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1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

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

สิง่แวดล้อม  โดยยดึหลกัการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพตอ่สทิธิมนษุยชน และ
ผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยี ภายใต้ นโยบายคณุภาพ วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ดงันี ้

วิสัยทัศน์ 
เราคือนวตักรรมพลงังานธรรมชาติเพื่อทกุความต้องการ 

พันธกิจ 

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

นโยบายคุณภาพ 

 ผลติน า้ตาลทรายคณุภาพด้วยประสทิธิภาพสงูสดุสง่มอบตรงเวลาลกูค้ามัน่ใจปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค 

เป้าหมายระยะยาวในการด าเนินธุรกิจของบริษัท คือ การเป็นหนึ่งในผู้น าในการผลิตน า้ตาล และผล
พลอยได้อื่นจากการผลติน า้ตาล  ซึง่เห็นได้จากนโยบายในสว่นธุรกิจน า้ตาลของบริษัท ได้แก่  “ผลติน า้ตาลทราย
คณุภาพสงู ด้วยประสทิธิภาพสงูสดุ สง่มอบตรงเวลา ลกูค้ามัน่ใจ ปลอดภยัผู้บริโภค” ท าให้โรงงานน า้ตาลทัง้ 5 
โรงงานภายในกลุม่ จดัได้วา่เป็นกลุม่โรงงานน า้ตาลล าดบัต้นของกลุม่ผู้ผลิตน า้ตาลทัง้ประเทศที่มีประสิทธิภาพ
การผลิตสงูและผลิตน า้ตาลได้อย่างมีคณุภาพ   อีกทัง้ด้วยเป้าหมายการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลพลอยได้อื่นจาก
การผลิตน า้ตาล  และการเห็นศักยภาพของธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจน า้ตาล เช่น ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจผลิต
กระแสไฟฟ้า ท าให้บริษัทมีการลงทนุในธุรกิจตอ่เนื่องมาโดยตลอด   
  

ในระยะสัน้บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึง่ในผู้น าทางด้านการบริหารต้นทนุและประสิทธิภาพทางด้าน
การผลิต โดยน าเอาเทคโนโลยีที่ทนัสมยัเข้ามาประยกุต์ใช้กบัระบบการผลิตและการจดัการ  นอกจากนี ้บริษัท
เข้าใจวา่ความเสีย่งหลกัของบริษัท คือ ปริมาณอ้อย   โรงงานน า้ตาลและธุรกิจต่อยอด ไม่สามารถอยู่รอดได้ถ้า
ขาดอ้อยเข้าหีบ  บริษัทจึงมีเป้าหมายที่จะชว่ยลดต้นทนุการผลติอ้อย  เพิ่มผลผลติและประสทิธิการผลติอ้อยของ
เกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อให้ เกษตรกรชาวไร่สามารถอยู่รอด รวมถึงการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่
เกษตรกรชาวไร่    
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1.2) การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2558-2559 เมื่อวนัที่ 30 กันยายน 2559 มีมติ

เห็นชอบและอนมุตัิแผนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
หรือช่ือเดิมบริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากดั จ านวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทนุจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท 
ต่อมาในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2559-2560 ได้มีมติยกเลิกการน าบริษัท เคเอสแอล 
กรีน อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และมีมติควบบริษัทระหวา่งบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม่ที่จะถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท เค
เอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) กบับริษัท บีบีพี โฮลดิง้ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก 
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยปัจจบุนับริษัทใหมท่ี่เกิดจากการควบรวมดงักลา่วจดทะเบียนจดัตัง้แล้วเสร็จใน
เดือน ตลุาคม ปี 2560 ในช่ือ บริษัท บีบีจีไอ จ ากัด มีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 2,532 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ
เป็นบริษัทโฮลดิง้ ท่ีลงทนุในธุรกิจผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ชีวภาพ 

 
1.3) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท 

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ภายใต้กลุม่ เค เอส แอล เป็นกลุม่
บริษัทผู้ผลติและจ าหนา่ยน า้ตาลทรายใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศไทย โดยกลุม่บริษัทมีโรงงานน า้ตาลที่อยู่
ภายใต้กลุม่ธุรกิจทัง้หมด 5 โรงงาน โดยแบง่สายการผลติออกเป็น 3 ภาค ดงันี ้

 

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

2. ภาคตะวนัตก จงัหวดักาญจนบรีุ มี 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย จ ากดั และ 
บริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั 

3. ภาคตะวนัออกมี 1 โรงงาน คือ บริษัท น า้ตาลนวิกว้างสุ้นหล ีจ ากดั จงัหวดัชลบรีุ 
 

ผลติภณัฑ์ที่บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยผลติ ประกอบด้วยผลติภณัฑ์หลกั
ที่เป็นน า้ตาลทราย ซึง่สามารถจ าแนกประเภทได้ 4 ประเภท คือ น า้ตาลทรายดิบ (Raw Sugar), น า้ตาลทรายดิบ
คณุภาพสงู (High Pol Sugar), น า้ตาลทรายขาว (White Sugar) และน า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ (Refined Sugar) 
และผลติภณัฑ์เสริมที่เก่ียวเนื่องที่ได้จากกระบวนการผลติน า้ตาลทรายอีก เช่น กากน า้ตาล (Molasses) กาก
อ้อย (Bagasses) และกากหม้อกรอง (Filter Cake)  โดยบริษัทได้ขยายการลงทนุตอ่ยอดจากกระบวนการผลติ
น า้ตาล เพื่อสร้างมลูคา่เพิม่ (ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 1.1) คือ 

(1) โรงงานผลติเอทานอล  ซึง่ใช้ผสมกบัน า้มนั เป็นเชือ้เพลงิส าหรับรถยนต์ ใช้วตัถดุิบคือ กากน า้ตาล และ
น า้อ้อย 

(2) โรงงานผลติก๊าซชีวภาพ ใช้วตัถดุิบที่เป็นน า้เสยีที่มาจากกระบวนการผลติเอทานอล  มาหมกัให้ได้ก๊าซ
ชีวภาพเป็นเชือ้เพลงิเสริมส าหรับโรงไฟฟ้า 

(3) โรงงานผลติปุ๋ ยอินทรีย์ใช้วตัถดุิบที่เป็นของเสยีจากกระบวนการผลติน า้ตาล (กากหม้อกรอง) และน า้
เสยีที่มาจากกระบวนการผลติก๊าชชีวภาพ และการผลติเอทานอล 
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(4) โรงไฟฟ้า  ใช้วตัถดุิบที่เป็นของเสยีจากกระบวนการผลติน า้ตาล (กากอ้อย) และก๊าซชีวภาพท่ีได้จาก
โรงงานผลติก๊าชชีวภาพเป็นเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า และพลงัไอน า้ขายให้กบัโรงงานในเครือ
และการไฟฟ้า 

 
แผนภาพที ่1.1 : The Relationship between KSL’s Existing Sugar Production and KSL’s Value Added 
Project 
 

 
 
 
 
ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย มีการลงทนุใน

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมโดยมีรายละเอยีดดงันี ้
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กลุ่มธุรกิจ/ชื่อบริษัท 
ทุนช าระ
แล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การ
ลงทุน 

 
ประเภทของธุรกิจ 

 
ธุรกิจน ้าตาล    

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

ธุรกิจสนับสนุน    
บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน)** 
  และบริษัทยอ่ย 5 แหง่  

145.20 23.82% ทา่เรือ ให้เช่าคลงัสนิค้า และอสงัหาริมทรัพย์  ผลติ จ าหนา่ยแป้งสาล ีและน า้มนัปาล์ม 

บริษัท เคเอสแอล เอก็ซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จ ากดั 20.00 79.55% บริษัทรับอนญุาตสง่ออกน า้ตาล 
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้  จ ากดั 300.00 100.00% ซือ้มาขายไปน า้ตาลทรายในประเทศ และด าเนินกิจการทางการเกษตร 
บริษัท Wynn In Trading จ ากดั 487.50 100.00% ธุรกิจซือ้มาขายไปและให้ค าปรึกษา 

ธุรกิจพลังงานและสารเคม ี    
บริษัท บีบีจีไอ จ ากดั*** และบริษัทยอ่ย 3 แหง่ บริษัท
ร่วม 1 แหง่ 

2,532.00 40.00% บริษัทโฮลดิง้ ท่ีลงทนุในธุรกิจผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ชีวภาพ 

บริษัท โรงไฟฟ้าน า้ตาลขอนแก่น  จ ากดั 800.00 100.00% โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ (SPP) 
บริษัท เคเอสแอล แมททเีรียล ซพัพลายส์ จ ากดั  480.00 100.00% จดัหาวตัถดุิบส าหรับการเพาะปลกูอ้อย 
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หมายเหต ุ
สดัสว่นการลงทนุหมายรวมถงึ อตัราการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมรวมกนั 
* ถือทางอ้อมผา่น บริษัท Wynn In Tradingจ ากดั 
** บริษัทร่วม : บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 5 แหง่ ได้แก่ (1) บริษัท ที เอส อตุสาหกรรมน า้มนั จ ากดั  (2) บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จ ากดั (3) บริษัท ที เอส 
ขนสง่และโลจิสติกส์ จ ากดั  (4) บริษัท ที เอส คลงัสนิค้า จ ากดั (5) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ ากดั (มหาชน) 
*** บริษัทร่วม : บริษัท บีบีจีไอ จ ากดั  และบริษัทยอ่ย 3 แหง่  บริษัทร่วม 1 แหง่ ได้แก่ (1) บริษัท บางจากไบโอเอทานอล จ ากดั (2) บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั (3) บริษัท เคเอสแอล 
กรีนอินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) (4) บริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (บริษัทร่วม)  โดยในบริษัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั มีบริษัทยอ่ยอกี 3 แหง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจอืน่ๆ    
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ากดั 840.00 91.02% พฒันาและลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เพื่อให้เช่า และเป็นศนูย์ฝึกอบรมของกลุม่ 

 

บริษัท ดบับลวิเอสพี โลจิสติกส์ จ ากดั 0.25 100% ให้บริการขนสง่ 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุม่ ณ 31 ตลุาคม 2560 ดงันี ้
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บริษัทมีบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดสามารถจ าแนกตามประเภทของธุรกิจได้ดงันี ้
 
ธุรกิจน า้ตาล 
 
บริษัท น ้าตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) 
เป็นบริษัทผลติและจ าหนา่ยน า้ตาลและผลพลอยได้อื่นๆ สาขาที่ 1 โรงงานตัง้อยู่ที่อ าเภอน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น สามารถหีบอ้อยได้สงูสดุที่  
35,000ตนัอ้อย/วนั และสาขาที่ 2 โรงงานตัง้อยู่ที่อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย สามารถหีบอ้อยได้ที่ 18,000 ตนัอ้อย/วนั โดยทัง้สองโรงงาน
สามารถผลติได้ทัง้น า้ตาลทรายดิบ น า้ตาลไฮโพล น า้ตาลทรายขาว และน า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ 
 
บริษัท น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั 
เป็นบริษัทผลติและจ าหนา่ยน า้ตาลทรายและผลพลอยได้อื่นๆ โรงงานตัง้อยู่ที่ อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรีุ สามารถหีบอ้อยได้สงูสดุที่ 
22,000 ตนัอ้อย/วนัโรงงานสามารถผลติได้ทัง้น า้ตาลทรายดิบ น า้ตาลทรายขาว และน า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ 
 
บริษัท โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั 
เป็นบริษัทผลิตและจ าหน่ายน า้ตาลทรายและผลพลอยได้อื่นๆเดิมโรงงานตัง้อยู่ที่ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บริษัทได้ย้ายไปยัง 
อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบรีุ และขยายก าลงัการผลิต สามารถหีบอ้อยได้สงูสดุที่ 36,000ตนัอ้อย/วนั โดยในปัจจุบนัได้ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ โรงงานสามารถผลติได้ทัง้น า้ตาลทรายดิบ น า้ตาลทรายขาว และน า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ 
 
บริษัท น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หลี จ ากดั 
เป็นบริษัทผลติและจ าหนา่ยน า้ตาล และผลพลอยได้อื่นๆ มีโรงงานตัง้อยู่ที่อ าเภอ พนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ สามารถหีบอ้อยได้สงูสดุที่ 4,000
ตนัอ้อย/วนั ซึ่งก าลงัการหีบอ้อยลดลง เนื่องมาจาก บริษัทมีการขยายเคร่ืองจักรสว่นหนึ่งไปที่ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา   โรงงาน
สามารถผลติได้ทัง้น า้ตาลทรายดิบ น า้ตาลไฮโพล น า้ตาลทรายขาว และน า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ 
 
บริษัท น ้าตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 
เป็นบริษัทท่ีได้รับสมัปทานพืน้ท่ีส าหรับเพาะปลกูอ้อยประมาณ 10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จากรัฐบาลลาวโดยบริษัทจะเพาะปลกูอ้อยเอง 
และมีโรงงานน า้ตาลที่สะหวนันะเขด สามารถหีบอ้อยได้สงูสดุที่ 3,000 ตนัอ้อยตอ่วนั ผลผลติจะเป็นน า้ตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ  
 
บริษัท Koh Kong Plantation จ ากดัและบริษัท Koh Kong Sugar Industry จ ากดั 
เป็นบริษัทท่ีได้รับสมัปทานพืน้ท่ีส าหรับเพาะปลกูอ้อยรวมประมาณ 19,100 เฮกเตอร์ (119,375 ไร่)จากรัฐบาลกมัพชูาโดยบริษัทจะเพาะปลกู
อ้อยเอง และมีโรงงานน า้ตาลที่เกาะกง สามารถหีบอ้อยได้สงูสดุที่ 6,000 ตนัอ้อยตอ่วนั ผลผลติจะเป็นน า้ตาลทรายดิบ และผลพลอยได้อื่นๆ 
 
ธุรกิจพลังงานและสารเคม ี
 
บริษัท บีบีจีไอ จ ากดั 
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ก่อตัง้ขึน้เมื่อตุลาคม 2560 ซึ่งเกิดจากการควบรวมบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจผลิต และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพของ บริษัท น า้ตาล
ขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยบริษัทแห่งใหม่นี ้ด าเนินธุรกิจในลกัษณะโฮ
ลดิง้คอมปานี ที่ถือหุ้นในบริษัทตา่งๆดงันี ้

- บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเอทานอลจาก กากน า้ตาล ก าลงัการผลติเอทา
นอล 350,000 ลติร/วนั สดัสว่นการถือหุ้น 99.99% 

- บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จ ากดั ประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายเอทานอลจาก มนัส าปะหลงั ก าลงัการผลิตเอ
ทานอล 150,000 ลติร/วนั สดัสว่นการถือหุ้น 85% 

- บริษัท อบุลไบโอเอทานอล จ ากดั ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเอทานอลจาก มนัส าปะหลงั ธุรกิจแป้งมนั และพลงังาน ก าลงั
การผลติเอทานอล 400,000 ลติร/วนั สดัสว่นการถือหุ้น 21.28% 

- บริษัท บางจากไบโอฟเูอล จ ากดั ประกอบธุรกิจผลติ และจ าหน่ายไบโอดีเซล ก าลงัการผลิต 810,000 ลิตร/วนั สดัสว่นการถือหุ้น 
70% 
 

ท าให้บริษัทนีเ้ป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยเชือ้เพลงิชีวภาพท่ีใหญ่ที่สดุในประเทศ โดยมีก าลงัการผลติของบริษัทยอ่ย
และบริษัทร่วมรวมกัน 1,710,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็นก าลงัการผลิตเอทานอลรวม 900 ,000 ลิตรต่อวัน และก าลงัการผลิตไบโอดีเซล 
810,000 ลติรตอ่วนั ซึง่บริษัทนีจ้ะเป็นบริษัทหลกั (flagship company)ในการขยายธุรกิจด้านผลติภณัฑ์ชีวภาพตอ่ไปในอนาคต 

บริษัท โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 

ก่อตัง้ขึน้เมื่อปลายปี 2546 เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้เพื่อด าเนินธุรกิจผลติกระแสไฟฟ้าและผลติไอน า้โดยใช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลิงหลกั โดย
จ าหนา่ยไฟฟ้าพร้อมกบัไอน า้ให้โรงงานน า้ตาล และโรงงานอื่นๆในกลุม่ และมีไฟฟ้าที่เกินความต้องการของกลุม่ สามารถจ าหน่ายให้กบัการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติและการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคปัจจบุนับริษัทมีสาขารวม 3 สาขาโดยสาขาที่หนึ่งตัง้อยู่ใกล้เคียงโรงงานน า้ตาลขอนแก่น อ.น า้พอง 
จ.ขอนแก่น สาขาที่สองตัง้อยู่ใกล้เคียงโรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย จ. กาญจนบรีุ (โครงการพลงังานทดแทนบ่อพลอย) และสาขาที่สามตัง้อยู่
ใกล้เคียงโรงงานน า้ตาลขอนแก่น อ.วงัสะพงุ จ.เลย (โครงการเลย) ท าให้ปัจจบุนับริษัทมีก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 195MW  

บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์ จ ากดั 

บริษัทจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์ในการจดัหา และจัดจ าหน่าย วตัถดุิบที่เก่ียวข้องกบัการเกษตร  เช่น จ าหน่ายปุ๋ ยอินทรีย์  และ
รวมถึงการให้บริการทางการค้าตา่ง ๆ  
 
ธุรกิจสนับสนุน 
 
บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดด้ิง จ ากดั 

จดัตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทสง่ออกน า้ตาลรับอนญุาตตามข้อก าหนดของ พรบ. อ้อยและน า้ตาลทราย พ.ศ. 2527 ด าเนิน
ธุรกิจเป็นตวัแทนของบริษัทน า้ตาลในกลุม่และบริษัทน า้ตาลอื่นๆในการสง่ออกน า้ตาลไปตา่งประเทศ 
 
บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) (TSTE ) และบริษัทย่อย 
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่าคลงัเก็บสนิค้า บริการขนถ่ายสนิค้าขึน้เรือเดินสมทุร บริการทา่
เทียบเรือและบริการสนิค้าผา่นทา่  โดยทา่เรือและคลงัสนิค้า ตัง้อยู่ที่พระประแดง สมทุรปราการ ริมแม่น า้เจ้าพระยา  ลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็น
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บริษัทน า้ตาลในกลุม่ KSL โรงงานน า้ตาลอื่นที่ถือหุ้นโดยพนัธมิตรทางการค้าอื่นๆ และลกูค้าทัว่ไป   นอกจากนีท้างบริษัท ไทยชูการ์เทอร์มิ
เนิล้ จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทแมข่องบริษัทยอ่ยอีก 5 บริษัท ซึง่ด าเนินธุรกิจหลกั ๆ คือ ธุรกิจซือ้ ขาย ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้ง
สาล ีธุรกิจผลิตถงุกระสอบพลาสติก โรงงานผลิตน า้มนัปาล์ม  และธุรกิจท่าเรือคอนเทนเนอร์ (รายละเอียดดไูด้จากข้อมลูบริษัทจดทะเบียน 
บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน)(TSTE) และ บริษัท ทีเอสฟลาวมิลล์ จ ากดั (มหาชน) (TMILL)) 
 
บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดด้ิง จ ากดั 
จดัตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2549 ปัจจบุนัด าเนินธุรกิจ ซือ้มาขายไปน า้ตาลทรายและผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง ส าหรับลกูค้าภายในประเทศ นอกจากนี ้
บริษัทได้มีการเพาะปลกูอ้อยในท่ีดินของบริษัทเอง 
 
บริษัท Wynn In Trading จ ากดั  
เป็นบริษัทด าเนินธุรกิจซือ้มาขายไประหวา่งประเทศ ให้ค าปรึกษา และการลงทนุในตา่งประเทศ โดยบริษัทเข้าไปถือหุ้น ในสดัสว่นร้อยละ 100 
 
ธุรกิจอื่นๆ 
 
บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ากดั  
เป็นบริษัทด าเนินธุรกิจท าสวนเกษตรและบ้านพกัตากอากาศที่จงัหวดักาญจนบรีุในช่ือ “ริเวอร์แควปาร์คแอนด์รีสอร์ท” โดยให้บริการบ้านพกั
และใช้เป็นท่ีจดัอบรมสมัมนาให้แก่บคุลากรภายในกลุม่  และลกูค้าทัว่ไป นอกจากนีย้งัประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารส านกังาน ยา่นใจกลางเขต
ธุรกิจในกรุงเทพมหานครโดยเป็นเจ้าของอาคารลิเบอร์ตีส้แควร์ สีลมซึ่งเป็นอาคารสงู 22 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 6 ชัน้ มีพืน้ที่ให้เช่ารวมประมาณ
19,151 ตารางเมตร 
 
บริษัท ดบับลิวเอสพี โลจิสติกส์ จ ากดั 
เป็นบริษัทจดัตัง้ใหม ่มวีตัถปุระสงค์ในการด าเนินธุรกิจขนสง่น า้ตาล และสนิค้าอื่นๆ  ปัจจบุนั ยงัไมไ่ด้เร่ิมด าเนินการ 
 
 
 ส าหรับนโยบายการแบ่งการด าเนินงานของบริษัทในกลุม่นัน้ จะจดับริษัทที่มีลกัษณะธุรกิจคล้ายกันอยู่ภายใต้บริหารงานคณะ
ผู้บริหารเดียวกนัเช่นบริษัทในธุรกิจน า้ตาลทัง้4บริษัทจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกนัส่วนบริษัทในธุรกิจ
สนบัสนนุธุรกิจพลงังานและสารเคมีและธุรกิจอื่นๆ บริษัทจะจดัสง่บคุลากรของบริษัท เข้าไปร่วมเป็นกรรมการบริษัท เพื่อร่วมในการก าหนด
นโยบายและในบางบริษัทย่อยบริษัทได้ส่งบุคลากรของบริษัทเอง เข้าไปด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อย
ดงักลา่วด าเนินนโยบายบริหารสอดคล้องกบับริษัทใหญ่ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
2.1) โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

ชื่อบริษัท 

% การถือหุ้น
ของบริษัท ปี 

2560 

ปี 2558   ปี 2559   ปี 2560   

รายได้* % รายได้ % รายได้ % 

(ล้านบาท)   (ล้านบาท) 
 

(ล้านบาท) 
 1. บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั 

(มหาชน) บริษัทหลกั 
8,335.09 31% 9,864.34 37% 8,416.08 33% 

2. บริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั 90.21% 2,946.99 11% 2,498.79 9% 3,006.36 12% 

3. บริษัท โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย จ ากดั 95.78% 4,645.78 17% 3,285.37 12% 3,631.10 14% 

4. บริษัท น า้ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ ากดั 98.61% 550.12 2% 534.04 2% 663.70 3% 

5. บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ 
จ ากดั 79.55% 

20.59 0% 15.48 0% 12.52 0% 

6. บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ 
จ ากดั (มหาชน)* 100.00% 

2,600.92 10% 2,143.92 8% 2,147.64 8% 

7. บริษัท โรงไฟฟ้าน า้ตาลขอนแก่น จ ากดั 100.00% 2,994.70 11% 2,524.71 10% 2,385.77 9% 

8. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซพั
พลายส์ จ ากดั 100.00% 

11.61 0% 29.18 0% 362.32 1% 

9. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จ ากดั 91.02% 154.96 1% 174.99 1% 187.92 1% 

10. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรด
ดิง้ จ ากดั 100.00% 

4,172.69 16% 4,169.19 16% 3,805.91 15% 

11. บริษัท Koh Kong Plantation จ ากดั** 80.00% 116.70 0% 152.80 1% 76.78 0% 

12. บริษัท Koh Kong Sugar จ ากดั 80.00% 136.92 1% 672.95 3% 264.23 1% 

13. บริษัท น า้ตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 98.49% 219.54 1% 240.94 1% 418.66 2% 

14. บริษัท Wynn In Trading จ ากดั 100.00% 0 0% 0 0% 0.00 0% 

รวม   26,906.64 100% 26,306.75 100% 25,378.98 100% 

หกัรายการระหว่างกัน   -9,431.32   -9,395.58  -9,755.63  

รวมรายได้   17,475.33   16,911.17  15,623.35  
 

* ณ ตลุาคม ปี 2560 บริษัทได้ถือหุ้นทางอ้อมใน บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)ผ่านบริษัทร่วม คือ บีบีจีไอ จ ากดั ซึง่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ของ

หุ้นทัง้หมด 

**ถือทางอ้อมผ่านบริษัท Wynn In Trading จ ากดั 

 

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

 
น า้ตาล : ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

 
บริษัทเป็นกลุ่มบริษัทน า้ตาลในประเทศไทยที่ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตาม “มาตรฐาน SQF 2000”, 

“มาตรฐาน ISO 9001 Version 2000” รวมทัง้ “มาตรฐานระบบวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคมุ” หรือ HACCP น า้ตาลทรายที่ 
กลุม่บริษัท ผลติสามารถจ าแนกได้ตามประเภทและเกรดของความบริสทุธ์ิของน า้ตาลเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

 
น า้ตาลทรายดิบ (Raw Sugar)   -  เป็นน า้ตาลทรายมีคา่สสีงูกวา่ 1,500 ICUMSA สจีะมีลกัษณะเป็นสีน า้ตาลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือ

ปนสงู ความบริสทุธ์ิต ่า การขนถ่ายจะขนถ่ายในลกัษณะเป็น BULK ไม่ได้ใสใ่นกระสอบ  น า้ตาลชนิดนีไ้ม่สามารถน าไปบริโภคโดยตรงได้  ผู้
ซือ้จะต้องน าน า้ตาลไปผา่นกระบวนการรีไฟน์หรือท าให้บริสทุธ์ิก่อนเพ่ือผลติเป็นน า้ตาลทรายขาวหรือน า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ    

 
น า้ตาลทรายดิบคุณภาพสงู (High Pol Sugar)   -  เป็นน า้ตาลทรายมีค่าสีอยู่ระหว่าง 1,000 - 1,500 ICUMSA สามารถน าไป

บริโภคได้โดยตรง การขนสง่นิยมบรรจเุป็นกระสอบ ราคาจะถกูกวา่น า้ตาลทรายขาวและน า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ  
 
น า้ตาลทรายขาว (White Sugar) -  เป็นน า้ตาลทรายมีคา่สปีระมาณ 46 – 200 ICUMSA มีค่าโพลาไรเซชัน่ไม่น้อยกว่า 99.50 ดีกรี 

น า้ตาลประเภทนีโ้ดยทั่วไปเป็นน า้ตาลทรายที่ประชาชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้เป็นวตัถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการควา ม
บริสทุธ์ิปานกลาง   

 
น า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ (Refined Sugar) – เป็นน า้ตาลทรายมคีา่สไีมเ่กิน  45 ICUMSA มีลกัษณะเดน่คือมีความบริสทุธ์ิสงู เป็น

น า้ตาลท่ีนิยมใช้ในอตุสาหกรรมท่ีต้องใช้น า้ตาลท่ีมคีวามบริสทุธ์ิมาก เช่นอตุสาหกรรมยา เคร่ืองดื่มประเภทน า้อดัลมและเคร่ืองดืม่บ ารุงก าลงั  
 
 ภายหลงัจากที่มกีารผา่นกระบวนการผลติน า้ตาลแล้วของเหลวทีเ่หลอืที่ไมส่ามารถท าให้เป็นเม็ดน า้ตาลได้ หรือต า่กวา่จดุคุ้มทนุท่ี
จะไปท าเป็นน า้ตาลเรียกวา่กากน า้ตาลกากน า้ตาลจดัเป็นผลผลิตพลอยได้จากการผลติน า้ตาลทรายที่ยงัมีมลูคา่โดยทัว่ไปจะมีสว่นประกอบ
ของสารตา่งๆคือน า้ 20%น า้ตาลซูโครส 30%น า้ตาลอินเวอร์ท 32%  อินทรีย์สารซึง่ไมใ่ช่น า้ตาล12% และ เถ้า 6% และในปริมาณอ้อย 1 ตนั 
โรงงานน า้ตาลจะได้ผลผลติกากน า้ตาลประมาณ 45 - 50 กิโลกรัม ดงันัน้ผลผลติกากน า้ตาลในแตล่ะปีจะมีมากน้อยเพียงใดขึน้อยูก่บัปริมาณ
อ้อยเข้าหีบของโรงงานน า้ตาลในแตล่ะปี กากน า้ตาลสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งกว้างขวางในอตุสาหกรรมชีวะ–เคมี (Biochemistry 
Industry) ซึง่ได้แก่ อตุสาหกรรมผลติแอลกอฮอล์และโรงต้มกลัน่สรุา อตุสาหกรรมผลติยีสต์ อตุสาหกรรมผลติผงชรูส อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ 
(โดยผสมกบัมนัส าปะหลงัและชานอ้อย) อตุสาหกรรมผลติน า้ส้มสายช ู อตุสาหกรรมผลติซีอิว๊และซอสปรุงรสตา่ง ๆ ซึง่ถือเป็นอตุสาหกรรม
ปลายน า้ของการผลติน า้ตาล 

 
ส าหรับของเสยีจากกระบวนการผลิตน า้ตาลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จะมี กากอ้อย และ กากหม้อกรอง   กากอ้อย เป็นสว่น

ของชานอ้อยที่ได้จากการขบวนการหีบอ้อยจากชุดลกูหีบชุดสดุท้าย โดยปัจจุบนับริษัทใช้กากอ้อยเป็นเชือ้เพลิงส าหรับผลิตไฟฟ้าและไอน า้
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เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน า้ตาล และจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้า ส่วนกากหม้อกรอง เป็นกากที่ได้จากกระบวนการกรองตะกอนในระบบ
สญูญากาศ กากหม้อกรองที่ได้สามารถน าไปเป็นวตัถดุิบในการผลติปุ๋ ยเพื่อการเกษตรทัว่ไป ในอดีตบริษัทให้กากหม้อกรองดงักลา่วแก่ชาวไร่
อ้อยที่น าอ้อยมาสง่โรงงานเพื่อเป็นการสง่เสริมการผลติปลกูอ้อยในพืน้ที่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากที่บริษัทย่อยเร่ิมด าเนิน กิจการ
ผลิตแอลกอฮอล์และสารเคมีต่อเนื่อง  น า้เสียที่ได้จากโรงงานจะสามารถน าไปผสมกับกากหม้อกรอง ผ่านกระบวนการย่อยสลาย 
(BIODECOMPOSE) ซึง่จะได้ผลติภณัฑ์ปุ๋ ยอินทรีย์ที่มีคณุภาพเหมาะสมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึง่จะท าให้เกิดการท าธุรกิจที่ครบวงจร 

 
น า้ตาล : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 
การตลาดและภาวะอตุสาหกรรมในตลาดตา่งประเทศ 

 ภาพรวมของตลาดน า้ตาลโลกนัน้  ผลผลติน า้ตาลโลก ฤดกูารผลติ 2559/2560 มีประมาณ 179.6 ล้านตนั (มลูคา่น า้ตาลทราย
ดิบ) เพิ่มขึน้ 5.4 ล้านตนั หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 3.1 เมื่อเทยีบกบัฤดกูารผลติ 2558/2559 ในขณะเดียวกนัความต้องการบริโภคโลกรวม
เทา่กบั 180.6 ล้านตนั ขยายตวัเพิ่มขึน้ 0.4 ล้านตนั หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกบัฤดกูารผลติ 2558/2559 กอรปกบัปริมาณ
น า้ตาลคงเหลอืปลายปีลดลงจากระดบั 71.7 ล้านตนั ในฤดกูารผลติ 2558/2559 เป็น 67.4 ล้านตนั ในฤดกูารผลติ 2559/2560 คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 37 ของปริมาณความต้องการบริโภค หรือเพยีงพอส าหรับการบริโภคประมาณ 4.4 เดอืน โดยผลผลติทัว่โลกยงัถกูคาดการณ์วา่ยงั
ผลติได้ไมเ่พียงพอ จึงสง่ผลให้ชว่งต้นปี 2560 ราคาน า้ตาลตลาดโลกปรับตวัขึน้ไปอยูใ่นระดบัท่ี 20-23 เซนต์ตอ่ปอนด์  จากเดมิอยูท่ี่ระดบั 
14-16 เซนต์ตอ่ปอนด์  ในปี 2559  (หมายเหตใุนชว่งปี 2559 ราคาน า้ตาลปรับตวัขึน้ไมม่ากนกัเนือ่งจากยงัมี สต็อกน า้ตาลเกา่อยู่)   
 
แผนภาพที ่2.1: ดุลน ้าตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP) 

 
 

หมายเหต ุปี 2017/2018 เป็นตวัเลขประมาณการ 
Source : F.O.Licht, updated 2012-2017 
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ในช่วงกลางปี 2560 ซึง่เป็นท่ีคาดการณ์วา่ผลผลติอ้อยในปี 2560/61 จะกลบัมาสูส่ภาวะปกตจินถึงดีขึน้มากกวา่เดิม โดยมาจาก
ประเทศไทยและประเทศอินเดียที่คาดวา่ผลผลติจะดขีึน้ ซึง่ได้สง่ผลกระทบให้ราคาปรับตวัลงอยา่งรวดเร็วจากระดบัราคาที่ 20-23 เซนต์ตอ่
ปอนด์  ช่วงต้นปี ลงมาที่ระดบั13-15 เซนต์ตอ่ปอนด์  ในช่วงปลายปี  โดยจากการประมาณการของ F.O.Licht ณ 25 กนัยายน 2560 คาดวา่ 
ผลผลติในปี 2560/61จะเพิม่ขึน้ร้อยละ 7.3จาก 178.5 ล้านตนั เป็น 191.4 ล้านตนั  สว่นการบริโภคจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.2 หรือเพิ่มขึน้จาก 
180.2 ล้านตนั เป็น 184.2 ล้านตนั ซึง่จะท าให้ปริมาณผลติน า้ตาลโลกเกินดลุ สง่ผลให้ปริมาณน า้ตาลคงเหลอืปลายงวดของโลก ปี 2560/61 
คาดวา่จะเพิม่ขึน้จาก 67.9 ล้านตนั เป็น 73.2 ล้านตนั หรือมีสดัสว่นสต็อกน า้ตาลตอ่ปริมาณการบริโภคอยูท่ี่ระดบั ร้อยละ 39 ของการบริโภค
ซึง่ระดบัปกติคือร้อยละ 45 ของการบริโภค 

จะเห็นได้วา่ ราคาน า้ตาลในชว่ง 2-3  ปีที่ผา่นมามีความผนัผวนคอ่นข้างมาก  เนื่องจากสภาพภมูิอากาศที่ไมแ่นน่อน  การเกิด
อทุกภยั ภยัแล้ง หรืออากาศหนาวจดั ล้วนสง่ผลกระทบตอ่ราคาน า้ตาล นอกจากนีย้งัต้องค านงึถึงปริมาณสต็อกน า้ตาลโลกวา่อยูท่ี่ระดบั
เหมาะสมหรือไม ่ ปริมาณการผลติและการใช้เอทานอล  ปริมาณการเข้าเก็งก าไรของกองทนุ และนโยบายภาครัฐในประเทศผู้ผลติและ
ผู้บริโภคที่ส าคญั ที่จะสง่ผลตอ่ราคาน า้ตาลตลาดโลกเช่นกนั    
 
แผนภาพท่ี 2.2: แสดงราคาน ้ าตาลตลาดโลก (NYBOT#11) ยอ้นหลงั 10 ปี 

 

 
 
ส าหรับช่องทางการจ าหนา่ยในการสง่ออกของโรงงานน า้ตาลไทย สามารถแบง่เป็นดงันี ้

 
(1) ขายผา่นเทรดเดอร์รายใหญ่ (Traders) เช่น บริษัท Cargill, บริษัท Tate & Lyle, บริษัท Kerry เป็นต้น  จากนัน้ เทรดเดอร์จะน า

น า้ตาลไทยไปขายตอ่ให้ผู้ซือ้อื่นๆ ในตา่งประเทศตอ่ไป การขายให้กบัเทรดเดอร์จะเป็นการลดความเสีย่งในเร่ืองการเก็บเงินไมไ่ด้ 
และลดความยุง่ยากในการจดัการเร่ืองการสง่ออก  โดยโรงงานน า้ตาลไทยจะรับผิดชอบการขนสง่ถึงทา่เรือที่สง่ออกในประเทศไทย
เทา่นัน้  เช่น FOB Ports @ Bangkok หรือ FOB Ports @ Lamchabang เป็นต้น  

(2) สง่ออกผา่นชายแดนไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว และ ประเทศกมัพชูา  โดยทยอยขายเป็นจ านวนน้อยให้กบัผู้ ค้า
น า้ตาลชายแดน 
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(3) ขายให้กบัผู้ผลติเพื่อการสง่ออกทีใ่ช้น า้ตาลเป็นวตัถดุิบ  เนื่องจากในบางชว่งเวลา ราคาน า้ตาลภายในประเทศสงูกวา่ราคาน า้ตาล
ตา่งประเทศ  ท าให้ผู้ผลติที่ใช้น า้ตาลเป็นวตัถดุิบ ในการผลติสนิค้าของตน เพื่อน าไปสง่ออกไมส่ามารถแขง่ขนักบัผู้ผลติอื่นใน
ตลาดโลกได้  ดงันัน้เพื่อเป็นการสง่เสริมการลงทนุด้านอตุสาหกรรมอาหารและเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั ทางภาครัฐจงึเปิด
โอกาสให้ผู้ผลติเพื่อการสง่ออกสามารถขออนญุาตซือ้น า้ตาลได้ทีร่าคาน า้ตาลตลาดโลก โดยอยูภ่ายใต้เง่ือนไขที่ทางภาครัฐก าหนด 

 
การตลาดและภาวะอตุสาหกรรมในตลาดในประเทศ 
 
 อตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลไทยอยู่ภายใต้พระราชบญัญัติอ้อยและน า้ตาลทราย พ.ศ.2527 ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการอ้อยและ
น า้ตาล  ควบคมุปริมาณน า้ตาลให้มีปริมาณเพียงพอกับปริมาณความต้องการน า้ตาลภายในประเทศ    โดยทกุปี คณะกรรมการอ้อยและ
น า้ตาล จะประมาณการปริมาณน า้ตาลที่จะบริโภคภายในประเทศ  จากนัน้ก าหนดออกเป็นโควตา  และกระจายโควตาตามสดัสว่นปริมาณ
น า้ตาลที่ผลติได้ให้แก่โรงงานน า้ตาล ตามปริมาณน า้ตาลที่แต่ละโรงงานผลิต  อีกทัง้ราคาจ าหน่ายน า้ตาลภายในประเทศถกูควบคมุภายใต้ 
พรบ.วา่ด้วยสนิค้าและบริการปี 2542  โดยภาครัฐได้ประกาศราคาจ าหนา่ยน า้ตาลภายในประเทศ เป็นดงันี  ้
  

(1)   ราคาน า้ตาลทรายขาวธรรมดาจ าหนา่ยส่งมอบ ณโรงงานขายได้ไมเ่กิน 1,900 บาทตอ่กระสอบ100 กิโลกรัม 
(2)   ราคาน า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิจ าหนา่ยสง่มอบ ณโรงงานขายได้ไมเ่กิน 2,000 บาทตอ่กระสอบ 100 กิโลกรัม 
(3)   ราคาจ าหนา่ยสง่ สง่มอบ ณ สถานท่ีจ าหนา่ยสง่ทกุท้องที่ทัว่ราชอาณาจกัร ของน า้ตาลทรายขาวธรรมดาจะขายได้ไมเ่กิน 1,965 บาทตอ่

กระสอบ 100 กิโลกรัม ของน า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิจะขายได้ไมเ่กิน 2,065 บาทตอ่กระสอบ 100 กิโลกรัม   
(4)   ราคาจ าหนา่ยปลกีในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบรีุ ปทมุธานี สมทุรปราการ และสมทุรสาคร น า้ตาลทรายขาวธรรมดา จะขายได้ไม่เกิน 

21.50 บาทตอ่กิโลกรัม น า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ จะขายได้ไมเ่กิน 22.50 บาทตอ่กิโลกรัม (รวม VAT) 
 

โดยการควบคมุราคาดงักลา่วไมบ่งัคบักบัน า้ตาลทรายชนิดก้อนสีเ่หลีย่มบรรจกุลอ่งหรือที่บรรจใุนซอง น า้หนกัไมเ่กินซองละ 10 กรัม  
 

อยา่งไรก็ตาม ในปี 2560 ภาครัฐอยูร่ะหว่างการปรับเปลี่ยนระบบอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่มีระบบโควตาและไม่มี
การก าหนดราคาจ าหนา่ยน า้ตาลภายในประเทศ  ซึง่จะท าให้บทบาทของภาครัฐในอตุสาหกรรมน า้ตาลน้อยลง สง่ผลให้ตลาดในประเทศเสรี
มากขึน้  และราคาน า้ตาลจะเสรีแปรผนัตามราคาน า้ตาลตลาดโลก   
 
สภาวะการแขง่ขนั และคูแ่ขง่ขนั 

 

ในปี 2560 ประเทศไทยมีโรงงานน า้ตาลที่เดินเคร่ืองผลิตจ านวน 54 โรง (ไม่รวมโรงงานที่ไม่ด าเนินงาน และใบอนญุาตใหม่ที่ยงั
ไมไ่ด้ก่อสร้างโรงงาน) มีการหีบอ้อยรวมประมาณ 93 ล้านตนัอ้อย/ปี ผลติน า้ตาลประมาณ 10  ล้านตนัน า้ตาลตวัเลขประมาณการ ณ ปิดหีบ 
ในสว่นของการละลายนอกฤด ูทางราชการไมไ่ด้ประกาศตวัเลข แตป่ริมาณต้องลดลง เพราะมีการสญูเสยีจากการแปรสภาพน า้ตาลทรายดิบ
เป็นขาว (ขึน้อยูก่บัปริมาณ และคณุภาพอ้อยเข้าหีบแต่ละปี) โดยมีระยะเวลาการหีบอ้อยในแต่ละปีประมาณ 4 – 5 เดือนเท่านัน้(นบัจากวนั
แรกที่มีโรงงานเปิดหีบและจบที่โรงงานสดุท้ายปิดหีบ) ฤดกูารหีบอ้อยจะเร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีจนถึงประมาณต้นเดือน
เมษายน  จ านวนของโรงงานน า้ตาลปัจจบุนัถกูควบคมุจากทางภาครัฐโดยผู้ประกอบการโรงงานน า้ตาลต้องได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการ
อ้อยและน า้ตาลทราย และกรมโรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรมก่อน ถึงจะขยายก าลงัการผลิต หรือย้ายฐานการผลิต หรือสร้างโรงงานน า้ตาล
แหง่ใหมไ่ด้  
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ในปี 2560 ประเทศไทยมีโรงงานน า้ตาลที่เดินเคร่ืองผลติจ านวน 54 โรง สามารถแบ่งเป็นกลุม่โรงงานน า้ตาลซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่
ของประเทศไทยได้เป็น 6 กลุม่ใหญ่ ที่เหลือเป็นผู้ผลิตรายย่อย โดยกลุม่โรงงานน า้ตาลขอนแก่น ถือได้ว่าเป็นกลุม่ผู้ผลิตที่มีปริมาณอ้อยเข้า
หีบเป็นอนัดบั 4 มีสว่นแบง่ตลาดประมาณร้อยละ 8 ปัจจบุนัมีโรงงานทัง้หมด 5 โรง ตัง้อยูใ่น 3 ภมูิภาค คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (2 โรง) 
ภาคตะวนัตก (2 โรง) และ ภาคตะวนัออก (1 โรง) โดยตารางที่ 2.3 แสดงยอดขายของน า้ตาล และสดัสว่นสง่ออกต่อการขายในประเทศ 3 ปี
ย้อนหลงั 
 
ตารางที่ 2.3: ยอดขายน ้าตาล และสัดส่วนการส่งออกต่อการขายในประเทศ 3ปีย้อนหลัง 
 

 
 
 
น า้ตาล : การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
 

นโยบายการจดัหาวตัถดุิบ 
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบเพื่อป้อนโรงงานจัดเป็นหัวใจส าคัญอันดับต้น ๆ ของโรงงานน า้ตาล เนื่องจากสภาวะในปัจจุบันที่

