 คู่สมรส นางสุมติ รา ชุตมิ าวรพันธ์ 23,074,000 หุน้ (0.523%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร พีเ่ ขยของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 5

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

4. นายพรศิ ลป์ แต้มศิ ริชยั
อายุ 73 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร (กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส – สานักนวัตกรรม

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม





ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Master of Science, Engineering North Dakota State University, USA.
Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia
ปริญญาตรี สาขาโครงสร้างโยธาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2556 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั สหมิตรเครื่องกล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547- ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด

2550 - ปจั จุบนั กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
2549 - ปจั จุบนั กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 6

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีนอินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2546 - ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
2546 - มิถุนายน 2559

กรรมการ บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด

2526 - ปจั จุบนั

ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
 ของตนเอง 29,390,196 หุน้ (0.666%)
 คู่สมรส นางมนทนัฐ แต้มศิรชิ ยั 30,688,231 หุน้ (0.696%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร พีเ่ ขยของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 7

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

5. นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์
อายุ 70 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร (กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส - สายงานบัญชีและการเงินบริษทั

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีวะ คณะพาณิชย์ - การบัญชี โรงเรียนกิตติพาณิชย์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2551 - มีนาคม 2558

กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั จันทบุรี สตาร์ท แอนด์ พาวเวอร์ จากัด

2549 - ปจั จุบนั

กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

2549 - ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด

2547 - มีนาคม 2558

กรรมการ บริษทั จันทบุรี สตาร์ท จากัด

2545 - ปจั จุบนั

รองประธานกรรมการ บริษทั เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จากัด

2545 - ปจั จุบนั

กรรมการบริหาร บริษทั เค เอส แอล เรียลเอสเทต จากัด
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 8

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

2545 - ปจั จุบนั

กรรมการบริหาร บริษทั แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชัน่ จากัด

2545 - ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จากัด

2543 - ปจั จุบนั

รองประธานกรรมการ บริษทั ราชาปอร์ซเลน จากัด

2543 - ปจั จุบนั

กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ราชาชูรส จากัด

2541 - ปจั จุบนั

รองประธานกรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด

2532 - ปจั จุบนั

กรรมการบริหาร บริษทั ราชาโปรดักส์ จากัด

แบบ 56 - 1

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) ของตนเอง 1,000,000 หุน้ (0.023 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 9

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

6. นายธวัทชัย โรจนะโชติ กลุ
อายุ 64 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร (กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส - สายงานบริหารและสานักงาน

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Auckland Technical Institute, New Zealand
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2549 - ปจั จุบนั กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
2549 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
2545 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จากัด
2543 - ปจั จุบนั กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ราชาชูรส จากัด
2541 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จากัด
2532 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั แชมเปี้ยน เฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 10

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

2532 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เค เอส แอล เรียลเอสเทต จากัด
2530 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
 ของตนเอง 55,937,112 หุน้ (1.268%)
 คู่สมรส นางกรกช โรจนะโชติกลุ 3,166,748 หุน้ (0.072 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 11

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

7. นางอิ นทิ รา สุขะนิ นทร์
อายุ 70 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร (กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส - สายงานพัฒนาธุรกิจ

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

25 มิถุนายน 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2548 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2553 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่ บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด,
บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด, บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2546 - ปจั จุบนั กรรมการ

บริษทั แชมเปี้ ยน เฟอร์เมนเตชัน่ จากัด

2547 - ปจั จุบนั กรรมการ

บริษทั ราชาชูรส จากัด

2550 - ปจั จุบนั ผูจ้ ดั การทัวไป
่

บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จากัด

2553 - ปจั จุบนั กรรมการ

บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด

2553 - ปจั จุบนั กรรมการ

บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) ของตนเอง 25,471,699 หุน้ (0.578%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร พีส่ าวของบุคคลในลาดับที่ 2
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 12

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

8. นางสาวดวงดาว ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 59 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร (กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - สายงานทรัพยากรบุคคล

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม





Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada
Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA.
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint for Business Growth, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2548 - ปจั จุบนั กรรมการบริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2549 - มิถุนายน 2559

กรรมการบริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 13

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

2549 - ปจั จุบนั

กรรมการบริษทั เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด

2542 - ปจั จุบนั

กรรมการบริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด

2539 - ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด

แบบ 56 - 1

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) ของตนเอง 99,599,954 หุน้ (2.258%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร น้องสาวของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 14

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

9. นายชลัช ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 49 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร (กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่- สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม






ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร Mercer University, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10
หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 3

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2557 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั มัดแมน จากัด (มหาชน)
2557 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั มาสเตอร์แอด จากัด (มหาชน)
2550 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ทีเอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2550 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 15

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
31 ตุลาคม 2560 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั บีบจี ไี อ จากัด
2559 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
2558 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ธนารักษ์ พัฒนสินทรัพย์ จากัด
2550 - ปจั จุบนั เลขาธิการ บริษทั สมาคมผูผ้ ลิตน้าตาลไทยและชีวพลังงานไทย
2549 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
2549 - ปจั จุบนั กรรมการคณะกรรมการน้าตาลทรายภาคใต้
2549 - ปจั จุบนั กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
2546 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2546 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
2546 - มิถุนายน 2559

กรรมการ บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด

2546 - ปจั จุบนั กรรมการคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้าตาลทราย ปี 2527
2545 - ปจั จุบนั กรรมการบริษทั เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จากัด
2544 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์มลิ เลอร์ จากัด
2540 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
2540 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
2540 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เอ็ม เอ็ม พี แพ็คเกจจิง้ กรุ๊พ จากัด
2539 - ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เค เอส แอล เรียลเอสเทต จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
 ของตนเอง 43,279,926 หุน้ (0.981%)
 บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 16

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์ 11,088,000 หุน้ (0.251%)
ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์

11,088,000 หุน้ (0.251%)

ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์ 374,000 หุน้ (0.008%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร หลานของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 17

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

10. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
อายุ 45 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร (กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

1 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม





ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ, University of Tennessee, Knoxville, USA
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
 Orientation Course - CFO Focus on Financial สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 CFA Charter holder, Association for Investment Management and Research (AIMR)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2543 - ปจั จุบนั กรรมการบริหาร บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
2543 - ปจั จุบนั กรรมการบริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 18

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
ตุลาคม 2560 - ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั บีบจี ไี อ จากัด

2559 - ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสตกิส์ จากัด

มีนาคม 2557 - ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั เค.เอส.แอล. เรียลเอสเทต จากัด

2549 - ปจั จุบนั

กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

2549 - ปจั จุบนั

กรรมการ Savannakhet Sugar corporation

2546 - มิถุนายน 2559

กรรมการ บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด

2545 - ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)

2543 - ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด

2543 - ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด

2543 - ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด

2543 - ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

2539 - ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) ของตนเอง115,355,499 หุน้ (2.616%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร หลานของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 19

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

11. นายสมชาย ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 65 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน Computer College, Germany
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2551 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
2555 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547- ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด

2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั แชมเปี้ ยน เฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
2546 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
2524 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ราชาชูรส จากัด
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 20

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
 ของตนเอง 96,225,726 หุน้ (2.182 %)
 บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ 17,583,759 หุน้ (0.399 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร น้องชายของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 21

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

12.นางสาวดวงแข ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 62 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 Diploma from KATINKA School, United Kingdom
 หลักสูตร MMP รุ่น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2548 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
 ของตนเอง 99,683,643 หุน้ (2.260%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร น้องสาวของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 22

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

13. นายธัชพงษ์ ภากรศิ ริวงศ์
อายุ 67 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ - สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 วุฒบิ ตั รการเงินเพื่อการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2552 - พฤษภาคม 2553 ผูจ้ ดั การทัวไป
่ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
2550 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล ชูการ์โฮลดิง้ จากัด
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
 ของตนเอง 158,162 หุน้ (0.004 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 23