อตุสาหกรรมน า้ตาลมีก าลงัการผลติรวมมากกวา่ปริมาณอ้อยที่มีในประเทศท าให้ทกุโรงงานน า้ตาลต้องหาอ้อยมาป้อนโรงงานให้ได้มากที่สดุ
เพือ่ลดต้นทนุคงที่ (Fixed cost) ตอ่หน่วยลง ปัจจุบนัวิธีหลกัที่กลุม่โรงงานน า้ตาลใช้เพื่อการจดัหาวตัถดุิบคือระบบการให้การสนบัสนนุทาง
การเงินแก่ชาวไร่ หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในอตุสาหกรรมในระบบ “ เก๊ียว ”    ระบบการให้การสนบัสนนุทางการเงินของโรงงานจะเป็นการท าสญัญา
ซือ้อ้อยลว่งหน้าจากเกษตรกรโดยที่เกษตรกรจะสามารถขอเงินกู้จากโรงงานน า้ตาลเพื่อน าไปใช้ในการลงทนุปลกูอ้อย  เมื่อถึงฤดเูก็บเก่ียว
ชาวไร่จะน าอ้อยมาสง่ให้แก่โรงงานและโรงงานจะหกัคา่อ้อยดงักลา่วจากเงินกู้ที่ได้ให้แก่เกษตรกรแตล่ะรายไป   

 

กลยทุธ์ที่ผา่นมาที่บริษัทใช้ในการจดัหาวตัถดุิบคือการท าให้ชาวไร่อ้อยที่สง่อ้อยให้กบัโรงงานได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวซึง่จะ
ท าให้ชาวไร่อ้อยมีแรงจูงใจที่จะปลกูอ้อยเพื่อป้อนโรงงานต่อไปและเป็นการเติบโตไปพร้อมกับโรงงาน  นโยบายหลกัของบริษัทที่ใช้โดย
เฉพาะที่ภาคอีสานคือ   “ชาวไร่ร ่ารวย โรงงานรุ่งโรจน์”  ซึง่เป็นนโยบายที่มุง่เน้นการสร้างและสง่เสริมอาชีพระยะยาวให้แก่ชาวไร่อ้อยและเป็น
ระบบที่ตดัตวักลางหรือ “หวัหน้าโควตา” ออกไปท าให้บริษัทสามารถรู้ถึงปัญหาของชาวไร่ได้โดยตรงและสามารถให้การช่วยเหลือชาวไร่ได้  
อีกทัง้บริษัทยงัให้การสนบัสนนุทางด้านเคร่ืองมือ วิชาการและปัจจยัการผลิตเช่นให้เงินกู้ เพื่อซือ้รถขนอ้อยแก่ชาวไร่รายย่อยการให้กากหม้อ
กรองแก่ชาวไร่เพื่อน าไปใช้เป็นปุ๋ ยส าหรับการปลกูอ้อยโดยไม่คิดมลูค่า การสง่ผู้ เช่ียวชาญทางด้านเกษตรมาให้ความรู้ในเร่ืองการปลกูอ้ อย 
การป้องกันและการก าจัดศตัรูพืช การกระท าดงักล่าวจัดเป็นกลยทุธ์ที่ท าให้บริษัทมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัชาวไร่และก่อให้เกิดการเติบโตไป
พร้อมๆกนัอยา่งเป็นระบบ 

 
นโยบายการผลติ 

บริษัทมุง่เน้นการผลติน า้ตาลทรายขาวและ ขาวบริสทุธ์ิให้ได้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถหาตลาดได้ เน่ืองจากสนิค้าดงักลา่วเป็นสนิค้า 
ที่มีราคาขายสงูและให้ผลตอบแทนก าไรมากกวา่  นอกจากนี ้ บริษัทยงัคงนโยบายการปรับปรุงและพฒันาประสทิธิภาพการผลติโดยการท่ี
บริษัทมีประสทิธิภาพการผลติที่ด ีสงูกวา่คา่เฉลีย่ของอตุสาหกรรม จะช่วยให้บริษัทมีต้นทนุตอ่หนว่ยลดลง  เพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนั  

ยอดขายและราคาขาย

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

หนว่ย บาทตอ่หนว่ย ลา้นบาท หนว่ย บาทตอ่หนว่ย ลา้นบาท หนว่ย บาทตอ่หนว่ย ลา้นบาท

น า้ตาล 687,046    17,362         11,928     875,841    14,939         13,084     923,267    14,008         12,933     

น า้ตาลภายในประเทศ 199,091    19,526         3,887       219,304    19,532         4,284       209,571    19,592         4,106       

น า้ตาลตา่งประเทศ 487,955    16,479         8,041       656,537    13,405         8,801       713,697    12,368         8,827       

% ปรมิาณขายน า้ตาลในประเทศ/ปรมิาณขายน า้ตาลรวม29% 25% 23%

2560 2559 2558
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นโยบายการตลาด 

เนื่องจากราคาขายน า้ตาลในประเทศที่มีการควบคมุโดยภาครัฐบริษัทจึงมุง่เน้นการขายตรงให้กบัภาคอตุสาหกรรมโดยบริษัทให้
ความส าคญักบัคณุภาพของสนิค้าและ การสง่มอบที่ตรงเวลา   โดยลกูค้าสว่นใหญ่เป็นผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มและขนมหวาน
เป็นหลกั   

นอกเหนือจากการกลยทุธ์การมุง่เน้นการขายให้กบัภาคอตุสาหกรรมแล้ว บริษัทเองยงัให้ความส าคญักบัการขายน า้ตาลให้กบั
ผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ผลติผลติภณัฑ์อาหารเพื่อการสง่ออก (re-exporter) เนื่องจากการขายน า้ตาลให้กลุม่ผู้ผลติดงักลา่วบริษัทจะสามารถ
ขายน า้ตาลในสว่นของ โควตา ค. ได้ โดยสามารถขายได้โดยมีผลตอบแทนที่ดีกวา่การขายสง่ออกทัว่ๆไปเนื่องจากต้นทนุคา่ขนสง่ทีถ่กูกวา่ 

 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมที่ส าคญัของกระบวนการผลติน า้ตาลทรายจะเกิดจากน า้เสยีที่ใช้ในกระบวนการผลิต และฝุ่ นขีเ้ถ้าที่เกิดจาก
การเผาไหม้ของหม้อไอน า้  ซึ่งบริษัทได้ค านึงถึงและหามาตรการป้องกนั ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงอตุสาหกรรม  

 
น า้ตาล : งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมม่ี – 
 
ผลิตภณัฑ์หลกั : เอทานอล 
 
เอทานอล : ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือช่ือเดิม บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล โดยปัจจุบนันี ้จ าหน่ายให้กบับริษัทน า้มนั เพื่อใช้ผสมในน า้มนั
เชือ้เพลงิในสดัสว่นร้อยละ 10, 20 หรือ 85 ที่เรียกโดยทัว่ไปวา่ น า้มนัแก๊สโซฮอล์  

 
เอทานอล : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 

การตลาดและภาวะอตุสาหกรรมในตลาดในประเทศ 

 ตัง้แตไ่ตรมาสแรกของ ปี พ.ศ. 2556 การบริโภคเอทานอลตอ่วนั ปรับตวัสงูขึน้เนื่องจากทางรัฐบาลยกเลกิการใช้น า้มนัเบนซิน ออก
เทน 91 ธรรมดาเป็นน า้มนัแก็สโซฮอล์ ออกเทน 91 ทัง้หมด ตารางที่ 2.4 แสดงโครงสร้างราคาจ าหนา่ยน า้มนัแก็สโซฮอล์ และการสง่เสริมการ
ใช้น า้มนัแก็สโซฮอล์ในรูปของพลงังานทดแทนผา่นกองทนุน า้มนั ท าให้ตลาดเอทานอลมกีารเตบิโตโดยตลอด ซึง่ปัจจบุนัมีการใช้เอทานอล
ผสมในน า้มนัเชือ้เพลงิเฉลีย่มากกวา่ 4 ล้านลติรตอ่วนั ตามแผนภาพที่ 2.5 แสดงปริมาณการใช้เอทานอลทีใ่ช้ผสมกบัน า้มนัเชือ้เพลงิในรูป
ของน า้มนัแก็สโซฮอล์ 
 
ตารางที่  2.4: โครงสร้างราคาจ าหน่ายน ้ามันแก๊สโซฮอล์ 



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

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 17 
 

 
ที่มา: ส านกังานพลงังาน และแผนพลงังาน, กระทรวงพลงังาน 
 
 
แผนภาพที่  2.5: ปริมาณการใช้เอทานอลที่ใช้ผสมกับน ้ามันเชื้อเพลิงในรูปของน ้ามันแก๊สโซฮอล์ 
 

 
ที่มา: กรมธุรกิจพลงังาน, กระทรวงพลงังาน 
 
การตลาดและภาวะอตุสาหกรรมในตลาดตา่งประเทศ 

ส าหรับตลาดและภาวะอตุสาหกรรมของเอทานอลในต่างประเทศนัน้ผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของโลกคือประเทศบราซิล   เอทาน
อลสว่นใหญ่ผลิตจากอ้อย   สว่นหนึ่งจะถกูน าไปใช้ผสมกบัน า้มนัเชือ้เพลิงในสดัสว่นร้อยละ 20 - 25 อีกสว่นหนึ่งจะถกูน าไปใช้เป็นน า้มนั
เชือ้เพลิงในสดัส่วนร้อยละ 100 ส าหรับรถยนต์ที่ออกแบบให้สามารถใช้งานได้นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ จะมาจากการส่งเสริมให้มีใช้
รถยนต์ที่สามารถใช้เอทานอลร้อยละ 100 ให้มีมากขึน้ การควบคมุปริมาณการผลติ และปริมาณความต้องการ ผ่านการปรับเพิ่ม /ลดสดัสว่น 
ในการผสมกบัน า้มนัเชือ้เพลงิ    ปัจจบุนัประเทศบราซิลถือได้วา่เป็นผู้สง่ออกรายใหญ่ของโลก 
 

PRICE STRUCTURE OF PETROLEUM IN BANGKOK, December 15, 2017

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

REFIN FUND(1) FUND SALE+VAT MARGIN 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  
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สภาวะการแขง่ขนั และคูแ่ขง่ขนั 
ในปี 2560 ราคาเอทานอลในประเทศปรับตวัเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา เนื่องจากปริมาณการบริโภคที่สงูขึน้ตอ่เนื่องทกุปี สง่ผลให้

ภาพรวมทัง้ปีปริมาณเอทานอลคอ่นข้างตงึตวัเมื่อเทียบกบัความต้องการ และไม่มีสต็อกเพียงพอ และในปี 2561 คาดการณ์ว่าราคาขายโดย
เฉลี่ยจะลดลงแต่ไม่มาก เนื่องจากต้นทุนของผู้ผลิตเอทานอลจากมนัส าปะหลงัมีแน้วโน้มปรับตวัสงูขึน้ ซึ่งเป็นผู้ผลิตส่วนที่ช่วยเติมเต็ม
ปริมาณให้เพียงพอตอ่การบริโภค  

 
ตารางที่ 2.6: ยอดขาย และราคาขายเฉลี่ย ของเอทานอล ใน 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 

 
เอทานอล : การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
 
นโยบายการจดัหาวตัถดุิบ 

โรงงานเอทานอลของบริษัท ปัจจบุนั ซือ้วตัถดุิบ คือ กากน า้ตาล จาก โรงงานน า้ตาลในกลุม่บริษัทในราคาตลาด โดยท าสญัญา
ลว่งหน้าทัง้ปี   ในกรณีที่โรงงานน า้ตาลในกลุม่บริษัทมีกากน า้ตาลไมเ่พียงพอ  ทางโรงงานเอทานอลจะซือ้กากน า้ตาลจากโรงงานน า้ตาลใน
บริเวณใกล้เคยีงนอกจากนีเ้พื่อให้เกิดความคลอ่งตวัในเร่ืองวตัถดุิบบริษัทได้ลงทนุในสว่นท่ีสามารถใช้แป้ง และผลติภณัฑ์ตอ่เนื่องจากมนั
ส าปะหลงัได้ เป็นวตัถดุิบในการผลติเอทานอล ซึง่จะชว่ยให้สามารถจดัหาวตัถดุิบรองรับการผลติ รวมถงึชว่ยการบริหารต้นทนุผลติเอทานอล
ได้   และในกรณีที่ราคาน า้ตาลตลาดโลกตกต า่   บริษัทสามารถทีจ่ะใช้น า้อ้อยทีม่าจากการหีบอ้อยของโรงงานน า้ตาลมาเป็นวตัถดุิบ 

 
นโยบายการผลติ 

บริษัทมุง่เน้นการบริหารต้นทนุการผลิตให้ต ่าที่สดุ  ผ่านการผลิตให้มี Economics of Scale การสร้างความคลอ่งตวัในการเลือกใช้
วตัถุดิบที่มีราคาถูก   การลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ เช่น การลดค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน า้เสียโดยการน าไปท าปุ๋ ยอินทรีย์แทน การใช้
ทรัพยากรร่วมกนั เช่น ทรัพยากรด้านบคุลากรร่วมกบัโรงงานน า้ตาล การซือ้พลงังานจากโรงไฟฟ้าของบริษัท ท าให้ไมต้่องเสยีคา่ใช้จ่ายในการ
ลงทนุ การเช่าถงัเก็บโมลาส ช่วยลดเงินลงทนุในถงัเก็บ การซือ้กากน า้ตาลที่หน้าโรงงาน ซึง่จะประหยดัคา่ขนสง่กากน า้ตาล เป็นต้น ท าให้ทาง
บริษัทมีต้นทนุการผลติที่ต ่ากวา่ 

นอกจากนีใ้นการท่ีบริษัทมีวตัถดุิบ กากน า้ตาลเป็นของตนเอง  ท าให้สามารถควบคมุคณุภาพของกากน า้ตาลให้เหมาะสมต่อการ
ผลิตเอทานอลได้   ผ่านการลดปริมาณสิ่งเจือปนต่าง ๆ และการควบคุมอุณหภูมิของถังเก็บกากน า้ตาลให้เหมาะสม  ท าให้บริษัทมี
ประสทิธิภาพการผลติคอ่นข้างสงู 

 
นโยบายการตลาด 

เอทานอล เป็นสนิค้าอตุสาหกรรม คือเป็นวตัถดุิบ ส าหรับบริษัทน า้มนั ไปผสมในน า้มนัเชือ้เพลงิตอ่  ดงันัน้ สิง่ที่ลกูค้าต้องการ ก็คือ
เร่ืองคณุภาพสนิค้าต้องสม ่าเสมอ ตรงตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ การท่ีสามารถจ าหนา่ยได้สม ่าเสมอทกุเดือน ทางบริษัทได้ค านงึถึงสิง่เหลา่นี ้

ยอดขาย (ลติร)

ราคาขายเฉลีย่ (บาทตอ่ลติร)

2560

83,636,715

24.98

2558

97,116,975

25.71

2559

85,443,140

23.56
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มาโดยตลอด  จะเห็นได้จาก การมีระบบควบคมุคณุภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน   การเก็บเอทานอลสว่นหนึง่ไว้ในถงัเก็บ เพื่อรอจ าหนา่ย
ในช่วงที่บริษัทหยดุผลติ เพื่อซอ่มแซม และบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรประจ าปี  เป็นต้น 

 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคญัของกระบวนการผลิตเอทานอลจะเกิดจากน า้เสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทน าน า้เสียของ
บริษัทไปผสมกบักากหม้อกรองน าผา่นกระบวนการผลติ เพื่อผลติปุ๋ ยอินทรีย์ กลบัมาจ าหนา่ยให้แก่เกษตรกร 
 
เอทานอล : งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

- ไมม่ี - 

 
ผลิตภณัฑ์หลกั : ไฟฟ้าและไอน า้ 
 
ไฟฟ้าและไอน า้ : ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

โครงการนีอ้ยูภ่ายใต้ บริษัท โรงไฟฟ้าน า้ตาลขอนแก่น จ ากดั โดยจ าหน่ายไฟฟ้า พร้อมกบัไอน า้ให้โรงงานน า้ตาล และโรงงานอื่นๆ
ในกลุ่ม และมีไฟฟ้าที่เกินความต้องการของกลุ่ม สามารถจ าหน่ายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ ปัจจุบนับริษัทมี
สาขารวม 3 สาขา โดยสาขาที่หนึ่งตัง้อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน า้ตาลขอนแก่น อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น มีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 65MW  โดย
จ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ านวน 20 MW สาขาที่สองตัง้อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย อ.บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี 
(โครงการพลงังานทดแทนบ่อพลอย) มีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 90 MW โดยจ าหน่ายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ านวน 30 MW และสาขาที่สาม
ตัง้อยูใ่กล้เคียงกบัโรงงานน า้ตาลขอนแก่น อ.วงัสะพงุ จ.เลย มีก าลงัการผลติไฟฟ้า 40 MW  
 
ไฟฟ้าและไอน า้ : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 
 เนื่องจากธุรกิจนีเ้ป็นการจา่ยไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติและการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  ดงันัน้จึงมีผู้ รับซือ้ที่
แนน่อน  จึงไมม่ีการแขง่ขนักนัทางการตลาด   สว่นไฟฟ้าอีกสว่นหนึง่และไอน า้ ทางบริษัทได้ขายให้แก่บริษัทในเครือ เพื่อใช้ส าหรับผลติเอทา
นอลและน า้ตาล   โดย 100% จะเป็นการจ าหนา่ยภายในประเทศ 
 
ตารางที่ 2.7: ยอดขาย และราคาขายเฉลี่ย ของไฟฟ้า ใน 3 ปีย้อนหลัง 

 

 
 

 
ไฟฟ้าและไอน า้ : การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
 
นโยบายการจดัหาวตัถดุิบ 

การจดัหาวตัถดุิบถือได้วา่เป็นสว่นส าคญัในการประกอบธุรกิจไฟฟ้า  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงงานไฟฟ้าของบริษัทที่ใช้เชื อ้เพลิงหลกัคือ
กากอ้อย   โดยในแตล่ะปี ปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษัทจะไม่แน่นอน ดงันัน้ในปีที่มีอ้อยเข้าหีบในปริมาณน้อย ก็จะสง่ผลกระทบต่อปริมาณ

ยอดขาย (MW-hour)

ราคาขายเฉลีย่ (THB/MW-hour)

2560

268,893

2,795

2558

300,292

3,368

2559

275,456

2,935
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เชือ้เพลงิที่จะใช้ในโรงไฟฟ้าได้   อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการจดัซือ้เชือ้เพลิงชีวมวลจากภายนอกมารอง รับ  เช่น 
จดัซือ้กากอ้อยจากโรงงานน า้ตาลข้างเคียง  เป็นต้น 
 
นโยบายการผลติ 

 (1)   การมุง่เน้นการบริหารต้นทนุการผลติ 
บริษัทมุง่เน้นการบริหารต้นทนุการผลติให้ต ่าที่สดุ  โดยต้นทนุของการผลติกระแสไฟฟ้าและไอน า้ สว่นใหญ่จะเป็นต้นทนุเชือ้เพลงิ และ

คา่เสือ่มราคา  ดงันัน้การใช้เชือ้เพลิงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  นอกจากนี ้การผลิตให้มี Economics of Scale ก็จะเป็นการช่วย
ลดคา่ใช้จ่ายคงที่ตอ่หนว่ยลงมา   

 
(2)   การปรับปรุงและพฒันาประสทิธิภาพการผลติ 
ในการท่ีบริษัทมีเชือ้เพลงิคือ กากอ้อยเป็นของตนเอง  ดงันัน้การควบคมุคณุภาพของเชือ้เพลิงให้เหมาะสม เพื่อเกิดประสิทธิภาพการ

ใช้เชือ้เพลงิให้ดีที่สดุ  เช่น การควบคมุความชืน้ของกากอ้อย ผ่านระบบ Bagasse Dryer หรือการสร้างหลงัคาขึน้ปกคลมุเพื่อบงัฝน เป็นต้น 
 
นโยบายการตลาด 

เนื่องจากการขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ เป็นไปตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว  โดยมีสตูรการค านวณราคาที่ตายตวั ตาม
ราคาก๊าซธรรมชาติ และอตัราแลกเปลีย่น  ดงันัน้บริษัทจึงมีผู้ซือ้ที่แนน่อน  แตอ่ยา่งไรก็ตามการจ าหนา่ยไฟฟ้าในช่วงเวลาที่การไฟฟ้ามีความ
ต้องการสงู  ก็จะท าให้บริษัทได้รับราคาขายต่อหน่วยที่สงูขึน้ สว่นราคาขายที่บริษัทขายให้บริษัทในเครือ  บริษัทจะก าหนดราคาให้เท่ากั บ
ราคาขายที่บริษัทขายให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ 

 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

โครงการดงักลา่วได้ผา่นการศกึษาผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม (EIA) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ส าหรับโรงงานท่ีขอนแก่นได้รับการขีน้ทะเบียน
กบัCDM Executive Board เพื่อรับการสนบัสนนุให้เป็นโครงการ CDM (ตามอนสุญัญาเกียวโต โปโตรคอล) ซึง่จะมีสทิธิในการขาย Carbon 
Credit ได้ หากได้รับการรับรองการตรวจนบัจ านวน Carbon ที่ลดได้จาก UNFCCC 
 
ไฟฟ้า และไอน า้:งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
 
- ไมม่ี - 
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3. ปัจจัยความเส่ียง  
 
 ปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบตอ่ผลตอบแทนจากการลงทนุของผู้ลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั
สามารถสรุปได้ดงันี ้
 

ความเสี่ยงจากการจดัหาวตัถุดิบ – อ้อย 
บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) เป็นอตุสาหกรรมที่ผลติน า้ตาลทรายเป็นหลกัซึง่ใช้อ้อยเป็นวตัถดุิบหลกันอกจากนีบ้ริษัทยงั

มีการลงทุนในโครงการต่อยอดอื่น ๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้และของเสียที่ได้จากกระบวนการผลิตน า้ตาลมาเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้าง
มลูคา่เพิ่ม ดงันัน้ผลประกอบการบริษัทจะพึง่พิงตอ่ปริมาณอ้อยซึง่เป็นวตัถดุิบต้นทางเป็นส าคญั   

ความผันผวนของปริมาณอ้อยจะเกิดจากสาเหตุหลกั 2 ประการคือ (1) ปริมาณพืน้ที่ในการเพาะปลูกอ้อย (จ านวนไร่) ที่
เปลีย่นแปลงไปซึง่อาจจะเกิดจากการท่ีเกษตรกรเปลีย่นไปเพาะปลกูพืชไร่อื่นที่ให้ผลตอบแทนสงูกวา่ รวมถึงเกิดจากนโยบายการสง่เสริมของ
ภาครัฐ (2) ผลผลิตอ้อยต่อพืน้ที่เพาะปลกู (ตนัอ้อยต่อไร่) ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสว่นใหญ่เกิดจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น ภยัแล้ง 
และน า้ทว่ม อนัเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากปริมาณอ้อยลดลงท าให้บริษัทมีปริมาณการผลิตที่ลดลง  ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉพาะในสว่นของต้นทนุ
คงที่ตอ่หนว่ยสงูขึน้  ก าไรตอ่หนว่ยลดลง และสดุท้ายสง่ผลให้ก าไรของบริษัทลดลง  ยิ่งไปกว่านัน้ในปีที่มีปริมาณอ้อยต ่า จะเกิดภาวะในการ
แยง่ซือ้อ้อยจากโรงงานน า้ตาลบริเวณใกล้เคียงมากขึน้เพื่อรักษาสดัสว่นปริมาณอ้อยเข้าหีบไว้โรงงานน า้ตาลจ าเป็นต้องต่อสู้ โดยการจ่ายเงิน
เพิ่มจากคา่อ้อยที่ค านวณตามระบบแบง่ปันผลประโยชน์ให้ไปอีก  ซึง่ท าให้บริษัทมีภาระคา่ใช้จ่ายในต้นทนุวตัถดุิบสงูขึน้      

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้สง่ออกน า้ตาลเป็นอนัดบัต้นของโลก  และเป็นผู้ส่งออกน า้ตาลหลกัที่จ าหน่ายให้กับ
ภมูิภาคเอเชีย การที่ประเทศไทยมีปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ลดน้อยลง  ท าให้มีน า้ตาลที่สามารถสง่ออกได้ลดน้อยลง  สง่ผลต่อการปรับตวัของ
ราคาขายน า้ตาลตา่งประเทศสงูขึน้   ซึง่การปรับเพิ่มขึน้ของราคาน า้ตาลต่างประเทศ เป็นสว่นหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบจากปริมาณอ้อย
เข้าหีบที่ลดลงได้และภาระต้นทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้ได้ นอกจากนีบ้ริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างความมัน่คงที่ยัง่ยืนของวตัถดุิบอ้อย  
บริษัทได้ให้ความช่วยเหลอืแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของเงินกู้ ในการลงทนุเพาะปลกู  การสนบัสนนุในสว่นของวตัถดุิบในการ
เพาะปลกู  การท าระบบชลประทาน การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลติและประสทิธิภาพการผลติ  การลดบทบาทของพอ่ค้าคนกลางซือ้
ขายอ้อย   ซึง่ความช่วยเหลอืทัง้หมดมีเป้าหมายเพื่อสร้างฐานะให้ชาวไร่มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้   
 
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน า้ตาลตลาดโลก 

 ในการซือ้ขายน า้ตาลในตลาดโลกนัน้ น า้ตาลจดัได้ว่าเป็นสินค้าหนึ่งที่มีความผนัผวนทางด้านราคาสงูเมื่อเทียบกบัสินค้าเกษตร
อื่นๆ โดยราคาน า้ตาลตลาดโลกจะขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น อปุสงค์ อปุทานของประเทศผู้ผลิต ผู้บริโภค   ผู้สง่ออก และผู้น าเข้า  การ
เก็งก าไรจากนกัเก็งก าไร  รวมถึงสภาพภมูิอากาศที่เอือ้อ านวยกบัการเพาะปลกูในแต่ละประเทศ  นโยบายการสง่เสริม การแทรกแซง การ
สง่ออก การน าเข้าของอตุสาหกรรมน า้ตาลและภาครัฐ โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศที่พฒันาแล้ว  อีกทัง้ในปัจจุบนัราคาน า้ตาลยงัมีสว่นหนึ่งที่
สมัพนัธ์กบัราคาน า้มนัเชือ้เพลงิด้วย เนื่องจากอ้อยและกากน า้ตาล สามารถน าไปผลติเป็นแอลกอฮอล์หรือที่เรียกว่า“เอทานอล” ส าหรับผสม
กบัน า้มนัเพื่อใช้เป็นเชือ้เพลงิในรถยนต์ได้ ด้วยปัจจยัดงักลา่ว สง่ผลให้ราคาซือ้ขายน า้ตาลในตลาดโลกคอ่นข้างผนัผวนสงู  
  โดยทัว่ไปโรงงานน า้ตาลในประเทศไทยมีภาระผกูพนัในการจ าหนา่ยน า้ตาลให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศก่อน  สว่น
น า้ตาลที่เหลือนัน้โรงงานจึงจะสามารถน าไปขายสง่ออกได้  โดยแต่ละปีส านกัอ้อยและน า้ตาลทรายจะประมาณการปริมาณความต้องการ
บริโภคภายในประเทศ ที่เรียกวา่ โควตา ก และจะจดัสรรโควตาดงักลา่วให้แก่โรงงานน า้ตาลแต่ละแห่งตามสดัสว่นของปริมาณน า้ตาลที่ผลิต
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ได้  ส่งผลให้สดัส่วนของน า้ตาลภายในประเทศ และน า้ตาลส่งออกของแต่ละโรงงานจะค่อนข้างใกล้เคียงกัน  ซึ่งจะอยู่ระหว่าง 20:80ถึง 
30:70ขึน้อยูก่บัปริมาณอ้อยเข้าหีบทัว่ทัง้ประเทศ ดงันัน้ยอดขายของธุรกิจน า้ตาลจะมีความผนัผวนตามราคาน า้ตาลตลาดโลกอยู่ประมาณ 
70 – 80% อย่างไรก็ตามในแง่ของต้นทุนการผลิตน า้ตาล ค่าอ้อยซึ่งเป็นต้นทุนหลกัจะเป็นไปตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30นัน้
หมายความวา่ในกรณีที่ราคาน า้ตาลปรับตวัลดลง 100 บาทชาวไร่จะได้รับผลกระทบตอ่คา่อ้อยที่ปรับตวัลดลงร้อยละ 70สว่นโรงงานจะได้รับ
ผลกระทบร้อยละ 30 

สบืเนื่องจากในช่วง 3-4 ปีที่ผา่นมา ราคาน า้ตาลตลาดโลกมีความผนัผวนมากโดยมีการปรับราคาจาก 15 เซ็นต์ต่อปอนด์  ขึน้ไป
สงูสดุที่ 32เซ็นต์ตอ่ปอนด์ และมีการปรับระดบัลงมาที่25,20,15 เซ็นต์ตอ่ปอนด์ และลงมาต ่าสดุช่วงกลางปี 2560อยูท่ี่ 12-13 เซ็นต์ต่อปอนด์ 
ณ ปัจจุบนัราคาได้ตีกลบัมาอยู่ที่ประมาณ 13-15 เซ็นต์ต่อปอนด์การที่ราคาผนัผวนค่อนข้างรุนแรงเช่นนี ้ถ้าบริษัทไม่สามารถก าหนดราคา
ขายให้ได้อย่างน้อยเท่ากับระดบัราคาที่ใช้ส าหรับก าหนดราคาอ้อยได้ จะส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อผลการด าเนินงานของบริษัทได้  
ดงันัน้เพื่อเป็นการป้องกนัความเสีย่งจากการผนัผวนของน า้ตาลตลาดโลก บริษัทได้มีการป้องกนัความเสีย่งจากการท าสญัญาซือ้ขายน า้ตาล
ลว่งหน้าผา่นสถาบนัการเงิน  ซึ่งการป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วจะท าให้บริษัทสามารถคงรักษาความสามารถในการท าก าไรไม่ให้ขึน้อยู่กบั
ความเสี่ยงจากการผนัผวนของราคาตลาดโลกมากเกินไป  อย่างไรก็ตามการป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วอาจสง่ผลต่อการบนัทึกบญัชีก าไร 
ขาดทนุ นอกจากนีบ้ริษัทอาจมีความเสีย่งเร่ืองปริมาณการท าสญัญาซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้ามากกว่าปริมาณน า้ตาลจริงที่สามารถส่งออกได้ 
สง่ผลให้เกิดภาวะขายเกิน(Oversold) ซึง่อาจก่อให้เกิดผลขาดทนุขึน้ได้   
  แตอ่ยา่งไรก็ตาม เมื่อก่อนผลประกอบการของบริษัทพึง่พิงเฉพาะธุรกิจน า้ตาลและกากน า้ตาลเทา่นัน้ ความเสีย่งจากความผนัผวน
ของราคาน า้ตาลตลาดโลกจงึสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทคอ่นข้างมาก แตใ่นปัจจบุนับริษัทมีโครงการลงทนุตอ่ยอด อาทิเช่น 
โครงการโรงงานผลติเอทานอล โครงการโรงงานผลติปุ๋ ยอินทรีย์และโครงการโรงงานผลติกระแสไฟฟ้า ดงันัน้ ผลประกอบการของบริษัทจงึ
พึง่พิงกบัราคาน า้ตาลตลาดโลกน้อยลง ผลกระทบของความผนัผวนของราคาน า้ตาลตลาดโลกจึงน้อยลงเช่นกนั 
 
 ความเสี่ยงเร่ืองนโยบายภาครัฐ 

อตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลในประเทศไทยถกูควบคมุและก ากบัดแูลโดยคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลภายใต้พระราชบญัญัติ
อ้อยและน า้ตาลทราย พ.ศ. 2527ซึ่งมีสาระส าคญัของการควบคุม ในการก าหนดการจัดสรรช่องทางการจ าหน่ายน า้ตาลออกเป็นระบบ
โควตา (โควตา ก ส าหรับน า้ตาลภายในประเทศ และโควตา ข และ ค ส าหรับน า้ตาลขายต่างประเทศ)  ควบคมุราคาจ าหน่ายน า้ตาลทราย
ภายในประเทศ  การจดัสรรสว่นแบง่รายได้ของระบบระหวา่งโรงงานน า้ตาลและเกษตรกรชาวไร่อ้อยภายใต้ระบบแบง่ปันผลประโยชน์ 70:30
และการควบคมุการเข้ามาท าธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม ่เป็นต้น จะเห็นได้วา่นโยบาย กฎระเบียบตา่ง ๆ ที่ออกโดยคณะกรรมการอ้อย
และน า้ตาลทราย ล้วนมีผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลิต และผลประกอบการของบริษัท เช่น ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30จะเป็นที่มาของ
การค านวณราคาอ้อยที่โรงงานน า้ตาลจะต้องจ่ายให้กบัชาวไร่ กรณีนโยบายการปรับราคาขายน า้ตาลภายในประเทศ หรือกรณีนโยบายการ
เปิดเสรีของธุรกิจน า้ตาล 

นอกจากนีน้โยบายของภาครัฐในภาพรวม ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท  เช่น นโยบายการสนบัสนุนพลงังานทดแทน เอ
ทานอล สง่ผลต่อปริมาณการขายเอทานอลภายในประเทศ หรือนโยบายการสง่เสริมการปลกูต้นปาล์ม หรือการประกนัราคามนัส าปะหลงั  
จะสง่ผลในแง่ลบตอ่บริษัท  เนื่องจากพืน้ที่เพาะปลกูอ้อยลดน้อยลง เพราะเกษตรกรชาวไร่หนัไปเพาะปลกูพืชที่ให้ผลตอบแทนสงูกว่า เป็น
ต้นรวมทัง้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา รัฐบาลบราซิลได้ยื่นค าร้องต่อองค์การการค้าโลก ( WTO) กล่าวหาว่า รัฐบาลไทยมี
มาตรการอดุหนุนให้กบัอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลจนสง่ผลกระทบต่ออตุสาหกรรมน า้ตาลของบราซิล ลา่สดุรัฐบาลไทยอยู่ระหว่างการ
เจรจาและท าความเข้าใจกบัรัฐบาลบราซิลเก่ียวกบัมาตรการแก้ไขการอดุหนนุ สว่นการปรับโครงสร้างอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทัง้ระบบ 
ทางรัฐบาลไทยมีนโยบายเร่งดว่นให้กระทรวงอตุสาหกรรมเร่งเดนิหน้าปรับโครงสร้างอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทราย โดยกรอบส าคญั คือ 



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

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 23 
 

การปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยฯ แต่ด้วยข้อจ ากดัเวลาที่ต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปี กระทรวงอตุสาหกรรมจึงเลือกปรับโครงสร้างประเด็นที่ส าคญั
อยา่งราคาน า้ตาลและโควต้าน า้ตาลทรายก่อน มีผลบงัคบัใช้ปลายปี 2560 เพื่อใช้กบัฤดกูารผลิต 2560/2561 โดยแนวทางนีจ้ะเป็นข้อมลู
ชีแ้จงต่อองค์การการค้าโลก ( WTO) และในวนัที่ 16 กันยายน 2560 รัฐบาลไทย มีการปรับเปลี่ยนมาตรการจัดเก็บภาษีเคร่ืองดื่มตาม
ปริมาณความหวานโดยกรมสรรพสามิต สิง่ที่อาจจะเกิดขึน้หลงัใช้มาตรการการเพิ่มภาษีความหวานในเคร่ืองดื่มคือ ผู้ประกอบบางราย อาจ
ท าการปรับเปลีย่นสตูรใหม ่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ ขณะที่ผู้ผลติบางรายอาจหนัไปใช้สารความหวานทดแทนน า้ตาล สว่นผู้บริโภคอาจ
ลดปริมาณบริโภคเคร่ืองดื่มที่มีน า้ตาลสงูได้และจะหนัไปบริโภคของหวานประเภทอื่นๆทดแทน  

อยา่งไรก็ดี กฎระเบียบและแนวทางปฏิบตัิตามโครงสร้างอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทรายใหมน่ี ้ยงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการจึงยงัไม่
มีความชดัเจน ทัง้นี ้บริษัทจะได้ติดตามความเสีย่งนีอ้ยา่งใกล้ชิดและจะก าหนดแผนงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

 
 ความเสี่ยงจากการเกิดหนีเ้สียจากระบบการให้สนิเชื่อชาวไร่อ้อย (เงนิเกี๊ยว) 

ในการประกอบกิจการโรงงานน า้ตาลจะมีการปลอ่ยเงินกู้  หรือเงินสนบัสนนุอื่นๆ ให้กบัชาวไร่เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการ
เพาะปลกูอ้อย หรือที่เรียกว่า “การเก๊ียวอ้อย” ซึ่งเป็นเสมือนกบัการจองอ้อยส าหรับเข้าหีบในโรงงาน  ภายหลงัจากที่อ้อยโตขึน้พร้อมตดั จะ
เป็นช่วงเดียวกบัช่วงโรงงานน า้ตาลเร่ิมเปิดหีบอ้อย เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะตดัอ้อยและสง่อ้อยให้กบัโรงงานและรับเงินค่าอ้อย โดยมีการหกั
เงินกู้ยืมหรือเงินสนบัสนนุอื่นๆออก  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเก๊ียวอ้อยคือ ชาวไร่ไม่สามารถสง่อ้อยหรือจ่ายช าระเงินสง่เสริม(เงินเก๊ียว)คืน
ตามระยะเวลาที่ก าหนดซึง่อาจมีสาเหตมุาจากภยัธรรมชาติ สภาพภมูิอากาศ หรือความแห้งแล้งที่ท าให้ผลผลติอ้อยลดน้อยลง หรือเกิดความ
เสยีหายจากโรคระบาด สง่ผลให้หนีท้ี่เกิดจากการเก๊ียวอ้อยกลายเป็นหนีเ้สยี จึงท าให้บริษัทต้องตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ค านงึถึงปัจจยัความเสีย่งดงักลา่วจึงได้มีการพฒันาระบบการเก๊ียวอ้อยให้มีประสทิธิภาพมากขึน้โดยน า
ระบบดาวเทียม(GPS)ในการตรวจสอบและส ารวจพืน้ท่ีปลกูอ้อยมาช่วยในการลดปัญหาการอ้างสทิธิความเป็นเจ้าของไร่อ้อยและยงัใช้
ส าหรับการวางแผนการจดัหาอ้อยอีกทัง้บริษัทมีมาตรการเพิ่มเตมิในการวิเคราะห์การให้สนิเช่ือโดยการร้องขอให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยน า
ทรัพย์สนิเข้ามาค า้ประกนัเงินเก๊ียวที่ได้รับไปสง่ผลให้ปัจจบุนัหนีเ้สยีของบริษัทคอ่นข้างต ่า และหนีเ้งินเก๊ียวสว่นใหญ่ของบริษัทมีทรัพย์สนิค า้
ประกนัอยู ่
 
 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศยงัคงสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั เนื่องจาก
บริษัทมีการสง่ออกน า้ตาลประมาณ ร้อยละ70-80 ของยอดขาย รวมถึงการน าเข้าเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศแต่
อยา่งไรก็ตามกลุม่บริษัทได้มีการบริหารจดัการความเสีย่งโดยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า(ForwardContract) หรือการ
บริหารอตัราแลกเปลีย่นแบบ NaturalHedge อีกทัง้จากการก าหนดราคาอ้อยผ่านระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30ท าให้บริษัทมีความเสี่ยง
จากอตัราแลกเปลีย่นน้อย เนื่องจากต้นทนุคา่อ้อยของบริษัทผนัผวนตามอตัราแลกเปลีย่นเช่นเดยีวกนั จึงท าให้รายได้และต้นทนุสว่นใหญ่ของ
บริษัทสมัพนัธ์ตามอตัราแลกเปลีย่นในทิศทางเดียวกนั นอกจากนีย้งัมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้
ด าเนินการได้ทนัตอ่สถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 

 

ความเสี่ยงที่อาจเกดิจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นไม่อนุมัติวาระที่เสนอ 
ตระกูลชินธรรมมิตร์และบริษัทของตระกูลชินธรรมมิตร์ได้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่า ร้อยละ 60ของจ านวนทุนเรียกช าระแล้ว

ทัง้หมด  ซึ่งสดัส่วนดงักลา่วท าให้กลุม่ตระกูลชินธรรมมิตร์ สามารถควบคมุเสียงของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการ
แต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น   ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท
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ก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ดงันัน้สามารถจัดการความเสี่ยงจากการที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะไม่เห็นชอบวาระที่
คณะกรรมการเสนอเพื่อพิจารณาได้ตามสมควรแล้ว 

อยา่งไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสของการบริหารจดัการและเพื่อให้มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้  บริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 7 ทา่นท่ีมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามกฎหมาย และมีคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ทา่น ปฏิบตัิหน้าที่
ตามทีก่ฎหมายและกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบก าหนด ดงันัน้จงึมีการถว่งดลุอ านาจในการบริหารจดัการในระดบัท่ีเหมาะสม 
นอกจากนี ้ บริษัทยงัจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีปฏิบตัิงานเป็นอิสระตามความเหมาะสมและขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มี
หน้าที่หลกัในการดแูลระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน     

 
 ความเสี่ยงจากโครงการลงทุนในประเทศลาวและกัมพูชา 

โครงการทัง้สองประเทศเป็นโครงการทีริ่เร่ิมธุรกิจน า้ตาลในตา่งประเทศของบริษัท ซึง่บริษัทได้รับพืน้ที่สมัปทานจากภาครัฐในการ
เพาะปลกูอ้อยและได้รับอนญุาตในการก่อสร้างโรงงานน า้ตาล อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากสภาพพืน้ดินที่ได้รับสมัปทานเสื่อมโทรม รวมถึง
ยงัคงมีปัญหาในการบริหารจดัการ เช่น การขาดเทคโนโลยีในการเพาะปลกูอ้อยในพืน้ที่ขนาดใหญ่ การขาดโครงสร้างพืน้ฐาน ได้แก่ ถนน 
ระบบขนสง่ รวมถึงขาดแคลนแรงงานและบคุลากรที่มีความสามารถ ซึ่งปัญหาดงักลา่วต้องใช้เวลาในการพฒันามากกว่าที่วางแผนไว้ จึง
สง่ผลให้ผลผลิตต่อพืน้ที่มีไม่มากพอที่จะถึงจุดคุ้มทนุ ท าให้ผลประกอบการในปี 2560 โครงการในประเทศกมัพูชายงัประสบภาวะขาดทุน 
ในขณะที่โครงการในสปป.ลาวเร่ิมมีก าไรจากการด าเนินงาน อย่างไรก็ตามบริษัทได้เล็งเห็นและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  มาโดยตลอด  ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาที่บริษัทเข้าไปลงทุน ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเพ าะปลูก การจัดการ การควบคุม
งบประมาณ มีการให้เงินกู้แก่ชาวไร่ คู่ค้า เพื่อขยายพืน้ที่การเพาะปลกู  การลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานเพิ่มเติม และการพฒันาสภาพดินที่
เสือ่มโทรมอยา่งตอ่เนื่อง จึงสง่ผลให้โครงการมีการพฒันาขึน้ตามล าดบั ซึง่แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ดีที่โครงการ จะเร่ิมสร้างผลตอบแทนจาก
การลงทนุในอนาคต  

นอกจากนี ้ สืบเนื่องจากเป็นโครงการลงทนุต่างประเทศ  โครงการจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมเก่ียวกับการเมืองปัญหาข้อพิพาทกับ
ชมุชน รวมถึงความไมช่ดัเจนเร่ืองกฏเกณฑ์ กฎระเบียบทางราชการของประเทศนัน้ ๆ ท่ีมีการแก้ไขและเปลีย่นแปลง แตอ่ยา่งไรก็ตามประเด็น
ดงักลา่วยงัคงเป็นเร่ืองที่บริษัทให้ความส าคญัและพร้อมที่จะบริหารจดัการหรือแก้ไขให้ถกูต้องและเหมาะสม 
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4. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
 
4.1  ทรัพย์สนิถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย 
 
 ณ  31 ตลุาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีทรัพย์สนิถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจดงันี ้
 

ประเภทและลกัษณะทรัพย์สิน 
เนือ้ท่ี 

โดยประมาณ 
ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มลูคา่สทุธิ 
ตามบญัชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนั 