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

14. นายสมชาติ ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 60 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการบริษทั (กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2548 - ปจั จุบนั กรรมการอิสระ บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น (ไม่ม)ี
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
 ของตนเอง 22,907,921 หุน้ (0.519%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 24

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

15. นายชาตรี ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 44 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการบริษทั (กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร)

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 Master of Science, Computer Science, Bellevue University, USA.
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008 สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA)
 หลักสูตร Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่ บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด,
บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด, บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2543 - ปจั จุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ
บริษทั เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
 ของตนเอง 57,467,546 หุน้ (1.303%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร หลานของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 25

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

16. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ์
อายุ 77 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ประกาศนียบัตร พาณิชยการ สาขาบัญชี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่มี)
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2549 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
2546 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
2546 - มิถุนายน 2559 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
2546 - 2559

กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)

2540 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
2535 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั เคเอสแอล ชูการ์โฮลดิง้ จากัด
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 26

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
 ของตนเอง 13,621,766 หุน้ (0.309%)
 คู่สมรส นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ 4,944,720 หุน้ (0.112%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 27

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

17. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ
อายุ 73 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง/ กรรมการกากับดูแลกิจการ

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

18 มีนาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม





ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตารวจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2549 - ปจั จุบนั กรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 28

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

18. นายประมูล วิ เชียรสิ นธุ์
อายุ 87 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกมีผล 1 พฤษภาคม 2560)

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547 (ลาออกมีผล 1 มิถุนายน 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตรนักบริหารชัน้ สูง รุ่นที่ 54 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 10/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Improving the quality of financial reporting (GFR) รุ่นที่ 4/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2541 - ปจั จุบนั ผูท้ รงคุณวุฒทิ างกฎหมาย กรุงเทพมหานคร
2545 - 2546

ทีป่ รึกษาประธาน ศาลรัฐธรรมนูญ

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 29

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

19. นายสิ ทธิ ลีละเกษมฤกษ์
อายุ 64 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

18 มีนาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Audit Committee Forum 2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2557 - ปจั จุบนั รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2552 - ปจั จุบนั กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2537 - ปจั จุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2534 - 2557

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายสนับสนุน บริษทั โนเบิลดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2556 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เอส แอนด์ พี พร๊อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมนท์ จากัด
2555 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เอ็น เค. เอ็นเนอร์ย่ี คอนเซอร์เวชัน่ จากัด
2548 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั บ้านสุขสบาย จากัด
2538 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั คอนติเนนตัล ซิต้ี จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 30

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

20. นายการุณ กิ ตติ สถาพร
อายุ 70 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (1 พฤษภาคม 2560 แทนนายประมูล วิเชียรสินธุ)์

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

3 มีนาคม 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาโท MA (การค้าระหว่าง ประเทศ),Syracuse University, USA. (ทุน USAID)
 ปริญญาตรี BCA, New Zealand. (ทุน Colombo Plan)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ





หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2552
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ






ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva
วปรอ.รุ่นที่ 8 (วปรอ.388)
Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556
Anti-Corruption for Executive Program ( ACEP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
เมษายน 2558 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
2554 - ปจั จุบนั

กรรมการตรวจสอบ บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 31

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

2552 - มีนาคม2558

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

2551 - ปจั จุบนั

กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน)

2551 - ปจั จุบนั

กรรมการตรวจสอบ บริษทั สหมิตรเครื่องกล จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2551 – ตุลาคม 2560

ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

2550 - กันยายน 2557

กรรมการ

คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

2549 - ปจั จุบนั

กรรมการ

คณะกรรมการกฤษฎีกา

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 32

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

21. นายวรภัทร โตธนะเกษม
อายุ 68 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง/ กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

3 มีนาคม 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม






ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois Urbana- Champaign สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management Northwestern University Evanston Illinois, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Directors Certification Program DCP 0/2000 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 The Executive Director Course EDC 1/2012 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 Certificate of International Corporate Governance, Yale University, U.S.A.
 Director Certificate Program, Australian Institute of Corporate Directors (รุ่น Train the Trainers), Bangkok
 หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
 หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง รุ่นที่ 15
 หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
28 มิถุนายน 2556 - ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

สิงหาคม 2555 - ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

2552 - ปจั จุบนั

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั ปริญสิริ จากัด (มหาชน)
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 33

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
มิถุนายน 2555 - ปจั จุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

ปจั จุบนั

อนุญาโตตุลาการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มิถุนายน 2555 - ปจั จุบนั

ประธานบริหารหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP)
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
ประธานกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมประจากรมสรรพากร

ปจั จุบนั

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 34

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

22. นางสาวนงลักษณ์ พิ นัยนิ ติศาสตร์
อายุ 58 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกากับดูแลกิจการ

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

3 มีนาคม 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมิสซูร่ี สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ





หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตรสาหรับผูบ้ ริหาร Harvard University,สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรสาหรับผูบ้ ริหาร Stanford Executive Program 2013

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2550- มีนาคม 2557

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการตลาด/กรรมการบริหาร บริษทั ไทยคม จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/กิ จการอื่น
ธันวาคม 2555- กรกฎาคม 2557

กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ธนาคารออมสิน

มกราคม 2552 - กรกฎาคม 2557

ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 35

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

23. นางอัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ
อายุ 65 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

29 กันยายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ศึกษาเพิม่ เติม (Accounting Information System) University of Texas at Austin, TX, USA
 ปริญญาโท MS. (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)รุ่นที่ 124/2552 ของสถาบันกรรมการบริษทั ไทย(IOD)
 หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553 ของสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP) รุ่นที่ 2/2553 ของสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 หลักสูตร Role of Chairman รุ่นที่ 25/2554 ของสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
 หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2553 -ปจั จุบนั

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั ไอร่า แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)

2552 - ปจั จุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั ปริญสิริ จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - 2550

รองอธิการบดีฝา่ ยการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551 - 2553

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 36

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

2552 - ปจั จุบนั

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)

2555 - ปจั จุบนั

อาจารย์ประจาตามสัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555 - ปจั จุบนั

คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2550 - ปจั จุบนั

คณะกรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 37

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

24. นายธีระ สงวนดีกลุ
อายุ 66 ปี
ตาแหน่ ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกลุ่มการผลิต ธุรกิจน้าตาล
วันเข้าดารงตาแหน่ ง

กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี University of Wisconsin, Madison, USA
 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาหรับผูบ้ ริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2546 – ปจั จุบนั กรรมการบริษทั
2546 – มิ.ย. 2559 กรรมการบริษทั
2550 – ปจั จุบนั กรรมการบริษทั
2549 – ปจั จุบนั กรรมการบริษทั
2546 – ปจั จุบนั กรรมการ
2535 – ปจั จุบนั กรรมการ
2553 – ปจั จุบนั กรรมการ

บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
บริษทั น้าตาลเกาะกง จากัด
บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขต จากัด
บริษทั รอยัลเพลสเรียลตี้ จากัด
บริษทั เจริญลาภพัฒนา จากัด
บริษทั รอยัลเพลสซิเด้น ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
 ของตนเอง 1,650,000 หุน้ (0.0374%)
 คู่สมรส/ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 38

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

25.นายธัชชัย ศุภผลศิ ริ
อายุ 61 ปี
ตาแหน่ ง

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักเลขานุการบริษทั และกฎหมาย
เลขานุการบริษทั

วันเข้าดารงตาแหน่ ง

28 มีนาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
 ปริญญาโท นิตศิ าสตร์, Harvard University, USA
 เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
 ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) นิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 133/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การอบรมหลักสูตรกรรมการหลักสูตรอื่นๆ