1. ท่ีดนิและส่วนปรับปรุงที่ดิน (ไร่)         
  ท่ีดนิท่ีตัง้โรงงาน         
  - โรงงานน า้ตาลขอนแก่น      1,623.63  เป็นเจ้าของ           995.72    
  - โรงงานน า้ตาลท่ามะกา        239.13  เป็นเจ้าของ           611.20    
  - โรงงานน า้ตาลนิวกรุงไทย      1,547.34  เป็นเจ้าของ           571.93    
  - โรงงานน า้ตาลนิวกว้างสุ้นหลี        219.86  เป็นเจ้าของ             79.87    
  - โรงงานบจ.เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้          90.86  เป็นเจ้าของ             59.56    
  - โรงไฟฟ้าน า้ตาลขอนแก่น        420.15  เป็นเจ้าของ           175.87    
  - โรงงานบจ.เคเอสแอล แมททีเรียล ซพัพลายส์        673.45  เป็นเจ้าของ           217.43    
  ท่ีดนิปลูกอ้อย    10,330.11  เป็นเจ้าของ           938.45    
  ท่ีดนิส่วนส านกังาน -  เป็นเจ้าของ                  -      
  ท่ีดนิอ่ืน ๆ    99,045.48  เป็นเจ้าของ           714.93  

     รวมที่ดนิและส่วนปรับปรุง            4,364.96    

2. อาคาร โรงงาน และสิ่งปลกูสร้าง   เป็นเจ้าของ        4,617.22  
 3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์   เป็นเจ้าของ      12,925.50  
 4. ยานพาหนะและเคร่ืองกลทุน่แรง   เป็นเจ้าของ           674.58    

5. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน   เป็นเจ้าของ             40.72    
6. ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง   เป็นเจ้าของ        3,673.78    
รวมทัง้หมด          26,296.76    

 
4.2 ทรัพย์สนิที่ไม่มีตวัตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจ 

 
เคร่ืองหมายการค้า 

 
 เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทและบริษัทยอ่ย ท่ีจดทะเบียนกบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา มีดงัตอ่ไปนี  ้
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สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

               บริษัทยอ่ยในประเทศสองแหง่ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจ านวน 4 ฉบบั จากคณะกรรมการสง่เสริม            การลงทนุ 
โดยได้รับสทิธิประโยชน์ตามพระราชบญัญตัิสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 โดยสทิธิประโยชน์ ที่ได้รับรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ส าหรับก าไรส าหรับปีที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการสง่เสริม โดยมกี าหนด 8 ปี นบัตัง้แตว่นัทีเ่ร่ิมมรีายได้จากกิจการที่ได้รับการ
สง่เสริม ตามรายละเอยีด ดงันี ้

บัตรส่งเสริม 
เลขท่ี 

มาตราที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ลงวันที่ ประเภทกิจการที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรายได้ วันหมดอายุ 

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

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

การเกษตรรวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย 
6 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2562 

   - การผลิตปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย ์ 30 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2562 
   - การผลิตแก๊สชีวภาพ 29 ก.พ. 2555 31 ธ.ค. 2562 
2364(1)/2554* 25 26 28 31 34 35(1) 35(2) และ 35(3) 20 ก.ย. 2554 - การผลิตแก๊สชีวภาพ 28 ก.พ. 2556 28 ก.พ. 2564 
1432(2)/2552 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3)  

31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3) 
24 มิ.ย. 2552 - การผลิตไฟฟ้า ไอน ้ า และน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม 30 พ.ย. 2553 29 พ.ย. 2561 

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

15 มี.ค. 2556 - การผลิตไฟฟ้า ไอน ้ า และน ้ าเพื่ออุตสาหกรรม 21 ม.ค. 2557 20 ม.ค. 2565 

 

* บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1063(2)/2552 และ 2364(1)/2554 เป็นของบริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ากัด (มหาชน) ซึง่บริษัทสญูเสียอ านาจควบคมุในบริษัทย่อย
ดงักล่าวจากการควบรวมกิจการเม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 (ดหูมายเหตขุ้อ 4) 

        นอกจากนีต้ามบตัรสง่เสริมเลขที่ 2364(1)/2554, 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริษัทย่อยได้สิทธิในการลดหย่อน
ภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ มีก าหนดเวลา 5 ปีนบัจากวนัที่การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หมดอายุ และตามบตัร
ส่งเสริมทุกฉบบั บริษัทย่อยได้รับสิทธ์ิยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรที่ได้รับอนุมตัิ และผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ส าหรับเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับสง่เสริมตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 

บริษัทย่อยในต่างประเทศสามแห่ง ได้รับใบอนญุาตลงทนุต่างประเทศและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ใบอนญุาตล าดบัท่ี 1) และราชอาณาจกัรกมัพชูา (ใบอนญุาตล าดบัท่ี 2 ถึง 4) ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้  
1) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที่ 017-06/คลท ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปีนบัจากวนัที่มี

รายได้จากการขายน า้ตาลทราย จากนัน้ต้องเสียภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 20 เร่ิมมีรายได้วนัที่ 21 กรกฎาคม 2553 และหมดอายุ
วนัที่ 20 กรกฎาคม 2558 
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2) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที่ 4420/06 ก.ว.ก. ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ออกให้โดยหน่วยงาน Council for the 
Development of Cambodia บริษัทยอ่ยได้รับสทิธิพิเศษทางภาษีโดยได้รับยกเว้นภาษีในการน าเข้าเคร่ืองจกัรในการผลิตและ
วสัดใุนการก่อสร้าง 

3) ใบอนุญาตลงทุนต่างประเทศ เลขที่ 1641/09 ก.ว.ก. และ 1642/09 ก.ว.ก.  ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ออกให้โดยหน่วยงาน 
Council for the Development of Cambodia บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จ านวน 8 ปี และ 9 ปี 
ตามล าดบั ซึง่นบัรวมทัง้ Priority Period นบัจากเวลาที่บริษัทย่อยได้ด าเนินกิจการ (ปี 2549) 

4) ใบอนญุาตขอยกเว้นภาษีของพืชเกษตร - อตุสาหกรรม (อ้อย) เลขที่ 2299 ลงวนัที่ 12 เมษายน 2555 ออกให้โดยกระทรวงเศรษฐกิจ
และการคลงั ราชอาณาจกัรกมัพชูา โดยได้รับสิทธิให้คิดภาษีมลูค่าเพิ่มร้อยละ 0 ส าหรับการขายอ้อยที่ใช้ในการผลิตน า้ตาลทราย
เพื่อสง่ออก ใบอนญุาตนีม้ีก าหนด 1 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2559 และปัจจุบนักระทรวง
เศรษฐกิจและการคลงัราชอาณาจักรกัมพูชา มีประกาศเร่ืองการปฏิบตัิงานของภาษีมูลค่าเพิ่มในการจัดหาสินค้าเกษตรยงั
ไมไ่ด้ดดัแปลงให้ได้รับการยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ่มโดยประกาศในเดือนเมษายน 2559 

 

4.3 นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 บริษัทมีการลงทนุในบริษัทยอ่ยทัง้ทางตรงและทางอ้อมจ านวน 13 บริษัท และบริษัทร่วมจ านวน 1 บริษัท 
ได้แก่ 
 

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

12) บริษัท Wynn In Trading จ ากดั 
13) บริษัท ดบับลวิเอสพี โลจิสตกิส์ จ ากดั 

 
บริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผา่น Wynn In Trading Co., Ltd. 

  14) Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
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บริษัทร่วม  
1) บริษัท ไทยชกูาร์เทอร์มิเนิล้ จ ากดั (มหาชน)  

 
 โดยในจ านวนบริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงทัง้หมด บริษัทมีอ านาจควบคมุหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบียน  
 

 ส าหรับนโยบายการลงทนุและบริหารงานของบริษัทในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมนัน้ บริษัทจะพิจารณาลงทนุในบริษัทยอ่ยหรือบริษัท
ร่วมที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจน า้ตาลทราย ธุรกิจสารให้ความหวาน หรือกิจการอื่นที่สามารถเอือ้ประโยชน์รวมถึงให้ผลตอบแทนที่ดีกบัธุรกิจของ
บริษัทได้  โดยค านงึถึงความสามารถในการแขง่ขนั อตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมตามแตล่ะประเภทของธุรกิจนัน้ๆ รวมถึงพิจารณาขนาดเงิน
ลงทนุท่ีเหมาะสม สว่นการพิจารณาสดัสว่นในการร่วมลงทนุ บริษัทจะพิจารณาในหลายปัจจยั เช่น บริษัทจะค านงึถึงความช านาญของบริษัท
ในธุรกิจนัน้ๆ เป็นส าคญั หากบริษัทไมม่ีความช านาญก็จะร่วมลงทนุในสดัสว่นน้อย และให้ผู้ ร่วมทนุที่มีความช านาญลงทนุในอตัราที่สงูกว่ า 
เป็นต้น หากบริษัทร่วมลงทนุในสดัสว่นท่ีมีนยัส าคญั บริษัทจะเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารงานในรูปแบบของกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัท  ทัง้นีก้ารเข้าลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดๆ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และการลงทุน
จะต้องไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกบับริษัท 
 

ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีไมใ่ช่การเงิน เช่น สว่นแบง่ทางการตลาด ระดบัความพงึพอใจของลกูค้า 
บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (น า้ตาล) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 ซึง่บริษัทฯ จะต้องมี

การท าแบบส ารวจประเมินความพงึพอใจชองลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ โดยในแตล่ะปีจะมกีารสง่แบบประเมินให้ลกูค้ากรอกคะแนนความ
พงึพอใจ ซึง่หวัข้อหลกัๆในการประเมินมี ด้านคณุภาพสนิค้า การบริการก่อนและหลงัการขาย และด้านอื่นๆ เพื่อท่ีจะได้น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะของลกูค้ามาปรับปรุงเพื่อให้เป็นท่ีพอใจกบัลกูค้า ซึง่เป้าหมายที่บริษัทฯ ตัง้ไว้ต้องมีคา่เฉลีย่ไมต่ ่ากวา่ 94 คะแนน ของผลการ
ประเมิน  โดยผลการประเมิน ย้อนหลงั 3 ปี ตามรายละเอียดด้านลา่ง 
 
ผลการประเมินเฉลีย่ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ในประเทศ 94.60 96.51 98.26  
ตา่งประเทศ 95.60 95.21 96.71  
  

ในเร่ืองของสว่นแบง่การตลาด บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (น า้ตาล)ได้ท าการหีบอ้อยและผลติน า้ตาล
โดยมีสว่นแบง่การตลาดตามรายละเอียดด้านลา่ง 
 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปริมาณน า้ตาลที่ผลติได้ 903,046 เมตริกตนั 774,046 เมตริกตนั 713,259 เมตริกตนั 
% MarketShare 8% 8% 8% 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
  
 ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ยไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ทีม่ีผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทและบริษัท
ยอ่ยที่มีจ านวนรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 5  ของสว่นของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวม 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

6.1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 

บริษัท       น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผู้ผลติ - จ าหนา่ยน า้ตาลทรายและผลติภณัฑ์ตอ่เนื่อง   โ ด ย
มีที่ตัง้ส านกังานใหญ่ที่ 503 อาคาร เค เอส แอล ทาวเวอร์ ชัน้ 9 ถนนศรีอยธุยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 
เลขทะเบียนบริษัท  บมจ.0107547000214  Home Page www.kslgroup.com   
โทรศพัท์ (662)-642-6230    โทรสาร (662)-642-6228    
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6.2) กระบวนการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน า้ตาลตลาดโลก 
  

ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถผลิตน า้ตาลเกินกว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศท าให้มีปริมาณน า้ตาลเหลือสว่นหนึ่ง
ส าหรับสง่ออกไปขายในต่างประเทศ  โดยมีสดัส่วนน า้ตาลส าหรับบริโภคภายในประเทศ ต่อน า้ตาลสง่ออก ในแต่ละปีไม่เท่ากนั  ประมาณ 
20:80 ถึง 40:60 ขึน้อยูก่บัปริมาณอ้อยเข้าหีบในแตล่ะปี   ดงันัน้จึงท าให้ประเทศไทยเป็นผู้สง่ออกน า้ตาลอนัดบัสองของโลก รองจากประเทศ
บราซิล สง่ผลให้รายได้ของผู้ผลติน า้ตาลในประเทศไทยสว่นหนึง่อิงกบัราคาน า้ตาลตลาดโลก อีกสว่นหนึง่อิงกบัราคาน า้ตาลภายในประเทศที่
ก าหนดตายตวัโดยมีการปรับเปลีย่นตามนโยบายของภาครัฐ  
 

ในสว่นของราคาน า้ตาลตลาดโลกนัน้สืบเนื่องจากนโยบายปกป้องผลประโยชน์และคุ้มครองเกษตรกรในต่างประเทศ นโยบายที่
เก่ียวกับความมัง่คงทางด้านอาหาร ท าให้ประเทศผู้น าเข้าต่าง ๆ ได้ออกมาตรการในการควบคุม การจ ากัด การน าเข้าภายในประเทศ  ซึ่ง
มาตรการเหล่านีเ้ป็นนโยบายของภาครัฐที่ส่งผลต่ออุปสงค์ ความต้องการน า้ตาลในตลาดโลก  ประกอบกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสภาพ
ภมูิอากาศที่ไมแ่นน่อน  เช่นการเกิดอทุกภยั ภยัแล้ง หรือหนาวจดั ในประเทศผู้ผลติและประเทศผู้บริโภค และจ านวนประเทศผู้ผลิตที่สามารถ
สง่ออกได้ที่มีอยู่อย่างจ ากดั จึงท าให้เหตุการณ์ใดก็ตามที่สง่ผลต่อปริมาณน า้ตาลที่ผลิตได้ ซึ่งเป็นอปุทานของตลาดโลก จะสง่ผลต่อราคา
น า้ตาลตลาดโลก   รวมถึงในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา การเข้ามาลงทนุเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัของกองทนุต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาน า้ตาล
ตลาดโลกมีความผนัผวนสงู คืออยูใ่นระดบัที่สูงกว่าหรือต ่ากว่าปัจจยัพืน้ฐานมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่มีความต้องการบริโภคใกล้เคียง
หรือมากกวา่ปริมาณน า้ตาลที่ผลิตได้   ความผนัผวนของราคาน า้ตาล จะเห็นได้จากแผนภาพที่ 6.1   แสดงราคาน า้ตาลตลาดโลกย้อนหลงั 
10 ปีที่ผา่นมา 
 
แผนภาพที่ 6.1 ราคาน ้าตาลตลาดโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  
 
New York (NYBOT#11 – Raw Sugar) 
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London (LD#5 – Refined Sugar)  
 

 
 
 ส าหรับผู้ผลติน า้ตาลในประเทศไทย  เนื่องจากรายได้สว่นหนึ่งอิงกบัราคาน า้ตาลสง่ออก ที่มีความผนัผวนค่อนข้างสงู  ซึ่งจะสง่ผล
กระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทได้ในกรณีที่ราคาน า้ตาลตลาดโลกตกต ่าลงอยา่งรวดเร็ว    ดงันัน้เพื่อเป็นการป้องกนัความผนัผวนของ
ราคาน า้ตาลตลาดโลก  จึงได้เกิดกระบวนการป้องกนัความเสีย่งขึน้  โดยใช้กลไกและเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาน า้ตาล 
ในรูปของสญัญาซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้า (future contract) โดยอิงราคากบัตลาดซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้าที่ New York (NYBOT#11 – Raw 
Sugar) และที่ London (LD#5 – Refined Sugar)  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
กรณีที่ 1   ธุรกรรมปกตทิั่วไปในการซือ้ขายน า้ตาลส่งออก (ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง) 
 

ผู้ซือ้และผู้ขายตกลงราคาน า้ตาล โดยอิงกบัราคาตลาด  เมื่อตกลงราคากนัได้  แม้ราคาน า้ตาลตลาดโลกจะเปลีย่นแปลงไป  ก็ไม่
สง่ผลกระทบตอ่ราคาที่ตกลงกนั และราคาที่บนัทกึบญัชี    ผู้ขายจะบนัทกึบญัชีตามราคาขายทีเ่ป็นราคาทีต่กลงกนักบัผู้ซือ้  ตวัอยา่ง เช่น  
 
ในกรณีของตลาดน ้าตาลล่วงหนา้ ปรบัข้ึน 
 
วนัท่ี 1 ราคาตลาดน า้ตาลลว่งหน้า อยูท่ี ่ 600 USD / ton :    
 ผู้ซือ้และผู้ขายตกลงซือ้ขายน า้ตาล ท่ีราคาตลาด 600 USD +  premium 100 USD 
 
วนัท่ี 2 ราคาตลาดน า้ตาลลว่งหน้า ปรับเพิ่มขึน้เป็น 800 USD / ton  :    
 ผู้ขายสง่มอบน า้ตาล    ผู้ซือ้ช าระราคาที่ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
 
การบนัทกึบญัชีของบริษัท : บริษัทจะมีรายได้จากการขายน า้ตาลที่ 700 USD 
หมายเหต ุ: Premium ของน า้ตาลจะขึน้อยูก่บัประเภทของน า้ตาลตา่ง ๆ  สถานท่ีสง่มอบใกล้ ไกล   ระยะเวลาการสง่มอบ รูปแบบของการสง่
มอบ  เป็นต้น  
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ในกรณีของตลาดน ้าตาลล่วงหนา้ ปรบัลง 
 
วนัท่ี 1 ราคาตลาดน า้ตาลลว่งหน้า อยูท่ี ่ 600 USD / ton :    
 ผู้ซือ้และผู้ขายตกลงซือ้ขายน า้ตาล ท่ีราคาตลาด 600 USD +  premium 100 USD 
 
วนัท่ี 2   ราคาตลาดน า้ตาลลว่งหน้า ปรับลงเป็น 400 USD / ton  :    
 ผู้ขายสง่มอบน า้ตาล    ผู้ซือ้ช าระราคาที่ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
 
การบนัทกึบญัชีของบริษัท : บริษัทจะมีรายได้จากการขายน า้ตาลที่ 700 USD 
 
จะเห็นได้วา่ ราคาน า้ตาลที่ผู้ขายจะได้รับ ขึน้อยูก่บั เวลาที่ผู้ซือ้และผู้ขายตกลงซือ้ขายเป็นส าคญั   จึงเกิดปัญหาวา่   ในกรณีที่ราคาน า้ตาล
ตลาดโลกอยูใ่นระดบัสงู   ผู้ขายมีความสนใจที่จะขาย  แตผู่้ซือ้ไมต้่องการซือ้เนื่องจากราคาแพงไป  หรือในกรณีที่ราคาน า้ตาลตลาดโลกอยูใ่น
ระดบัต ่า   ผู้ซือ้มีความต้องการซือ้   แตผู่้ขายเห็นวา่ราคาต า่เกินไป ไมต้่องการขาย    จึงท าให้ผู้ซือ้และผู้ขายตกลงราคากนัไมไ่ด้  ดงันัน้ด้วย
วิธีการดงักลา่ว จะได้ผลก็ตอ่เมื่อ ราคาน า้ตาลตลาดโลกไมผ่นัผวนมากเกินไป   แตถ้่าราคาเกิดความผนัผวนมาก  การท าธุรกรรมดงักลา่วจะ
ท าให้ทัง้ผู้ขายและ / หรือ ผู้ซือ้สญูเสยีโอกาสในการซือ้ขายในราคาที่แตล่ะฝ่ายพอใจได้ 
 
กรณีที่ 2   การน าเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาน า้ตาลมาใช้ ในรูปของสญัญาซือ้ขายน า้ตาลล่วงหน้า 
 
 ในช่วงที่ราคาน า้ตาลตลาดโลกมคีวามผนัผวนสงู   เพื่อไมใ่ห้สญูเสยีโอกาสในการขายในระดบัราคาที่ผู้ ผลติน า้ตาลพอใจ  ผู้ผลติจึง
มีการน าเคร่ืองมือในการบริหารความเสีย่งทางด้านราคาน า้ตาลมาใช้ โดยเคร่ืองมือดงักลา่วเรียกวา่สญัญาซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้า  ซึง่อิงกบั
ราคาน า้ตาลตลาดโลก  เป็นสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ การปิดสญัญาไมใ่ชก่ารสง่มอบน า้ตาล  แตเ่ป็นการช าระราคาส่วนตา่งระหวา่งราคา
น า้ตาลที่ได้ท าไว้ในวนัท าสญัญา กบัราคาน า้ตาลในวนัท่ีปิดสญัญา   ซึง่ช่องทางในการบริหารความเสีย่งดงักลา่ว   อาจจะท าโดยตรงไปท่ี
ตลาดซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้า ผา่นโบรกเกอร์ หรือท าสญัญากบัสถาบนัการเงิน ทีเ่ป็นคูส่ญัญาได้    ตวัอยา่งเช่น 
 
ในกรณีของตลาดน ้าตาลล่วงหนา้ ปรบัลง 
 
วนัท่ี 1 ราคาตลาดน า้ตาลลว่งหน้า อยูท่ี ่ 600 USD/ton :   

ผู้ขายพอใจในระดบัราคานีแ้ตย่งัไมม่ีผู้ซือ้สนใจราคาเนื่องจากผู้ซือ้คาดวา่ราคานา่จะต ่าลงผู้ขายจงึได้ท าสญัญาขายลว่งหน้ากบัทาง
สถาบนัการเงิน โดยก าหนดราคาขายน า้ตาลลว่งหน้าที่ราคา 600 USD    
 
วนัท่ี 2 ราคาตลาดน า้ตาลลว่งหน้า ปรับลงเป็น 400 USD/ton :   

ผู้ซือ้สนใจซือ้  ผู้ขายจึงได้ขายน า้ตาลโดยตกลงที่ราคาตลาด 400 USD + premium 100 USD = 500 USD   ณช่วงเวลาเดียวกนั 
ผู้ขายปิดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยท าการซือ้สญัญาคืนที่ราคาตลาดที่ 400 USD/ton (ขายที่ 600 ซือ้คืนที่ 400) จึงท าให้เกิดสว่นตา่งก าไร 
200 USD 
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ดงันัน้จะเห็นได้วา่   ผู้ขายจะได้รายได้จากการขายน า้ตาลจริงที่ 500 USD + ก าไรสว่นตา่งจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้ตาล

ลว่งหน้า 200 USD = 700 USD ซึง่เทา่กบัราคาที่ประกนัไว้ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
 
การบนัทกึบญัชีของบริษัท : บริษัทจะมีรายได้จากการขายน า้ตาลที่ 500 USD  (ซึง่จะต า่กวา่ราคาที่ประกนัไว้ที่ 700 USD) แตจ่ะไปบนัทกึ
เป็นก าไรจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอกี 200 USD ในรูปของรายได้อื่น ๆ 
 
ในกรณีของตลาดน ้าตาลล่วงหนา้ ปรบัข้ึน 
 
วนัท่ี 1 ราคาตลาดน า้ตาลลว่งหน้า อยูท่ี ่ 600 USD/ton :   

ผู้ขายพอใจในระดบัราคานีแ้ตย่งัไมม่ีผู้ซือ้สนใจราคาเนื่องจากผู้ซือ้คาดวา่ราคานา่จะต ่าลงผู้ขายจงึได้ท าสญัญาขายลว่งหน้ากบัทาง
สถาบนัการเงิน โดยก าหนดราคาขายน า้ตาลลว่งหน้าที่ราคา 600 USD    
 
วนัท่ี 2 ราคาตลาดน า้ตาลลว่งหน้า ปรับขึน้เป็น 800 USD/ton :   

ผู้ซือ้มีความจ าเป็นต้องใช้น า้ตาลจึงจ าเป็นต้องซือ้ที่ราคาสงูผู้ขายจึงได้ขายน า้ตาลโดยตกลงที่ราคาตลาด800 USD + premium 
100 USD = 900 USD   ณช่วงเวลาเดียวกนั ผู้ขายปิดสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยท าการซือ้สญัญาคืนที่ราคาตลาดที่ 800 USD/ton   จึงท า
ให้เกิดสว่นตา่งขาดทนุ 200 USD (ขายที่ 600 ซือ้คืนที่ 800) 
 

ดงันัน้จะเห็นได้วา่ ผู้ขายจะได้รายได้จากการขายน า้ตาลจริงที่ 900 USD + ขาดทนุสว่นตา่งจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้ตาล
ลว่งหน้า -200 USD = 700 USD ซึง่เทา่กบัราคาที่ประกนัไว้ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD 
 
การบนัทกึบญัชีของบริษัท : บริษัทจะมีรายได้จากการขายน า้ตาลที่ 900 USD  (ซึง่จะสงูวา่ราคาที่ประกนัไว้ที่ 700 USD) แตจ่ะไปบนัทกึเป็น
ขาดทนุจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอกี -200 USD 
 
 ดงันัน้จะเห็นได้ว่า ในทุกกรณี  บริษัทจะได้รับรายได้สุทธิที่ 700 USD ทัง้หมด (ถ้าไม่นบัรวมกับค่า commission ที่ช าระให้กับ
สถาบนัการเงิน)  โดยมีวิธีการบนัทกึบญัชีต่างกนั คือ ถ้าเป็นการท าธุรกรรมปกติ (ไม่มีการบริหารความเสี่ยงเข้ามาเก่ียวข้อง)  ทางบริ ษัทจะ
บนัทกึบญัชีรายได้จากการขายที่ 700 USD  แตม่ีปัญหาคือในช่วงเวลาดงักลา่ว อาจจะไมม่ีผู้ซือ้ต้องการซือ้ หรือ ผู้ขายไมต้่องการขายได้ สว่น
การน าเคร่ืองมือการป้องกนัความเสีย่งผา่นสญัญาซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้าเข้ามาช่วย ถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง ทางบริษัทจะบนัทึกบญัชี
รายได้จากการขายที่ 500 USD  แต่จะบนัทึกก าไรจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอีก200 USDแต่ถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึน้  ทาง
บริษัทจะบนัทกึบญัชีรายได้จากการขายที่ 900 USDแตจ่ะบนัทกึขาดทนุจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอีก200USD 
 
 ดงันัน้จงึสรุปได้วา่ การเข้าท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้า จะท าให้ (1) ผู้ซือ้และผู้ขาย สามารถซือ้ขายได้ในระดบัราคาที่
ทัง้สองฝ่ายพอใจ โดยไมจ่ าเป็นต้องรอให้ระดบัราคาตรงกนัระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย (2) รายได้สทุธิรับจะเทา่กบัราคาที่ได้ประกนัราคาไว้ โดย
ถ้าตลาดอยูใ่นแนวโน้มขาลง รายได้จากการขายน า้ตาลจริงจะต า่ แตจ่ะมกี าไรจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ามาชดเชย แตถ้่าตลาดอยู่
ในแนวโน้มขาขึน้ รายได้จากการขายน า้ตาลจริงจะสงูแตม่ขีาดทนุจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายมาหกัออก 
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ประเด็นที่ส าคัญ 
 

1) การบนัทกึบญัชีระหวา่งรายได้จากการขายน า้ตาลจริงกบัการบนัทกึก าไรขาดทนุจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า มีโอกาสที่จะ
บนัทกึในชว่งเวลาทีต่า่งกนั เช่น นโยบายบญัชีในบางบริษัทจะท าการบนัทกึรายได้จากการขายน า้ตาลจริง เมื่อมกีารสง่มอบน า้ตาล
ให้กบัลกูค้า แตก่ าไรขาดทนุจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า จะบนัทกึเมื่อมีการปิดสญัญาดงันัน้จึงมีความเป็นไปได้ที่บริษัท
จะรับรู้ก าไรขาดทนุจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าก่อนจากนัน้ตอ่มาจึงคอ่ยบนัทกึรายได้จากการขายสง่ผลให้เกิดการบนัทกึ
ไมต่รงกนั คนละชว่งเวลากนั  ผลกระทบดงักลา่วจะเกิดกับบริษัทที่มีรายงานผลการด าเนินงานในรูปของไตรมาส 

 
2) การน าเอาเคร่ืองมือป้องกนัความเสีย่งความผนัผวนจากราคาน า้ตาลมาใช้ผา่นสญัญาซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้า  สามารถใช้เพือ่

ประกนัความเสีย่งส าหรับน า้ตาลที่มีอยูร่วมถึงน า้ตาลที่คาดวา่จะผลติได้ในอนาคต ดงันัน้ปริมาณการท าสญัญาจะขึน้อยูก่บัความ
แมน่ย าในการประมาณการวา่ควรจะมียอดผลติน า้ตาลได้เทา่ใดอยา่งไรก็ตามปริมาณน า้ตาลที่จะผลติได้จะขึน้อยูก่บัผลผลติอ้อย
เข้าหีบที่ซึง่มีปัจจยัทางด้านสภาพอากาศเข้ามาเก่ียวข้องรวมถงึเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีเพาะปลกู และชาวไร่จ านวนมากท าให้ในแตล่ะปีมี
ความคลาดเคลือ่นเร่ืองประมาณการผลผลติอ้อยคอ่นข้างสงู  

 
ในกรณีที่มีการประมาณการผลผลติน า้ตาลมากเกินไปและได้มีการท าสญัญาซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้าไปตามผลผลติที่ประมาณการแต่

ตอ่มาในภายหลงั ผลผลติไมเ่ป็นไปตามที่ประมาณการไว้เกิดการท าสญัญาเกิน(Oversold)     ผลกระทบคือ ถ้าตลาดราคาน า้ตาลอยูใ่นขา
ขึน้ จะท าให้เกิดผลขาดทนุจริงจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้ตาลลว่งหน้า เนื่องจากไมม่ีการขายน า้ตาลจริงที่อยูใ่นราคาระดบัสงูเข้ามา
ทดแทน แตใ่นทางกลบักนั ในกรณีที่ตลาดราคาน า้ตาลอยูใ่นขาลง จะท าให้เกิดก าไรจริงจากการเข้าท าสญัญาซือ้ขายน า้ตาลล่วงหน้าเช่นกนั 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
7.1) หลักทรัพย์ของบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน  2,205,121,824 บาท เป็นทนุชําระแล้ว 2,205,116,309.50 
บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน  4,410,243,648 หุ้น เป็นหุ้นท่ีเรียกชําระแล้ว 4,410,232,619 หุ้น  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท 
 
7.2) หุ้นกู้ 
ประเภทไมด้่อยสทิธิ และไมม่ีหลกัประกนั 
 
 

ช่ือยอ่ อาย ุ ครบกําหนด มลูคา่รวม (ล้านบาท) 

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) ผู้ถอืหุ้น ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทที่ปรากฏในสมดุทะเบยีนหุ้น มีดงันี ้
 

 
 

หมายเหต ุ
บริษัท เคเอสแอลชกูาร์ โฮลดิง้ จํากดั มีผู้ ถือหุ้นหลกัคือกลุม่ครอบครัวชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นร้อยละ 33 

อยา่งไรก็ตาม สดัสว่นการถือหุ้นที่ปรากฎนี ้ มิได้แสดงวา่ผู้ ถือหุ้นในกลุม่ตระกลูชินธรรมมิตร์จะมีการออกเสยีงในเร่ือง
ใดๆไปในทิศทางเดียวกนั     บริษัทเคเอสแอลชกูาร์ โฮลดิง้ จํากดั มีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,000 ล้านบาท แบง่เป็น
หุ้นสามญั 100 ล้านหุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 10 บาท มีทนุท่ีเรียกชําระแล้ว 100 ล้านหุ้น คิดเป็น 1,000 ล้านบาท   

 
ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท เคเอสแอล ชกูาร์ โฮลดิง้ จํากดั ที่ปรากฏ

ในสมดุทะเบยีนหุ้น มีดงันี ้
 
 
 
 
 
 

 ณ  วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560

ล าดบัท่ี ผู้ถอืหุ้น  จ านวนหุ้น สดัส่วน

(ร้อยละ)

1 บรษิทั เคเอสแอล ชกูาร ์โฮลดิ้ง จ ากดั 1,466,916,928           33.262               

2 บรษิทั ไทยเอ็นวดีอีาร ์จ ากดั                                                                                                                                                                            126,550,166             2.869                 

3 นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ์ 115,355,499             2.616                 

4 น.ส. ดวงแข ชนิธรรมมติร์ 99,683,643               2.260                 

5 น.ส. ดวงดาว ชนิธรรมมติร์ 99,599,954               2.258                 

6 นายกมนดนยั ชนิธรรมมติร์ 99,022,448               2.245                 

7 นายจ ารญู ชนิธรรมมติร์ 96,796,331               2.195                 

8 นายสมชาย ชนิธรรมมติร์ 96,225,726               2.182                 

9 CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 95,563,336               2.167                 

10 นายพริยิ์พล ชนิธรรมมติร์ 92,647,024               2.101                 

รวม 2,388,361,055           54.155               

11 ผูถ้อืหุ้นอื่น ๆ 2,021,871,564           45.845               

รวมทัง้สิ้น 4,410,232,619           100.000
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หมายเหต ุผู้ ถือหุ้นลาํดบัท่ี 10 คอืนางเยาวนชุ เดชวิทกัษ์ และนางสาวเยาวลกัษณ์ ชตุมิาวรพนัธ์ ถือหุ้นจํานวนเทา่กนั 
 
7.4) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย
แล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ  หากไมม่เีหตจํุาเป็นอืน่ใดและการจา่ยเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การ
ดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั ทัง้นี ้ การจา่ยเงินปันผลให้นําปัจจยัตา่ง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น 
ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างต้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นและ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สาํหรับการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้แก่บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) บริษัทจะขึน้อยูก่บักระแสเงินสดและสภาพ
คลอ่งรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแตล่ะบริษัทโดยที่ไมไ่ด้มกีารกําหนดอตัราขัน้ตํ่าแต่
อยา่งใด 
 
7.5) ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 
 

ล าดับที่ ชือ่-นามสกุล จ านวนหุน้ สัดสว่น

1 นางนารีรัตน ์ ชนิธรรมมติร์ 12,105,268 12.11          

2 นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร์ 7,847,944 7.85            

3 นางสาวดวงแข ชนิธรรมมติร์ 7,764,650 7.76            

4 นายชนะชยั ชตุมิาวรพันธ์ 6,971,788 6.97            

5 นายจ ารูญ ชนิธรรมมติร์ 5,370,580 5.37            

6 นายสมชาย ชนิธรรมมติร์ 5,169,890 5.17            

7 นายศรัณย ์ ชนิธรรมมติร์ 4,246,828 4.25            

8 นายกมนดนัย ชนิธรรมมติร์ 2,906,000 2.91            

9 นายพริยิ์พล ชนิธรรมมติร์ 2,906,000 2.91            

10 นางเยาวนุช เดชวทัิกษ์ 2,900,000 2.90            

นางสาวเยาวลักษณ์ ชตุมิาวรพันธ์ 2,900,000 2.90            

รวมหุน้ของผูถ้ือหุน้ 10 อันดับแรก 61,088,948 61.09          

11 ผูถ้ือหุน้รายอืน่ 38,911,052 38.91          

รวมผูถ้ือหุน้ทัง้หมด 100,000,000 100.00        

 ณ  วนัที ่ 31 ตลุาคม 2560

2555 2556 2557 2558 2559

เงนิสด (บาทต่อหุ้น) 0.50 0.35 0.0811111111 0.0555555556 0.10

หุ้นปันผล (บาทต่อหุ้น) - - 0.10 0.05 -

อัตราการจ่ายเงนิปันผล 34 35 37 51.90 30.92

ต่อก าไรสุทธิ(ร้อยละ)

ปี
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8. โครงสร้างการจัดการ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท  
ณ วนัท่ี 31ตลุาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

1) นายมน ู   เลยีวไพโรจน์ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2) นายจํารูญ   ชินธรรมมิตร์ กรรมการ  
3) [นายประภาส   ชติุมาวรพนัธ์ กรรมการ (ลาออกมีผล 1 เมษายน 2560)] 

                      นายชนะชยั       ชตุิมาวรพนัธ์    กรรมการ (เป็นกรรมการ 1 เมษายน 2560) 
4) นายพรศิลป์   แต้มศิริชยั กรรมการ 
5) นายสขุมุ   โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการ 
6) นายธวทัชยั   โรจนะโชติกลุ กรรมการ 
7) นางอินทิรา   สขุะนินทร์ กรรมการ  
8) นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 
9) นายสมชาย   ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 
10) นางสาวดวงแข   ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 
11) นายชลชั    ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 
12) นายชาตรี   ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 
13) นายสมชาต ิ   ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 
14) นายธชัพงษ์   ภากรศิริวงศ์ กรรมการ 
15) [นายประมูล   วิเชียรสินธุ์ กรรมการอิสระ (ลาออกมีผล 1 มิถนุายน 2560)] 
         นางอญัชล ี     พิพฒันเสริญ   กรรมการอิสระ(เป็นกรรมการ 29 กนัยายน2560) 
16) พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ       บําเพ็ญบญุ กรรมการอิสระ 
17) นายสทิธิ   ลลีะเกษมฤกษ์ กรรมการอิสระ 
18) นายการุณ   กิตติสถาพร กรรมการอิสระ  
19) นายวรภทัร   โตธนะเกษม กรรมการอิสระ  
20) นางสาวนงลกัษณ์  พินยันิติศาสตร์ กรรมการอิสระ  
21) นายตระการ   ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ กรรมการ  
 
ประธานกรรมการบริษัทฯมีบทบาทเป็นผู้นําของคณะกรรมการและมีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กํากับติดตามและดูแลให้มัน่ใจได้ว่าการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร 
(2) ดแูลให้มัน่ใจวา่กรรมการทกุคนมีสว่นร่วมในการสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกํากบั

ดแูลกิจการท่ีดี 
(3) กําหนดวาระการประชมุคณะกรรมการโดยหารือร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่และมีมาตรการที่ดแูลให้เร่ือง

สาํคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
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(4) จดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสําคญักัน
อยา่งรอบคอบโดยทัว่กนัการสง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบการให้ความสนใจกบัประเด็นทกุเร่ืองที่นําสูท่ี่
ประชมุรวมทัง้ประเด็นการกํากบัดแูลกิจการ 

(5) เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
 
8.2 ผู้บริหาร 

 

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 คณะผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทประกอบด้วย 
 

1. นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์      ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นายพรศิลป์ แต้มศิริชยั      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สาํนกันวตักรรม 
3. นายสขุมุ โตการัณยเศรษฐ์      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายงานบญัชีและการเงิน 
4. นายธวทัชยั โรจนะโชติกลุ      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายงานบริหารและสาํนกังาน   
5. นางอินทิรา สขุะนินทร์      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส สายงานพฒันาธุรกิจ 
6. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานทรัพยากรบคุคล 
7. นายชลชั             ชินธรรมมิตร์       รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สาํนกักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
8. นายชนะชยั          ชตุิมาวรพนัธ์           รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน 
9. นายธีระ สงวนดีกลุ      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานกลุม่การผลติธุรกิจนํา้ตาล 
10.นายธชัชยั     ศภุผลศิริ       รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สาํนกัเลขานกุารบริษัทและกฎหมาย 
         เลขานกุารบริษัท 

       11.นายธนภทัร  ณ เชียงใหม ่      รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหารและสาํนกังาน 
 

หมายเหต ุบคุคลลาํดบัท่ี 1-5 คือ ผู้บริหารของบริษัทฯตามประกาศคณะกรรมการกลต. 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
  

1. เป็นผู้ตดัสินใจในเร่ืองที่สําคญัของบริษัท กําหนดภารกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท 
รวมถึงการกํากบัดแูลการดําเนินงานโดยรวม และรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. มีอํานาจจ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย บคุคลตามจํานวนที่จําเป็นและเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริหารหรือพนกังาน
ของบริษัทเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ทกุตําแหนง่ รวมถึงการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบ
แทนที่เหมาะสม และมีอํานาจในการปลดออก ให้ออก ไลอ่อก พนกังานตามความเหมาะสม 

3. มีอํานาจในการกําหนดเง่ือนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชําระเงิน การทําสญัญาซือ้
ขาย การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขการค้า เป็นต้น 

4. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 

5. อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่ง ๆ ที่จําเป็นตอ่การดําเนินงาน 
6. ดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 
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ทัง้นี ้อํานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของ
กฎหมายและตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท  ดงันัน้ การอนุมตัิรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ดงักลา่ว จะไมร่วมถึง การอนมุตัิรายการที่ทําให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มี
สว่นได้เสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
 
ตารางสรุปวงเงนิอนุมัติของรายการที่ส าคัญ 
 

 

หมายเหต:ุ  
1. อํานาจในการอนมุตัดิงักลา่ว อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
2. BOD: คณะกรรมการบริษัท, EXB: คณะกรรมการบริหาร, PSD: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
 
8.3 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้มมีติแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัททําหน้าที่ให้คาํแนะนําแก่กรรมการในการปฎิบตัิตาม
กฎหมายเก่ียวกบัหน้าที่ความรับผิดชอบตา่งๆของกรรมการ การจดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือ
หุ้น และการทํารายงาน ตลอดจนหน้าที่ตา่งๆตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี ้ บริษัทได้สง่เสริมให้เลขานกุารบริษัทได้รับ
การอบรมและพฒันาความรู้เพิ่มเติมด้านกฎหมาย หรือการปฎิบตัหิน้าที่เลขานกุารบริษัท 

 ปัจจบุนั เลขานกุารบริษัท คือ นายธชัชยั ศภุผลศิริ ซึง่จบการศกึษาและปฏิบตังิานทางด้านกฎหมายมาเป็น
เวลานาน และผา่นการอบรมหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของเลขานกุารบริษัทและหลกัสตูรอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง
แล้ว โดยเปิดเผยข้อมลูไว้ในรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
 
8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทกําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการท่ีชดัเจน  และมีการเสนอขออนมุตัิจากผู้ ถือ
หุ้นทกุปี  โดยพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  รวมทัง้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพยีง
พอท่ีจะจงูใจและรักษากรรมการที่มีคณุภาพตามที่ต้องการ  พร้อมกนันีย้งัพจิารณาถงึหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
แตล่ะคณะสาํหรับกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับตาํแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ  โดยคา่ตอบแทนกรรมการ  
แบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ 

สรุปวงเงินอนมุตัิรายการท่ีสาํคญัตามคูม่ืออํานาจ
ดําเนินการ 

BOD EXB PSD 

1. การอนมุตัวิงเงินงบประมาณประจําปี มากกวา่ 
500 ล้านบาท 

ไมเ่กิน 
500 ล้านบาท 

ไมเ่กิน 
100 ล้านบาท 

2. งบประมาณทีเ่ก่ียวกบัการสนบัสนนุทางการเงิน มากกวา่ 
100 ล้านบาท 

มากกวา่ 
100 ล้านบาท 

ไมเ่กิน 
100 ล้านบาท 
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1) คา่ตอบแทนประจํา ซึง่จะจ่ายให้กบักรรมการเป็นรายเดือน 

2) ค่าเบีย้ประชุม เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กบักรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่
เข้าร่วมประชมุเทา่นัน้ 

3) โบนสักรรมการเป็นคา่ตอบแทนพิเศษที่จ่ายให้กบักรรมการปีละครัง้  โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
ในแตล่ะปี 

บริษัทได้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการโดยได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 
โดยกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ซึง่ประกอบด้วย 

 

        ปีละไมเ่กิน   
 

1. คา่ตอบแทน – ประธานกรรมการ   540,000  บาท   
 

2. คา่ตอบแทน – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  540,000 บาท   
 

3. คา่ตอบแทน – กรรมการ 19 คน   8,550,000  บาท   
       รายเดือนๆ ละ 25,000 บาท + โบนสั 
 

4. คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการ

บริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ที่เข้าประชมุ 

คา่เบีย้ประชมุประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยที่เข้าประชมุ ครัง้ละไมเ่กิน 7,200 บาทตอ่คน 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ยที่เข้าประชมุ ครัง้ละไมเ่กิน 6,000 บาทตอ่คน 

5. คา่เบีย้ประชมุประธานกรรมการบริหาร 1,200 บาทตอ่ครัง้ กรรมการบริหาร 1,000 บาทตอ่ครัง้ 
นอกจากนีแ้ล้ว ไมม่ีคา่ตอบแทนกรรมการในลกัษณะอื่นอีก 