Ethical Leadership Program (ELP 6/2016)
ผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่น29/2014
Corporate Governance for Executives (CGE) 2014
Company Secretary Program (CSP 59/2014)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด (มหาชน)
2544 - 2557

SVP ฝา่ ยกฎหมาย ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/ กิ จการอื่น (ไม่ม)ี
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร (ไม่ม)ี
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 39

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

26. นายธนภัทร ณ เชียงใหม่
อายุ 68 ปี
ตาแหน่ ง

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - สายงานบริหารและสานักงาน

วันที่เข้าดารงตาแหน่ ง

9 พฤษภาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา


ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน, Wharton School, University of Pennsylvania, USA

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2545 – 2558

ผูอ้ านวยการสานักลอจิสติกส์และบริหาร, บริษทั ไทยคม (จากัด) มหาชน

การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น/กิ จการอื่น
2534 – 2541

กรรมการบริหาร, บริษทั แกล็กโช เวลคัม ประเทศไทย (จากัด)

2527 – 2541

ผูอ้ านวยการสายงานปฏิบตั กิ าร, บริษทั แกล็กโช เวลคัม ประเทศไทย (จากัด)

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างตัวผูบ้ ริหารและผูบ้ ริหารอื่น (ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 40

บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

รายชื่อการดารงตาแหน่ งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ตาแหน่ ง
ชื่อ - นามสกุล

บริษทั นา้ ตาลขอนแก่น จากัด
(มหาชน)

1

2

3

ประธานกรรมการ

X

X

X

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

//

//

//

กรรมการและกรรมการบริ หาร

//

//

//

4

5

บริษทั ย่อยและบริษทั ร่ วม
6 7 8 9 10 11

12

X

X

X

1. นายมนู

เลียวไพโรจน์

2. นายจารู ญ
3. นายประภาส
(ลาออกมีผล

ชินธรรมมิตร์
ชุติมาวรพันธ์
1 เมษายน 2560)

4. นายพรศิลป์

แต้มศิริชยั

กรรมการและกรรมการบริ หาร

//

//

//

5. นายสุ ขมุ

โตการัณยเศรษฐ์

กรรมการและกรรมการบริ หาร

//

//

//

/

/

/

/

6. นายธวัทชัย

โรจนะโชติกุล

กรรมการและกรรมการบริ หาร

//

//

//

/

/

/

/

7. นางอินทิรา

สุ ขะนินทร์

//

//

//

/

/

8. นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/ กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

//

//

//

9. นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

กรรมการและกรรมการบริ หาร

//

//

//

10. นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

//

//

//

11. นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

/

/

/

12. นายธัชพงษ์

ภากรศิริวงศ์

กรรมการและกรรมการบริ หาร

//

//

//

13. นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ/ กรรมการบริ หาร/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

//

//

//

14. นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

/

/

/

15. นายตระการ
16. นายประมูล
(ลาออกมีผล

ชุณหโรจน์ฤทธิ์
วิเชียรสิ นธุ์
1 มิถุนายน 2560)

//

//

//

17. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ

บาเพ็ญบุญ

18. นายสิ ทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

19. นายการุ ณ

กิตติสถาพร

กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/กรรมการ
กากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการกากับดูแล
กิจการ

//

/

X

X

X

13

14

15

16

X

/

/
/

/

/

/
/
/

/

X

/
/

/

/
/

/
/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

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

/

บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1
ตาแหน่ ง

ชื่อ - นามสกุล

บริษทั นา้ ตาลขอนแก่นจากัด
(มหาชน)

1

2

3

4

5

6

บริษทั ย่อยและบริษทั ร่ วม
7
8
9 10

13 14 15 16

11

12

/

/

/

/

/

20. นายวรภัทร

โตธนะเกษม

21. นางสาวนงลักษณ์

พินยั นิติศาสตร์

กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ
กากับดูแลกิจการ/กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกากับดูแลกิจการ

22. นายชนะชัย
(เป็ นกรรมการ

ชุติมาวรพันธ์
1 เมษายน 2560)