 หมายเหต ุ: คา่ตอบแทนดงักลา่วไมร่วมคา่ตอบแทนในบริษัทยอ่ย 
 
8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัทกําหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการผู้ จัดการใหญ่โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัและในตลาดหลกัทรัพย์ 
ตลอดจนผลการดําเนินงานและขนาดของธุรกิจ เพื่อทําให้เกิดแรงจงูใจในการพฒันาบริษัทได้อยา่งตอ่เนื่อง 
 

8.4.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
คา่ตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่บริษัทกําหนด  โดยจะเช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงาน

ของบริษัทและผลปฏิบตัิงานของแตล่ะคนทัง้นีร้ะดบัของคา่ตอบแทนผู้บริหารอยูใ่นระดบัท่ีจงูใจและรักษาผู้บริหารทีม่ี
คณุภาพตามที่บริษัทต้องการ 
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คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 
1. คา่ตอบแทนของคณะกรรมการในปีที่ผา่นมา 

ล าดับ
ท่ี 

รายช่ือคณะกรรมการ 
ต าแหน่งใน

คณะกรรมการ
บริษัท 

ปี 2559 ปี 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบีย้ประชุม รวม (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบีย้ประชุม รวม (บาท) 

รายปี โบนัส รายปี โบนัส 

1 นายมน ู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ     360,000 124,500 -    484,500 360,000 129,000 - 489,000 

2 นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 300,000 103,750 11,800 414,550 300,000 107,500 14,400 421,900 

3 
นายประภาส  ชตุมิาวรพนัธ์ 
(ลาออกวนัท่ี 1 เมษายน 2560) 

กรรมการบริหาร 300,000 
 

103,750 11,000 414,750 
 

125,000 
 
- 

6,000 131,000 

3 
นายชนะชยั  ชตุมิาวรพนัธ์  
(กรรมการใหม่ตัง้แตว่นัท่ี 1 
เมษายน 2560) 

กรรมการบริหาร  - 
 
- - - 

 
175,000 

 
62,708 6,000 243,708 

4 นายพรศลิป์  แต้มศริิชยั กรรมการบริหาร 300,000 
 

103,750 
 

11,000 
 

414,750 
 

300,000 
 

107,500 12,000 419,500 

5 นายสขุมุ  โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 
 

300,000 
 

103,750 
 

11,000 
 

414,750 
 

300,000 
 

107,500 12,000 419,500 

6 นายธวทัชยั  โรจนะโชตกิลุ กรรมการบริหาร 
 

300,000 
 

103,750 
 

11,000 
 

414,750 
 

300,000 
 

107,500 12,000 419,500 

7 นางอินทริา  สขุะนินทร์ กรรมการบริหาร 
 

300,000 
 

103,750 
 

11,000 
 

414,750 
 

300,000 
 

107,500 12,000 419,500 

8 นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

 
300,000 

 
 

103,750 

 
23,000 

 
426,750 

 
 

300,000 

 
 

107,500 

 
35,000 

 
442,500 

9 นายชลชั  ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

 
300,000 

 
103,750 35,000 438,750 300,000 107,500 28,000 435,500 
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ล าดับ
ท่ี 

รายช่ือคณะกรรมการ 
ต าแหน่งใน

คณะกรรมการ
บริษัท 

ปี 2559 ปี 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบีย้ประชุม รวม (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบีย้ประชุม รวม (บาท) 

รายปี โบนัส รายปี โบนัส 

  10 นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 300,000 
 

103,750 
 

11,000 
 

414,750 

 

300,000 
 

107,500 12,000 419,500 

11 นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 300,000 
 

103,750 
 

11,000 
 

414,750 

 

300,000 
 

107,500 12,000 419,500 

12 นายธชัพงษ์  ภากรศริิวงศ์ กรรมการบริหาร 300,000 103,750 10,000 413,750 
 

300,000 
 

107,500 12,000 419,500 

13 นายสมชาต ิ ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการ/ กรรมการ
สรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

 
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  ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ กรรมการบริหาร 300,000 103,750 10,000 413,750 
 

300,000 
 

107,500 12,000 419,500 

16 นายสทิธิ  ลีละเกษมฤกษ์ 

กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / 
กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

360,000 124,500 52,800 537,300 360,000 129,000 60,000 549,000 

17 
พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ    
บําเพญ็บญุ 

กรรมการอิสระ /  
ประธาน

กรรมการบริหารความ
เสี่ยง /กรรมการกํากบั

ดแูลกิจการ 

 
 
300,000 

 
 
103,750  

 
46,800  

 
450,550  

 
300,000  

 
107,500  

 
40,800  

 
448,300  
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ล าดับ
ท่ี 

รายช่ือคณะกรรมการ 
ต าแหน่งใน

คณะกรรมการบริษัท 

ปี 2559 ปี 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบีย้ประชุม รวม (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
เบีย้ประชุม รวม (บาท) 

รายปี โบนัส รายปี โบนัส 

18 นายการุณ   กิตตสิถาพร 

กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน/ 
กรรมการกํากบัดแูล

กิจการ 

300,000 

 
 
 

103,750 36,000 439,750 300,000 107,500 67,200 474,700 

19 นายวรภทัร   โตธนะเกษม 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความ
เสี่ยง /ประธาน

กรรมการกํากบัดแูล
กิจการ 

300,000 

 
 
 

103,750 
 

57,600 461,350 300,000 

 
 
 

107,500 75,600 483,100 

20 
นางสาวนงลกัษณ์ 
พินยันิตศิาสตร์ 

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกํากบัดแูล

กิจการ 

300,000 

 
 

103,750 
 

30,000 433,750 300,000 

 
 

107,500 48,000 455,500 

21 
นายประมลู  วิเชียรสนิธุ์ 
(ลาออกวนัท่ี 1 มิถนุายน 2560) 

กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรร

หาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

 
 
300,000 

 
 
103,750  

 
 

14,400  

 
 

418,150  

 
 

175,000  

 
 
-  

 
 

21,600  

 
 

196,600  

21 
นางอญัชลี  พพิฒันเสริญ  
(กรรมการใหม่ตัง้แตว่นัท่ี 29 
กนัยายน 2560) 

กรรมการอิสระ 
 
- 

 
- - - 26,667 - - 26,667 

  รวม   6,420,000 2,220,250 416,900 9,057,150   6,321,667 2,148,208 522,600  8,992,475  
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หมายเหต ุ:  คา่ตอบแทนดงักลา่วไมร่วมคา่ตอบแทนกรรมการในบริษัทยอ่ย 
 

2. คา่ตอบแทนผู้บริหารในปีที่ผา่นมา 
คา่ตอบแทนผู้บริหาร   รวมจํานวน 11 คน (ตามรายช่ือคณะผู้บริหารระดบัสงู)  มคีา่ตอบแทน  อนัได้แก่  

เงินเดือนและโบนสั  รวมเป็นเงิน 41.42 ล้านบาท  
 

คา่ตอบแทนอื่น 
บริษัทฯมีระเบยีบกําหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผู้บริหารระดบัสงูในลกัษณะอื่น เช่น รถยนต์ประจํา 

ตําแหนง่ คา่นํา้มนัเชือ้เพลงิ คา่ใช้จ่ายบํารุงรักษา และสวสัดิการอื่นๆในสถานะพนกังานบริษัทฯ 
 
8.5 บุคลากร   
 ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560  ข้อมลูเก่ียวกบับคุลากรของบริษัทมีดงันี ้
 
         งบรวม             งบเฉพาะกิจการ 
                2560           2559             2560               2559  
จํานวนพนกังานถวัเฉลีย่ (คน) 

ช่วงฤดกูารผลติ              6,609   6,722            2,375      2,316 
ช่วงปกต ิ               5,160   5,213            1,943       1,912 

คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังาน (ล้านบาท)             1,550.80   1,462.41                         569.76             557.94       
 
 ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม  2560 บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีมีนยัสาํคญัอนัมีผลกระทบทางด้านลบตอ่บริษัท 
 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

ในสว่นของกรรมการนัน้ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการกําหนดวา่บริษัทฯสนบัสนนุให้กรรมการบริษัทฯได้รับการ
อบรมและพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื่อง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ทีจ่ดัโดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เพื่อชว่ยให้กรรมการบริษัทฯสามารถทําหน้าที่
และกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 บริษัทสง่กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรตา่ง ๆ กบัหลายสถาบนั  อาทิเช่น หลกัสตูร Chairman, 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ของสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสตูรพืน้ฐานท่ีจําเป็นสาํหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หลกัสตูรตา่ง ๆ ที่
เป็นความรู้ใหมท่ี่จดัขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสถาบนัวิชาชีพตา่งๆ     ในปี 2560 มกีรรมการเข้ารับการ
อบรมสมัมนาหลายหลกัสตูร เชน่ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมติร์ (กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่) เข้าร่วม
สมัมนา SET SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy  Key Blueprint for Business Growth โดยตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย, Business…Transformation : Reinventing  The Company  for  Digital Disruption โดยสมาคมการ
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จดัการธุรกิจ นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ์ (กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการใหญ่) เข้ารับการอบรม Orientation Course - 
CFO  Focus on Financial จดัโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ 
 พร้อมกนันี ้ กรณีที่บริษัทมกีรรมการเข้าใหม ่   บริษัทกําหนดเป็นนโยบายที่จะต้องมกีารอบรมและปฐมนิเทศ
สาํหรับกรรมการใหม ่ตลอดจนมอบคูม่ือกรรมการ  เพื่อเป็นการให้ข้อมลูพืน้ฐานของบริษัทท่ีจําเป็นและมีประโยชน์ตอ่การ
ทําหน้าที่กรรมการของบริษัท   นอกจากนี ้ กรณีที่บริษัทมีการขยายการดาํเนินธุรกิจและโครงการลงทนุตา่งๆ บริษัทเชิญ
กรรมการเข้ามามีสว่นร่วมในการเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอยา่งสมํ่าเสมอ   

ในส่วนของผู้บริหาร สายงานทรัพยากรบุคคลมีนโยบายทางด้านบุคลากรและผู้บริหารระดบัสงูที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ กล่าวคือ นโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสิทธิภาพต่อการทํางานและการสร้างนวตักรรมอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดบัสงู 
(Succession Policy) ซึ่งมีเป้าหมายลดปัญหาการขาดพนกังานในตําแหน่งที่สําคญั  โดยมีการวางขัน้ตอนงานในการ
ประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ลว่งหน้าเป็นระยะ มีการสรรหา พฒันา และเตรียมคนไว้ทดแทนตลอดเวลา   

ในระหวา่งปี 2560 สายงานทรัพยากรบคุคลได้จดัหลกัสตูรการอบรมสาํหรับผู้บริหารระดบัสงูและระดบักลาง
ภายใต้นโยบายข้างต้นหลายครัง้ เช่น  
     - ผู้บริหารระดบัสงูและผู้ที่มีศกัยภาพ  หลกัสตูร KSDP (Key Successor Development Program) ปีที่2 
จํานวน 25 คน ระยะเวลา 7 วนั เมื่อวนัท่ี 1-3 มิถนุายน 2560 / 18-19 สงิหาคม 2560/ 11-12 ตลุาคม 2560  
    - ผู้บริหารระดบักลาง (ระดบั 8-10) หลกัสตูร MDP (Manager Development Program) ตอ่เนือ่ง  1 รุ่น เน้น
เร่ือง Innovation จํานวน 40 คน ระยะเวลา 4 วนั เมื่อวนัท่ี 31 กรกฎาคม -2 สงิหาคม และ 31 สงิหาคม 2560 
    - ผู้บริหารระดบัต้น (ระดบั 6-7) หลกัสตูร SDP (Supervisor Development Program) 1 รุ่น จํานวน 38 คน 
ระยะเวลา 6 วนั เมื่อวนัท่ี 6-8 กนัยายน 2560 และ 20-22 กนัยายน2560  

 - จดั Workshop พิเศษ สาํหรับสายงานผลติ พฒันาเพิ่มเติมสิง่ทีอ่บรมมาปฏิบตัิ และการ Coaching จาก
ผู้บริหารของสายงานกบัวิทยากรร่วมกนั 
 

แผนการสืบทอดงาน 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัว่า องค์กรจะเจริญก้าวหน้าและพฒันาไปขึน้อยู่กับการสร้างบคุลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีคณุธรรม เพื่อสบืทอดเจตนารมณ์ของผู้ก่อตัง้ จึงมอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความสาํคญักบัการบริหาร
และการพฒันาทรัพยากรบคุคลให้มีประสทิธภาพ 

    บริษัทฯมีการคดัเลือกบุคคลที่จะรับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารที่สําคญัทุกระดบัให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
เพื่อให้มัน่ใจวา่ได้ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเหมาะกบัตําแหน่งและทําให้การบริหารงานของบริษัทดําเนินต่อไปได้
อย่างราบร่ืน และมีผู้ ที่สามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้ตามความเหมาะสม   พร้อมกันนี ้คณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ศึกษาหาข้อมลูและติดต่อกบับริษัทและสถาบนัที่มีความ
เป็นมืออาชีพมาให้คําปรึกษาในการดําเนินโครงการแผนการสืบทอดงานให้ดีขึน้ต่อไป ทัง้นี ้บริษัทฯมีการกําหนดแผนสืบ
ทอดงาน ดงันี ้ 
1. การกําหนดตําแหนง่งานท่ีสาํคญัหรือตําแหนง่งานหลกั 

2. การกําหนดศกัยภาพหรือสมรรถนะของตําแหนง่งานหลกั 

3. กระบวนการวิเคราะห์หาผู้สบืทอดตําแหนง่ 
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4. จดัทําแผนพฒันารายบคุคล 

 

นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
 

บริษัทให้ความสาํคญักบัพนกังานขององค์กรมาโดยตลอด  และมีการกําหนดนโยบายเร่ืองการฝึกอบรมและการ
พฒันาทรัพยากรบคุคลอยา่งตอ่เนื่องและสมํ่าเสมอ  เพื่อให้พนกังานมีศกัยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและมี
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในสายงานของตนโดยกําหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมให้
สอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ของบริษัท  มีการจดัอบรมทัง้ในบริษัทโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนกังาน
ในเร่ืองต่างๆที่เก่ียวกบัการทํางานรวมทัง้เร่ืองจริยธรรม และให้พนกังานเข้าร่วมอบรมและสมัมนาเพื่อเพิ่มพนูความรู้กับ
บริษัทอื่นๆภายนอกบริษัทด้วย นอกจากนี ้บริษัทมีการวางแผนการอบรม  และสนับสนุนในเร่ืองงบประมาณอย่าง
สมํ่าเสมอ พร้อมทัง้สนบัสนนุให้มีการสือ่สารเพื่อถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกนัระหวา่ง
พนกังานในองค์กร    

นอกจากนีบ้ริษัทมุง่เน้นการพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีของพนกังานและบคุลากร มีการพฒันาพนกังานให้มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมในที่ทํางาน โดยมีการจัดอบรมเก่ียวกับเร่ืองความ
ปลอดภยัและการปฎิบตัิตนในโรงงานอยา่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี ้บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมลูด้านการพฒันาพนกังาน ความปลอดภยัและในรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โดย
ครอบคลมุอตัราการเกิดอบุตัิเหต ุอตัราการเกิดอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงาน อตัราการหยดุงานจากอบุตัิเหต ุอตัราการขาดงาน 
อตัราการเสยีชีวิตจากอบุตัิเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)     แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 50 
 

9. การก ากับดูแลกิจการ 
 
9.1) นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติให้ใช้นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ฉบับแรกของบริษัทฯ ตัง้แต่วันที่ 3 

กมุภาพนัธ์ 2557 หลงัจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯในการประชมุครัง้ที่ 3/2558 วนัท่ี  26 มิถนุายน 2558  มีมติเห็นชอบ
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที่ 1) โดยให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2558 ต่อมา สํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (สํานกังานก.ล.ต.) ได้ประกาศใช้หลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สาํหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เมื่อวนัท่ี 17 สงิหาคม 2560 ซึง่มีความแตกตา่งจากหลกัการเดิมที่บริษัทฯใช้เป็นฐานใน
การจดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกิจการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที่ 1) คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการจึงเห็นสมควรทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที่ 1) นีใ้ห้สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีที่สํานกังาน 
ก.ล.ต. ประกาศใช้และจดัทําร่างเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมครัง้ที่  7/2559-
2560 วนัท่ี 29 กนัยายน 2560 มีมติเห็นชอบนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที่ 2 พ.ศ. 2560) ให้มีผลใช้
บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2560 เป็นต้นไป 

 
หลกัการสําคญัในหลกัการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่บริษัทนํามาเพิ่มเติมใน

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการฉบบัทบทวนครัง้ที่ 2 (นโยบายฯ)และกฎบตัรคณะกรรมการ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
แล้ว ได้แก่ 

1. หลกัปฏิบตัิที่พงึใช้ในการกําหนดความสาํเร็จของการดําเนินกิจการ โดยได้นํามาเพิ่มเติมในนโยบายฯหมวดที่ 

5. วา่ด้วยบทบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯวา่คณะกรรมการควรคํานงึถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อ

สงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นสาํคญันอกเหนือจากผลกระทบทางการเงิน  

2. หลกัปฏิบัติ 3.2.3 ที่กําหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการทัง้ 5 ประการ โดยได้นํามาเพิ่มเติมใน

นโยบายฯหมวดที่ 5. หวัข้อที่ 6. ประธานกรรมการบริษัทฯและกรรมการผู้จดัการใหญ่ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั 

3. หลกัปฏิบตัิข้อ 3.5.2 ที่แนะนําวา่กรรมการแตล่ะคนควรดํารงตาํแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอื่นไมเ่กิน 5 บริษัท 

โดยกําหนดเป็นคณุสมบตัิประการหนึง่ของกรรมการไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการวา่ กรรมการต้องมีเวลาอยา่งเพียงพอที่จะ

ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการบริษัทฯได้ดี และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นต้องไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ

ของบริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการไมค่วรดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกนั” 

4. หลกัปฏิบตัิข้อ 5.4 ที่เก่ียวกบัการกํากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้กําหนดเป็น

หน้าที่ประการหนึง่ของคณะกรรมการไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ ข้อ 4.6 วา่ “ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการ

ควบคมุภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการทําให้บรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว รวมถึง

การป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมลูสาํคญัซึง่อาจกระทําได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ........” 

ทัง้นี ้ในสว่นของหลกัการและแนวปฏิบตัิข้ออื่นๆ นัน้ บริษัทฯได้พิจารณาและนํามาใช้ในรูปแบบอื่นๆตามสมควร 

เช่น การเปิดเผยข้อมลู การลงมติของคณะกรรมการบริษัท การกําหนดวิธีปฏิบตัิระหวา่งสายงานในบริษัท เป็นต้น  
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นโยบายการกํากบัดแูลกิจการประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดที่ 1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น,หมวดที่ 2. การปฏิบตัิต่อผู้
ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั,หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี,หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส,หมวดที่ 5. 
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ,หมวดที่ 6. การต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และ หมวดที่ 7. การให้ข้อมลูการ
กระทําผิดและการทจุริต 

นอกเหนือจากนโยบายการกํากบัดแูลกิจการแล้ว บริษัทฯได้จดัทําจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (ฉบบัทบทวน
ครัง้ที่ 1) พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดให้มีความสอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดูแลกิจการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที่ 1)พ.ศ. 2558 
หมวดตา่งๆ และยงัคงสอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการ (ฉบบัทบทวนครัง้ที่ 2) พ.ศ. 2560 จรรยาบรรณฯนีใ้ช้
กับบุคลากรของบริษัทฯทุกกลุ่ม กล่าวคือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกประเภทของบริษัทฯและกลุ่มบริษัท ใน
ปัจจบุนั บริษัทฯได้เผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจทัง้ในเว็บไซต์ของบริษัทและ
เว็บไซต์ภายใน (Intranet)โดยในส่วนที่เผยแพร่ต่อบุคลากร บริษัทฯได้จัดทําแนวปฏิบตัิสําหรับจรรยาบรรณแต่ละข้อ
ประกอบเพื่อให้บคุลากรมีความเข้าใจง่ายขึน้ อนัจะสง่ผลเป็นการสง่เสริมให้ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณฯ ตลอดจนการจัด
อบรมหรือกิจกรรมที่ชกันําให้บคุลากรได้รับรู้และปฏิบตัิตามในช่วงเวลาที่สมควร 

 
การดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ มีสว่นท่ีครอบคลมุเร่ืองเหลา่นี ้คือ 
 

9.1.1 สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

1. บริษัทนําเสนอหนงัสอืเชิญประชมุฉบบัสมบรูณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้า 30 วนัก่อนวนัประชมุเพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
ศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้า ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ   สว่นหนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบ
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษมกีารจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่7วนั กรณีวาระปกติ และจะจดัสง่
ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 14 วนั กรณีวาระพิเศษ 

2.   ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูตา่งๆของบริษัทได้ทีw่ww.kslgroup.comซึง่จะมีข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูทัว่ไปของ
บริษัทรวมถงึข้อมลูการประชมุ ซึง่จะอาํนวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ที่สนใจศกึษาสารสนเทศของบริษัทได้  อีกทัง้ยงั
สามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ผา่นทาง Email: ir@kslgroup.comและsecretary@kslgroup.com 

3. บริษัทมีนโยบายที่จะอํานวยความสะดวก และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิและออกเสยีงอยา่งเต็มที่ อยา่งเช่น  การแยก
ปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเป็น 2 ครัง้ โดยกําหนดการปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้
ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี ก่อนที่จะมกีารปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุ้น
เพื่อสทิธิในการรับเงินปันผลอีกครัง้  เพื่อเป็นการรักษาสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเลอืกทีจ่ะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่  
การเลอืกสถานท่ีจดัการประชมุซึง่มีระบบขนสง่มวลชนเข้าถงึและเพียงพอเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมการประชมุได้
อยา่งสะดวกและมิได้กีดกนัหรือสร้างอปุสรรค ซึง่บริษัทเลอืกจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นที่โรงแรมซึง่อยูใ่นใจกลาง
กรุงเทพฯ และอยูบ่ริเวณใกล้เคียงกบัสาํนกังานใหญ่ของบริษัท นอกจากนี ้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นจดัสง่เอกสาร
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวนัประชมุและบริษัท
จดัช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานท่ีจดัการประชมุสาํหรับผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาและนกัลงทนุสถาบนั โดยบริษัทได้นํา
ระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีง เพื่อช่วยให้ขัน้ตอนการลงทะเบยีนและการ
ประมวลผลการลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งรวดเร็วยิ่งขึน้ และได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ให้แกผู่้ ถือหุ้นในการมอบฉนัทะ 

http://www.kslgroup.com/
mailto:ir@kslgroup.com
mailto:secretary@kslgroup.com
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และมีการระบถุงึเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการมอบฉนัทะไว้อยา่งชดัเจน การประกาศผา่นทางหนงัสอืพิมพ์เพื่อแจ้งเร่ืองการ
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ    

4.    บริษัทจดัให้มกีารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ครัง้ที ่1/ 2560 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 มกีารเปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อสงสยัตา่งๆ จากกรรมการบริษัท รวมถงึคณะกรรมการยอ่ยตา่งๆ ทัง้นีบ้ริษัทไมม่ีนโยบายลดิรอนสทิธิ
ของผู้ ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท เช่น ไมม่ีการแจกเอกสารที่มีข้อมลูสาํคญัเพิม่เตมิอยา่งกะทนัหนั ไมม่กีารเพิ่ม
วาระอื่นๆที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในหนงัสอืเชิญประชมุหรือเปลีย่นแปลงข้อมลูสาํคญัใดๆโดยไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ไม่
จํากดัสทิธิในการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้นท่ีมาสาย เป็นต้นบริษัทมกีารถา่ยวดีิทศัน์ บนัทกึภาพและเสยีงการประชมุ 

5. ในหนงัสือเชิญประชุมบริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ ถือหุ้นทราบ รวมถึงการเสนอรายช่ือ
กรรมการอิสระ ได้แก่ นายมน ูเลยีวไพโรจน์ และ นายสทิธิ ลีละเกษมฤกษ์ เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น  นอกจากนี ้ยงั
จดัเตรียมแบบมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. แนบด้วย 
6. ข้อมลูในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ครัง้ที่ 1/2560 มีวาระงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุ 
วาระจดัสรรเงินกําไรเพื่อจ่ายปันผลและสาํรองตามกฎหมาย  วาระการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออก
ตามวาระ  วาระการพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ  วาระการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชี  
7. ในท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ครัง้ที่ 1/2560 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์สาํหรับการประชมุและ
วิธีการออกเสยีงลงมติให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามได้ สว่นในวาระแตง่ตัง้
กรรมการ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเลอืกกรรมการเป็นรายคน โดยใช้บตัรลงคะแนน  
8. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ครัง้ที่ 1/2560 แสดงรายช่ือกรรมการท่ีเข้า/ ไมเ่ข้าร่วมประชมุ มีคาํ
ชีแ้จงทีเ่ป็นสาระสาํคญั มีคําถามและคําตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป วิธีลงคะแนนและวิธีนบัคะแนน และในกรณีที่ไมเ่ห็น
ด้วย จะมีมติที่ประชมุที่เป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง   ซึง่ทางบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชมุ 
ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. บริษัทรายงานงบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 60 วนัหลงัจากสิน้สดุรอบ
ปีบญัชี 
 
9.1.2 การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

1. บริษัทให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง ทัง้นี ้ บริษัทมีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้น
สามญั 

2.  บริษัทกําหนดนโยบายป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทรวมถงึการงดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในระยะเวลาหนึง่
เดือนก่อนเปิดเผยงบการเงินหรือผลการดําเนินงานรายไตรมาสจนถึงวนัท่ีบริษัทเปิดเผยข้อมลูนัน้ตอ่สาธารณชนไว้ใน
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการบริษัท (หมวดที่ 2 – การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั) โดยได้เผยแพร่ให้พนกังาน 
ผู้บริหารและกรรมการบริษัททราบถึงข้อจํากดัการห้ามใช้ข้อมลูภายในผา่นช่องทางสือ่สารตา่งๆภายในบริษัท เช่น 
อีเมล์และintranet นอกจากนัน้ บริษัทฯใช้มาตรการแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน
การเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาสวา่ให้งดซือ้ขายหลกัทรัพย์บริษัทฯ ตัง้แตว่นัใดถงึวนัใดอยา่งแจ้งชดัและกําหนดเป็น
วาระแจ้งเพื่อทราบในการประชมุคณะกรรมการบริหารและกรรมการบริษัทถงึการเปลีย่นแปลงหลกัทรัพย์ของ
กรรมการและผู้บริหาร(หากมี)เพือ่ความโปร่งใส กบัแจ้งขา่วจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
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หลกัทรัพย์ กรณีมีการกระทําผิดเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายใน  เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารใช้ความระมดัระวงัเก่ียวกบั
การใช้หรืออาจถกูมองวา่ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ 

3.  นอกจากนี ้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการลว่งหน้า ซึ่งบริษัท
กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ  กลา่วคือ  เป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วนัที่เสนอวาระการประชุม 
นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจํานวนหุ้ นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท มีรายละเอียด ของข้อมูล
ประกอบการพิจารณา มีเกณฑ์การพิจารณาบรรจวุาระ/ ไมบ่รรจวุาระท่ีชดัเจน มีช่องทางรับเร่ืองและช่วงเวลาที่เปิดรับ
เร่ือง ซึ่งภายหลงัที่รับเร่ือง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากลัน่กรองและจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อม
เหตผุลให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดดงักลา่ว สามารถดผูา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึง่ที่
ผ่านมาไม่มีผู้ ใดเสนอวาระการประชุมเป็นการเพิ่มเติม   นอกจากนี ้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งคํา ถามที่
เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุถึงคณะกรรมการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ ผา่นทางเว็บไซต์อีกด้วย 

4.  ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ เช่น  
ช่องทางรับเร่ืองผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สํานกัเลขานกุารบริษัท ช่วงเวลาที่เปิด แบบฟอร์มข้อมูลบคุคลผู้ ได้รับ
การเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ การแสดงความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ โดยรายละเอียดดงักล่าว 
สามารถดผูา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งภายหลงัที่รับเร่ือง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากลั่นกรองตาม
กระบวนการตอ่ไปอยา่งไรก็ตาม ที่ผา่นมาไมม่ีการเสนอช่ือแตอ่ยา่งใด 

5. บริษัทมีมาตรการป้องกนักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทางมิชอบ (แสดงรายละเอยีดในหวัข้อ เร่ืองการดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน) 

6.  บริษัทกําหนดข้อบงัคบัของบริษัทวา่ กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญัหรือ
หุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นที่
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้  และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้าหากมีสว่นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในสญัญาใดๆ ที่บริษัททําขึน้ในระหว่างรอบปีบญัชี  หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลด ลงในระหว่างรอบปี
บญัชีในบริษัทหรือบริษัทในเครือ  โดยบริษัทส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้ เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการ ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท    นอกจากนี ้กรรมการหรือผู้บริหารที่มี
สว่นได้เสยีหรือมีสว่นเก่ียวข้องจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระดงักลา่ว 

7.  ในปีที่ผา่นมา ไมเ่คยเกิดกรณีที่กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทมกีารซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายใน  และบริษัทไม่
มีการฝ่าฝืนหรือไมป่ฎิบตัิตามหลกัเกณฑ์การทํารายการระหวา่งกนั 

 
9.1.3 บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี 

นอกจากการคํานงึถึงการรักษาผลประโยชน์และสทิธิของผู้ ถือหุ้นแล้ว  ยงัมีกลุม่ตา่ง ๆ ที่มีสว่นได้เสยีกบับริษัท ที่ช่วยสร้าง
ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ  เช่น กลุม่ลกูค้า  พนกังานของบริษัท คู่ค้า เจ้าหนี ้และชุมชนที่บริษัท
ตัง้อยู ่   ในอดีตที่ผา่นมา บริษัทดําเนินนโยบายตา่ง ๆ  ในการสร้างจริยธรรมการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด เช่น   
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สทิธิของผู้ ถือหุ้น: บริษัทมีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น
อยา่งเทา่เทียมกนัและกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกนั 

 
สทิธิของพนกังาน: บริษัทมีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัพนกังานในหมวดที่ 3 วา่ด้วยบทบาทของ
ผู้มีสว่นได้เสยีและกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกนันอกจากการเคารพในสทิธิของพนกังานตามกฎหมาย ไม่
ว่าจะเป็นพระราชบญัญัติแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องแล้ว บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อพนกังานของบริษัททุก
ระดบัชัน้ ไมม่ีการแบง่แยกเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ โดยพนกังานทกุคนตา่งมีสทิธิเทา่เทียมกนัและได้รับการปฏิบตัิอย่างเสมอ
ภาค และมีสิทธิได้รับสวสัดิการตามตําแหน่งหน้าที่ที่พึงได้โดยไม่เลือกปฏิบตัิ  นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการ
เสริมสร้างความรู้ ผา่นการอบรมภายใน และภายนอกบริษัท  เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต   อีกทัง้บริษัทยงัมี
การจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพ เพื่อสร้างหลกัประกันให้แก่พนกังานภายในบริษัท มีการประกาศ นโยบาย มรท .8001-
2553 มาตรฐานแรงงานไทย พร้อมกบัได้ใบรับรอง มรท. 8001-2553 ระดบัสมบูรณ์ ขัน้สงูสดุจากกรมสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน   
ในแตล่ะเดือน สายงานทรัพยากรบคุคลจะรายงานข้อมลูด้านการพฒันาทรัพยากรบคุคล   อตัรากําลงั อตัราการหมนุเวียน
ของพนกังาน ค่าใช้จ่ายบุคลากร สถิติการอบรม การจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่พนกังานซึ่งครอบคลมุ กองทุนเงิน
ทดแทน เจ็บป่วย คลอดบตุร ทนัตกรรม สงเคราะห์บตุร ชราภาพ ตาย ทพุพลภาพ และสทิธิประโยช์จากค่าสินไหมทดแทน
ที่พนกังานได้รับจากการประกนัภยัที่บริษัทฯทําให้กบัพนกังาน 
 
สิทธิของลกูค้า :บริษัทมีนโยบายการกํากับดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัลกูค้าในหมวดที่  3 ว่าด้วยบทบาทของผู้มี
สว่นได้เสียว่าบริษัทใช้ระบบการจดัการคณุภาพในระดบัสากล เช่น ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP, HACCP, 
HALAL, KOSHER เป็นต้น เพื่อสร้างความพงึพอใจสงูสดุแกล่กูค้าในด้านคณุภาพและมาตรฐานของผลติภณัฑ์สนิค้า การ
สง่มอบที่ตรงเวลา และบริการในระดบัโลก ตลอดจนรักษาความลบัของลกูค้าโดยเคร่งครัดและกําหนดจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจให้สอดคล้องกนัภายใต้ความรับผิดชอบและความสมัพนัธ์กบัลกูค้าในระยะยาว 
บริษัทสือ่สารกบัลกูค้าอยา่งสมํ่าเสมอผา่นช่องทางตา่งๆ รวมทัง้การเยี่ยมเยียนลกูค้าเพื่อรับทราบความต้องการของลกูค้า
และการให้ข้อมลูขา่วสารใดๆที่เป็นประโยชน์แก่ลกูค้า ในทางกลบักนั บริษัทฯได้เชิญลกูค้าเยี่ยมชมกิจการและตรวจสอบ
ระบบงานของบริษัทฯและโรงงานเพื่อให้ลกูค้าได้พิจารณาศกัยภาพและความพร้อมของบริษัทฯในการเป็นผู้ขายสินค้า
ตามมาตรฐานของลกูค้า บริษัทได้สาํรวจความพงึพอใจของลกูค้าอนัเป็นสว่นหนึง่ของระบบมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001 
เป็นประจําทกุปีและนําข้อติชมของลกูค้ามาปรับปรุงการบริการและการผลิตของบริษัท  เช่น การสง่มอบ คณุภาพสินค้า 
บริการหลงัการขาย เป็นต้น นอกจากนัน้ บริษัทฯได้จดัให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะสําหรับลกูค้าในเร่ืองใดๆ
ตามความประสงค์ของลกูค้า โดยเฉลีย่แล้ว บริษัทฯจะได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะประมาณ 40-50 ครัง้ตอ่ปีสาํหรับ
การดําเนินการของโรงงานนํา้ตาลทราย 5 แหง่ 
บริษัทให้ความร่วมมือกบัลกูค้าอยา่งเต็มที่ในกรณีที่ลกูค้าต้องการคํารับรองจากบริษัทวา่ได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดีและมาตรฐานที่สาํคญั ในทางกลบักนั บริษัทก็ได้แจ้งให้ลกูค้าทราบถงึนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่และการถือปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 
ทัง้นื ้เพื่อให้มัน่ใจวา่การทําธุรกิจกบับริษัทฯจะไมม่ีข้อขดัแย้งใดๆกบัมาตรฐานท่ีลกูค้ายดึถืออยู่ บริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงาน
ภายนอกมาประเมินการดําเนินการและให้การรับรองในสว่นของมาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานของลกูค้าด้วย 
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สทิธิของคูค้่า:คูค้่าของบริษัทนัน้ นอกจากหมายถึงคู่สญัญาในการซือ้ขายและการจ้างระหว่างกนัแล้ว ยงัรวมไปถึงผู้ ร่วม
ลงทุนกับบริษัทในบางกิจการด้วย   บริษัทคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสญัญาร่วมทนุมาโดยตลอด โดยยึด
หลกัสจุริต ความเทา่เทียมกนั และสทิธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากเงินท่ีลงทนุ 
บริษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับคู่ค้าในหมวดที่  3 ว่าด้วยบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียว่า
สนบัสนนุการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนั การ
จดัซือ้จดัจ้างอยา่งโปร่งใสและยตุิธรรม บริษัทกําหนดคุณสมบตัิของคู่ค้าที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดย
ทัว่กนัซึง่ข้อมลูและเง่ือนไขการจดัซือ้จดัจ้างที่ถกูต้องครบถ้วนแก่คู่ค้าที่มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีที่เปิดเผยและเท่าเทียมกนั 
รักษาข้อมลูการเสนอราคาที่ได้รับจากคูค้่าไว้เป็นความลบัไมเ่ปิดเผยแก่คูค้่าที่เสนอราคารายอื่น ไมเ่รียกไมรั่บผลประโยชน์
ใดๆ จากคู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกบัการได้ทําสญัญาจดัซือ้จดัจ้างกบับริษัท และได้กําหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกนัสาํหรับการทํางานของผู้ รับจ้างในสถานประกอบการตา่งๆนัน้ บริษัทจะจดัเตรียมสภาพการทํางานที่
ปลอดภยัแก่ผู้ รับจ้างและกําชบัให้ผู้ รับจ้างปฏิบตัิตามกฎความปลอดภยัของบริษัทอย่างเคร่งครัดด้วย เมื่องานแล้วเสร็จ  
บริษัทมีขัน้ตอนการตรวจรับงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมและชําระคา่สนิค้าหรือคา่จ้างภายในเวลาที่เหมาะสม 
บริษัทโดยฝ่ายจดัซือ้ได้สือ่สารกบัคูค้่า (supplier) ด้วยช่องทางตา่งๆ ในเร่ืองที่สาํคญั และจดัช่องทางร้องเรียนและแจ้ง
ข้อมลูแก่บริษัทโดยแจ้งให้คูค้่าทราบ นอกจากนัน้ ในระหวา่งปี 2559 บริษัทได้จดัประชมุคูค้่ารายใหญ่เพื่อชีแ้จงถึงการ
ปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2560 ทัง้
ช่วงเช้า และช่วงบา่ย โดยมีคูค้่ามาเข้าร่วมประชมุจํานวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 94  ของจํานวนท่ีเชิญไป (50 ราย) 
นอกจากนัน้ ในระหวา่งเดือนเมษายนถงึสิน้ปีที่ผา่นมา บริษัทฯได้สง่หนงัสอืแจ้งคูค้่ารายใหญ่และรายยอ่ยถึงนโยบายฯ
ของบริษัทฯพร้อมด้วยเอกสารนโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ให้คูค้่าได้ลงนามรับทราบ โดยมคีูค้่าลงนามรับทราบ จํานวน 
141 ราย และได้ติดประกาศให้ทราบหน้าสาํนกังานสาํหรับผู้มาติดตอ่งานได้มองเห็นและรับทราบ ทัง้นี ้ หนว่ยจดัซือ้
สว่นกลางขอให้หวัหน้าแผนกพสัดทุกุโรงงานท่ีมีการจดัซือ้ท้องถ่ินสง่หนงัสอืรับทราบนโยบายการตอ่ต้านการคอรัปชัน่ให้
ผู้ขายท้องถ่ินรับทราบด้วย  

 
สทิธิของเจ้าหนี:้บริษัทมีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัเจ้าหนีใ้นหมวดที่ 3 วา่ด้วยบทบาทของผู้มี
สว่นได้เสยีวา่บริษัทปฏิบตัิตามข้อตกลงที่มกีบัเจ้าหนีท้ัง้ในแกก่ารชําระหนีต้รงตามกําหนดเวลา การใช้บริการทางการเงินท่ี
เหมาะสมแก่ธุรกิจของบริษัท การให้และรักษาหลกัประกนั และเง่ือนไขอื่นๆ ที่กําหนด เช่น รายงานข้อมลูทางการเงินของ
บริษัทท่ีถกูต้องแกเ่จ้าหนีเ้พื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์สนิเช่ือ การรักษาอตัราสว่นหนีส้นิและทนุ เป็นต้น ในการดําเนินงาน 
บริษัทได้สร้างความไว้วางใจให้กบัเจ้าหนีผ้า่นการบริหารงานอยา่งมีจรรยาบรรณ และอํานวยความสะดวกด้านข้อมลู 
ขา่วสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกบับริษัทผา่นทางรายงานประจําปีและรายงาน 56-1 กบัสถานะทางการเงินของบริษัท
อยา่งเปิดเผยผา่นทางงบการเงินที่ได้จดัทําและรับรองอยา่งถกูต้องตามมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป และได้
กําหนดวิธีปฎิบตัิไว้ในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกนั 
 
สทิธิของคูแ่ขง่ บริษัทมีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย ว่าบริษัทสนบัสนนุการแข่งขนั
ทางการค้าอยา่งเสรีและเป็นธรรม และได้กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจวา่บคุลากรต้องไมด่ําเนินธุรกิจของบริษัท
โดยทําลายหรือกีดกนัคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีที่ไมช่อบด้วยกฎหมาย หรือใช้วิธีการใดๆให้ได้มาซึง่ข้อมลูของคูแ่ขง่อยา่งผิด
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กฎหมาย ในทางปฏิบตัิ คูแ่ขง่ในอตุสาหกรรมจะเป็นสมาชิกในสมาคมเดยีวกนัซึง่ได้ประชมุปรึกษาหารือและแบง่ปันข้อมลู
กนัอยูเ่ป็นประจํา จึงไมป่รากฏวา่มีการปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่อยา่งไมเ่ป็นธรรม 
 
สทิธิของชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อม : บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม (ดใูนหวัข้อ 10.) กบันโยบายการกํากบั
ดแูลกิจการและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัชมุชนในหมวดที่ 3 วา่ด้วยบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยีวา่บริษัทให้การสนบัสนนุและการ
จดักิจกรรมหรือมีสว่นร่วมสนบัสนนุกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัการกศุลหรือการพฒันาชมุชน เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบั
ชมุชนและยกระดบัคณุภาพชีวิตของชมุชนโดยเฉพาะในพืน้ท่ีที่บริษัทประกอบกิจการให้ความร่วมมือตอ่ภาครัฐและ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ชว่ยพฒันาสาธารณปูโภคตา่ง ๆ ให้การสนบัสนนุทางด้านการเงิน และสนบัสนนุกิจกรรมทางสงัคม 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพฒันาชมุชนให้ยัง่ยืน เช่น 
1. บริษัท ฯ ได้ลงทนุในกองทนุลงทนุสนุทาน ซึง่ก่อตัง้ขึน้ภายใต้แนวคิดของสถาบนัไทยพฒัน์ในการสร้างการลงทนุท่ีนาํ
ผลตอบแทนมาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ และเป็นทางเลอืกการลงทนุให้กบับริษัทจดทะเบยีน มลูนิธิ ธุรกิจครอบครัว ท่ีจะ
สามารถวางแผนการจดัสรรทนุสาํหรับการให้ความช่วยเหลอืสงัคมได้อยา่งตอ่เนื่อง  กองทนุนีบ้ริษัทจดัการหลกัทรัพย์ทิส
โก้เป็นผู้จดัการกองทนุ บริษัทฯได้ดํารงเงินลงทนุไว้เป็นเวลากวา่สองปีแล้ว อยา่งไรก็ดี กองทนุฯมข้ีอแนะนําวา่ควรสะสม
ผลประโยชน์ไว้ระยะเวลาหนึง่ก่อน ที่จะนําออกมาใช้เพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ 
2. บริษัทฯได้จดัและมีสว่นร่วมในกิจการเพื่อสงัคมหลายประการ และได้แสดงไว้ในหวัข้อ “ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและ
สงัคม” ในสว่นรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 
ด้านสทิธิมนษุยชน: บริษัทมีนโยบายที่จะไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิมษุยชน โดยบริษัทกําหนดไว้ในนโยบายการกํากบั
ดแูลกิจการ หมวดที่ 3 – บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยีวา่บริษัทสนบัสนนุและเคารพสทิธิมนษุยชน และดําเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกบัหลกัการและเจตนารมณ์ของปฎิญญาและอนสุญัญาของสหประชาชาติ และข้อตกลงระหวา่งประเทศอื่นๆที่
ประเทศไทยเป็นภาคี และจะไมม่สีว่นร่วมกบัการกระทําใดๆที่ขดัตอ่หลกัสทิธิมนษุยชน 

สถานประกอบการแตล่ะแหง่ของบริษัทในกลุม่ได้แสดงเจตนารมณ์ให้ปรากฏเดน่ชดัวา่บริษัทฯไมใ่ช้แรงงานเด็ก
และแรงงานบงัคบั โดยประกาศให้ชมุชนทราบโดยทัว่กนัผา่นช่องทางตา่งๆ 

  
ด้านสิง่แวดล้อม บริษัทมีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมในหมวดที่วา่ด้วยบทบาทของผู้
มีสว่นได้เสยีวา่ บริษัทใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานอยา่งประหยดั บริษัทสนบัสนนุการนําวสัดกุลบัมาใช้ใหม่บริษัท
ให้ความสาํคญัอยา่งยิ่งกบัการใช้วตัถดุิบและของเหลอืใช้ให้คุ้มคา่ที่สดุโดยหมนุเวียนไปใช้ในกระบวนการผลติตา่งๆ เชน่ 
กากอ้อยที่ได้จากการหีบอ้อยจะเป็นเชือ้เพลงิของหม้อต้มไอนํา้ทีใ่ช้ทัง้ในการผลตินํา้ตาลทรายและการป่ันเทอร์ไบน์ผลติ
กระแสไฟฟ้า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึน้จากการเผาไหม้จะนํามาใช้ในกระบวนการตกตะกอนของนํา้อ้อย นํา้จาก
กระบวนการผลติเอทานอลจะใช้ในการผลติก๊าซชีวภาพท่ีสามารถนําไปใช้ในโรงงานได้อีก เป็นต้นสว่นท่ีโรงงานจะเน้นการ
รักษาคณุภาพของสิง่แวดล้อม ไมป่ลอ่ยของเสยีหรือมลภาวะสูช่มุชน บริษัทได้มกีารนําเคร่ืองดกัจบัฝุ่ นละอองที่ทนัสมยัมา
ใช้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัทพฒันาระบบบําบดันํา้เสยีจากกระบวนการผลติให้สะอาดพอท่ีจะนาํกลบัมาใช้
หรือปลอ่ยกลบัสูแ่หลง่นํา้ธรรมชาติได้และได้สร้างระบบบําบดันํา้คอนเดนเสทจากกระบวนการผลติแอลกอฮอล์ (โครงการ
ต้นแบบ Submerged Aerated Fixed Film – SAF) ขึน้ท่ีโรงงานในอําเภอบอ่พลอย จงัหวดักาญจนบรีุ สาํหรับโครงการใด
ที่อาจสร้างผลกระทบให้กบัชมุชนหรือสิง่แวดล้อม บริษัทฯจะศกึษาและสอบถามความคิดเห็นของผู้อาจได้รับผลกระทบ 
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และเตรียมการลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่ชมุชนและสิง่แวดล้อมบริเวณโดยรอบ   รวมถงึบริษัทได้กําหนดหลกัเกณฑ์ที่
จะต้องมีการศกึษาปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมและกระบวนการลดผลกระทบ พร้อมไปกบัการศกึษาความเป็นไปได้
ของโครงการที่จะเกิดขึน้ใหม ่นอกจากนี ้บริษัทได้ปฎิบตัิตามกฎหมายสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด 

 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการในเร่ืองการไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่นว่า บริษัทฯเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอื่นและใช้ความระมดัระวงัมิให้เกิดข้อกลา่วหา
หรือเสี่ยงต่อข้อกลา่วหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น อนึ่ง เนื่องจากความเสี่ยงทางกฎหมายในเร่ืองนี ้
เป็นเร่ืองที่ต้องระมัดระวังเพราะความไม่คุ้ นเคยกับประเด็นกฎหมายของบุคลากร บริษัทฯจึงได้กําหนดรายละเอียด
เพิ่มเติมในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯว่า บุคลากรต้องเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบคุคลอื่น โดยไม่ใช้งานสร้างสรรค์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอื่นโดยไม่ได้รับอนญุาต ในกรณีที่มีข้อ
สงสยัวา่การกระทําใดของหน่วยงานของตนจะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอื่นหรือไม่ ควรปรึกษาฝ่าย
กฎหมายของบริษัทฯก่อน สว่นในกรณีที่พบเห็นว่าการกระทําของหน่วยงานอื่นอาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ของบุคคลอื่น ควรแนะให้ผู้ เก่ียวข้องนัน้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ทัง้นี ้จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจได้ให้
ความหมายของทรัพย์สินทางปัญญาไว้ครอบคลมุเพียงพอว่า รวมถึงลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการค้า ข้อมูลคู่ค้า 
ข้อมูลลูกค้า สูตรการผลิต ตลอดจนข้อมูลหรือสิ่งอื่นๆ ที่ ถือเป็นความลบัทางการค้า ในทางปฏิบัติ ปรากฏว่ามีการ
ปรึกษาหารือเร่ืองนีบ้่อยครัง้ และสามารถป้องกนัการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้หลาย
กรณี 

 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน / หนว่ยงานของรัฐ: บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายที่ใช้ควบคมุกิจการของบริษัทและกฎหมายอื่นท่ี
เก่ียวข้องทัง้ที่กํากบัดแูลโดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและราชการสว่นกลาง ให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานของรัฐในการ
พฒันาท้องถ่ินตามความเหมาะสม กลุม่บริษัทประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆในพืน้ที่เพื่อให้แน่ใจว่ากลุม่บริษัทได้ปฏิบตัิ
ถกูต้องตามกฎหมายและข้อกําหนดของทางราชการโดยไมบ่กพร่อง เช่น การติดต่อประสานกบัเทศบาลตําบล สํานกังาน
อตุสาหกรรมจงัหวดั สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม สาํนกังานทรัพยากรนํา้บาดาล สาํนกังานทรัพยากรนํา้ 
สํานกัชลประทาน สํานกังานสรรพากรพืน้ที่ สํานกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน สํานกังาน ประกันสงัคม สถาบนั
พฒันาฝีมือแรงงาน เป็นต้น  
 

กลุม่บริษัทให้ความสาํคญักบัการร่วมมือกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน/หนว่ยงานของรัฐที่ขอความร่วมมือหรือ
ขอรับการสนบัสนนุเพื่อการพฒันาชมุชนในพืน้ท่ีที่บริษัทได้ประกอบกิจการอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น เทศบาล องค์การบริหาร
สว่นตําบล โรงพยาบาล สาธารณสขุอําเภอ/จงัหวดั โรงเรียน สถานีตํารวจภธูร เป็นต้น โดยได้แสดงข้อมลูไว้ในหวัข้อ 
“ความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม” ในสว่นรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 

นอกจากที่บริษัทให้ความสําคัญกับผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังที่ได้กล่าวมาแล้ว นัน้  บริษัทยังตระหนักถึง
ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น  หรือการแจ้งเบาะแสตา่ง ๆ ที่ทําให้บริษัทสามารถพฒันา หรือปรับปรุง แก้ไข การดําเนินงานของ
บริษัท   โดยบริษัทจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกบับริษัทได้  ในกรณีที่มีเหตกุารณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
ถกูต้องเกิดขึน้ และผู้มีสว่นได้เสยีต้องการท่ีจะให้แก้ไขหรือขอความชดัเจน  หรือผู้มีสว่นได้เสยีต้องการท่ีจะให้ข้อเสนอแนะ
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ต่าง ๆ   ผู้มีสว่นได้เสียสามารถทําได้โดยแจ้งต่อผู้บริหารของบริษัท หรือหวัหน้าสํานกังานตรวจสอบภายใน หรือหวัหน้า
สว่นงานทรัพยากรบคุคล หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทางโทรศพัท์หรือทาง email  ในปีที่ผา่นมา บริษัทไม่ได้รับ
แจ้งเบาะแสการกระทําความผิดแตอ่ย่างใด ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดรายละเอียดเหลา่นีไ้ว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ
วา่ด้วยการให้ข้อมลูการกระทําผิดและการทจุริตและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

 
9.1.4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 บริษัทได้คํานงึถึงการได้รับข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส  การเข้าถึงข้อมลูได้งา่ย เทา่เทียมกนั และ
ความนา่เช่ือถือ  โดยบริษัทได้ดาํเนินการ 

1. เปิดเผยข้อมลู แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ภายใน 3 เดือนและรายงานประจําปี (แบบ 56-2) 
ภายใน 4 เดอืนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชี ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ ฯ และผา่นชอ่งทางเว็บไซต์ ของบริษัท 
www.kslgroup.com นอกจากนีใ้นเว็บไซต์ของบริษัท ยงัมีการนําเสนอขา่วตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบับริษัท และ
อตุสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมลูในการตดัสนิใจ 

2.   ในรอบปีที่ผา่นมา บริษัทมิได้ถกูสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดําเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมลูไม่
เป็นไปตามข้อกําหนด ทัง้นี ้บริษัทได้มีการประเมินประสทิธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมลูผา่นการสอบถามความ
คิดเห็นจากบคุคลภายนอก 

3. บริษัทเปิดเผยข้อมลูเพิม่เตมิ ทัง้ในสว่นของหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย นโยบายการจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นโยบายการกํากบัดแูลโดยสรุป นโยบายเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม และการ
ปฏิบตัิตามนโยบายที่กําหนด จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวตักิารอบรมกรรมการ    

4. จดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคูไ่ปกบัรายงานของผู้สอบบญัชีใน
รายงานประจําปี ซึง่มเีนือ้หารับรองการปฏิบตัิตามหลกัการบญัชี และมีการรายงานทางการเงินท่ีมีข้อมลูถกูต้อง 
ครบถ้วน เป็นจริงตามมาตรฐานการบญัชี โดยรายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

5.  ข้อมลูในเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วย ข้อมลูองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ วิสยัทศัน์ / 
ภารกิจ ธุรกิจและผลติภณัฑ์ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการและผลการปฏิบตัิตามนโยบายทีกํ่าหนด จรรยาบรรณธุรกิจ 
ข้อมลูนกัลงทนุ นโยบายเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมและสงัคม รายงานประจําปี งบการเงิน และขา่วสารท่ีบริษัทเผยแพร่ โดย
มีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

6. บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูต้องรายงานการมีสว่นได้เสยีของตนเองและบคุคลที่มีความเก่ียวข้องซึง่
มีสว่นได้เสยีทีเ่ก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย เมื่อเข้าดาํรงตาํแหนง่กรรมการหรือ
ผู้บริหารระดบัสงูเป็นครัง้แรก และรายงานทกุครัง้ที่เมื่อมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูการมีสว่นได้เสยี รวมถึงรายงานเป็น
ประจําทกุสิน้ปี ทัง้นี ้ สาํนกัเลขานกุารบริษัทและกฎหมายจะจดัสง่สาํเนารายงานการมีสว่นได้เสยีดงักลา่วให้แก่
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ เพือ่ใช้ข้อมลูดงักลา่วในการตรวจสอบและป้องกนัความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์  

http://www.kslgroup.com/
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7. บริษัทตระหนกัถงึความสาํคญัในการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศแกผู่้ลงทนุเพื่อให้ผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลูที่ถกูต้อง 
โปร่งใส และทัว่ถึง บริษัทจึงจดัทมีงานเพื่อรับผิดชอบตดิตอ่ประสานงานกบัผู้ลงทนุและผู้ ถือหุ้น โดยสามารถติดตอ่ได้ที ่
email: ir@kslgroup.com หรือติดตอ่ที ่

 

1. นายมชียั ปิยะวิเศษพฒัน์ หมายเลขโทรศพัท์ 02-642-6230  

     Email: meechai@kslgroup.com 

 2. นายชนะชยั ชตุิมาวรพนัธ์ หมายเลขโทรศพัท์ 02-642-6230 

Email: chanachai@kslgroup.com 

 3. นายชลชั ชินธรรมมิตร์ หมายเลขโทรศพัท์ 02-642-6230 

     Email: chalush@kslgroup.com 

 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทได้ดีขึน้และสามารถนําไปถ่ายทอดตอ่นกัลงทนุท่ีสนใจได้   บริษัทจงึ
จดัทําแผนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ประจําปี โดยมกีารประชมุนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทกุไตรมาส ณ ห้องประชมุของ
บริษัทฯ 

 สาํหรับนกัลงทนุตา่งประเทศ บริษัทประสานงานร่วมกบับริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทวเิคราะห์หลกัทรัพย์ในการ
จดัทําแผน เพื่อร่วมเดินทางในการนําเสนอผลการดาํเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าของโครงการของบริษัท โดยในปี
ที่ผา่นมา บริษัทเข้าร่วมประชมุชีแ้จงผลการดาํเนินงานและความก้าวหน้าที่ประเทศสงิคโปร์และสหราชอาจกัร ร่วมกบั
บริษัทหลกัทรัพย์ ยิ่งไปกวา่นัน้ บริษัทเปิดโอกาสให้นกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ สามารถเข้าพบเพื่อขอข้อมลู
รายละเอียดและเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ซึง่สามารถทําตารางนดัหมายลว่งหน้า ผา่นทีมงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 
9.1.5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 21 คน โดยเป็นกรรมการอิสระจํานวน 7 คนที่
ปราศจากความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือความสมัพนัธ์อื่นใดอนัอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระ หนึ่งใน
กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ  ทัง้นี ้คณะกรรมการจะเป็นผู้ที่
มีความหลากหลายในความรู้ความสามารถ  เช่น ความรู้ความเช่ียวชาญ ด้านบญัชี การเงิน  กฎหมาย  การปกครอง 
เทคโนโลยีการผลิต  บุคคล  จัดซือ้  การตลาด  อสงัหาริมทรัพย์  ตรวจสอบภายใน เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นต้น 
รายละเอียดของประวตัิ คณุวฒุิ ประสบการณ์  การถือหุ้น  แสดงในข้อมลูเอกสาร 56-1และจะต้องมีกรรมการที่ไม่ได้
เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารอยา่งน้อยหนึง่คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัของบริษัทฯ 

กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับเลือกเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ บริษัทฯไม่มีข้อ
ห้ามการแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม ่รวมทัง้ไมม่ีข้อห้ามเก่ียวกบัเร่ืองอายุ
ของกรรมการ แตค่ํานงึถึงความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่  

mailto:ir@kslgroup.com
mailto:meechai@kslgroup.com
mailto:chanachai@kslgroup.com
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กรรมการอิสระมีจํานวนไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดและมีจํานวนอยา่งน้อยสามคน มีวาระการ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสามวาระหรือไม่เกินเก้าปีแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า   แต่หากคณะกรรมการ
บริษัทฯเห็นควรให้กรรมการอิสระรายใดที่ดํารงตําแหน่งติดต่อกันมาครบสามวาระหรือเก้าปีดํารงตําแหน่งต่อไป ก็ให้
คณะกรรมการบริษัทฯขยายระยะเวลาการดํารงตําแหนง่ของกรรมการอิสระออกไปได้ตามที่เห็นสมควร  
กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวา่เพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบตัิหน้าที่กรรมการบริษัทฯได้ดี 
และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ กรรมการไม่ควร
ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน ปัจจุบันนี ้ไม่มีกรรมการที่รายงานว่า
เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่าห้าแห่งในเวลาเดียวกัน  

 

ตารางแสดงประเภทของกรรมการ 

ที่ 

รายชื่อ – สกลุ 

ประเภทของกรรมการ 

ตวัแทนผู้ ถือหุ้น 
กรรมการที่ไมเ่ป็น

ผู้บริหาร 
กรรมการ

อิสระ 
กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร 

1 นายมน ู เลียวไพโรจน์   / /   

2 นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์ /     / 

3 
นายประภาส 
 
 

ชตุิมาวรพนัธ์ 
(ลาออก 1 
เมษายน 2560) /  /    

 
นายชนะชยั  
 
 

ชตุิมาวรพนัธ์ 
(ตัง้แต ่ 1 
เมษายน 2560) /   / 

4 นายพรศิลป์ แต้มศิริชยั /     / 

5 นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ /     / 

6 นางอินทิรา สขุะนินทร์ /     / 

7 นายตระการ ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ /  /    

8 นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ /     / 

9 นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ /     / 

10 นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ /  /    

11 นายชาตรี ชินธรรมมิตร์ / /     

12 นายชลชั ชินธรรมมิตร์ /     / 

13 นายสขุมุ โตการัณยเศรษฐ์ /     / 

14 นายธวทัชยั โรจนะโชติกลุ /     / 

15 นายสมชาต ิ ชินธรรมมิตร์ / /     
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16 นายประมลู 
วิเชียรสินธุ์ 
(ลาออก 1 
มิถนุายน 2560) 

  

/ / 

  

 นางอญัชลี 
พิพฒันเสริญ 
(ตัง้แต ่29 
กนัยายน 2560) 

 

/ / 

 

17 พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ บําเพ็ญบญุ   / /   

18 นายสิทธิ สีละเกษมฤกษ์   / /   

19 นายการุณ กิตติสถาพร   / /   

20 นายวรภทัร   โตธนะเกษม   / /   

21 นางสาวนงลกัษณ์ พินยันิติศาสตร์   / /   

  รวม   14 11 7 10 
 

หมายเหต ุยอดรวมไมน่บักรรมการท่ีลาออกระหวา่งปี ได้แก่ นายประภาส ชตุิมาวรพนัธ์ และนายประมลู วิเชียรสนิธุ์ 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการ ตามทีร่ะบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการเป็นไปตามหลกัการท่ีกําหนดไว้ในนโยบายการกํากบั
ดแูลกิจการ หมวดที่ 5 กลา่วคือภารกิจการกํากบัดแูลให้บริษัทฯมีการบริหารจดัการท่ีดีและสร้างคณุคา่ให้แกกิ่จการ
อยา่งยัง่ยืน อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯจงึไมไ่ด้ก้าวลว่งการดําเนินกิจการตามปกติของฝ่ายจดัการ แม้กฎ
บตัรคณะกรรมการจะระบอุาํนาจหน้าที่เก่ียวกบัการเห็นชอบหรืออนมุตัิเร่ืองตา่งๆไว้ แตอ่ํานาจดงักลา่วก็มีขอบเขต
ตามทีคู่ม่ืออํานาจดําเนินการของบริษัทฯระบไุว้ในแตล่ะกรณี ทัง้นี ้ คณะกรรมการเป็นผู้อนมุตัิคูม่อือํานาจดําเนินการนี ้
นอกจากนัน้ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการยงัได้กําหนดสถานะและอํานาจหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัทกบั
กรรมการผู้จดัการใหญ่ไว้แตกตา่งกนัชดัเจน อกีทัง้ประธานกรรมการบริษัทฯต้องไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ด้วย 

2.  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึง่ในสามออกจากตําแหนง่ ถ้า
จํานวนกรรมการแบง่เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกบัหนึง่ในสาม ดงันัน้ กรรมการมวีาระการดํารง
ตําแหนง่ 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการทัง้ชดุครบวาระ หากยงัไมม่ีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุใหม ่ ให้คณะกรรมการ
ชดุเดิมยงัคงทําหน้าทีต่อ่จนกวา่จะมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุใหมเ่ข้ามาแทน  

3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  และคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ โดยกําหนดคณุสมบตัิ หน้าที่ความรับผิดชอบและระยะเวลาดํารงตําแหน่งไว้ในกฎบตัรหรือประกาศแต่งตัง้
คณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะชดุ 

4. เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่  กรรมการสว่นใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ 
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ  นอกจากนี ้เพื่อให้การทําหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมี
ความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย  ทัง้นี ้
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คณะกรรมการชดุยอ่ยมีวาระ  3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการครบวาระ หากยงัไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ ให้
คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทําหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน และในกรณีที่
กรรมการหมดวาระในคณะกรรมการบริษัท และไมไ่ด้รับการคดัเลอืกให้เข้ามาดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทอีก  จะทํา
ให้วาระของกรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยหมดวาระลงตาม  ทัง้นีห้ากมีกรรมการเพิ่มใหมร่ะหวา่งปีในกรรมการชดุ
ยอ่ย ให้กรรมการนัน้มีวาระการดํารงตําแหนง่เทา่กบั วาระของคณะกรรมการชดุยอ่ยเดิม 

5. คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ ตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท  
ที่ว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือหุ้นสว่นไม่จํากดัความรับผิดใน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง
เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้  
โดยนโยบายดงักลา่ว ทางคณะกรรมการได้กําหนดให้ใช้กบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทด้วย   

6.  กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีจํานวน 10 คน ดํารงตําแหน่งพนกังานบริหารระดบัสงูในบริษัทฯตัง้แต่ตําแหน่งกรรมการ
ผู้ จัดการใหญ่ถึงผู้ ช่วยผู้ จัดการใหญ่ปัจจุบันนี ้ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารรายงานว่าเป็นกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนที่อยูน่อกกลุม่บริษัทมากกวา่สองบริษัทขึน้ไป 

บริษัทฯมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (ปัจจุบันคือนาย
สมชาติ ชินธรรมมิตร์)  

7. บริษัทได้กําหนด วิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท  โดยทบทวนวิสยัทศัน์และ
พนัธกิจทกุปีก่อนที่จะเร่ิมจดัทํากลยทุธ์และแผนดําเนินงานตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตาม
แผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไว้ รวมทัง้จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยบริษัทได้มีการกําหนดแผนกลยุทธ์ระยะสัน้ และระยะยาวในการ
พัฒนาโครงการและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการส่งเสริมและพัฒนาสงัคมโดยเป็นผู้ประกอบการที่มี
จรรยาบรรณ  ตามวิสยัทศัน์ที่วางไว้คณะกรรมการจะได้รับทราบและติดตามผลการดําเนินงานตามกลยทุธ์ในแต่ละ
ไตรมาสเมื่อฝ่ายจดัการนําเสนอผลการดําเนินงานรายไตรมาสและรายงานการเงิน 

8. คณะกรรมการบริษัทให้มีการจดัทําคูม่ือนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และคูม่ือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ  โดย
ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการบริหารองค์กร ดําเนินการใดๆด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และยึด
มัน่ในหลกัการดําเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซื่อสตัย์สจุริต มีการกําหนดนโยบาย แผนงาน กลยทุธ์ การดําเนินงาน 
และการประเมินผล ตลอดจนการดําเนินงานและการกํากบัดแูลเร่ืองการบริหารความเสีย่งอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

9. คณะกรรมการบริษัทให้มีการจดัทําคู่มือนโยบายการให้ข้อมลูการกระทําผิดและการทจุริต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ
เก่ียวกับการสอบสวนการกระทําผิดและทุจริต การให้ข้อมูลการกระทําผิดและทุจริต การลงโทษผู้กระทําผิด การ
คุ้มครองผู้ให้ข้อมลู 

10. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยง โดย
คณะกรรมการเป็นผู้อนมุตัิ นโยบายการบริหารความเสี่ยงฉบบัปัจจุบนัได้ประกาศใช้เมื่อวนัที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 
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และจดัให้มีระบบควบคมุภายในและระบบบริหารความเสี่ยงทัง้ความเสี่ยงหลกั (Key Risk) และความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่ง
บริษัทฯได้เปิดเผยในรายงานประจําปี 

11. หน้าที่ประการหนึง่ของคณะกรรมการตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทฯ คือดแูลและปฏิบตัิไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งกรรมการ ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯคณะกรรมการได้ดแูลอยา่งรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อที่เป็นรายการ
ระหว่างกนั ตามข้อกําหนด และวิธีการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในเร่ืองที่เก่ียวกบัรายการที่เก่ียวข้องกัน 
โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปตามขนาดของรายการตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้
ผู้มีส่วนได้เสียในรายการที่จะทํา จะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และมีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนใน
รายงานประจําปีและแบบ 56-1 ทัง้นี ้หน้าที่และการปฏิบตัิดงักลา่วเป็นไปตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หมวดที่ 
4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และแนวปฏิบตัิตามนโยบายฯที่กําหนดไว้ 

12.การบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิผล เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ พร้อมทัง้มีข้อมลูที่สมบรูณ์และเช่ือถือได้ มีการปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบข้อบงัคบัอย่างถกูต้อง รวมทัง้
การใช้ทรัพยากรของบริษัทเป็นไปอย่างประหยดัและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดแูลป้องกนัระวงัรักษาทรัพย์สิน
ของบริษัท โดยบริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้าที่วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลให้คําปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อสนบัสนนุการดําเนินกิจการตา่งๆ ของบริษัท และมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้าที่สอบทานให้
บริษัท มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสทิธิผล หนว่ยงานดงักลา่วมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวน
ความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบปีละ1 ครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็นเร่ืองความ
เพียงพอของระบบควบคมุภายในไว้ในรายงานประจําปี 

13. การบริหารความเสีย่ง อยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งในการจดัให้มีระบบการบริหารความ
เสี่ยงครอบคลมุทัง้องค์กร โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างการวางระบบการบริหารความเสี่ยง โดยจะมีการทบทวนความ
เพียงพอของระบบและประสทิธิผลของการจดัการอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมถึงการจดัให้มีสญัญาณเตือนภยัลว่งหน้า
และรายการผิดปกติ 

14. การประชุมคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย6ครัง้ต่อปีโดย
กําหนดวนัประชมุไว้เป็นการลว่งหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบและทําเป็นตารางประจําปี
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตวัต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัด ให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ซึง่ทําหน้าที่ตดัสนิใจตามอํานาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท   โดยทกุครัง้
ที่มีการประชมุกรรมการบริษัท   คณะกรรมการบริหารได้มีการนําสิง่ที่ผ่านการพิจารณา กลบัมาแจ้งให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกํากบั ควบคมุ ดแูล การปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่อง 

โดยในปี  2560 บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการทัง้หมด 8 ครัง้ และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (โดย
ไมม่ีฝ่ายจดัการ) เพิ่มอีก 1 ครัง้เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นในเร่ืองการทํางาน
และการบริหารงานได้อยา่งอิสระในการประชมุคณะกรรมการทัง้ 8 ครัง้ในปี 2560 กรรมการเข้าประชุมครบทุกคน 21 
คน จํานวน 2 ครัง้    เข้าประชมุจํานวน 20 คน 3 ครัง้  เข้าประชมุจํานวน 19 คน 2 ครัง้ และเข้าประชุมจํานวน 18 คน 
1 ครัง้ตามลาํดบั และกรรมการแตล่ะคนเข้าประชมุคณะกรรมการเป็นจํานวนครัง้คํานวณได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 
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15. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ร่วมกัน
พิจารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ  โดยดใูห้แน่ใจว่าเร่ืองที่สําคญัได้นําเข้ารวมไว้แล้ว  และ
กรรมการแตล่ะคนมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์เข้าสูว่าระการประชมุ 

16. สํานกัเลขานกุารบริษัทและกฎหมาย จดัสง่เอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย 7 
วนั เพื่อให้กรรมการได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้า ซึ่งเอกสารดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อ
ประกอบการพิจารณา  

17. องค์ประชมุของคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทว่าในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุม
คณะกรรมการให้ถือเสยีงข้างมาก นอกจากนัน้ กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าในการลงมติ
ในวาระท่ีสาํคญั ควรมีกรรมการอยูใ่นท่ีประชมุไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

18. ในระหวา่งการประชมุ ประธานกรรมการจดัสรรเวลาไว้อยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการ
จะอภิปรายปัญหาสําคญักันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน   นอกจากนี ้ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจ
ตดัสนิใจ   กรรมการให้ความสนใจกบัทกุวาระที่นําเข้าสูท่ี่ประชุม รวมถึงเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการ   นอกจากนี ้การ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผู้บริหารระดบัสงูในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อนําเสนอข้อมลู ปัญหาและ
ชีแ้จงรายละเอียด เพื่อประกอบการตดัสินใจ   ซึ่งเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู   
ทัง้ยงัเป็นการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศที่จําเป็นเพิ่มเติมผ่านการสอบถามผู้บริหารระดับสงู  อีกทัง้ในบางประเด็นที่มี
ข้อมลูไมเ่พียงพอ  กรรมการบริษัทสามารถติดตอ่ขอข้อมลูเพิ่มเติมได้ผา่นเลขานกุารของบริษัท 

19. รายงานการประชมุของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย วนัเวลาเร่ิม เวลาสิน้สดุประชุม  รายช่ือกรรมการที่เข้า
ประชมุและขาดประชมุ   สรุปสาระสําคญัของเร่ืองที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสงัเกต มติคณะกรรมการ
และความเห็นของกรรมการท่ีไมเ่ห็นด้วย  ช่ือผู้จดรายงาน และช่ือผู้ รับรองรายงาน    บริษัทได้มีการจดัเก็บรายงานการ
ประชมุของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเลม่และในรูปแบบไฟล์PDF ซึ่งสามารถสืบค้นง่าย แต่แก้ไขไม่ได้ มีการบนัทึก
และเปิดเผยจํานวนครัง้การเข้าประชมุคณะกรรมการ   เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจดัขึน้ทกุไตรมาส 
แต่การประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งเก่ียวเนื่องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทจะจดัขึน้ทกุเดือน จึงมีการรายงาน
การประชมุของคณะกรรมการบริหารนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย 
 

20. คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดให้มีการจดัทําแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง (Self Assessment) โดยใช้แบบ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทางเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสมํ่าเสมอโดยคณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่าการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯเป็นขัน้ตอนที่สําคญัขัน้ตอนหนึ่งของการพฒันาสูก่ารกํากบัดแูลกิจการที่ดี
ทัง้นี ้ในการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปรียบเทียบว่าได้ดําเนินการตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ได้
อนุมตัิไว้ และ/หรือ ตามแนวปฏิบตัิที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายที่กําหนดไว้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยจดัให้มีการประเมินผล
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯทัง้คณะเป็นประจําทกุปี เมื่อสิน้รอบบญัชีของแต่ละปี ทัง้นีเ้ป็นการประเมินผล
งานของคณะกรรมการบริษัทฯโดยรวม และรายบคุคล  



บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)     แบบ 56 - 1 

 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 65 
 

นอกจากการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะแล้ว คณะกรรมการได้จดัให้มีการประเมินผลงานของ

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะด้วย โดยประเด็นการประเมินนัน้ จะนํามาจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเพิ่มเติมด้วยหน้าที่ท่ีระบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยนัน้ๆเพื่อให้

ได้รับข้อมลูที่ตรงกบับทบาทหน้าที่ของกรรมการชดุนัน้ๆมากขึน้ 

ในการประเมินตนเองนี ้สํานกัเลขานกุารบริษัทและกฎหมายจะสง่แบบประเมินที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการกํากับ

ดแูลกิจการแก่กรรมการทกุทา่นหนึง่เดือนก่อนสิน้รอบปีบญัชี เมื่อประมวลผลการประเมินคณะกรรมการและกรรมการ

รายบคุคลเสร็จแล้ว จะนําเสนอคณะกรรมการกํากับดแูลกิจการพิจารณาให้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัความสามารถในการ

ปฏิบตัิหน้าที่และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการชดุตา่งๆ ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 
 

9.1.6 การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

บริษัทมีนโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ซึง่ได้ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายห้าม
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานกระทําการคอร์รัปชัน่ และให้มีการประเมินความเสีย่งจากการคอร์รัปชัน่กบัการสอบทาน
การปฎิบตัิตามนโยบายอยา่งสมํา่เสมอ และทบทวนแนวทางการปฎิบตัิและข้อกําหนดในการดําเนินการแตล่ะสว่นให้
สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป ตลอดจนธุรกิจของบริษัท 

แนวปฎิบตัิ คือ  บริษัทนํานโยบายการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่เผยแพร่และทําความเข้าใจแก่พนกังานเพื่อให้มกีาร
ปฎิบตัิ โดยจดัทําจรรยาบรรณเก่ียวกบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ คูม่ือปฎิบตัิงานของหนว่ยงานตา่งๆ ในสว่นท่ีเก่ียวกบั
นโยบายนี ้ เพื่อใช้อบรม ปฎิบตั ิ และให้พนกังานเรียนรู้ตอ่ไป นอกจากนี ้ บริษัทให้ความคุ้มครองพนกังานท่ีแจ้งเหตหุรือ
เบาะแสการคอร์รัปชัน่ภายใต้หลกัเกณฑ์ทีกํ่าหนดไว้ ผู้กระทําการคอร์รัปชัน่ถือเป็นผู้กระทาํผิดวินยั อนัจะถกูลงโทษทาง
วินยัตามข้อบงัคบัการทํางานของบริษัท และอาจถกูดาํเนินการตามกฎหมายทางแพง่/อาญา  

 
เมื่อวนัท่ี 26 กนัยายน 2557 ประธานกรรมการบริษัทฯได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รับทราบข้อตกลงคําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบตัิ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ ทัง้นี ้บริษัทได้จดัทําคูม่ือมาตรการตอ่ต้านการทจุริตและ
คอร์รัปชัน่ซึง่มีผลใช้บงัคบัในเดือนกรกฎาคม 2559 และดําเนินการปรับปรุงเอกสารและกระบวนการต่างๆให้สอดคล้องกบั
คําประกาศเจตนารมณ์ดงักลา่วและหลกัเกณฑ์ของแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนั และจดัสง่ให้
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เพื่อขอรับการรับรอง 

 
ปัจจบุนั บริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตแล้วตัง้แต่

วนัท่ี 9 มีนาคม 2560 โดยมีระยะเวลาการรับรองสามปี บริษัทฯได้มอบหมายให้สํานกับริหารความเสี่ยงและพฒันาระบบ 
เป็นหนว่ยงานที่ประเมินและติดตามความเสี่ยงจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ตามเกณฑ์การประเมินตนเองที่เคยรับการประเมิน 
โดยประสานงานกับผู้ปฏิบตัิของทุกหน่วยงานภายในบริษัท และปรับปรุงประเด็นต่างๆร่วมกับสํานักตรวจสอบภายใน 
รวมทัง้ทางบริษัทมีแนวทางขยายผลไปยงัผู้มีส่วนได้เสีย ให้เข้ามาอยู่ในแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุริตให้มากขึน้เป็นลาํดบั  
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ในด้านการดาํเนินการในระบบงานตา่งๆทีเ่ก่ียวข้องนัน้ บริษัทฯได้มอบหมายให้สาํนกับริหารความเสี่ยงฯจดัทาํ
ประเมินความเสีย่งจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุปี โดยใช้หลกัเกณฑ์ของ COSO-ERM และเร่ิมปฏิบตัิตามกระบวนการแล้ว 
และได้จดัทําคูม่ือการบริหารความเสีย่งด้านทจุริตเพื่อให้เป็นแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนเก่ียวกบัการกํากบัดแูลและควบคมุดแูล
เพื่อป้องกนัและติดตามความเสีย่งจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
 

นอกจากนัน้ บริษัทฯมีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิ ตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่
โดยกําหนดให้สาํนกับริหารความเสีย่งฯ ตดิตามและสรุปผลการตดิตามงานทกุไตรมาส สว่นผลการสอบทานการ
ปฏิบตัิงานดงักลา่ววา่ มีระบบการควบคมุภายในและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทางบริษัทฯกําหนดให้อยูใ่นแผนการสอบทาน
ประจําปีของสาํนกัตรวจสอบภายในทกุปี 
 

ในด้านการฝึกอบรมแก่พนกังานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่
ของบริษัทนัน้ ในปี 2560 บริษัทฯได้ดําเนินการดงันี ้

1. สาํนกับริหารความเสีย่งฯได้ร่วมงานกบัฝ่ายจดัซือ้ ให้ความรู้ด้านการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่พร้อมเชิญชวนคู่
ค้าให้เข้าร่วมโครงการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ณ ห้องประชมุใหญ่ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ ในวนัท่ี 1 เมษายน 
2560 

2. สาํนกับริหารความเสีย่งฯ ให้การอบรมพนกังานภายในองค์กรเร่ืองการบริหารความเสีย่งด้านทจุริตคอร์รัปชัน่
ตัง้แตว่นัท่ี 20 กรกฎาคม ถึงวนัท่ี 18 สงิหาคม 2560 และให้พนกังานท่ีเข้ารับการอบรมปฏิญาณตนพร้อมทําสญัลกัษณ์
มือไขว้ อนัเป็นการยืนยนัวา่จะไมยุ่ง่เก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 
9.1.7 การให้ข้อมลูการกระทําผิดและการทจุริต 

ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ บริษัทจดัให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อมลูการกระทําผดิและการทจุริต
หรือการร้องเรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีสามารถให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่การตรวจสอบ การระงบัยบัยัง้ 
และการป้องกนัการกระทําผิดหรือทจุริต หรือการร้องเรียนเพื่อได้รับการเยยีวยาแก้ไข 

 
ช่องทางการให้ข้อมลูและกระบวนการ 

1.เมื่อพนกังานพบเห็นหรือมีเหตอุนัควรเช่ือโดยสจุริตวา่มีการกระทําผิดหรือการทจุริตเกิดขึน้เก่ียวข้องกบับริษัทฯหรือ
บริษัทในกลุม่ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาต้นสงักดั ตัง้แตร่ะดบัผู้จดัการทราบโดยทนัที ไมว่า่ด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์
อกัษร หากไมไ่ด้รับการพิจารณาให้แจ้งตอ่ ผู้บงัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ไป ตามแบบการให้ข้อมลูพบเห็นการกระทําผิด
และการทจุริต ทัง้นี ้พนกังานไมค่วรท่ีจะดาํเนินการสอบสวน หรือซกัถามใดๆ เก่ียวกบัการกระทําทีส่งสยัด้วยตนเอง 

2. หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อผู้บงัคบับญัชาดงักลา่ว หรือสงสยัว่าผู้บงัคบับญัชา 
หรือผู้บริหารของบริษัทฯเก่ียวข้องกบัการกระทําผิด พนกังานสามารถเลอืกที่จะแจ้งผา่นช่องทาง ดงันี  ้

2.1 หวัหน้าสาํนกัตรวจสอบภายใน โทร 02-642-6092ตอ่ 127 
หรือ e-mail: ia@kslgroup.com หรือ chartchai@kslgroup.com 

2.2 ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล โทร 02-642-6092ตอ่ 969  
หรือ e-mail: ampaporn@kslgroup.com 
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2.3 สง่ e-mail มาที่ ia@kslgroup.com ใน Intranet ของบริษัทฯ  
2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่อยู่ดงันี ้

บริษัท นํา้ตาลขอนแก่นจํากดั (มหาชน) 
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนศรีอยธุยา 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 หรือ e-mail: sitti@kslgroup.com 

3. เมื่อบคุคลหรือหนว่ยงานตา่งๆ ข้างต้นได้รับแจ้งวา่มีการกระทําผิดหรือการทจุริตต้องรายงานตอ่สาํนกัตรวจสอบภาย
ในทนัที 

4. สํานกัตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จดัทําทะเบียนรับเร่ืองร้องเรียน และต้องจดัทํารายงานสรุปการรับเร่ืองการแจ้งข้อมูล
การกระทําผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชมุครัง้ตอ่ไป  

5. สํานักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบือ้งต้นว่าการกระทําผิดเกิดขึน้ในหน่วยงานใด และให้ส่งเร่ืองร้องเรียนไปยัง
หนว่ยงานนัน้เพื่อดําเนินการสอบข้อเท็จจริงตอ่ไปและติดตามผลการดําเนินการของหนว่ยงานท่ีรับเร่ืองไปนัน้เป็นระยะ 

6. การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษทางวินยั และการดําเนินคดีทางกฎหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การนัน้ๆ  

7. เมื่อการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเสร็จสิน้ ให้หนว่ยงานท่ีเป็นผู้ดาํเนินการแจ้งผลการดาํเนินการตอ่สาํนกัตรวจสอบภายใน
เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 
การคุ้มครองผู้ให้ข้อมลู 
 

1. บริษัทฯ จะไมเ่ลกิจ้าง พกังาน ลงโทษทางวินยั หรือขู่ว่าจะดําเนินการต่างๆ จากการที่พนกังานให้ข้อมลูการกระทําผิด 
หากผู้ใดกระทําการฝ่าฝืนดงักลา่ว จะถกูลงโทษทางวินยั 

2. บริษัทฯ จะป้องกนัไมใ่ห้มกีารขม่ขู ่คกุคาม พนกังานผู้ให้ข้อมลูการกระทําผิด รวมถงึผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความ
ช่วยเหลอืในการสอบสวนด้วยเจตนาสจุริต 

3. บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดบัความร้ายแรงและ
ความสาํคญัของเร่ืองร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ ร้องเรียนถกูขม่ขู ่คกุคาม ให้รายงานตอ่กรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อสัง่การให้
สายงานทรัพยากรบคุคลจดัหามาตรการการคุ้มครองผู้ให้ข้อมลูทีเ่หมาะสมแก่กรณี 

4. กรณีพนกังานแจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือให้ข้อมลูการกระทําผิดด้วยเจตนาสจุริต แม้วา่บริษัทฯจะไมพ่บการกระทําผิดตามที่
ได้ร้องเรียน   บริษัทฯจะไมด่ําเนนิการลงโทษใด ๆ กบัพนกังานท่ีให้ข้อมลู    อยา่งไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบวา่
เร่ืองร้องเรียนไมม่มีลูความจริง และได้ทําด้วยเจตนาหรือจงใจให้เกิดผลเสยีหายแก่บคุคลอื่น หรือให้ข้อมลูเท็จ   บริษัท
ฯจะพิจารณาดาํเนินการลงโทษพนกังานท่ีให้ข้อมลูตามข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน รวมทัง้พิจารณาดาํเนินคดีตาม
กฎหมาย 
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9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
 
 

 
 
 

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
1) นายมน ู  เลยีวไพโรจน์  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 
2) นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
3) [นายประภาส  ชติุมาวรพนัธ์  กรรมการ (ลาออกวนัท่ี 1 เมษายน 2560)] 
      นายชนะชยั   ชติุมาวรพนัธ์  กรรมการ (แทนตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560) 
4) นายพรศิลป์  แต้มศิริชยั  กรรมการ 
5) นายสขุมุ  โตการัณยเศรษฐ์  กรรมการ 
6) นายธวทัชยั  โรจนะโชติกลุ  กรรมการ 
7) นางอินทิรา  สขุะนินทร์  กรรมการ  
8) นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
9) นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
10) นางสาวดวงแข   ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
11) นายชลชั  ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
12) นายชาตรี  ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
13) นายสมชาต ิ  ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 
14) นายธชัพงษ์  ภากรศิริวงศ์  กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
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15) [นายประมูล วิเชียรสินธุ์   กรรมการอิสระ (ลาออกวนัที ่1 มถินุายน 2560)] 
      นางอญัชล ี  พิพฒันเสริญ  กรรมการอิสระ (แทนตัง้แตว่นัท่ี 29 กนัยายน 2560) 
16) พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ      บําเพ็ญบญุ  กรรมการอิสระ 
17) นายสทิธิ  ลลีะเกษมฤกษ์  กรรมการอิสระ 
18) นายการุณ  กิตติสถาพร  กรรมการอิสระ 
19) นายวรภทัร  โตธนะเกษม  กรรมการอิสระ 
20) นางสาวนงลกัษณ์ พินยันิติศาสตร์  กรรมการอิสระ  
21) นายตระการ  ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ  กรรมการ 

 
กรรมการของบริษัทจํานวน 21 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 11คน (ร้อยละ 52) ใน

จํานวนนีม้ีกรรมการอิสระจํานวน  7 คน (ร้อยละ 33)โดยมีกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้หญิง 2 คน คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่
ดําเนินการจัดการและกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯตามกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ตลอดจน
วตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และปฎิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงั 

 
คณะกรรมการบริษัทมาจากการแตง่ตัง้ของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท เพื่อทํา

หน้าที่ให้คาํแนะนําและช่วยเหลอืคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง   
และเพื่อทําหน้าทีเ่ก่ียวกบั การประชมุของคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้สนบัสนนุให้การกํากบัดแูล
กิจการเป็นไปตามบรรษัทภิบาลที่ดี 

 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
เดิมอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ หมวดที่ 5 ตอ่มา คณะกรรมการ

ในการประชมุครัง้ที่ 7/2559-2560 วนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2560 ได้อนมุตัิให้มีและเห็นชอบกฎบตัรคณะกรรมการ โดยให้
ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2560 กฎบตัรนีไ้ด้กําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้ทบทวนให้สอดคล้องกบั
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษัทจดทะเบยีน ปี 2560 ดงันี ้ 