กรรมการและกรรมการบริ หาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

23. นายธีระ

สงวนดีกุล

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

24. นายวิรัช

ชุนฟ้ ง

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

/

25. นายณรงค์

จิตร์ นอ้ มรัตน์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

/

26. นายพิริยพ์ ล

ชินธรรมมิตร์

27. นายธีระพงษ์
28. นางอัญชลี
(เป็ นกรรมการ

นาคะศักดิ์เสวี
พิพฒั นเสริ ญ
29กันยายน2560)

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ /
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ย่อย

/
/

/

/

//

/
/

/

/

/

/

/

/

/

กรรมการอิสระ

**หมายเหตุ :
เครื่องหมาย
ตาแหน่ง
1)
X
ประธานกรรมการ
/
กรรมการ
//
กรรมการบริหาร
2) รายชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1.
บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จากัด
2.
บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
3.
บริษัท น ้าตาลนิวกว้ างสุ้นหลี จากัด
4.
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มินลั จากัด (มหาชน)
5.
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิ ้ง จากัด
6.
บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จากัด
7.
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
8.
บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด จากัด
9.
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จากัด
10.
บริษัท แชมเปี ย้ นเฟอร์ เมนเตชัน่ จากัด
11.
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิ ้ง จากัด
12.
บริษัท น ้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
13.
บริษัท Koh Kong Plantation จากัด
14.
บริษัท Koh Kong Sugar Industry จากัด
15.
บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
16.
บริษัท บีบีจีไอ จากัด

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

/

บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
แบบ 56 - 1
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นายชาติชาย ภูวงษ์
การศึกษา:

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประวัติการทางาน:

2547 – ปั จจุบนั ผู้จดั การฝ่ ายสานักตรวจสอบภายใน บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด(มหาชน)
มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน จาก บริ ษัท กรุงไทยพร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด
2546 – 2547 และ บริ ษัท ภัทรประกันภัย จากัด(มหาชน) 2536 – 2544

ประวัติการฝึ กอบรม:

จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย
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

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

บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
แบบ 56 - 1

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรั พย์ สิน
ในปี 2560 บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ได้ มีการว่าจ้ างผู้ประเมินราคาอิสระให้ ทาการประเมิน
ราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื่องจากบริ ษัทใช้ นโยบายการบัญชีการวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม เพื่อให้ สะท้ อนมูลค่าที่
แท้ จริ งในปั จจุบนั ของสินทรัพย์ และประเมินทรัพย์สินที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดในอนาคตเพื่อประเมินการด้ อยค่าของเงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อย โดยในการประเมินราคาทรัพย์สินผู้ประเมิน ใช้ วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) วิธีคิดรายได้ ด้วยวิธีคิด
ลดกระแสเงินสด (Income Approach) และวิธีคิดต้ นทุน (Cost Approach) ทาให้ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนมีกาไรจากการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จานวน 426.26 ล้ านบาท และรับรู้ ขาดทุนจากการด้ อยค่าของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ จานวน 161.32 ล้ านบาท

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

บริ ษัท น ้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)

แบบ 56 - 1

หมายเหตุ : บริษัทเปิ ดเผยราคาประเมินของทรัพย์ สนิ ดังนี ้
ประเภทและลักษณะทรัพย์สนิ

ราคาประเมิน
(ล้ านบาท)

ชื่อผู้ที่ทาหน้ าที่ประเมินราคา

ชื่อผู้ควบคุมการปฏิบตั ิงานหรื อผู้ประเมินหลัก

วัตถุประสงค์

วันที่ในรายงาน

2,979

บริ ษัท ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จากัด

เพื่อสาธารณะ

19 กันยายน 2560

อาคาร

1,938

บริ ษัท ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จากัด

เพื่อสาธารณะ

19 กันยายน 2560

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

2,393

บริ ษัท ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จากัด

นางอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ วฒ.026
นายนที ตังติ
้ ดธรรม วฒ. 346
นางอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ วฒ.026
นายนที ตังติ
้ ดธรรม วฒ. 346
นางอุดมศรี นาทีกาญจนลาภ วฒ.026
นายนที ตังติ
้ ดธรรม วฒ. 346