(1) บริหารกิจการโดยสร้างคณุคา่ให้แก่บริษัทอยา่งยัง่ยืน กลา่วคือ ให้บริษัทมีผลประกอบการท่ีดี ประกอบธุรกิจ
อยา่งมีจริยธรรมและรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี ขจดัหรือลดการสร้างผลกระทบทางลบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตวั
ได้ตามปัจจยัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ  

(2) กําหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการบนพืน้ฐานการสร้างกิจการอย่างยัง่ยืน โดยคํานึง
ผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม และกํากับให้การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน
ประจําปีตอบสนองความสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของกิจการ 

(3) ดแูลให้กิจการมีคณะกรรมการมีองค์ประกอบและคณุสมบตัิที่สอดคล้องกบัหลกัการบริหารกิจการท่ีดีที่มีการ
สรรหาที่โปร่งใสและมีประสทิธิภาพ มีการพฒันาทกัษะและความรู้เพื่อการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งรับผิดชอบ กําหนดให้มีกรอบ
และกลไกในการกํากบัดแูลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการที่บริษัทไปลงทนุ แต่งตัง้คณะกรรมการ
ชดุยอ่ยที่จําเป็นและสมควร 
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(4) ดูแลให้บริษัทฯมีกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดบัสงูที่เหมาะสมต่อการดําเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของบริษัท และมีการพฒันาผู้บริหารระดบัสงูตลอดจนการสบืทอดงานท่ีเป็นระบบ 

(5) ส่งเสริมนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม 

(6) ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่มีมาตรฐานและตอบสนองต่อการทําให้บรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว รวมถึงการป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลสําคญัซึ่ งอาจกระทําได้ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทํา
ธุรกรรมที่เก่ียวโยงกนั การตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนเบาะแสการกระทําทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

(7) ดแูลให้มีการรักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการจดัทํารายงานทางการเงินและการเปิดเผยสารสนเทศ
ให้โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย 

(8) สนบัสนนุการมีสว่นร่วมของผู้ ถือหุ้นในเร่ืองสําคญัและรักษาสิทธิในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของ  ผู้ ถือหุ้นผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสมและทนัเวลา 

บทบาทหน้าที่ทัง้ 8 ประการข้างต้นสามารถแยกแยะเป็นหลกัปฏิบตัิและแนวทางปฏิบตัิอีกหลายประการ โดย
อ้างอิงถึง “หลกัการบริหารกิจการที่ดี: หลกัปฏิบตัิสําหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ที่สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จดัทําขึน้ 

 
ในปี 2560 บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการทัง้หมด 8 ครัง้ และมีการประชมุของกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร (โดย

ไมม่ีฝ่ายจดัการ) เพิ่มอีก 1 ครัง้เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นในเร่ืองการทํางานและ
การบริหารงานได้อยา่งอิสระ 

 
9.2.2 คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
1) นายจํารูญ  ชินธรรมมิตร์    ประธานกรรมการบริหาร 
2) [นายประภาส  ชติุมาวรพนัธ์    กรรมการ (ลาออกวนัท่ี 1 เมษายน 2560)] 

นายชนะชยั                   ชตุิมาวรพนัธ์            กรรมการ (แทนตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2560) 
3) นายพรศิลป์  แต้มศิริชยั    กรรมการบริหาร 
4) นายสขุมุ  โตการัณยเศรษฐ์    กรรมการบริหาร 
5) นายธวทัชยั  โรจนะโชติกลุ    กรรมการบริหาร 
6) นางอินทิรา  สขุะนินทร์    กรรมการบริหาร 
7) นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์    กรรมการบริหาร 
8) นายชลชั  ชินธรรมมิตร์    กรรมการบริหาร 
9) นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์    กรรมการบริหาร 
10) นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์    กรรมการบริหาร 
11) นายตระการ  ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ    กรรมการบริหาร 
12) นายธชัพงษ์  ภากรศิริวงศ์    กรรมการบริหาร 
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โดยประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ เลอืกเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลกัในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอ 

คณะกรรมการบริษัทฯให้ความเหน็ชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตา่งๆ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯให้ 

ความเห็นชอบ 

3. กําหนดโครงสร้างองค์กรและกําหนดนโยบายด้านบคุคล 

4. ติดตามและกํากบัการปฏิบตัิตามนโยบาย และแผนงานตา่งๆ ของบริษัท 

5. พิจารณาและอนมุตัิกิจการตา่งๆ ท่ีอยูใ่นขอบเขตอาํนาจตามคูม่ืออํานาจดาํเนินการ 

6. ดําเนินการอื่นๆตามทีค่ณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ อยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์
กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและในกรณีที่การดําเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของ
กรรมการบริหารคนใด หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้ค ณะกรรมการบริหาร
นําเสนอเร่ืองดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารผู้นัน้และ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุในเร่ืองดงักลา่ว 
 

ปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่อย่างสมํ่าเสมอต่อคณะ
กรมการบริษัท  สาํหรับสถิติการเข้าประชมุคณะกรรมการบริหารแตล่ะคนเปิดเผยตามตารางสรุปจํานวนครัง้ในการเข้าร่วม
ประชมุของคณะกรรมการ  

 
9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย  
1. นายสทิธิ    ลลีะเกษมฤกษ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายการุณ    กิตติสถาพร   กรรมการตรวจสอบ  

3. นายวรภทัร    โตธนะเกษม   กรรมการตรวจสอบ 

4. นางสาวนงลกัษณ์    พินยันิติศาสตร์   กรรมการตรวจสอบ 

โดยหวัหน้าสาํนกัตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหนง่(ปัจจบุนั คือ
นายชาตชิาย ภวูงษ์ ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ) 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
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2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Auditing) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ายความดีความชอบ และการเลิกจ้างหวัหน้า
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการบริหารความเสีย่งการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ให้อยู่ในระดบัที่
ยอมรับได้ รวมถึงป้องกนัมิให้เกิดการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

 4. สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

5. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชมุ อยา่งน้อยปีละ1 ครัง้  

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่ รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท 

7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้
7.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

 7.2  ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 
7.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
 7.4         ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
 7.5         ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

7.6          จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละทา่น 

7.7         ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฏ
บตัร (Charter) 

7.8        รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 9. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการหรือการกระทํา 

ดงัต่อไปนีซ้ึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการของบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  

  9.1 รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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9.2    การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความ บกพร่องที่สาํคญัในระบบควบคมุภายใน 
9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไมด่ําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามวรรคหนึ่งต่อสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดหลกัทรัพย์ 

 

: องค์ประกอบและคณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและคณะกรรมการกํากับตลาดทุนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คือ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวนสีค่น คือ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกสามคนซึง่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในด้านการเงิน ระบบควบคมุและตรวจสอบภายใน ประวตัิและคณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบระบุในเอกสารแนบ โดย
นายสทิธิ ลลีะเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ จบการศกึษาด้านบญัชี เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชี
และการเงิน รวมทัง้มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอยา่งดี  

 
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้ประชมุอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีการประชมุ 5 ครัง้มีการรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งสมํา่เสมอตอ่คณะกรรมการบริษัท รวมถงึการรายงานการทํา
หน้าที่ในรอบปีที่ผา่นมา (โปรดดหูวัข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) สาํหรับสถิติการเข้าประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบแตล่ะคนเปิดเผยตามตารางสรุปจํานวนครัง้ในการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ  
 

 
9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วย 
  1. นายประมลู  วิเชียรสนิธุ์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
(ลาออกจากตําแหนง่ประธานชดุยอ่ย 1 พฤษภาคม 2560) 
  2.นายการุณ  กิตติสถาพร  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
(ประธานฯแทนนายประมลู วเิชียรสนิธุ์ ณ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560) 
  3. นายสมชาต ิ  ชินธรรมมิตร์           กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
  4.นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์  กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

(หมายเหต:ุ นายประมลู วิเชียรสนิธุ์ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ
ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2560 และวนัท่ี 1 มิถนุายน 2560 ตามลาํดบั คณะกรรมการบริษัทได้
มีมติแตง่ตัง้นายการุณ กิตติสถาพร เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ แทนตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2560) 

 
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  เป็นผู้ เลอืกเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน ปัจจบุนั คือ นายอานนท์ ศรีชาญกิจ ผู้จดัการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
1. ด้านการสรรหา 

(1)   กําหนดคณุสมบตัขิองกรรมการท่ีต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการชดุตา่งๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ ทัง้นีเ้พื่อความโปร่งใสและเพื่อให้แนใ่จวา่จะเป็นไป
ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทคาดหวงั โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงความเป็น
อิสระและการมีเวลามาปฏิบตัิหน้าที่ของผู้ที่จะทาํหน้าทีก่รรมการ 

(2) สรรหาและเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมที่จะมาดํารงตําแหนง่กรรมการให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา เพื่อเสนอช่ือตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้ตอ่ไป ทัง้นีใ้ห้กําหนดวิธีการสรรหาเปิดรับการเสนอช่ือ 
รวมถง่การตรวจสอบคณุสมบตัิทางกฎหมายและข้อกําหนดหนว่ยงานทางการ และความยินดใีนการมาเป็น
กรรมการ 

(3) สรรหาและเสนอรายช่ือบคุคลที่เหมาะสมมาดาํรงตาํแหนง่กรรมการบริหารและกรรมการชดุยอ่ย
ตา่งๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อทดแทนกรรมการท่ีครบวาระ 
 
2. ด้านคา่ตอบแทน 

(1) พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลกัเกณฑ์ วิธีการพิจารณาคา่ตอบแทน ที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความ
รับผิดชอบและเป็นธรรมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตั ิ โดยประธานคณะกรรมการแตล่ะคณะจะได้รับ
คา่ตอบแทนที่สงูกวา่กรรมการในคณะประมาณร้อยละ 20 

(2) พิจารณาข้อมลูการจา่ยคา่ตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนัหรือใกล้เคียงทกุปี 
(3) เปิดเผยรายช่ือกรรมการ จํานวนครัง้ที่เข้าประชมุ และคา่ตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ใน

รายงานประจําปีของบริษัทฯ รวมถึงเนือ้หาสรุปของกฎบตัรและเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทน 
 

บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เป็นคณะกรรมการชดุเดียวกนั 
ประกอบด้วยกรรมการจํานวนสีค่น คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอกี
อยา่งน้อยสองคนเป็นกรรมการอสิระ (ร้อยละ 75)   กรรมการท่ีดาํรงตาํแหนง่ในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน จะต้องมีคณุสมบตัิที่กําหนดในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และมีวาระดาํรง
ตําแหนง่เป็นเวลา 3 ปี 

 
กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กําหนดให้มีการประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้หรือ

เมื่อต้องสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ย หรือเมือ่ต้องพิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนโดยกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน    ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  มีการประชมุ 4 ครัง้ มีการรายงานผล
การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งสมํ่าเสมอ   สาํหรับสถิติการเข้าประชมุคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนของแตล่ะคน
เปิดเผยตามตารางสรุปจํานวนครัง้ในการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการ  
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9.2.5  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ณ วนัท่ี 31  ตลุาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประกอบด้วย 
  1. พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ บําเพ็ญบญุ  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
  2. นายสทิธิ  ลลีะเกษมฤกษ์  กรรมการบริหารความเสีย่ง 
  3. นายวรภทัร  โตธนะเกษม  กรรมการบริหารความเสีย่ง 
  4.นายชลชั  ชินธรรมมิตร์  กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
โดยหวัหน้าสาํนกับริหารความเสีย่ง ทําหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่งโดยตําแหนง่

ปัจจบุนั คือ นายสนิชยั สริิรัตนพลกลุ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ สาํนกับริหารความเสีย่งและพฒันาระบบ 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1. กําหนดนโยบาย เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาในเร่ืองของการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมซึง่ต้องครอบคลมุถึงความเสี่ยงที่สําคญัของบริษัท เช่น ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง  ความเสี่ยงด้านการจัดการ ความเสี่ยงด้านการลงทุน  ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ช่ือเสยีงของกิจการ เป็นต้น 

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแล
ปริมาณความเสีย่งของบริษัทให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบตัิตามนโยบายที่กําหนด 

4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยทุธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 
นโยบายการกํากับดูแลกิจการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงว่าประกอบด้วย

กรรมการจํานวนสีค่น คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสอง
คนเป็นกรรมการอิสระ (ร้อยละ 75)   กรรมการที่ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ จะมีคณุสมบตัิตามที่กําหนดในกฎบตัร
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และมีวาระดํารงตําแหนง่เป็นเวลา 3 ปี 

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ในปี 2560
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีการประชมุ 4 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งสมํ่าเสมอ สาํหรับสถิติการเข้า
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละคนเปิดเผยตามตารางสรุปจํานวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการ  

 
9.2.6 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วย 
1. นายวรภทัร      โตธนะเกษม ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
2. พลตํารวจเอกบญุเพ็ญ       บําเพ็ญบญุ กรรมการอิสระ 
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3. นายการุณ   กิตติสถาพร กรรมการอิสระ  
4. นางสาวนงลกัษณ์  พินยันิติศาสตร์ กรรมการอิสระ 

 
โดยคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ  เป็นผู้ เลอืกเลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ปัจจบุนั  คือ  นาย

ธชัชยั ศภุผลศิริ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สาํนกัเลขานกุารบริษัทและกฎหมาย 
 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ 

ที่เก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการ ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  

2. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร พนกังาน และผู้ เก่ียวข้องอื่นๆ ให้

สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่

เก่ียวข้องกบัการกํากบัดแูลกิจการ ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  

3. กํากบัดแูลและให้คาํแนะนําตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแกค่ณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการ

ปฎิบตัิหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบตัิของการกํากบั

ดแูลกิจการ 

4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฎิบตัิการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ โดยเปรียบเทียบกบั

มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นที่เหมาะสม  

5. แตง่ตัง้เลขานกุารคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ คณะอนกุรรมการหรือคณะทํางานกํากบัดแูลกิจการให้มี

อํานาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควร 

6. ปฎิบตัิหน้าที่อื่นใดทีเ่ก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการว่าประกอบด้วย
กรรมการจํานวนสีค่น คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสอง
คนเป็นกรรมการอิสระ (ร้อยละ 75)   กรรมการท่ีดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการ จะมีคณุสมบตัิตามที่กําหนดไว้ในกฎบตัร
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ และมีวาระดํารงตําแหนง่เป็นเวลา 3 ปี 

กฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการกําหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้   ในปี 2560 
คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการมีการประชมุ 3 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งสมํ่าเสมอ สาํหรับสถิติการเข้า
ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการของแต่ละคนเปิดเผยตามตารางสรุปจํานวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการ  
 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 
 

9.3.1 การสรรหากรรมการ 
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ในการสรรหากรรมการใหมท่ีเ่ป็นกรรมการอิสระหรือกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร ในเบือ้งต้นคณะกรรมการสรรหาฯจะ
พิจารณารายช่ือในฐานข้อมลูรายช่ือกรรมการอาชีพในทาํเนยีบของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) และ
เชิญชวนให้คณะกรรมการบริษัทเสนอรายช่ือ เมื่อได้รายช่ือทัง้หมดแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯจะตรวจสอบคณุสมบตัิขัน้
ตํ่าตามที่กําหนดไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการกฎบตัรคณะกรรมการ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ พิจารณาความรู้
ความสามารถเฉพาะทางตามที่บริษัทฯมีความต้องการในเวลานัน้ๆที่ได้กําหนดไว้ก่อนโดยนาํวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกล
ยทุธ์ของบริษัทฯมาพจิารณาประกอบ 

กฎบตัรคณะกรรมการ ได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการไว้ดงันี ้

(1) มีคณุสมบตัิทีกํ่าหนดไว้ในกฎหมายและหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง 

(2)  มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ  

(3)  ไม่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  

(4)  มีเวลาอยา่งเพยีงพอท่ีจะปฏิบตัิหน้าที่กรรมการบริษัทฯได้ด ี  และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นต้อง
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ทัง้นี ้ กรรมการไม่ควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน 

 

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯได้กําหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระไว้ดงันี ้ 

(1) ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละศนูย์จดุห้าของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ๆ ด้วย 

(2) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดอืนประจํา 
หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

(3)  ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น บิดา
มารดา คูส่มรส พี่น้องและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มอีํานาจควบคมุของบริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย 

(4)  ไมม่ีหรือเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตนรวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือ
หุ้นที่มีนยัสาํคญั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ได้รับการ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(5)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัสาํคญั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชี
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ของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัสาํคญั ผู้มีอํานาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7)ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8)ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทฯหรือบริษัท
ยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัสาํคญัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ ของจํานวนหุ้นท่ีมสีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ทาํให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

9.3.2 การเลอืกตัง้และแตง่ตัง้กรรมการ 

ในกรณีปกติ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการ โดยที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯกําหนดวา่ ในการประชมุสามญั
ประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการจํานวนหนึง่ในสามออกจากตาํแหนง่ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ 
ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม ดงันัน้ บริษัทฯจะจดัวาระพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการในการประชมุสามญั
ประจําปีผู้ ถือหุ้นทกุปี และนําเสนอรายช่ือกรรมการท่ีผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัทตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา 

การเลอืกตัง้กรรมการโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ใช้คะแนนเสยีงข้างมากและให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(ข) ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้ในการออกเสียง

ลงคะแนน บคุคลแตล่ะคนที่ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงเลอืกตัง้จะได้รับคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นไม่เกินจํานวนหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นนัน้มีอยู่ตาม (ก) โดยผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อย
เพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที่จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนที่จะมี ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

 อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่ตาํแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยงัมวีาระเหลอื
มากกวา่สองเดือน กฎหมายบริษัทมหาชนและข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดวา่กรณีเช่นนีใ้ห้เป็นอาํนาจของคณะกรรมการ
บริษัทในการแตง่ตัง้กรรมการทดแทน ฉะนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจะใช้กระบวนการสรรหา
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ตามทีก่ลา่วมาข้างต้น และนําเสนอผู้ที่ได้รับการสรรหาตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ และให้อยูใ่นตาํแหนง่
กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีกรรมการใหมน่ัน้แทน 
 เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทฯแตง่ตัง้กรรมการตามแตก่รณีนีแ้ล้ว บริษัทฯ
จะแจ้งรายช่ือกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ภายในกําหนดเวลา 
 
9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกํากบัดแูลที่ทําให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัท
ยอ่ยและบริษัทร่วม และดแูลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทนุบริษัท   คณะกรรมการบริษัทจึงได้สง่บคุคลเพื่อเป็นตวัแทน
บริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตามสดัสว่นการถือหุ้น โดยเป็นไปตามระเบียบปฎิบตัิของบริษัทซึง่ได้รับ
มติเห็นชอบจากที่ประชมุกรรมการบริษัท  ตวัแทนของบริษัทท่ีไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมดงักลา่ว จะมี
สว่นร่วมในการกําหนดนโยบายสาํคญัตอ่การดาํเนินธุรกิจ เช่น  การลงทนุในโครงการอื่นๆ 

 
9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

          บริษัทมีนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการใช้ข้อมลูภายในเพื่อป้องกนัมิให้กรรมการผู้บริหารและพนกังาน 
ใช้ข้อมลูภายในท่ีมีสาระสาํคญัของบริษัท ซึง่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น การเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้เสียและผู้ เก่ียวข้องในธุรกรรมที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของบริษัทและวิธีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ โดยดําเนินการตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ดงันี ้ 
 
 บริษัทกําหนดจรรยาบรรณ : แนวปฏิบตัิที่ดีในการดําเนินธุรกิจ ในสว่นท่ีเก่ียวกบั การใช้ข้อมูลภายในและการซือ้ขาย 
หลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท การให้ข้อมลูขา่วสาร หรือให้สมัภาษณ์ตอ่สือ่มวลชน หรือตอ่สาธารณชน 
 

1.    ดําเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่
สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ  ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบท
กําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

2.    ดําเนินการสง่หนงัสอืเวียนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบว่า  หากได้รับทราบข้อมลูภายในที่เป็นสาระสําคญั  ซึ่ง
มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ขอให้งดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1เดือน 
ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชนและห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูที่เป็นสาระสําคญันัน้ต่อ
บคุคลอื่น  

 

3.    ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์  กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูจะต้องจดัทําและนําสง่รายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย์และการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทต่อสํานักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย เพื่อนําส่งต่อไปยัง
สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แล้วแตก่รณี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบ
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกําหนดไว้ทกุครัง้เมื่อมีการเปลีย่นแปลง และสาํนกัเลขานกุารบริษัทและกฎหมายจะรายงานการ
เปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาสและต่อที่
ประชมุคณะกรรมการบริหารเป็นรายเดือน 
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4.  ข้อมลูภายในหรือเอกสารท่ีมีสาระสาํคญัของบริษัท ทัง้ในรูปแบบเอกสารและ Soft File  จะถกูเก็บรักษาไว้ในที่รัดกมุ 
และจํากดัให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดบัสงูตามความจําเป็นเทา่นัน้ โดยเฉพาะข้อมลูภายในท่ีเป็นความลบั ในกรณีที่
จําเป็นต้องเปิดเผยต่อพนกังาน บริษัทจะให้พนกังานทราบถึงข้อจํากดัในการนําข้อมลูไปใช้อย่างถกูต้อง  ในกรณีที่
พนกังานนําข้อมลูที่เป็นความลบัของบริษัทไปเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอก จะถือวา่เป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง   

 

5.  การติดตามผลการปฏิบตัิงาน  จะดําเนินการสุม่ตรวจกรณีที่มีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผิดปกติ  รวมถึง การ 
 ตรวจสอบผา่นระบบสารสนเทศของบริษัทและขา่วสารจากภายนอก 
  

ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท ซึง่ประกาศให้ทราบทัว่กนัวา่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องไมใ่ช้
ข้อมลูภายใน (Inside Information) ของกลุม่บริษัท ที่มีสาระสาํคญัและยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีสทิธิเสรีภาพในการลงทนุซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท 
แตเ่พื่อป้องกนัมใิห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จะงดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บริษัท ในชว่งระยะเวลา 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แกส่าธารณชนทราบ 
 
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี
 

ปี 2560 บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชี (audit fee) เป็น
จํานวนเงิน 8,650,000 บาท และคา่บริการอื่นนอกเหนือจากคา่สอบบญัชี (non-audit fee) ) เป็นจํานวนเงิน 1,920,000 
บาท อนัได้แก่ คา่ตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบตัติามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทนุ จํานวนเงิน รวม 320,000 บาท 
และคา่ที่ปรึกษาและการให้บริการอื่น จํานวนเงิน 1,600,000 บาท 
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ตารางสรุปจ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 
 

 
  

 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น

เข้าประชมุ
จ านวนการ

ประชมุทัง้ปี เข้าประชมุ
จ านวนการ

ประชมุทัง้ปี เข้าประชมุ
จ านวนการ

ประชมุทัง้ปี เข้าประชมุ จ านวนการประชุมทัง้ปี เข้าประชมุ จ านวนการประชมุทัง้ปี เข้าประชมุ จ านวนการประชมุทัง้ปี เข้าประชมุ
จ านวนการประชมุ

ทัง้ปี

1 นายมนู เลยีวไพโรจน์ ประธานกรรมการ 8 8 1 1

2 นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 8 8 12 12 1 1

3 นายประภาส   * ชตุิมาวรพนัธ์ กรรมการบริหาร 4  4 * 5  5 * 1 1

นายชนะชยั   * ชตุิมาวรพนัธ์ กรรมการบริหาร 4  4 * 7  7 *

4 นายพรศิลป์ แต้มศิริชยั กรรมการบริหาร 7 8 12 12 1 1

5 นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 8 8 11 12 1 1

6 นายตระการ ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ กรรมการบริหาร 8 8 12 12 1 1

7 นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการบริหาร 8 8 12 12 1 1

8 นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน
8 8 11 12 4 4 1 1

9 นายธัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ กรรมการบริหาร 8 8 12 12 1 1

10 นายชาตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 8 8 1 1

11 นายชลชั ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง
7 8 10 12 3 4 1 1

12 นายสขุมุ โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริหาร 8 8 12 12 1 1

13 นายธวัทชยั โรจนะโชติกลุ กรรมการบริหาร 7 8 11 12 1 1

14 นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์
กรรมการ / กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน
7 8 4 4 1 1

15 นายประมลู   ** วิเชียรสนิธุ์
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4  4 ** 3 4 ** - 1

นางอญัชล ี  ** พิพฒันเสริญ กรรมการอิสระ 1  1 **

16 พลต ารวจเอกบญุเพ็ญ บ าเพ็ญบญุ

กรรมการอิสระ /  ประธาน

กรรมการบริหารความเสีย่ง/

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ

8 8 4 4 2 3 - 1

17 นายสทิธิ ลลีะเกษมฤกษ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการบริหารความ

เสีย่ง

7 8 5 5 4 4 1 1

18 นายการุณ กิตติสถาพร

กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน/

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการ

5 8 5 5 4 4 2 3 1 1

19 นายวรภทัร  โตธนะเกษม

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการบริหารความเสีย่ง /

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ

7 8 5 5 4 4 3 3 1 1

20 นางสาวนงลกัษณ์ พินัยนิติศาสตร์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ
7 8 5 5 3 3 1 1

21 นางอินทิรา สขุะนินทร์ กรรมการบริหาร 8 8 12 12 1 1

หมายเหตุ * นายประภาส ชตุิมาวรพนัธ์ ลาออกมีผลวันที่ 1 เมษายน 2560    นายชนะชยั ชตุิมาวรพนัธ์ เป็นกรรมการวันที่ 1 เมษายน 2560

                  ** นายประมลู วิเชียรสนิธุ์  ลาออกมีผลวันที่ 1 มิถนุายน 2560    นางอญัชล ีพิพฒันเสริญ เป็นกรรมการวันที่ 29 กนัยายน 2560

ล าดบั รายช่ือกรรมการ ต าแหน่งในคณะกรรมการบริษัท
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     10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) ที่ครอบคลมุด้านตา่งๆที่สาํคญั และเก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้เสียทัง้ภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนสงัคมโดยรวม โดยการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมนีไ้ด้ครอบคลมุประเด็นหลกั 
(core subjects) 7 ประการในมาตรฐาน ISO 26000 กับได้กําหนดหัวข้อเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯเห็นสมควร รวมเป็น
นโยบาย 9 ประการ ดงัตอ่ไปนี ้  

 

 1. การประกอบกิจการภายใต้จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและหลักธรรมาภบิาล 
 1.1 บริษัทฯ มุง่เน้นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มัน่ที่จะดําเนิน

ธุรกิจตามกฎหมาย จริยธรรมในการประกอบการค้า และหลกัการแข่งขนัทางการค้าที่เป็นธรรม ชําระภาษีอากรอย่าง
ถกูต้องตรงต่อเวลา ทัง้นี ้บริษัทฯ สง่เสริมและปลกูจิตสํานึกให้บคุลากรของบริษัทฯ ในทกุระดบัชัน้เห็นความสําคญัของ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วย 
 1.2 บริษัทฯ ดําเนินงานภายใต้หลกัธรรมาภิบาลหรือการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ด้วย
ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้น ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ข้อมลูอย่าง
เพียงพอต่อการตดัสินใจในการลงทนุ หรือที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของบริษัทฯ และจะไม่นําข้อมลูภายในไป
เปิดเผยกับบุคคลใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสียเปรียบต่อผู้ ถือหุ้ น มีการจัดการและการ กําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจดัทําและเปิดเผยข้อมลูรายงานทางการเงินและข้อมลูที่
มิใช่ข้อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา ตามรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป  
 

 2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 บริษัทฯ บริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบตัิตามนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กบัการป้องกนัและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ การให้หรือรับสนิบนหรือผลประโยชน์อนัไมส่มควรกบัเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ภาคเอกชน บริษัทฯ ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสายการ
บงัคบับญัชาในแตล่ะหนว่ยงานให้มีความชดัเจน เพื่อให้มีการถ่วงดลุอํานาจและมีความรัดกมุในการตรวจสอบระหวา่งกนั
อยา่งเหมาะสม ในการนี ้บริษัทฯได้จดัทําคูม่ือมาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ที่ประมวลนโยบาย จรรยาบรรณ 
ระเบียบ ข้อบงัคบั และขัน้ตอนปฏิบตัิตา่งๆ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ถือปฏิบิติ 
 บริษัทฯได้แสดงเจตน์จํานงแน่วแน่ในการการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่โดยได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี พ.ศ. 2557  และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ตอ่ต้านการทจุริตของภาคเอกชนไทย เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 

 3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสทิธิมนษุยชน โดยการปฏิบตัิต่อผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องไม่ว่าจะ

เป็นพนกังาน ชมุชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุคา่ของความเป็นมนษุย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่
เท่าเทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ 
อาย ุการศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงการดูแลไม่ให้บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกบัการละเมิด
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สทิธิมนษุยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบงัคบั และการคกุคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้
มีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนษุยชน โดยจดัให้มีการมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทาง
ในการร้องเรียนสําหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถกูละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดําเนินการ
เยียวยาแก่ผู้ได้รับความเสยีหาย 
 บริษัทฯ ได้อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนษุยชนและปลกูจิตสํานึกให้บคุลากรของบริษัทฯ ปฏิบตัิตาม
หลกัสทิธิมนษุยชน 

 

4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็น

ปัจจยัที่จะช่วยเพิ่มมลูคา่ของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัและการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท
ฯ ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

4.1 เคารพสทิธิของพนกังานตามกฎหมายแรงงานและหลกัสทิธิมนษุยชน  
4.2 จดัให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานท่ีเป็นธรรม  
4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม

สมัมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของ
บคุลากร รวมถึงปลกูฝังทศันคติที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็นทีมแก่บคุลากร 

4.4 จดัให้มีสวสัดิการด้านต่างๆ สําหรับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกันสงัคม กองทนุสํารอง
เลีย้งชีพ เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุตัิเหต ุเป็นต้น 
รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนกังาน เช่น ทนุการศึกษาแก่บตุร และเงินช่วยฌาปนกิจ 
เป็นต้น  

4.5 จดัให้มีบริการตรวจสขุภาพประจําปีแก่บคุลากรทกุระดบัชัน้ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัความ
เสีย่งตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดล้อมในการทํางานของแตล่ะบคุคล 

4.6 ดําเนินการให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อย่างปลอดภยั และมีสขุอนามยัในสถานที่ทํางานที่ดี โดยจดัให้มี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสํานึกด้านความปลอดภยั รวมถึง
จัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสขุอนามยัที่ดี และดูแลสถานที่ทํางานให้ถูกสขุลกัษณะ มี
ความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

4.7 เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัปฏิบตัิอยา่งไม่เป็นธรรมหรือการ
กระทําที่ไมถ่กูต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนกังานท่ีรายงานเร่ืองดงักลา่ว 

  

 5.  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
 บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาสนิค้าของบริษัทฯ เพื่อความพงึพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูค้าและยดึมัน่ในการ

ปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสตัย์ ภายใต้นโยบายดงันี  ้
5.1 บริษัทฯ คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นสําคญั โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่การใช้วตัถุดิบที่มี

คณุภาพ การผลติที่มีมาตรฐาน และการปรับปรุงคณุภาพสนิค้าอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้ลกูค้าได้รับสินค้า
ที่มีคณุภาพ ถกูสขุลกัษณะอนามยั และได้รับความพงึพอใจสงูสดุ  
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5.2 บริษัทฯ คํานึงถึงความปลอดภยัของลกูค้า และมุ่งมัน่ที่จะให้ลกูค้าได้รับสินค้าที่มีคณุภาพและมีความ
ปลอดภยัตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบงัคบัด้านความปลอดภยัในระดบัสากล  

    5.3 บริษัทฯ ยึดมัน่ในการตลาดที่เป็นธรรม โดยการดําเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเก่ียวกับสินค้าของ
บริษัทฯ ที่ถกูต้อง ไมบ่ิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูที่ถกูต้องและเพียงพอในการตดัสนิใจ 

5.4 บริษัทฯ จัดให้มีระบบลกูค้าสมัพนัธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลกูค้า รวมถึงการรับเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกับคุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้
อยา่งรวดเร็ว 

5.5 บริษัทฯ จะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ 
 

 6. ความรับผิดชอบต่อคู่ ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง 
 บริษัทฯ จะยึดถือข้อปฏิบตัิทางสญัญาที่เป็นธรรมกบัคู่ค้า ปฏิบตัิตามมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ที่

กําหนดไว้ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธ์ิของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่ค้า และส่งเสริมให้คู่ค้าดําเนิน
กิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมร่วมกนักบับริษัทฯ 

 บริษัทฯปฏิบตัิตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนีใ้นด้านต่างๆ ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถชําระหนีต้ามกําหนดได้ 
บริษัทฯจะแจ้งเจ้าหนีเ้พื่อร่วมกนัหาทางแก้ไข 

 บริษัทฯดําเนินการแข่งขนัทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีกลัน่แกล้ง กีดกัน หรือดําเนินการใดๆที่ต้องห้าม
ตามกฎหมายเพื่อมิให้เกิดการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

 

7.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการทําลาย

สิง่แวดล้อม โดยบริษัทฯ ดําเนินการและควบคมุให้การผลติสนิค้าของบริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการ
ดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ยงัดําเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใสใ่จและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้น
ดแูลและพฒันากระบวนการผลติและเลอืกใช้วสัดทุี่เป็นมิตรกบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างมาตรการป้องกนัไว้ก่อนใน
การดําเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังให้ความสําคญัต่อการใช้ทรัพยากรและพลงังานอย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยการลด (reduce) การใช้เพียงเทา่ที่จําเป็น การนํากลบัมาใช้ใหม่ (reuse) และการหมนุเวียน (recycle)  
ในส่วนของของเสีย (waste) บริษัทฯลดหรือขจัดหรือนําไปใช้ประโยชน์ซึ่งของเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตอย่าง
รับผิดชอบและมีประสทิธิภาพ  

 

8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทน

คืนสู่สงัคมอย่างแท้จริง ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพฒันาสงัคม โดยให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมตา่งๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ท่ีที่บริษัทฯ เข้าดําเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี สง่เสริมแรงงานท้องถ่ินให้มีโอกาสใน
การทํางานในองค์กร เปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตัง้อยู่ รวมทัง้ตอบสนองต่อ
เหตกุารณ์ที่มีผลกระทบตอ่ชมุชน สงัคมและสิง่แวดล้อมอนัเนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้สง่เสริมให้พนกังานของบริษัทฯ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสงัคม และบริษัทฯจะร่วมมือระหวา่งกลุม่หรือเครือขา่ยอื่นๆในการพฒันาชมุชนหรือสงัคมที่เป็นเป้าหมายในแตล่ะปี 
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9. การส่งเสริมนวัตกรรมที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บริษัทฯสง่เสริมให้พนกังานค้นคิดนวตักรรมที่สามารถตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมด้านต่างๆ 
ข้างต้น เช่น การประหยดัทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน การจดัการของเสยี การควบคมุการปลดปลอ่ยของเสีย เป็นต้น 
ทัง้นี ้นวัตกรรมที่นํามาใช้อาจมีได้หลายระดบั ทัง้ที่เ ป็นการทําขึน้ใหม่ (novelty) การปรับปรุง (improvement) การ
ปรับแตง่ (adjustment/modification) การเปลีย่น (alteration) เพื่อให้เกิดผลที่มีประสทิธิภาพหรือประสทิธิผลมากกวา่เดิม 
และจะเปิดเผยนวตักรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมตามความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่น
พิจารณาดําเนินการหรือพฒันาตอ่ไป 
 

การติดตามและทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการดําเนินการโดยคํานงึถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ 

จะดําเนินการติดตาม ประเมิน และทบทวนโครงการต่างๆ ที่ได้สนบัสนุนทัง้ในปัจจุบนั และจะพิจารณาโครงการความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมในอนาคต อยา่งรอบคอบ ตอ่เนื่อง และสมํ่าเสมอ 

 
 บริษัทฯได้จดัทํารายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ระดบั 4 โดย

เปิดเผยข้อมูลต่างๆในระดบั Core ซึ่งมีมิติทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม และบุคลากร โดยได้จัดทําเป็นสว่น
หนึง่ในเลม่รายงานประจําปีมาตัง้แตปี่ 2559 รายงานดงักลา่วจะแสดงถึงข้อมลูการรายงานตามหวัข้อต่างๆและหน่วยวดั
ตาม GRI และรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคมในรอบปีที่ผา่นมา 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

การควบคุมภายใน 
 
บริษัทฯได้ให้ความสําคญัต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน การ

ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จดัให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และ
มีประสทิธิภาพเพียงพอท่ีจะป้องกนัหรือลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและช่ือเสียงของบริษัทฯ 
รวมทัง้ประเมินการปฏิบตัิงานตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) และในปี 
2560 บริษัทฯ ผา่นกระบวนการรับรองเข้าร่วมมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ตามหลกัเกณฑ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
และฝ่ายบริหารอยา่งชดัเจน รวมทัง้กํากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามบทบาทหน้าที่ โดยกําหนดโครงสร้างองค์กรและสายงาน
การบงัคบับญัชาที่ชดัเจนในการถ่วงดลุอํานาจ และการควบคมุภายในอยา่งเหมาะสม รวมทัง้กําหนดเป้าหมายทางธุรกิจ 
และดชันีชีว้ดัผลสําเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานและ
ติดตามผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายขององค์กรอยา่งสมํ่าเสมอ   
           นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในเป็นประจําทกุปี ตาม
แนวทางของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่อ้างองิจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ 17 หลกัการยอ่ย       ซึง่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นสอดคล้องวา่บริษัทฯ มรีะบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามลกัษณะธุรกิจดงันี ้       
   

1. การควบคุมภายในองค์กร  
บริษัทฯมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจและการปฏิบตังิานท่ีชดัเจน สามารถวดัผลได้ มีการทบทวน

เป้าหมายและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกบัเป้าหมายทกุระยะ จดัให้มีโครงสร้างสายงาน จดัทําผงัองค์กรแบง่แยก
หน้าที่ตามสายงาน การกําหนดอํานาจในการสัง่การและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ภายใต้การ
กํากบัดแูลของคณะกรรมการบริษัท และกําหนดเก่ียวกบัเร่ืองจรรยาบรรณ นโยบายในเร่ืองการกํากบัดแูลกิจการ การ
ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และการขดัแย้งเก่ียวกบัผลประโยชน์ แสดงถงึความยดึมัน่ในคณุคา่ของความซื่อตรงและจริยธรรม 
รวมทัง้จดัทําอาํนาจดาํเนินการเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีคูม่อืการปฏิบตัิงานหลกัที่สาํคญั ซึง่มีการทบทวนเพิม่เตมิให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานใหมอ่ยูเ่สมอ 

 คณะกรรมการบริษัทมคีวามเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทําหน้าที่กํากบัดแูลและพฒันาด้านการควบคมุภายใน 
สง่เสริมการพฒันาบคุลากรเพื่อให้บริหารและรับผิดชอบการควบคมุภายในได้อยา่งมีประสทิธิผล 

ในด้านการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ บริษัทฯได้จดัให้มกีารประเมินความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกบัการทจุริต
ภายในบริษัทฯ  

 

2. การประเมินความเสี่ยง  
บริษัทฯได้ตระหนกัถงึความสาํคญัของการบริหารความเสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจ เพื่อให้

สามารถระบแุละประเมินความเสีย่งตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้องเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
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ได้ร่วมกบัสาํนกับริหารความเสีย่งและพฒันาระบบของบริษัทฯพิจารณาประเมินปัจจยัความเสีย่งทัง้จากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่อาจจะมีผลกระทบตอ่การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสาํนกับริหารความเสีย่งและพฒันาระบบได้ระบุ
และวิเคราะห์ความเสีย่งทกุประเภท รวมทัง้ความเสีย่งด้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ และจดัระดบัความเสีย่งที่สาํคญัตาม
ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึน้ในแตล่ะกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกําหนดแผนงานการบริหารความเสีย่ง และมีการ
ทบทวนปัจจยัเสีย่งเป็นประจําทกุปี 

 

3. การควบคุมการปฏิบตัิงาน 
บริษัทฯมีมาตรการควบคมุภายในที่สอดคล้องกบัความเสีย่งและประเภทธุรกิจ ซึง่ได้มีการแบง่แยกหน้าที่ความ

รับผิดชอบของแตล่ะตําแหนง่งานอยา่งชดัเจน โดยมีการจดัทาํและทบทวนคูม่ืออํานาจดําเนินการ และคูม่ือ/ขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกบัโครงสร้างองค์กร และการปฏิบตังิานในปัจจบุนัอยา่งสมํ่าเสมอ โดยให้แตล่ะหน้าที่สามารถ
ถ่วงดลุอํานาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้อยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบตังิานในสว่นท่ีมีความเสีย่งสาํคญั 
เพื่อป้องกนัและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย การจดัซือ้จดัจ้าง การดแูลทรัพย์สนิ และการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล เป็นต้น รวมทัง้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในดาํเนินการสอบทานผลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบงัคบั คูม่ืออํานาจดําเนินการและคูม่ือการปฏิบตัิงานตา่งๆ อยา่งสมํา่เสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานมี
ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมกีารปฏิบตังิานอยา่งมีประสทิธิภาพ รวมถงึการจดัการ และการนํา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตัิงานอยา่งเป็นระบบเพื่อช่วยให้การปฏิบตัิงานมีความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพมาก
ขึน้ 
 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  
              บริษัทฯให้ความสาํคญัตอ่ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการพฒันาระบบ
อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้ข้อมลูตา่งๆ มีความถกูต้องและเป็นปัจจบุนั โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมยั และมี
ประสทิธิภาพ รวมทัง้มีความปลอดภยัของข้อมลู ตัง้แตก่ารรวบรวมข้อมลู ประมวลผลข้อมลู จดัเก็บ และติดตามผลข้อมลู 
เพื่อให้การตดัสนิใจทางธุรกิจ รวมทัง้การกําหนดนโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการใช้ข้อมลู 
สามารถกระทําได้อยา่งปลอดภยัและถกูต้องในเวลาทีเ่หมาะสม 
 บริษัทจดัให้มีช่องทางการสือ่สารที่มีความเหมาะสม เพื่อสือ่สารหน้าที่และความรับผิดชอบรวมทัง้เร่ืองตา่งๆให้
พนกังานรับทราบ และกําหนดชอ่งทางที่ปลอดภยัสาํหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ มี
การสือ่สารระหวา่งหนว่ยงานภายในบริษัทฯและกบับคุคลภายนอกเก่ียวกบัประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอ่การควบคมุ
ภายใน  

 

5. ระบบการติดตาม  
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคมุภายในผา่นสาํนกัตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบติดตาม

และประเมินผลการปฏิบตัิงาน เพื่อให้มัน่ใจวา่ ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอยา่ง
เหมาะสมทนัทว่งที นอกจากนี ้ ในสว่นของการประเมินการควบคมุภายในด้านบญัชีการเงินมกีารตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตและนาํเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจําทกุไตรมาสและทกุปี ซึง่ผล
การสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและสาํนกัตรวจสอบภายในไมพ่บประเด็น ท่ีเป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาํคญั 
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การบริหารจัดการความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ เป็นผู้ กําหนดนโยบายการจดัการความเสีย่ง ปัจจยัความเสีย่ง และ
กระบวนการบริหารความเสีย่งให้ฝ่ายจดัการนําไปปฏิบตัิ เพื่อช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถออกแบบระบบท่ีมีจดุควบคมุ 
เพื่อควบคมุความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ ฝ่ายจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบในการการวางแผนการดาํเนินธุรกิจ
หรือการปฏิบตัิงาน กําหนด วิเคราะห์ ประเมินผล และออกแบบระบบงาน โดยคงึนงึปัจจยัเสีย่งทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก  

 

ในระหวา่งปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและสาํนกับริหารความเสีย่งและพฒันาระบบได้จดัให้มีการ
ดําเนินการตามแผนพฒันากิจกรรมการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้

 

1. จดัทําคูม่ือและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานด้านคลงัพสัด ุ คลงันํา้ตาล ห้องชัง่ บคุคลและยามรักษาความปลอดภยั เพื่อให้

พนกังานทราบถึงการปฏิบตังิานในสว่นตา่งๆ ที่รับผิดชอบ และเป็นพืน้ฐานให้แตล่ะสว่นงานของบริษัทในเครือ ดําเนินการ

และพฒันาขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง  
  

2. ทบทวนกฎบตัรกรรมการบริหารความเสีย่ง  วตัถปุระสงค์  ขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ คูม่ือการบริหารความ
เสีย่งและคูม่ือการปฏิบตัิงานของสาํนกับริหารความเสีย่งประจําปี 2560/2561 
 
3. จดัทําเนือ้หาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการให้การอบรม เร่ือง คูม่ือการบริหารความเสีย่งด้านทจุริตประจําปี 2559/ 2560 และ
ระบบ ISO 9001 Version 2015 
 

4. อบรมผู้บริหารและพนกังานทัง้ 7 สถานประกอบการพร้อมสาํนกังานใหญ่ ตามเนือ้หาที่กลา่วถึงข้างต้นพร้อมทัง้ให้การ
สนบัสนนุการจดัทําข้อมลู เพื่อขอปรับเปลีย่นระบบ ISO 9001 Version 2008 เป็นระบบ ISO 9001 Version 2015 
 

5. จดัทํากระบวนการในการประเมินความเสีย่งด้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ประจําปี 2560/2561  ตามแบบเคร่ืองมือการ
ประเมินความเสีย่งเร่ืองทจุริต (FRA Tool : Fraud Risk Assessment Tool) และกําหนดแนวปฎิบตัิเก่ียวกบัการกํากบัดแูล
และการควบคมุดแูล เพื่อป้องกนัและติดตามความเสีย่งจากการทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยหากปัจจยัเสีย่งใดมีโอกาสหรือ
เป็นความเสีย่งที่มีนยัสาํคญั ผู้ รับผิดชอบความเสีย่งดงักลา่ว ต้องจดัทาํแผนการควบคมุป้องกนัหรือแก้ไข เพื่อมิให้เกิด
เหตกุารณ์ดงักลา่ว รวมทัง้กําหนดประสานงานให้ผู้ รับผิดชอบทําการติดตามผลการประเมิน และให้ผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัทเป็นผู้สอบทานข้อมลูวา่ ผู้ รับผิดชอบความเสีย่งได้ปฏิบตัติามแผนการและหลกัการปฏิบตัติามนโยบายการตอ่ต้าน
ทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
 

6.อบรมคูค้่าและลกูค้าที่เก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ในงานประชมุมาตรการตอ่ต้านทจุริตและ
คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวกบัคูค้่าและลกูค้าของกลุม่บริษัทเคเอสแอล ในวนัท่ี 1 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์ 
กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเน้นยํา้วา่ บริษัทมีการดําเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทัง้รณรงค์ให้คูค้่าและลกูค้าเข้าใจและ
เข้าร่วมโครงการการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่เช่นเดยีวกบับริษัทในโอกาสตอ่ไป 
 

7. กําหนดสาเหตคุวามเสีย่งขององค์กรและผู้ รับผิดชอบความเสีย่งตามสายงาน สาํหรับแตล่ะปัจจยัเสีย่ง ประจําปี 
2560/2561 ที่ผา่นพิจารณาและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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8. จดัทําแผนสนบัสนนุการวเิคราะห์และประเมินปัจจยัเสีย่งใหม ่ ประจําปี 2560/2561 พร้อมทัง้จดัหาแนวทางและ
มาตรการในการตอบสนองตอ่ความเสีย่งเบือ้งต้น  
 

9. ประชมุเตรียมการให้สาํนกับริหารความเสีย่งลงพืน้ท่ีปฏิบตัิงานตามแผนสนบัสนนุข้างต้น 

 

10. สนบัสนนุจดัทํารายงานสรุปสถานะความเสีย่งประจําปี 2560 รวม 4 ครัง้ให้กบัผู้ รับผิดชอบความเสีย่งตามสายงาน

ของกลุม่บริษัททัง้ 7 สถานประกอบการพร้อมสาํนกังานใหญ่ 

 

11. สรุปรายงานสถานะความเสีย่งประจําปี 2560 ของกลุม่บริษัทตอ่คณะกรรมการของบริษัท โดยแสดงข้อมลูรายการ

ความเสีย่งที่คงที่ ความเสีย่งที่ลดลง และความเสีย่งทีเ่พิ่มขึน้ พร้อมทัง้สาเหตอุยา่งละเอยีดเพือ่ให้ฝ่ายจดัการนําไป

ดําเนินการและวางแผนให้เหมาะสมตอ่ไป 

 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีความเห็นวา่ ระบบการควบคมุภายในของกลุม่บริษัทอยูใ่นเกณฑ์ที่องค์กรยอมรับ
ได้ และยงัสามารถพฒันาการบริหารความเสีย่งให้สอดคล้องกบัการกําหนดวตัถปุระสงค์ขององค์กรและสว่นงานตา่งๆ อีก
ด้วย  
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12. รายการระหว่างกัน 
 

รายการระหวา่งกนัท่ีเปิดเผยในสว่นนีเ้ป็นรายการระหวา่งกนัในระหวา่งปี 2560 และ 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ตลุาคม ของแตล่ะปี ประกอบด้วย รายการระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ย กบับริษัท
ร่วมและบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง ดงัตอ่ไปนี ้

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สิน้สุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2560  
 

บริษัทย่อย 
 

บริษัทที่มีรายการระหว่างกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยนํา้ตาลทรายและ
กากนํา้ตาล 

บริษัทถือหุ้ นในบริษัท นํา้ตาลท่ามะกา จํากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 90.21 ทัง้นี ้มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทถือหุ้ นอยู ่  
ซึง่ได้แก่ผู้ เก่ียวข้องกบักรรมการบริษัท ถือหุ้นอยูร้่อยละ 9.79 ซึง่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ดงันัน้ รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยไม่ถือว่า
เป็นรายการท่ีต้องเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 

บริษัท โรงงานนํา้ตาลนวิกรุงไทย จํากดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยนํา้ตาลทรายและ
กากนํา้ตาล 

บริษัทถือหุ้ นในบริษัท โรงงานนํา้ตาลนิวกรุงไทย จํากัด ในอัตราส่วนร้อยละ 95.78 ทัง้นี ้มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท  
ถือหุ้นอยู ่ซึง่ได้แก่ผู้ เก่ียวข้องกบักรรมการบริษัท ถือหุ้นอยูร้่อยละ 4.22 ซึง่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ดงันัน้ รายการระหวา่งบริษัท  
และบริษัทยอ่ยไมถื่อวา่เป็นรายการท่ีต้องเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 

บริษัท นํา้ตาลนวิกว้างสุ้นหล ีจํากดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยนํา้ตาลทรายและ
กากนํา้ตาล  

บริษัทถือหุ้นในบริษัท นํา้ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากดั ในอตัราสว่นร้อยละ 98.61 ทัง้นี ้มีบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของบริษัทถือหุ้นอ ยู่ ซึ่ง
ได้แก่ผู้ เก่ียวข้องกบักรรมการบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.39 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 10 ดงันัน้ รายการระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ถือว่า
เป็นรายการท่ีต้องเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากดั 
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท รวมทัง้จดัสรร
ที่ดินเพื่อการเกษตรและเป็นศนูย์ฝึกอบรมสมัมนาและ
อาคารสาํนกังานให้เชา่ 
 

บริษัทถือหุ้นในบริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากดัในอตัราสว่นร้อยละ 40.77 บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 50.25  ทัง้นี  ้
มีบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู ่ซึง่ได้แก่ผู้ เก่ียวข้องกบักรรมการบริษัท ถือหุ้นอยูร้่อยละ 8.98 ซึง่น้อยกวา่ร้อยละ 10 
ดงันัน้ รายการระหวา่งบริษัท และบริษัทยอ่ย ไมถื่อวา่เป็นรายการที่ต้องเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 
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บริษัทที่มีรายการระหว่างกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จํากดั  
ประกอบธุรกิจตวัแทนในการสง่ออกนํา้ตาลทราย 

เป็นบริษัทยอ่ย โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 33.87 บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 20.85 บริษัท โรงงานนํา้ตาลนิวกรุงไทย จํากดั 
ถือหุ้นร้อยละ 15.36 และบริษัท นํา้ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากัด ถือหุ้นร้อยละ 9.47 ทัง้นีม้ีกรรมการร่วมกันคือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์  
นายธวทัชยั โรจนะโชติกลุ นายสขุมุ โตการัณยเศรษฐ์ และนายชลชั ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท นํา้ตาลสะหวนันะเขด จํากดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยนํา้ตาลทรายและ
กากนํา้ตาล และดําเนินกิจการทางการเกษตร  

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

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยนํา้ตาลทรายและ
กากนํา้ตาล  

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

Koh Kong Plantation Co., Ltd. 
ประกอบธุรกิจเพาะปลกูอ้อย  

บริษัทถือหุ้นทางอ้อมใน  Koh Kong Plantation Co., Ltd.  ในอตัราส่วนร้อยละ 80 ไม่มีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทถือหุ้นใน
บริษัทยอ่ย ดงันัน้ รายการระหวา่งบริษัท และบริษัทยอ่ย ไมถื่อวา่เป็นรายการท่ีต้องเปิดเผยในรายการระหวา่งกนั 

 
บริษัทร่วม 

บริษัทที่มีรายการระหว่างกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 
บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จํากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจทา่เทียบเรือและคลงัสนิค้า รวมทัง้
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 23.82 ผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการซึง่ถือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ถือหุ้นอยูร้่อยละ 17.42และมี
กรรมการร่วมกบับริษัท คือ นายสมชาย ชินธรรมมิตร์  นายชลชั ชินธรรมมิตร์  และนายชนะชยั ชตุิมาวรพนัธ์  

บริษัท บีบีจีไอ จํากดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยเอทานอลหรือ
เชือ้เพลงิจากผลติผลทางการเกษตร 

เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 ทัง้นีม้ีกรรมการร่วมกบับริษัท คือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์  นายชลชั ชินธรรมมิตร์  และนายชนะ
ชยั ชตุิมาวรพนัธ์  

 
 



บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  แบบ 56 - 1 

…….….รับรองความถกูต้อง 

หน้า 92 
 

 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 
บริษัทที่มีรายการระหว่างกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 

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

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

บริษัท ราชาเซรามิค จํากดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยผลติภณัฑ์เซรามคิ 

เป็นบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยูร้่อยละ 49.10 และมีกรรมการร่วมกบับริษัทคือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์  
นายสขุมุ โตการัณยเศรษฐ์ นายธวทัชยั โรจนะโชติกลุ นายตระการ ชณุหโรจน์ฤทธ์ิ และนายชลชั ชินธรรมมิตร์  

บริษัท ราชาชรูส จํากดั 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยผงชรูส 

เป็นบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยูร้่อยละ 42.76 และมีกรรมการร่วมกบับริษัทคือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์  
นายสขุมุ โตการัณยเศรษฐ์ นายธวทัชยั โรจนะโชติกลุ และนายสมชาย ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท ออ่นนชุก่อสร้าง จํากดั 
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนายหน้า
อสงัหาริมทรัพย์ 

เป็นบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยูร้่อยละ 70.38 และมีกรรมการร่วมกบับริษัทคือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์  
นายชลชั ชินธรรมมิตร์ นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์  และนางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 

บริษัท เค เค วู้ด อินดสัตรี จํากดั * 
ประกอบธุรกิจผลติสนิค้าแปรรูป 

เป็นบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยูร้่อยละ 88.75 ไมม่ีกรรมการร่วมกนั  

บริษัท อมาโก้ จํากดั * 
ประกอบธุรกิจจําหนา่ยยากําจดัศตัรูพืช 

เป็นบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นใหญ่และกรรมการถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 ไมม่ีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จํากดั (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจผลติและจําหนา่ยแอลกอฮอล์หรือ
เชือ้เพลงิจากผลผลติการเกษตร 

มีกรรมการร่วมกบับริษัทคือ นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์  นายชลชั ชินธรรมมิตร์  นายพรศิลป์ แต้มศิริชยั และนายชนะชยั ชตุิมาวรพนัธ์ 

 
 *  บริษัท เค เค วู้ด อินดสัตรี จํากดั และบริษัท อมาโก้ จํากดั  ได้ดาํเนินการจดเลกิกิจการกบักระทรวงพาณิชย์แล้วในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 
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12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 
 

12.1.1. รายการซือ้-ขายสินค้าและบริการตามปกตขิองธุรกจิ รวมถงึปริมาณรายการคงค้าง (ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2560 และ 2559) 
 

ผู้ซือ้ / ผู้ รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส าคัญ มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 60 31 ต.ค. 59 
บริษัท ราชาชรูส จํากดั บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั 

(มหาชน)  
- ขายกากนํา้ตาล 

- กําไรจากการขายเงินลงทนุ 

- ลกูหนีอ่ื้น 

- 

- 

- 

588 

10,700 

3 

บริษัท และบริษัทย่อยขายกากนํา้ตาลให้บริษัท ราชาชรูส จํากัด เพ่ือนําไปใช้เป็นวตัถุดิบในการ
ผลิต ซึง่การขายสินค้าดงักล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ราคาท่ีคิดระหว่างกันเป็น
ราคาตลาดซึง่มีเง่ือนไขเป็นไปตามการค้าปกตทิัว่ไป และบริษัทย่อยรับจ้างปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้
บริษัท ราชาชรูส จํากดั ราคาท่ีคดิระหว่างกนัเป็นราคาต้นทนุ รวมกบัคา่บริหารจดัการ 

 บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั - ขายกากนํา้ตาล 

- ลกูหนีอ่ื้น 

- 

- 

15 

- 

 

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

- คา่สนิค้าอ่ืนๆ  เช่น คา่พสัด ุอะไหล ่

-   ลกูหนีก้ารค้าได้แก่ คา่ขายพสัด ุ

- 

- 

439 

11 

บริษัทขายสนิค้าอ่ืนๆ ได้แก่ พสัด ุอะไหล ่ให้แก่ บริษัท เค เค วู้ด อินดสัตรี จํากัด เพ่ือนําไปใช้ใน
การผลติ โดยราคาท่ีขายเป็นไปตามราคาต้นทนุ รวมกบัคา่บริหารจดัการ 

 

บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  บริษัท ราชาชรูส จํากดั - คา่เคมีภณัฑ์ และคา่นํา้ด่ืม 

- เจ้าหนีอ่ื้น ได้แก่ คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตลด็ 

2,241 

115 

963 

140 

กลุม่บริษัทซือ้สินค้าเคมีภณัฑ์ ได้แก่ โซดาไฟ และกรดเกลือ จากบริษัทราชาชูรส จํากัด เพ่ือใช้
สําหรับล้างเคร่ืองจกัรภายในโรงงานนํา้ตาล โดยบริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคาขายกับคู่ค้ารายอ่ืน 
ผลปรากฏว่าราคาขายของบริษัท ราชาชูรส จํากัด ต่ํากว่า เน่ืองจากเคมีภัณฑ์เป็นผลพลอยได้
จากการผลติของบริษัท ราชาชรูส จํากดั บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั   - คา่เคมีภณัฑ์  และคา่นํา้ด่ืม 8 12 

บริษัท โรงงานนํา้ตาลนิวกรุงไทย จํากดั  - คา่เคมีภณัฑ์  และคา่นํา้ด่ืม 7 13  

บริษัท นํา้ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากดั  - คา่เคมีภณัฑ์ และคา่นํา้ด่ืม 67 48  

บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) บริษัท เค เค วู้ด อินดสัตรี จํากดั - ซือ้ทรัพย์สนิ - 54,185 ทางบริษัท เค เค วู้ด อินดสัตรี จํากดั ซึง่ประกอบกิจการร่อนนํา้ตาลขนาดเม็ดพิเศษให้กบับริษัท 
มอนเดลซี จํากดั อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จํากัด ตัง้แต่ปี 2546 มีแผนการเลิกกิจการ 
ทางบริษัทจงึมีความประสงค์จะซือ้เคร่ืองจกัรเพ่ือมาใช้ในการผลติ 
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ผู้ซือ้ / ผู้ รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส าคัญ มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 60 31 ต.ค. 59 
บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต 

เทรดดิง้ จํากดั 
- คา่บริการเพ่ือสง่ออก 5,120 7,743 ตามพรบ.อ้อยและนํา้ตาล การสง่ออกนํา้ตาลต้องทําผ่านบริษัทท่ีสํานกังานคณะกรรมการอ้อย

และนํา้ตาลทราย (กอน.) อนญุาตเท่านัน้ กลุ่มบริษัทและบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด 
จงึได้ตัง้บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต  เทรดดิง้  จํากัด ขึน้มา  เพ่ือเป็นตวัแทนจดัการสินค้า
และดําเนินการเร่ืองเอกสารการส่งออกเท่านัน้ โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ 
จํากดั คดิคา่บริการกับบริษัทในกลุ่มตามปริมาณสินค้า ซึง่เป็นไปตามราคาทนุ รวมค่าบริหาร
จดัการ 

บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั - คา่บริการเพ่ือสง่ออก 1,221 1,606 

บริษัท โรงงานนํา้ตาลนิวกรุงไทย จํากดั  - คา่บริการเพ่ือสง่ออก 2,243 2,320 

บริษัท นํา้ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากดั  - คา่บริการเพ่ือสง่ออก 683 803 

บริษัท นํา้ตาลสะหวนันะเขด จํากดั  - คา่บริการเพ่ือสง่ออก 360 304 

บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ 
จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 

- คา่ฝากสนิค้าและขนถ่ายนํา้ตาลเพ่ือสง่ออก 

- รายได้อ่ืน ได้แก่ คา่สว่นลด 

- ลกูหนีอ่ื้น 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

178 

320 

- 

- 

40,798 

2,164 

1,264 

2,377 

บริษัทมีความจําเป็นท่ีต้องใช้ทา่เทียบเรือ และบริการขนถ่ายนํา้ตาลเพ่ือสง่ออกให้กลุม่โรงงาน
นํา้ตาล บริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จํากดั (มหาชน) กําหนดคา่บริการฝากสนิค้าและคา่ขนถ่าย
นํา้ตาลเพ่ือสง่ออก จากปริมาณสนิค้าและระยะเวลาการฝาก ซึง่เป็นไปตามราคาตลาดและมี
เง่ือนไขเป็นไปตามการค้าปกตทิัว่ไป 

 

 

 

บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั - คา่ฝากสนิค้าและขนถ่ายนํา้ตาลเพ่ือสง่ออก 

- รายได้อ่ืน ได้แก่ คา่สว่นลด 

- ลกูหนีอ่ื้น 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

12,706 

704 

- 

1,050 

 

12,663 

1,325 

21 

105 

บริษัท โรงงานนํา้ตาลนิวกรุงไทย จํากดั  - คา่ฝากสนิค้าและขนถ่ายนํา้ตาลเพ่ือสง่ออก 

- รายได้อ่ืน ได้แก่ คา่สว่นลด 

- ลกูหนีอ่ื้น 

- เจ้าหนีอ่ื้น 

7,500 

- 

- 

3,586 

 

8,599 

140 

9 

1,059 
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ผู้ซือ้ / ผู้ รับบริการ ผู้ขาย / ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่ส าคัญ มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ต.ค. 60 31 ต.ค. 59 
บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที  

เซน็เตอร์ จํากดั 
- คา่จดัการคอมพิวเตอร์  

- คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 

5,302 

175 

6,471 

665 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซน็เตอร์ จํากดั ได้จดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นศนูย์บริการคอมพิวเตอร์ให้บริการ
ภายในกลุ่มบริษัท  บริษัทมีการกําหนดราคาค่าบริการระหว่างกันโดยคํานวณจากต้นทุนเงิน
ลงทนุและการดําเนินงานของบริษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จํากัด และนําตวัเลขท่ีได้มา
จดัสรรเพ่ือคดิคา่บริการตามปริมาณการใช้งานจริงของแตล่ะบริษัท บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั 

 
 

 - คา่จดัการคอมพิวเตอร์ 

- คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 

2,012 

56 

2,710 

36 

บริษัท โรงงานนํา้ตาลนิวกรุงไทย จํากดั  - คา่จดัการคอมพิวเตอร์ 

- คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 

2,815 

133 

3,001 

120 

 

 

บริษัท นํา้ตาลนิวกว้างสุ้นหลี จํากดั  - คา่จดัการคอมพิวเตอร์ 

- คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 

1,662 

49 

1,690 

45 

 

บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จํากดั  - คา่จดัการคอมพวิเตอร์ 172 140  

บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ 
จํากดั 

 - คา่จดัการคอมพวิเตอร์ 167 164  

บริษัท นํา้ตาลสะหวนันะเขด จํากดั  - คา่จดัการคอมพวิเตอร์ 635 558  

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  - คา่จดัการคอมพวิเตอร์ 461 519  

Koh Kong Plantation Co., Ltd.  - คา่จดัการคอมพวิเตอร์ 143 143  
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12.1.2. ค่าเช่าพืน้ที่ (ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และ 2559)  
 

ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ลักษณะรายการท่ีส าคัญ มูลค่าของรายการ (พันบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
31 ต.ค. 60 31 ต.ค. 59 

บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน)  บริษัท อ่อนนชุก่อสร้าง จํากดั เช่าพืน้ท่ีสํานกังาน  202.84 ตารางเมตรและท่ีจอดรถ ตาราง
เมตรละ 300บาท ตอ่สญัญาทกุ 1 ปี (01/11/59 - 31/10/61) 
เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 มีความประสงค์ขอเช่าพืน้ท่ีลดลง
เหลือ 196.69 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 300 บาท 
(01/09/60 - 31/10/61) 

727 730 บริษัทให้พืน้ท่ีเช่าแก่บริษัทในกลุม่เป็นระยะเวลานานแล้ว 
เน่ืองจากต้องการให้บริษัทในกลุม่ตัง้สํานกังานในพืน้ท่ี
เดียวกนั เพ่ือสะดวกในการบริหารจดัการ โดยคดิคา่เช่า
ตามราคาตลาดและมีเง่ือนไขเป็นไปตามการค้าปกตทิัว่ไป 
ณ วนัท่ีเร่ิมทําสญัญาเช่าครัง้แรก โดยเง่ือนไขตา่งๆท่ี
เก่ียวกบัการเช่าพืน้ท่ีและทรัพย์สนิได้กําหนดให้เป็นไปตาม
สญัญาทีต่กลงร่วมกนัโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัท
เป็นสําคญั 

บริษัท ราชาเซรามิค จํากดั เช่าพืน้ท่ีสํานกังาน 495.54 ตารางเมตรและท่ีจอดรถ ตาราง
เมตรละ 300 บาทและ 242 บาท ตามลําดบัตอ่สญัญาทกุ 1 ปี 
(01/01/60 - 31/12/60) 

1,784 1,784 

บริษัท เค.เอส.แอล. ไอทีเซน็เตอร์ จํากดั เช่าพืน้ท่ีสํานกังาน 432.62 และท่ีจอดรถ ตารางเมตรละ  
300 บาท ตอ่สญัญาทกุ 1 ปี (01/08/60 - 31/07/61) 

1,557 1,557 

บริษัท อมาโก้ จํากดั เช่าท่ีดนิ 536 ตารางเมตร ราคา 1,996 บาทตอ่เดือน อายุ
สญัญา 20 ปี (01/02/47-31/01/67) ราคาปรับขึน้ 10 % ทกุๆ 
3 ปี และได้ยกเลกิการเช่าเม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2559 

- 21 

บริษัท เค เค วู้ด อินดสัตรี จํากดั เช่าท่ีดนิ 1,728 ตารางวา ราคา 99,220 บาทตอ่ปี ตอ่สญัญา
ทกุ 3 ปี (15/01/57 - 14/01/60) ราคาปรับขึน้ 10 % ทกุๆ 3 ปี 
และได้ยกเลกิการเช่าเม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม 2559 

- 79 

 บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ 
จํากดั 

เช่าพืน้ท่ีสํานกังาน 33.48 ตารางเมตร  ตารางเมตรละ 300 
บาท ตอ่สญัญา ทกุ 3 ปี (01/10/60 - 30/09/63) 

121 121  

บริษัท แชมเปีย้นเฟอร์เมนเตชัน่ จํากดั บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั คา่เช่าท่ีดนิ  270 ไร่ ราคาไร่ละ 740 บาท ตอ่สญัญาทกุ 3 ปี 
(04/08/59 - 03/08/62) และได้ยกเลกิการเช่าเม่ือวนัท่ี 31 
กรกฎาคม 2560 

200 200 บริษัท นํา้ตาลทา่มะกา จํากดั เช่าท่ีดนิของบริษัท แชม
เปีย้นฟอร์เมนเตชัน่ จํากดั เพ่ือใช้เป็นแปลงทดลองปลกู
และวิจยัพนัธุ์อ้อยซึง่คา่เช่าเป็นไปตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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12.1.3. เงนิกู้ยมื / เงนิให้กู้ยมืระหว่างบริษัท บริษัทย่อยจากบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั(ส าหรับปี สิน้สุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2560 และ 2559)   
                   

หน่วย : พันบาท 
ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2560  

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 59 

กู้เพิ่ม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 60 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น 
จํากดั (มหาชน) 

นิตบิคุคลอาคารชดุ เค.เอส.แอล 
ทาวเวอร์ 

6,900 - (1,900) 5,000 112 บริษัทได้รับการสนบัสนนุความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิตบิคุคลอาหารชดุ 
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ในรูปตัว๋สญัญาใช้เงิน ประเภท
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม  เงินกู้ ยืมมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายใน
บริษัท โดยคดิอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.97 - 2.05 ตอ่ปี และจ่ายชําระดอกเบีย้ทกุ
สิน้เดือน 
 

 
หน่วย : พันบาท 

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2559 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 58 

กู้เพิ่ม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 59 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท นํา้ตาลขอนแก่น 
จํากดั (มหาชน) 
 

นิตบิคุคลอาคารชดุ เค.เอส.แอล 
ทาวเวอร์ 

6,100 900 (100) 6,900 127 บริษัทได้รับการสนบัสนนุความช่วยเหลือทางการเงิน จาก นิตบิคุคลอาหารชดุ 
เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ผ่านทางเงินกู้ ยืมระยะสัน้ ในรูปตัว๋สญัญาใช้เงิน ประเภท
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม  เงินกู้ ยืมมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนภายใน
บริษัท โดยคดิอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.25-2.55 ตอ่ปี และจ่ายชําระดอกเบีย้ทกุ
สิน้เดือน 
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หน่วย : พันบาท 
ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2560 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 59 

กู้เพิ่ม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 60 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม 
จํากดั           

บริษัท เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต
เทรดดิง้ จํากดั 

- 552,339 (552,339) - 3,248 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จํากดัได้รับการสนบัสนนุทางการเงินผ่านบริษัท เค 
เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตามระเบียบข้อบงัคบัของ
ราชการในเร่ืองการสง่ออกนํา้ตาล โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จํากดั ทํา
หน้าท่ีเป็นบริษัทตวักลาง (ผู้กู้ ) ในการขอวงเงินสินเช่ือเพ่ือธุรกรรมการส่งออก
กบัทางธนาคาร และปลอ่ยกู้ตอ่ให้แก่โรงงานบริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จํากัด 
โดยบริษัทประจวบอุตสาหกรรม จํากัด จะวางคํา้ประกันเงินกู้ กับธนาคารด้วย
นํา้ตาลท่ีจะสง่ออก และนําตัว๋สญัญาใช้เงินมาวางเพ่ือเป็นหลกัประกันท่ีบริษัท 
เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จํากัด  ทัง้นีห้ลกัประกันดงักล่าวครอบคลุม
วงเงินสนิเช่ือ และไม่มีการคดิคา่ธรรมเนียมในการคํา้ประกนัวงสนิเช่ือระหว่างกนั 

 
หน่วย : พันบาท 

ส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 ตลุาคม 2559 

ผู้กู้ ผู้ให้กู้ ยอดยกมา  
1 พ.ย. 58 

กู้เพิ่ม 
ระหว่างงวด 

ช าระคืน 
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ  
31 ต.ค. 59 

ดอกเบีย้จ่าย ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตุสมผล 

บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม 
จํากดั           

บริษัท เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอร์ต
เทรดดิง้ จํากดั 

- 659,471 (659,471) - 3,518 บริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จํากดัได้รับการสนบัสนนุทางการเงินผ่านบริษัท เค 
เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จํากัด ซึง่เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตามระเบียบข้อบงัคบัของ
ราชการในเร่ืองการสง่ออกนํา้ตาล โดยบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ต จํากดั ทํา
หน้าท่ีเป็นบริษัทตวักลาง (ผู้กู้ ) ในการขอวงเงินสินเช่ือเพ่ือธุรกรรมการส่งออก
กบัทางธนาคาร และปลอ่ยกู้ตอ่ให้แก่โรงงานบริษัท ประจวบอตุสาหกรรม จํากัด 
โดยบริษัทประจวบอุตสาหกรรม จํากัด จะวางคํา้ประกันเงินกู้ กับธนาคารด้วย
นํา้ตาลท่ีจะสง่ออก และนําตัว๋สญัญาใช้เงินมาวางเพ่ือเป็นหลกัประกันท่ีบริษัท 
เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จํากัด  ทัง้นีห้ลกัประกันดงักล่าวครอบคลุม
วงเงินสนิเช่ือ และไม่มีการคดิคา่ธรรมเนียมในการคํา้ประกนัวงสนิเช่ือระหว่างกนั 
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงันี ้

 
กรรมการตรวจสอบได้พจิารณารายการระหวา่งกนัของบริษัทในชว่งที่ผา่นมา และได้ให้ความเหน็วา่ เป็นรายการท่ีมี

ความจําเป็นและสมเหตสุมผลในการทํารายการ ซึง่รายการท่ีเป็นรายการค้าตามปกติของการดําเนินธุรกิจนัน้ บริษัทได้กําหนด
ราคาตามราคาตลาด  
 
นโยบายการทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต 

 
1. รายการค้าตามปกติของการด าเนินธุรกิจ เช่น การใช้ทา่เรือและคลงัสนิค้าของบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จํากดั 

(มหาชน) และการซือ้ขายนํา้ตาลระหวา่งบริษัทและบริษัทยอ่ย รายการดงักลา่วจะยงัคงมีอยู่ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะ
ดําเนินการโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาํคญั และราคาที่คิดต้องเป็นไปตามราคาตลาด 

 
2. รายการเช่าพืน้ที่และทรัพย์สิน จะเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นราคาคา่เช่าที่เทา่กบัการให้บคุคลอื่นเช่า 

 
3. รายการซือ้ขายทรัพย์สินและเงนิลงทุน รายการซือ้ขายทรัพย์สนิและเงินลงทนุของบริษัท เป็นรายการเพิ่มทนุเพื่อ

รักษาสัดส่วนการถือหุ้ นและการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจปัจจุบันที่มีอยู่และธุรกิจในอนาคตซึ่งนโยบายที่ซือ้ขาย
ทรัพย์สนิระหวา่งกนัและการซือ้ขายเงินลงทนุระหวา่งกนั จะคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาํคญัและจะกระทาํ
เทา่ที่จําเป็นและเหมาะสม  

 
4. รายการกู้ยมืเงนิกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง การกู้ยืมเงินกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง บริษัทจะกระทําเทา่ที่

จําเป็นและเหมาะสม  โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาํคญั 
 

5. รายการพิเศษอื่นๆ เป็นรายการอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1-4 
 

รายการระหวา่งกนัของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยเกิดขึน้กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสยี
หรืออาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความ
จําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่ง
กนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั
ดงักลา่ว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี 
 

ทัง้นี ้ รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้  คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัใิห้เป็นตามกฎหมายวา่ด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และข้อบงัคบั ประกาศ  คาํสัง่  หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  รวมตลอด
ถึงการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการทํารายการเก่ียวโยงกนั  และการได้มาหรือจําหนา่ยทรัพย์สนิท่ีสาํคญั
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ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยนอกจากนี ้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตงุบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (56-1) ในปีตอ่ๆไป 
 

โครงสร้างการถอืหุ้นที่มีบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งถอืหุ้นเกนิกว่าร้อยละ 10 
 

จากโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปัจจบุนัท่ีบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมบางบริษัทยงัมีการถือหุ้นโดย
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งเกินกวา่ร้อยละ 10 นัน้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

1. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล้ จํากดั (มหาชน) มีบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จํานวนร้อยละ 
17.42 และบริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล้ จํากัด (มหาชน) 
จํานวนร้อยละ 23.82 และไม่มีนโยบายที่จะลงทุนเพิ่ม  นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นและกรรมการไม่มีแรงจูงใจที่จะ
กระทําการใดๆ เพื่อถ่ายเทผลประโยชน์ไปท่ีบริษัทใดบริษัทหนึง่ นอกจากนีใ้นบริษัท ไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้จํากดั 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ยงัมีกรรมการอีกหลายท่านที่มาจาก
บริษัทนํา้ตาลอื่นๆ ดงันัน้ จึงมีการคานอํานาจกันภายในอยู่แล้วในทัง้ 2 บริษัท ทําให้การทํารายการระหว่าง
บริษัทและบริษัทไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิล้ จํากดั (มหาชน)เป็นไปตามราคาและกลไกทางการตลาด ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์สงูสดุกบัทัง้สองบริษัท 

 
2. บริษัท แชมเปีย้นเฟอร์เมนเตชัน่ จํากดั มีบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งของบริษัทถือหุ้นอยู่จํานวนร้อยละ 18.00  

ผู้ ถือหุ้นใหญ่อื่น ได้แก่กลุม่นกัธุรกิจชาวไต้หวนั ทัง้นี ้บริษัท แชมเปีย้นเฟอร์เมนเตชัน่ จํากดั เดิมมิได้มีธุรกรรม
อะไรยกเว้นมีที่ดินให้เช่า ต่อมาในปลายปี 2547 บริษัท แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น จํากดั ได้เข้าลงทุนในธุรกิจ
แป้งมนัซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่เก่ียวข้องกับธุรกิจนํา้ตาล โดยลงทุนเพื่อหวงัผลตอบแทนให้รูปเงินปันผลในอนาคต  
และในปี 2559 บริษัทได้ขายเงินลงทนุในบริษัท แชมเปีย้นเฟอร์เมนเตชัน่ จํากดั ให้แก่บริษัท ราชาชูรส จํากัด 
ทัง้หมด 

 
จะเห็นได้ว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบนัที่บางบริษัทยงัมีการถือหุ้นโดยบุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้งเกินกวา่ร้อยละ 10 นัน้ เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต ซึ่งในปัจจุบนับริษัทพยายามที่จะปรับโครงสร้างให้มีความ
ขดัแย้งกันน้อยที่สดุ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายเก่ียวกับการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในอนาคต โดยบริษัทจะเข้าลงทุน
โดยตรงด้วยตวัเอง และไมใ่ห้บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งเข้าถือหุ้นในบริษัทยอ่ยหรือบริษัทร่วมเกินกวา่ที่กําหนดเว้นแต่จะกระทํา
เทา่ที่จําเป็นและเหมาะสม และคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาํคญั  นอกจากนี ้บคุคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไมเ่ข้าถือหุ้น
หรือลงทนุในธุรกิจที่จะทําให้เกิดความขดัแย้งกบัทางบริษัท หรือธุรกิจที่มีลกัษณะเป็นการแขง่ขนักบับริษัท 
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13. ข้อมูลการเงนิที่ส าคัญ 
   

รอบบญัชีของบริษัทเร่ิมวนัท่ี 1 พฤศจิกายน และสิน้สดุวนัท่ี 31 ตลุาคม ของทกุปี 
 
13.1) รายงานของผู้สอบบัญช ี

 
1) ผู้สอบบญัชี 

ปี 2558  นางสาววมิลพร บณุยษัเฐียร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4067 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
ปี 2559  นายนิติ จงึนิจนิรันดร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3809 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
ปี 2560  นายนิติ จงึนิจนิรันดร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3809 
  บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

 
2) สรุปรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา 

 
ปี 2558  ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ปี 2559  ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไมม่ีเง่ือนไข 
ปี 2560  ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไมม่ีเง่ือนไข 
 
 

13.2) สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทย่อย และหลักเกณฑ์ในการท างบการเงนิรวม 
 

งบการเงินปีระหวา่งปี 2558 -2560 ประกอบด้วยบริษัทยอ่ยจ านวนทัง้สิน้ 14 แหง่ 
 
 
ตารางที่ 13.1: แสดงสัดส่วนการถอืหุ้นของบริษัททางตรงและทางอ้อม 

 
 อตัราร้อยละของการถือหุ้น 
 2558 2559 2560 
บริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั 90.21 90.21 90.21 
บริษัท โรงงานน า้ตาลนวิกรุงไทย จ ากดั 95.78 95.78 95.78 
บริษัท น า้ตาลนวิกว้างสุ้นหล ีจ ากดั 98.61 98.61 98.61 
บริษัท เคเอสแอลเรียลเอสเทต จ ากดั* 91.02 91.02 91.02 
บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จ ากดั** 79.55 79.55 79.55 
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บริษัท เคเอสแอล แมททเีรียล ซพัพลายส์ จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บริษัท โรงไฟฟ้าน า้ตาลขอนแก่น จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)*** 100.00 100.00 - 
บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์เทรดดิง้ จ ากดั 100.00 100.00 100.00 
บริษัท ดบับลวิเอสพี  โลจิสติกส์ จ ากดั**** - 100.00 100.00 
บริษัท น า้ตาลสะหวนันะเขด จ ากดั 98.49 98.49 98.49 
Koh Kong Plantation Company Limited***** 80.00 80.00 80.00 
Koh Kong Sugar Industry Company Limited 80.00 80.00 80.00 
Wynn In Trading Company Limited 100.00 100.00 100.00 
    
หมายเหต ุ
*ถือหุ้นทางอ้อมผา่นบริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั 
**ถือหุ้นทางอ้อมผา่น บริษัท โรงงานน า้ตาลนวิกรุงไทย จ ากดั บริษัท น า้ตาลทา่มะกา จ ากดั และบริษัท น า้ตาลนวิกว้าง 
สุ้นหล ีจ ากดั 
***บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) เดิมเป็นบริษัทยอ่ย ปัจจบุนัถือหุ้นผา่นบริษัท บีบีจีไอ จ ากดั ซึง่เป็น
บริษัทร่วม 
**** บริษัทดบับลวิเอสพี  โลจิสติกส์ จ ากดั เป็นบริษัทก่อตัง้ใหมใ่นปี 2559 ยงัไมม่กีารด าเนินกิจการ วตัถปุระสงค์เพื่อท า
ธุรกิจด้านบริการขนสง่และขนถ่ายสนิค้า 
***** ถือหุ้นทางอ้อมผา่น Wynn In Trading Co., Ltd. 
 