เพื่อสาธารณะ

19 กันยายน 2560

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ที่ดิน
-

…….….รับรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ 4 หน้ า 2

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั การแต่งตัง้ ตามมติของคณะกรรมการของบริษทั ฯ
ประกอบด้วย
่
คณะกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับฝายจัดการ สานัก
ตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี จานวน 5 ครัง้ ซึง่ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านมีดงั นี้
ชื่อ-สกุล
1. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์
2. นายวรภัทร โตธนะเกษม
3. นายการุณ กิตติสถาพร
4. นางสาวนงลักษณ์ พินยั นิตศิ าสตร์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนครัง้ ทีร่ ่วมประชุม
5/5
5/5
5/5
5/5

โดยกรรมการทัง้ 4 ท่านเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามชานาญ และประสบการณ์ดา้ นบัญชี ด้านการเงิน ด้าน
กฎหมายและด้านธุรกิจเป็ นอย่างดี ทัง้ นี้ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นบุคคลทีม่ ี
ความรูแ้ ละประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน และมีคุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะสามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยให้ความสาคัญกับการสอบทานรายงานทางการเงิน รายการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
และงานด้านตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ส่งเสริมและผลักดันให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องบริษทั จดทะเบียน
เพื่อให้บริษทั ฯ มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีการบริหารความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิและ
ประสิทธิผล เรื่องทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาในรอบ 1 ปี ทผ่ี ่านมา มีสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2560 ของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย โดยประชุมหารือแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกับผูส้ อบบัญชี ฝา่ ยบริหารและสานักตรวจสอบภายใน
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการจัดทารายงานทางการเงินถูกต้องครบถ้วน เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึง
เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา
เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผูใ้ ช้งบการเงิน
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการ เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ า
ผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั งิ านและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระไม่ถูกจากัดขอบเขต
2. สอบทานการกากับดูแลกิ จการที่ดี การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษทั
รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่ากรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานได้ปฎิบตั ติ ามเป็ น
อย่างดี สาหรับรายการเกีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีขอ้ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ กาหนดให้ผมู้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องรายงาน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้สานัก
ตรวจสอบภายในมีหน้าทีส่ อบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ และเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอย่างเหมาะสม
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3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้กาหนดนโยบายและกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสีย่ ง
ทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั สอบทานการดาเนินการบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ากระบวนการบริหารความเสีย่ งเป็ นไป
ตามหลักการทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากล ครอบคลุมปจั จัยเสีย่ งทีส่ าคัญทัง้ ภายในและภายนอก มีแผนงานและแนวทางการ
บริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถควบคุมหรือลดผลกระทบทีอ่ าจมีต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์การดาเนินงาน
ขององค์กรให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
รวมทัง้ พิจารณาสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการ
บริหารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ ซึง่ รายงานต่อ คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตร
มาส
4. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้กากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการดาเนินกิจกรรมตรวจสอบ
ภายใน เป็ นไปอย่างมีอสิ ระและมีประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจาปี ทจ่ี ดั ทาขึน้ ตามความ
เสีย่ งทีส่ าคัญของบริษทั และได้ตดิ ตามความคืบหน้าของการปฏิบตั งิ านของสานักตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุกไตร
มาส เพื่อสอบทานการปฏิบตั งิ าน และคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงเพื่อให้การควบคุมภายใน
ของบริษทั มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลและเป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
5. ความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ (ประเทศไทย) จากัด ได้
ปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสอบบัญชี
มีความเป็ นอิสระ
รวมทัง้ มีคุณสมบัตแิ ละ
ประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเห็นควรทีเ่ สนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯขออนุมตั ผิ ถู้ อื
หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561

(นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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