 
13.3) งบก าไรขาดทุน 

 
ปี 2560 บริษัท มีรายได้จากการด าเนินงานรวมทัง้สิน้ 15,623 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 8 โดย

รายได้จะมาจากรายได้จากการขาย 15,157 ล้านบาทและรายได้จากการบริการ 467 ล้านบาท โดยในปี 2560 ราคา
น า้ตาลตลาดโลกมีการปรับตวัสงูขึน้  ท าให้ราคาขายสง่ออกเพิ่มขึน้ ร้อยละ 16-20 แต่บริษัทมีปริมาณการขายน า้ตาล
ลดลงร้อยละ 27 จากปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลง รวมถึงรายได้จากการขายเอทานอลและรายได้จากการขายไฟฟ้าลดลง  
สง่ผลให้ในภาพรวมรายได้จากการด าเนินงานรวมลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

 
บริษัทมีต้นทนุรวมทัง้สิน้ 13,180 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 1 สง่ผลให้บริษัทมีก าไรขัน้ต้นลดลงร้อย

ละ 33 จาก 3,632 ล้านบาท เหลอื 2,443 ล้านบาท 
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ในสว่นของรายได้อื่น ๆ ในปี 2560 เทา่กบั 3,416 ล้านบาท เทียบกบัปี 2559 ที่ 1,498 ล้านบาท มาจาก 
 
       ปี 2560   ปี 2559 
(1) ก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์         -   21 ล้านบาท 
(2) ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ 
ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ  426ล้านบาท  1,138 ล้านบาท 
(3) ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลีย่น  53 ล้านบาท  30ล้านบาท 
(4) ก าไรจากการท าอนพุนัธ์ป้องกนัความเสีย่ง  4  ล้านบาท  26 ล้านบาท 
(5) ก าไรจากการขายเงินลงทนุ   2,370 ล้านบาท  45 ล้านบาท 
(6) รายได้อื่น     563ล้านบาท  238 ล้านบาท 
รวมทัง้สิน้      3,416ล้านบาท  1,498 ล้านบาท 
 
สง่ผลให้บริษัทมีก าไรก่อนหกัคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้ 5,859 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ14 เมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา 

 
ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร    
(1) บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขาย 424 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 เนื่องจากปริมาณน า้ตาลสง่ออกที่ลดลง 
(2) บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 1,134ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 36 ซึ่งมาจากการตัง้ขาดทนุจากการด้อยค่า
ของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพย์สิน และขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ชีวภาพ  
(3) คา่ธรรมเนียมผู้บริหาร 147 ล้านบาท 
(4) คา่ธรรมเนียมกองทนุ 1,096 ล้านบาทลดลงเลก็น้อยจากปีที่ผา่นมาที่ 1,150ล้านบาท 
 
ท าให้บริษัทมีก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 3,059 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 24 
 
ในปี 2560 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 668 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 และภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล 560 ล้าน

บาท มีสว่นแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 121 ล้านบาท ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 19 ล้านบาท ส่งผลให้ก าไรสทุธิในส่วนของบริษัท
เพิ่มขึน้ร้อยละ 38 จากปีที่ผา่นมาที่ 1,440 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้เป็น 1,970 ล้านบาทในปี 2560 
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ตารางที่ 13.2 : แสดงงบก าไรขาดทุนรวมของบริษัท และบริษัทย่อย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
  

เมื่อพิจารณาในสว่นของโครงสร้างรายได้จากการด าเนินงานทัง้สิน้ 15,623 ล้านบาท บริษัทมีรายได้จากการขาย
น า้ตาลและกากน า้ตาล 11,943 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 ของรายได้จากการด าเนินงานทัง้หมด   รายได้จากการขายเอ
ทานอลและเบนซิน 2,100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 รายได้จากการขายไฟฟ้าทีซ่ึง่โรงไฟฟ้าของบริษัทจ าหนา่ยไฟฟ้า
ให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติและการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าจ านวน 751ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 รายได้
จากงานบริการ 252 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ 11 ล้านบาท และรายได้จากการท าการซือ้มาขายไป 467 ล้านบาท 
 
ตารางที่ 13.3 : โครงสร้างรายได้ของบริษัท 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 
 

งบก าไรขาดทนุโดยสรุป 2558 2559 2560 %

ลา้นบาท ปรับปรุง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน 17,475 16,911 15,623 -8%

ตน้ทนุจากการด าเนนิงาน (13,783) (13,279) (13,180) -1%

ก าไรข ัน้ตน้ 3,692 3,632 2,443 -33%

รายไดอ้นื ๆ 523 1,498 3,416 128%

ก าไรกอ่นหกัคา่ใชจ้า่ย 4,216 5,130 5,859 14%

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (618) (542) (424) -22%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (659) (834) (1,134) 36%

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร (140) (141) (147) 4%

คา่ธรรมเนยีมกองทนุ (1,157) (1,150) (1,096) -5%

รวมคา่ใชจ้า่ย (2,575) (2,666) (2,800) 5%

ก าไรกอ่นหกัตน้ทนุการเงนิและภาษี 1,641 2,464 3,059 24%

ตน้ทนุทางการเงนิ (817) (710) (668) -6%

สว่นแบง่ก าไรบรษิทัรว่ม 55 57 121

ภาษเีงนิได้ (39) (371) (560) 51%

ผูถ้อืหุน้สว่นนอ้ยและอืน่ ๆ 22 (14) 19

ก าไรสทุธิ 862 1,426 1,970 38%

ก าไรสทุธติอ่หุน้ 0.21                0.32           0.45           38%

อตัราก าไรข ัน้ตน้ 21.1% 21.5% 15.6%

อตัราก าไรสทุธิ 4.9% 8.4% 12.6%

โครงสรา้งรายไดจ้ากการด าเนนิงาน 2558 2559 2560 %

ลา้นบาท ปรับปรุง เปลีย่นแปลง

รายไดจ้ากการด าเนนิงานปกติ

รายไดจ้ากการขายน า้ตาล 12,933 76% 13,084 79% 11,928 79% -9%

รายไดจ้ากการขายกากน า้ตาล 330 2% 326 2% 15 0% -95%

รายไดอ้ ืน่ ๆ จากขายน า้ตาล 113 1% 154 1% 98 1% -36%

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 1,011 6% 808 5% 751 5% -7%

รายไดจ้ากการขายเอทานอลและเบนซนิ 2,510 15% 2,023 12% 2,100 14% 4%

รายไดจ้ากการขายปุ๋ ย 17 0% 5 0% 0 0% -97%

รายไดจ้ากการขายขา้วสาล ีน า้มนั กระสอบ 0 0% 0 0% 0 0%

รายไดจ้ากงานบรกิาร 156 1% 167 1% 252 2% 51%

รายไดอ้ ืน่ ๆ 18 0% 13 0% 11 0% -19%

รวม 17,090 100% 16,580 100% 15,157 100% -9%

รายไดจ้ากการด าเนนิงาน ซือ้มาขายไป

รายไดจ้ากการขายน า้มนั 298 77% 186 56% 242 52% 30%

รายไดจ้ากการขายปุ๋ ย 64 17% 118 36% 197 42% 67%

รายไดจ้ากการขายพสัดุ 23 6% 26 8% 28 6% 6%

รวม 386 100% 331 100% 467 100% 41%
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13.4) งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อย 
 
ตารางที่ 13.4 : สรุปงบแสดงฐานะการเงนิรวมของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 

ในปี 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม 42,991 ล้านบาท เพิ่มขีน้ร้อยละ 12 เมื่อเทยีบกบัสนิทรัพย์ปี 2559 ที่ 38,375 
ล้านบาท  หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 จาก 21,724 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 24,898 ล้านบาท จงึสง่ผลให้อตัราหนีส้นิตอ่
ทนุเพิ่มขึน้จาก 1.30 เทา่ในปี 2559 เป็น 1.38 เทา่ และอตัราหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุเพิม่ขึน้จาก 1.13 เทา่ในปี 
2559 เป็น 1.20 เทา่  โดยรายการในปี 2560 ที่เปลีย่นแปลงอยา่งมีสาระส าคญัเมื่อเทียบกบัปี 2559 มีดงัตอ่ไปนี ้

 
(1)  เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ เพิม่ขึน้ ร้อยละ 23 เนื่องจากบริษัทมกีารรับซือ้เช็คลงวนัท่ีลว่งหน้าจากชาวไร่เพิ่มขึน้จาก

ปีที่ผา่นมา 
(2) สนิค้าคงเหลอืมีการปรับตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 23 มาจากปริมาณสนิค้าคงคลงัซึง่ได้แก่ น า้ตาล มีปริมาณเพิ่มขึน้

เมื่อเทยีบกบัปีที่ผา่นมา 
(3) อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 มาจากการประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ที่สงูขึน้ 
(4) ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 มาจากการรับรู้งานระหวา่งก่อสร้างเพิ่มเติม 
(5) สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 4 มาจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ที่ยงัไมไ่ด้ใช้ด าเนินงาน  
(6) หนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้ร้อยละ 40และหนีส้นิไมห่มนุเวียนลดลงร้อยละ 9 เกิดจากในปี 2560 มีเงินกู้ ระยะสัน้

เพิ่มขึน้เพื่อใช้เป็นเงินกู้ชัว่คราวของโครงการ (Bridging loan) ก่อนเปลีย่นเป็นเงินกู้ ระยะยาว และมีหุ้นกู้และเงินกู้ที่ถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปีเพิ่มขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2559 

 
 

 
 

งบแสดงฐานะทางการเงนิโดยสรุป 2558 2559 2560 %

ลา้นบาท ปรับปรุง ปรับปรุง เปลีย่นแปลง

เงนิสดและเงนิลงทนุระยะสัน้ 175 85 153 80%

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ ๆ 2,119 1,407 1,292 -8%

เงนิใหกู้ย้ ืมระยะสัน้ 1,097 1,273 1,569 23%

สนิคา้คงเหลอื 3,394 2,552 3,100 21%

สนิทรัพย์ชวีภาพ 342 251 112 -55%

สนิทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ ๆ 92 85 64 -25%

เงนิลงทนุในบรษัิทร่วม 357 387 3,747 869%

เงนิลงทนุระยะยาวอืน่ ๆ 374 371 405 9%

เงนิใหกู้ย้ ืมระยะยาว 480 358 393 10%

อสังหารมิทรัพย์เพือ่การลงทนุ 3,355 4,496 4,917 9%

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์สทุธิ 24,934 26,186 26,354 1%

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ ๆ 800 925 884 -4%

รวมสนิทรัพย์ 37,517 38,375 42,991 12%

หนีส้นิหมุนเวยีน 8,028 10,591 14,818 40%

หนีส้นิไม่หมุนเวยีน 15,047 11,134 10,080 -9%

รวมหนีส้นิ 23,075 21,724 24,898 15%

รวมสว่นของผูถ้ือหุน้ 14,442 16,650 18,092 9%

สว่นของผูถ้ือหุน้บรษัิทใหญ่ 13,991 16,166 17,650

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 1.60                1.30           1.38           

อัตราสว่นหนีส้นิสว่นทีม่ดีอกเบีย้ตอ่ทนุ 1.47                1.13           1.20           
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13.5) งบกระแสเงนิสด 
 
ตารางที่ 13.5 : แสดงงบกระแสเงนิสดของบริษัท เปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 
 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงานเข้ามาทัง้สิน้ 2,185 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 8 สืบเนื่องจากผลประกอบการ
ธุรกิจโดยรวมที่ปรับตวัลดลง   และมีปริมาณสนิค้าคงคลงัที่เพิ่มขึน้ สง่ผลให้ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงิน
สดจากการด าเนินงาน 236 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 94 
 

ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ บริษัทและบริษัทย่อย มีการจ่ายเงินจากกิจกรรมการลงทุน(สทุธิ) 
ทัง้หมด 3,098 ล้านบาท โดย 3,320 ล้านบาท เป็นการลงทุนในที่ดิน อาคาร เคร่ืองจกัร(สทุธิ) ซึ่งสว่นใหญ่เกิดจากการ
ลงทนุขยายโรงงานน า้ตาลและโรงไฟฟ้าที่วงัสะพงุ จงัหวดัเลย 

 
ในกิจกรรมการจดัหาเงิน  บริษัทและบริษัทยอ่ย รับเงินสดสทุธิทัง้หมด 3,149 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เป็นการกู้ เงิน

จากสถาบนัการเงิน และออกตราสารหนี ้
 
13.6) อัตราส่วนทางการเงนิ 
 
ตารางที่ 13.6 : แสดงอัตราส่วนทางการเงนิ เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 

งบกระแสเงนิสดโดยสรุป 2558 2559 2560 %

(ลา้นบาท) ปรับปรุง เปลีย่นแปลง

ก าไร + คา่เสือ่ม + รายการ Non Cash 2,785              2,363        2,185        -8%

เปลีย่นแปลงใน Working Capital (1,319)             1,575        (1,948)       

       from Operating Activitiesกระแสเงนิสดจากการด าเนนิงาน 1,466              3,939        236            -94%

ลงทนุในทีด่นิ อาคาร เครือ่งจักร (สทุธ)ิ (573)                (1,479)       (3,098)       109%

       from Investing Activitiesกระแสเงนิสดจากการลงทนุ (552)                (1,422)       (3,320)       133%

       from Financing Activitiesกระแสเงนิสดจากการจัดหาเงนิ (782)                (2,620)       3,149        -220%

เงนิสดเปลีย่นแปลง 0                      (86)             71              

เงนิสดปลายงวด 168                 82              153            

คา่เสือ่มราคา 1,139              1,148        1,182        3%

อตัราสว่นทางการเงนิ 2558 2559 2560

ปรับปรุง

Short term liquidity ratios

Current Ratio 0.90                   0.53             0.42             

       from Operating ActivitiesAcid Test Ratio 0.42                   0.26             0.20             

Collection period 45                     38                32                

Days of inventory 103                    82                78                

Capital Structure and Solvency ratio

D/E Ratio 1.60                   1.30             1.38             

IBD/E Ratio 1.47                   1.13             1.20             

       from Operating ActivitiesLTD to equity 1.04                   0.67             0.56             

Return on Investment ratios

ROA 2% 4% 5%

       from Operating ActivitiesROE 6% 9% 11%

Operating performance ratios

Gross Profit Ratio 21% 21% 16%

       from Operating ActivitiesOperating Profits to sales 9% 15% 20%

Pretax profit to sales 5% 11% 16%

Net income to Sales 5% 8% 13%

Market Measures

Book Value per Share 3.49                   3.67             4.00             

Earning Per Share 0.21                   0.32             0.45             
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จะเห็นได้วา่จากปี 2560 อตัราสว่นทางการเงิน ในสว่น ของ Liquidity ที่เป็นสว่นของ Current Ratio และ Acid 
Test Ratio ปรับตวัลดลงเนื่องจากในปี 2560 บริษัทมเีงินกู้ ระยะสัน้เพิ่มขึน้เพื่อใช้เป็นเงินกู้ชัว่คราวของโครงการ (Bridging 
loan) ก่อนเปลีย่นเป็นเงินกู้ ระยะยาว และมีหุ้นกู้และเงินกู้ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีเพิ่มขึน้  ซึง่เงินกู้ถึงก าหนด
บางสว่น  บริษัทมีแผนท่ีจะออกหุ้นกู้ ใหมท่ดแทนหุ้นกู้ที่ถึงก าหนด และกู้ เงินระยะยาว หรืออกตราสารหนีร้ะยะยาว เพื่อ
ช าระคืนเงินกู้ชัว่คราวของโครงการ (Bridging loan) 

ส าหรับอตัราสว่นท่ีเก่ียวกบัหนีส้นิจะเห็นได้วา่ทัง้ D/E Ratio และ IBD/E Ratio เพิ่มขึน้เลก็น้อย สบืเนื่องจาก
เงินกู้ทีเ่พิ่มขึน้   

ในสว่นของความสามารถในการท าก าไรจะเห็นได้วา่ Gross Profit Ratio ลดลงเมื่อเทียบกบัปีที่ผา่นมา แต ่
Operating Profit to sales, Pretax profit to sales, และ Net Income to Sales มีอตัราสว่นท่ีดีขึน้ ซึง่สว่นใหญ่มาจาก
ก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ และก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานประจ าปี2560 (งวดเดือน
พฤศจิกายน 2559 ถึงตลุาคม 2560) บริษัทมีผลก าไรสทุธิ 1,952 ล้านบาท เมื่อเทียบผลประกอบการของงวดเดียวกนัของ
ปีก่อนที่มีผลก าไรสทุธิ 1,440 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 36  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

 
ปัญหาภยัแล้งส่งผลให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลง 
ในปี 2559 ประเทศไทยมีปัญหาภยัแล้ง ซึ่งได้ส่งผลต่อปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษัทที่ลดลงในปี 2560 โดย

บริษัทมีปริมาณอ้อยเข้าหีบของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2560 ลดลงจาก 7.61 ล้านตนัปี 2559 เหลือ 6.83 ล้านตนัในปี 
2560 หรือลดลงร้อยละ 10สง่ผลให้ (1) ธุรกิจน า้ตาลในประเทศ : ต้นทุนอ้อยและต้นทนุการผลติตอ่หนว่ยสงูขึน้  (2) ธุรกิจ
น า้ตาลต่างประเทศ : มีปริมาณอ้อยเสียหายจากการเพาะปลกู เกิดการด้อยค่ามลูค่าอ้อยและแปลงปลกูอ้อยที่เสียหาย 
เป็นจ านวนเงินรวม 203 ล้านบาท  (3) ธุรกิจเอทานอล : ต้นทนุการผลิตเอทานอลสงูขึน้ซึ่งมาจากราคากากน า้ตาลเฉลี่ย
ปรับเพิ่มขึน้จาก 3,649 บาทในปี 2559 เป็น 4,305 บาทในปี 2560  (4) ธุรกิจไฟฟ้า : ต้นทนุเชือ้เพลงิสงูขึน้   สง่ผลให้อตัรา
ก าไรขัน้ต้นในงบก าไรขาดทนุรวมลดลง จากร้อยละ 21 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 16 ในปี 2560 

 
ความผันผวนของราคาน า้ตาลตลาดโลก 
ราคาน า้ตาลตลาดโลก มีการปรับตวัเพิ่มขึน้ในช่วงต้นปี 2560 ขึน้ไปอยู่ที่ระดบั 20 เซนต์ต่อปอนด์ และลดลง

อยา่งรวดเร็วในช่วงปลายปี 2560 มาที่ระดบั 14 – 15 เซนต์ตอ่ปอนด์ เนื่องมาจากการเข้าเก็งก าไรของกองทนุ และคาดว่า
ผลผลิตน า้ตาลในปี 2561 ทัว่โลกจะมากขึน้   สง่ผลให้บริษัทมีราคาขายน า้ตาลเฉลี่ยในปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 16 จาก 
14,939 บาทต่อตนั เป็น 17,362 บาทต่อตนั  แต่มีปริมาณขายน า้ตาลลดลงร้อยละ 22 จาก 875,841 ตนั เป็น 687,046 
ตนั และมีการบนัทกึขาดทนุจากการลดมลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื 301 ล้านบาท 

 
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ในปี 2560 บริษัทย่อยท าการควบรวมธุรกิจเอทานอล กับบริษัทย่อยของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) ที่ประกอบธุรกิจเชือ้เพลงิชีวภาพ ซึง่ในทางบญัชีการรวมกิจการดงักลา่วเป็นการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย และ
ลงทนุในบริษัทร่วมแหง่ใหมท่ี่ประกอบธุรกิจเชือ้เพลงิชีวภาพแทน ท าให้บริษัทมีก าไรจากการควบรวมกิจการดงักลา่วก่อน
หกัภาษีจ านวน 2,370 ล้านบาท หรือ 1,896 ล้านบาทหลงัหกัภาษี  นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่
สนิทรัพย์ที่ไมไ่ด้ใช้ด าเนินงานจ านวน 223 ล้านบาท ซึ่งสว่นหนึ่งเกิดจากการประเมินมลูค่าทรัพย์สินใหม่ในธุรกิจน า้ตาล
ต่างประเทศ และมีการบนัทึกส ารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานเพิ่มขึน้ 56 ล้านบาท จากการเปลี่ยนแปลงอตัราเงิน
ชดเชยเมื่อออกจากงาน ตามกฏหมายแรงงานท่ีคาดวา่จะประกาศใช้ 

 
ในภาพรวม  เมื่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2560 บริษัทมีผลก าไรสุทธิ 1,952 ล้านบาท เมื่อเทียบผล

ประกอบการของงวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีผลก าไรสทุธิ 1,440 ล้านบาท หรือก าไรเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 36  มีสินทรัพย์รวม
ทัง้สิน้ 42,991 ล้านบาท หนีส้นิรวม 24,899 ล้านบาท  และสว่นของผู้ ถือหุ้น 18,092 ล้านบาท  อตัราหนีส้ินต่อสว่นของผู้
ถือหุ้น (D/E Ratio) ที่ 1.38 และอตัราหนีส้นิท่ีมีดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (IBD/Equity Ratio) ที่ 1.20 
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 วุฒบิตัร การพฒันาอุตสาหกรรม ศนูยอ์บรมนาโงยา ประเทศญีปุ่น่ 
 วุฒบิตัร วปอ.รุ่นที ่34 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Chairman 2000 รุ่นที ่3/2001 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 30/2003 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2554 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ทเีอม็ซ ีจ ากดั (มหาชน)  

2553 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั เออารไ์อพ ีจ ากดั (มหาชน) 

2553 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ยบูลิลี ่เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 

2547 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั โพลเีพลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) (ตลาดหลกัทรพัยส์งิคโ์ปร)์ 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2 

 
 

การด ารงแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  

2547 - ปจัจุบนั บรษิทัย่อย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

  - บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั   

  - บรษิทั  น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   

  - บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  

2545 - 2549   ประธานกรรมการ  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

2542 - 2547 ปลดักระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม      

จ านวการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) 

 ของตนเอง (ไม่ม)ี 
 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ (ไม่ม)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไม่ม)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3 

 
 

2. นายจ ารญู   ชินธรรมมิตร ์

อายุ 67 ปี 

ต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

ประธานกรรมการบรหิาร  

  (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 26 กมุภาพนัธ ์2547 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 ปรญิญาศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาการจดัการภูมสิงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) บรหิารธุรกจิบณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Chairman 2000 รุ่นที ่10/2004  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2539 - ปจัจุบนั    กรรมการ บรษิทัย่อย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

                       -บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั  

                       -บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั  

                       -บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  

ตุลาคม 2560 - ปจัจบุนั      กรรมการ บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั 

2549 - ปจัจุบนั    ประธานกรรมการ บรษิทั เคเอสแอล อะโกรแอนดเ์ทรดดิง้ จ ากดั 

2549 - ปจัจุบนั    ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4 

 
 

2549 - ปจัจุบนั    ประธานกรรมการ Savannakhet Sugar Corporation 

2547 - ปจัจุบนั    กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

2546 - มถุินายน 2559 ประธานกรรมการ บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัลายส ์จ ากดั 

2546 - ปจัจุบนั    ประธานกรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 

2545 - ปจัจุบนั    ประธานกรรมการ บรษิทั เค.เอส.แอล.เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 

2544 - ปจัจุบนั    ประธานกรรมการ บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จ ากดั 

2543 - ปจัจุบนั    ประธานกรรมการ บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 

2540 - ปจัจุบนั    ประธานกรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั        

2540 - ปจัจุบนั    กรรมการ บรษิทั ไทยชกูาร ์มลิเลอร ์จ ากดั 

2539 - ปจัจุบนั    ประธานกรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเตท จ ากดั 

2539 - ปจัจุบนั    กรรมการ บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จ ากดั 

2532 - ปจัจุบนั    ประธานกรรมการ บรษิทั แชมเป้ียน เฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) 

 ของตนเอง 96,796,331 หุน้ (2.195%) 
 คู่สมรส ม.ล.จารุวฒันา ชนิธรรมมติร ์52,775,901 หุน้ (1.197%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

- เป็นน้องเขยของบคุคลในล าดบัที ่2 และ 4 

- เป็นน้องของบุคคลในล าดบัที ่7 

- เป็นพีข่องบุคคลในล าดบัที ่8 , 11 และ 12 

- เป็นอาของบุคคลในล าดบัที ่ 9, 10 และ 15 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5 

 
 

3. นายประภาส   ชุติมาวรพนัธ ์   

อายุ  79 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร    

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 26 กมุภาพนัธ ์2547  (ลาออกมผีล 1 เมษายน 2560) 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 มธัยมศกึษาปีที ่6 สายสามญั โรงเรยีนประจ าจงัหวดัชลบุร ี

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2546- ปจัจบุนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยชกูารเ์ทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

2543 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ทเีอสฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2547 - เมษายน 2560 กรรมการ บรษิทัย่อย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก ่

      -บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรงุไทย จ ากดั, บรษิทัน ้าตาลท่ามะกา จ ากดั , บรษิทัน ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 

2546 - 2559 กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 

2539 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จ ากดั 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) 

 ของตนเอง 19,885,088 หุน้ (0.451%)  
 คู่สมรส นางสมุติรา ชุตมิาวรพนัธ ์  23,074,000 หุน้ (0.523%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร พีเ่ขยของบุคคลในล าดบัที ่2 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6 

 
 

4. นายพรศิลป์   แต้มศิริชยั 

อายุ 73 ปี 

ต าแหน่ง   กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม)   

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส – ส านกันวตักรรม  

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 26 กมุภาพนัธ ์2547  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 ปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาการบรหิารจดัการ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 Master of Science, Engineering North Dakota State University, USA. 
 Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia 
 ปรญิญาตร ีสาขาโครงสรา้งโยธาวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่18/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่50/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั สหมติรเครื่องกล จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2547- ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัย่อย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

  - บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั   

  - บรษิทั  น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   

  - บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  

2550 - ปจัจุบนั กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation  

2549 - ปจัจุบนั กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7 

 
 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล กรนีอนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2546 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั  

2546 - มถุินายน 2559 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 

2526 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd. 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) 

 ของตนเอง 29,390,196 หุน้ (0.666%) 
 คู่สมรส นางมนทนฐั แตม้ศริชิยั 30,688,231 หุน้ (0.696%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร พีเ่ขยของบุคคลในล าดบัที ่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8 

 
 

5. นายสุขมุ  โตการณัยเศรษฐ ์

อายุ 70 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  - สายงานบญัชแีละการเงนิบรษิทั   

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 26 กมุภาพนัธ ์2547   

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 ประกาศนียบตัรวชิาชพี สาขาอาชวีะ คณะพาณิชย ์- การบญัช ีโรงเรยีนกติตพิาณิชย ์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่18/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทัย่อย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

  - บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั   

  - บรษิทั  น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   

  - บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 

2551 - มนีาคม 2558 กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั จนัทบุร ีสตารท์ แอนด ์พาวเวอร ์จ ากดั 

2549 - ปจัจุบนั  กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 

2549 - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 

2547 - มนีาคม 2558 กรรมการ บรษิทั จนัทบุร ีสตารท์ จ ากดั 

2545 - ปจัจุบนั  รองประธานกรรมการ บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 

2545 - ปจัจุบนั  กรรมการบรหิาร บรษิทั เค เอส แอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9 

 
 

2545 - ปจัจุบนั  กรรมการบรหิาร บรษิทั แชมเป้ียน เฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 

2545 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จ ากดั 

2543 - ปจัจุบนั  รองประธานกรรมการ บรษิทั ราชาปอรซ์เลน จ ากดั 

2543 - ปจัจุบนั  กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 

2541 - ปจัจุบนั  รองประธานกรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั    

2532 - ปจัจุบนั  กรรมการบรหิาร บรษิทั ราชาโปรดกัส ์จ ากดั 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560)     ของตนเอง 1,000,000 หุน้ (0.023 %) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไม่ม)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 10 

 
 

6. นายธวทัชยั   โรจนะโชติกลุ 

อายุ 64 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 

   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส - สายงานบรหิารและส านกังาน  

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 26 กมุภาพนัธ ์2547   

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ Auckland Technical Institute, New Zealand 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ     

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทัย่อย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

  - บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั   

  - บรษิทั  น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   

  - บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 

2549 - ปจัจุบนั กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation 

2549 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 

2545 - ปจัจุบนั กรรมการ  บรษิทั ทเีอฟไอ กรนีไบโอเทค จ ากดั 

2543 - ปจัจุบนั กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 

2541 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เค เอส แอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 

2532 - ปจัจุบนั กรรมการ  บรษิทั แชมเป้ียน เฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 11 

 
 

2532 - ปจัจุบนั กรรมการ  บรษิทั เค เอส แอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 

2530 - ปจัจุบนั กรรมการ  บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) 

 ของตนเอง 55,937,112 หุน้ (1.268%) 
 คู่สมรส นางกรกช โรจนะโชตกิลุ 3,166,748 หุน้ (0.072 %) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไม่ม)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 12 

 
 

7. นางอินทิรา  สขุะนินทร ์

อายุ  70 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร  (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส - สายงานพฒันาธุรกจิ     

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  25 มถุินายน 2553 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 อนุปรญิญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่50/2006 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2548 - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2553 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทัย่อย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั,   

   บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั, บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 

2546 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั แชมเป้ียน เฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 

2550 - ปจัจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป  บรษิทั เคเอสแอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 

2553 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 

2553 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560)  ของตนเอง 25,471,699 หุน้ (0.578%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร พีส่าวของบุคคลในล าดบัที ่2 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 13 

 
 

8. นางสาวดวงดาว   ชินธรรมมิตร ์

อายุ  59 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม) 

   กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - สายงานทรพัยากรบุคคล 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กมุภาพนัธ ์2547 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada 
 Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA. 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy  Key Blueprint for Business Growth, ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006   สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2548 - ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทัย่อย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก ่

- บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั   

- บรษิทั  น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   

- บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 

2549 - มถุินายน 2559 กรรมการบรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 14 

 
 

2549 - ปจัจุบนั  กรรมการบรษิทั เคเอสแอล.อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 

2542 - ปจัจุบนั  กรรมการบรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 

2539 - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จ ากดั 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560)    ของตนเอง 99,599,954 หุน้ (2.258%)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร น้องสาวของบุคคลในล าดบัที ่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 15 

 
 

9. นายชลชั   ชินธรรมมิตร ์

อายุ 49 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม)/  กรรมการบรหิารความเสีย่ง/  รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่- ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 26 กมุภาพนัธ ์2547    

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิดา้นการเงนิและการธนาคาร Mercer University, USA 
 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิดา้นการเงนิและการธนาคาร มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
 หลกัสตูรวทิยาลยัตลาดทุน รุ่นที ่10 
 หลกัสตูรวทิยาลยัพลงังาน รุ่นที ่6 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที ่3 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่21/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2557 - ปจัจุบนั กรรมการ  บรษิทั มดัแมน จ ากดั (มหาชน) 

2557 - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั มาสเตอรแ์อด จ ากดั (มหาชน) 

2550 - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั ทเีอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

กรกฎาคม 2550 - ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทั ไทยชกูารเ์ทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย   

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทัย่อย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก ่

- บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั   

- บรษิทั  น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 16 

 
 

- บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 

31 ตุลาคม 2560 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั 

2559  - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 

2558 - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั ธนารกัษ์ พฒันสนิทรพัย ์จ ากดั 

2550 - ปจัจุบนั เลขาธกิาร บรษิทั สมาคมผูผ้ลติน ้าตาลไทยและชวีพลงังานไทย 

2549 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 

2549 - ปจัจุบนั กรรมการคณะกรรมการน ้าตาลทรายภาคใต ้

2549 - ปจัจุบนั กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation  

2546 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2546 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 

2546 - มถุินายน 2559 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 

2546 - ปจัจุบนั กรรมการคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ออ้ยและน ้าตาลทราย ปี 2527 

2545 - ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั เค เอส แอล เอก็ซป์อรต์เทรดดิง้ จ ากดั 

2544 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยชกูารม์ลิเลอร ์จ ากดั 

2540 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จ ากดั 

2540 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  

2540 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เอม็ เอม็ พ ีแพค็เกจจิง้กรุ๊พ จ ากดั 

2539 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เค เอส แอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) 

 ของตนเอง 43,279,926 หุน้ (0.981%) 
 บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ  



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 17 

 
 

ด.ช.ชยพทัธ ์ชนิธรรมมติร ์ 11,088,000 หุน้ (0.251%) 

ด.ช.ชชัพรี ์ชนิธรรมมติร ์ 11,088,000 หุน้ (0.251%) 

ด.ญ.ชลพมิพ ์ชนิธรรมมติร ์ 374,000 หุน้ (0.008%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร หลานของบุคคลในล าดบัที ่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 18 

 
 

10. นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ ์

อายุ 45 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร (กรรมการผูม้อี านาจลงนาม)  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - สายงานบญัชแีละการเงนิ  

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  1 เมษายน 2560  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโท ศลิปศาสตร ์สาขากฎหมายธุรกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ และปรญิญาโทวศิวกรรมอตุสาหการ, University of Tennessee, Knoxville, USA 
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที ่37/2005) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การอบรมหลกัสูตรอ่ืนๆ  

 Orientation Course - CFO  Focus on Financial สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์
 CFA Charter holder, Association for Investment Management and Research (AIMR) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2543 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

2543 - ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทัย่อย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก ่

- บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั   

- บรษิทั  น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 19 

 
 

- บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 

ตุลาคม 2560 - ปจัจบุนั      กรรมการ บรษิทั บบีจีไีอ จ ากดั 

2559 - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกสิ ์จ ากดั 

มนีาคม 2557 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เค.เอส.แอล. เรยีลเอสเทต จ ากดั 

2549 - ปจัจุบนั  กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. 

2549 - ปจัจุบนั  กรรมการ Savannakhet Sugar corporation  

2546 - มถุินายน 2559   กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั  

2545 - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

2543 - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั 

2543 - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จ ากดั 

2543  - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั 

2543 - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จ ากดั 

2539 - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จ ากดั  

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560)  ของตนเอง115,355,499 หุน้ (2.616%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร   หลานของบคุคลในล าดบัที ่ 2  

 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 20 

 
 

11. นายสมชาย   ชินธรรมมิตร ์

อายุ 65 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร      

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  - ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่      

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 26 กมุภาพนัธ ์2547  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 Mini MBA  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 อนุปรญิญา คอมพวิเตอร ์สถาบนั Computer College, Germany 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2551 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทยชกูารเ์ทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

2555 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2547- ปจัจบุนั กรรมการ บรษิทัย่อย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก ่

  - บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั   

  - บรษิทั  น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   

  - บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั  

2547 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั แชมเป้ียน เฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 

2546 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 

2524 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 21 

 
 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) 

 ของตนเอง 96,225,726 หุน้ (2.182 %) 
 บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ด.ญ.ณฐมณฐ ์ชนิธรรมมติร ์17,583,759 หุน้ (0.399 %) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร น้องชายของบุคคลในล าดบัที ่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 22 

 
 

12.นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร ์

อายุ 62 ปี 

ต าแหน่ง    กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 

   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กมุภาพนัธ ์2547  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 Diploma from KATINKA School, United Kingdom 
 หลกัสตูร MMP รุ่น 3 คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2548 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทัย่อย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

  - บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั   

  - บรษิทั  น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   

  - บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) 

 ของตนเอง  99,683,643 หุน้ (2.260%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร น้องสาวของบุคคลในล าดบัที ่ 2 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 23 

 
 

13. นายธชัพงษ์  ภากรศิริวงศ ์ 

อายุ 67 ปี      

ต าแหน่ง   กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร    

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  -  ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กมุภาพนัธ ์2547     

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 วุฒบิตัรการเงนิเพื่อการบรหิาร คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่21/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทัย่อย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

  - บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั   

  - บรษิทั  น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   

  - บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 

2552 - พฤษภาคม 2553 ผูจ้ดัการทัว่ไป  Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.  

2550 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล ชกูารโ์ฮลดิง้ จ ากดั 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.  

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) 

 ของตนเอง 158,162 หุน้ (0.004 %) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไม่ม)ี 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 24 

 
 

14. นายสมชาติ  ชินธรรมมิตร ์

อายุ 60 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการบรษิทั (กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร) 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 26 กมุภาพนัธ ์2547 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์สาขาเครื่องกล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  รุ่นที ่55/2005 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่8/2005 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2548 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน (ไม่ม)ี 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) 

 ของตนเอง 22,907,921 หุน้ (0.519%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไม่ม)ี 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 25 

 
 

15. นายชาตรี   ชินธรรมมิตร ์

อายุ  44 ปี 

ต าแหน่ง   กรรมการบรษิทั (กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร) 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 26 กมุภาพนัธ ์2547   

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 Master of Science, Computer Science, Bellevue University, USA. 
 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์รหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่21/2004  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 หลกัสตูร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที ่1/2008 สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย (TLCA) 
 หลกัสตูร Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที ่9/2010 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทัย่อย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั,   

   บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั,  บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 

2543 - ปจัจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฒันาระบบงานธุรกจิ  

บรษิทั เคเอสแอล ไอท ีเซน็เตอร ์จ ากดั 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) 

 ของตนเอง 57,467,546 หุน้ (1.303%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร หลานของบุคคลในล าดบัที ่ 2 

  



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 26 

 
 

16. นายตระการ  ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ 

อายุ 77 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  26 กมุภาพนัธ ์2547  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 ประกาศนียบตัร พาณิชยการ สาขาบญัช ี 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่17/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่มี) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2547 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทัย่อย สายธุรกจิน ้าตาล 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

  - บรษิทั โรงงานน ้าตาลนิวกรุงไทย จ ากดั   

  - บรษิทั  น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั   

  - บรษิทั น ้าตาลนิวกวา้งสุน้หล ีจ ากดั 

2549 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั 

2546 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 

2546 - มถุินายน 2559 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั  

2546 - 2559 กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

2540 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ราชาเซรามคิ จ ากดั 

2535 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเทต จ ากดั 

ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั เคเอสแอล ชกูารโ์ฮลดิง้ จ ากดั 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 27 

 
 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) 

 ของตนเอง 13,621,766 หุน้ (0.309%) 
 คู่สมรส นางรตันา ชุณหโรจน์ฤทธิ ์4,944,720 หุน้ (0.112%) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไม่ม)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 28 

 
 

17. พล.ต.อ.บญุเพญ็  บ าเพญ็บุญ 

อายุ 73 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ  

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการก ากบัดแูลกจิการ  

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 18 มนีาคม 2547 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 ปรญิญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่น 37) 
 ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
 ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตร ์โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่11/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2549 - ปจัจุบนั กรรมการกฤษฎกีา   ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไม่ม)ี  

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 29 

 
 

18. นายประมูล  วิเชียรสินธุ ์

อายุ  87 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 

   ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ลาออกมผีล 1 พฤษภาคม 2560) 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 26 กมุภาพนัธ ์2547 (ลาออกมผีล 1 มถุินายน 2560)  

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 หลกัสตูรนกับรหิารชัน้สงู รุ่นที ่54 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่11/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่10/2005 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)   
 หลกัสตูร Improving the quality of financial reporting (GFR) รุ่นที ่4/2006 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2541 - ปจัจุบนั ผูท้รงคุณวฒุทิางกฎหมาย กรุงเทพมหานคร  

2545 - 2546 ทีป่รกึษาประธาน ศาลรฐัธรรมนูญ 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไม่ม)ี  

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 30 

 
 

19. นายสิทธิ   ลีละเกษมฤกษ ์

อายุ 64 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ/   ประธานกรรมการตรวจสอบ/   กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 18 มนีาคม 2547 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่11/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 Audit Committee Forum 2014 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2557 - ปจัจุบนั รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

2552 - ปจัจุบนั กรรมการสรรหาและกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

2537 - ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ บรษิทั โนเบลิ ดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

2534 - 2557 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายสนบัสนุน  บรษิทั โนเบลิดเีวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2556 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บรษิทั เอส แอนด ์พ ีพร๊อพเพอรต์ี ้แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

2555 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บรษิทั เอน็ เค. เอน็เนอรย์ี ่คอนเซอรเ์วชัน่ จ ากดั 

2548 - ปจัจุบนั กรรมการ  บรษิทั บา้นสขุสบาย จ ากดั 

2538 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บรษิทั คอนตเินนตลั ซติี ้จ ากดั 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไม่ม)ี 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 31 

 
 

20. นายการณุ   กิตติสถาพร 

อายุ 70 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ       

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/ กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (1 พฤษภาคม 2560 แทนนายประมลู วเิชยีรสนิธุ)์ 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 มนีาคม 2553 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 ปรญิญาโท MA (การคา้ระหว่าง ประเทศ),Syracuse University, USA. (ทุน USAID) 
 ปรญิญาตร ีBCA, New Zealand. (ทุน Colombo  Plan)   

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

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

การอบรมหลกัสูตรอ่ืนๆ  

 ประกาศนียบตัร GATT Commercial Policy Course, Geneva 
 วปรอ.รุ่นที ่8 (วปรอ.388) 
 Financial Institutions Governance Program  (FGP) ปี2554 
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556 
 Anti-Corruption for Executive Program ( ACEP) ปี 2556 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

เมษายน 2558 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

2554 - ปจัจุบนั  กรรมการตรวจสอบ  บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 32 

 
 

2552 - มนีาคม2558 กรรมการอสิระ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) 

2551 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระและประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั 
(มหาชน)  

2551 - ปจัจุบนั  กรรมการตรวจสอบ  บรษิทั สหมติรเครื่องกล จ ากดั (มหาชน)   

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2551 – ตุลาคม 2560 ประธานกรรมการบรหิาร ศนูยส์ง่เสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ  

2550 - กนัยายน 2557 กรรมการ คณะกรรมการก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 

2549 - ปจัจุบนั  กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎกีา 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไม่ม)ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 33 

 
 

21. นายวรภทัร  โตธนะเกษม 

อายุ 68 ปี 

ต าแหน่ง   กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการตรวจสอบ  

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 มนีาคม 2553 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 ปรญิญาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ University of Illinois Urbana-Champaign สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์ University of Illinois Urbana- Champaign สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ Kellogg School of Management Northwestern University Evanston Illinois,  สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(เกยีรตนิิยมดมีาก) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 Directors Certification Program DCP 0/2000 โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 The Executive Director Course EDC 1/2012 โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

 Certificate of International Corporate Governance, Yale University, U.S.A. 

 Director Certificate Program, Australian Institute of Corporate Directors (รุ่น Train the Trainers), Bangkok  

 หลกัสตูรวทิยาการตลาดทุน รุ่นที ่5 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู รุ่นที ่15 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นที ่9 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

28 มถุินายน 2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สงิหาคม 2555 - ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 

2552  - ปจัจุบนั   ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน) 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 34 

 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

มถุินายน 2555 - ปจัจุบนั   กรรมการผูจ้ดัการ   มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครฐั (IRDP) 

ปจัจบุนั    อนุญาโตตุลาการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

มถุินายน 2555 - ปจัจุบนั  ประธานบรหิารหลกัสตูร Leadership Succession Program (LSP)   
มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาองคก์รภาครฐั (IRDP)   

ปจัจบุนั    ประธานกรรมการ คณะกรรมการจรยิธรรมประจ ากรมสรรพากร 
 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไม่ม)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 35 

 
 

22. นางสาวนงลกัษณ์  พินัยนิติศาสตร ์

อายุ 58 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  3 มนีาคม 2553 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 ปรญิญาเอก วศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า  มหาวทิยาลยัมสิซรูี ่สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่4 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 หลกัสตูร Director Certification Program  (DCP) รุ่นที ่71 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 หลกัสตูรส าหรบัผูบ้รหิาร Harvard University,สหรฐัอเมรกิา 
 หลกัสตูรส าหรบัผูบ้รหิาร Stanford Executive Program 2013 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2550- มนีาคม 2557   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการตลาด/กรรมการบรหิาร บรษิทั ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/กิจการอ่ืน 

ธนัวาคม 2555- กรกฎาคม 2557 กรรมการอสิระและประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง ธนาคารออมสนิ 

มกราคม 2552 - กรกฎาคม 2557 ประธานกรรมการ/ กรรมการอสิระ บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไม่ม)ี 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 36 

 
 

23. นางอญัชลี  พิพฒันเสริญ 

อายุ  65 ปี 

ต าแหน่ง  กรรมการอสิระ 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 29 กนัยายน 2560 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 ศกึษาเพิม่เตมิ (Accounting Information System) University of Texas at Austin, TX, USA 
 ปรญิญาโท MS. (Accounting) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2)  คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 หลกัสตูร  Director Certification Program (DCP)รุ่นที ่124/2552 ของสถาบนักรรมการบรษิทัไทย(IOD) 
 หลกัสตูร  Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที ่30/2553 ของสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

(IOD) 
 หลกัสตูร  Advanced Audit Committee Program (Advanced  ACP) รุ่นที ่2/2553 ของสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 หลกัสตูร Role of Chairman รุ่นที ่25/2554 ของสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)   

การอบรมหลกัสูตรอ่ืนๆ  

 หลกัสตูร นกับรหิารระดบัสงู ธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม รุ่นที ่2 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  

2553 -ปจัจบุนั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทั ไอร่า แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

2552 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทั ปรญิสริ ิจ ากดั (มหาชน)   

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน  

2547 - 2550  รองอธกิารบดฝีา่ยการคลงั  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2551 - 2553  หวัหน้าภาควชิาการบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์   



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 37 

 
 

2552 - ปจัจุบนั  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทั หลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  

2555 - ปจัจุบนั  อาจารยป์ระจ าตามสญัญา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2555 - ปจัจุบนั  คณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัดา้นการเงนิและทรพัยส์นิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2550 - ปจัจุบนั คณะกรรมการ โครงการธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์        

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไม่ม)ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 38 

 
 

24. นายธีระ สงวนดีกลุ 
 
อาย ุ 66 ปี 
 
ต าแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานกลุ่มการผลติ ธุรกจิน ้าตาล 
 

วนัเข้าด ารงต าแหน่ง กุมภาพนัธ ์2547 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

 ปรญิญาโท  วศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเคม ีUniversity of Wisconsin, Madison, USA    

 ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ ส าหรบัผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน 

2546 – ปจัจุบนั   กรรมการบรษิทั    บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
2546 – ม.ิย. 2559 กรรมการบรษิทั  บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จ ากดั 
2550 – ปจัจุบนั   กรรมการบรษิทั    บรษิทั น ้าตาลเกาะกง จ ากดั 
2549 – ปจัจุบนั   กรรมการบรษิทั    บรษิทั น ้าตาลสะหวนันะเขต จ ากดั 
2546 – ปจัจุบนั   กรรมการ            บรษิทั รอยลัเพลสเรยีลตี ้จ ากดั 
2535 – ปจัจุบนั   กรรมการ            บรษิทั เจรญิลาภพฒันา จ ากดั 
2553 – ปจัจุบนั   กรรมการ            บรษิทั รอยลัเพลสซเิดน้ ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
 
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) 

 ของตนเอง 1,650,000 หุน้ (0.0374%) 

 คู่สมรส/ บุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ (ไม่ม)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไม่ม)ี 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 39 

 
 

25.นายธชัชยั ศภุผลศิริ 

อายุ 61 ปี 

ต าแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกัเลขานุการบรษิทัและกฎหมาย 

   เลขานุการบรษิทั  

วนัเข้าด ารงต าแหน่ง 28 มนีาคม 2557 

คณุวฒิุทางการศึกษา/ ประวติัการอบรม 

 ปรญิญาโท นิตศิาสตร,์ Harvard University, USA 
 เนตบิณัฑติไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา  
 ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) นิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ 

 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที ่133/2017) สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการหลกัสูตรอ่ืนๆ 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2559 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั โรงพยาบาลวฒันแพทย ์ตรงั จ ากดั (มหาชน) 

2544 - 2557 SVP ฝา่ยกฎหมาย ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/ กิจการอ่ืน (ไม่ม)ี 

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไม่ม)ี 



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

 
 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

 เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 40 

 
 

26. นายธนภทัร ณ เชยีงใหม่ 

อายุ 68 ปี 

ต าแหน่ง                    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  - สายงานบรหิารและส านกังาน 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง      9 พฤษภาคม 2559 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ, Wharton School, University of Pennsylvania, USA 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

2545 – 2558     ผูอ้ านวยการส านกัลอจสิตกิสแ์ละบรหิาร, บรษิทั ไทยคม (จ ากดั) มหาชน   

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน/กิจการอ่ืน    

2534 – 2541     กรรมการบรหิาร, บรษิทั แกลก็โช เวลคมั ประเทศไทย (จ ากดั)  

2527 – 2541     ผูอ้ านวยการสายงานปฏบิตักิาร, บรษิทั แกลก็โช เวลคมั ประเทศไทย (จ ากดั)  

จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2560) (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างตวัผูบ้ริหารและผูบ้ริหารอ่ืน (ไมม่)ี 
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…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 
 

รายชื่อการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 

ช่ือ - นามสกลุ 

ต าแหน่ง 

บริษทั น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั
(มหาชน) 

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ X X X                         

2. นายจ ารูญ ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ี-
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ // // //   X X /  X X X X   X 

  
/ 

3. นายประภาส 
(ลาออกมีผล 

ชุติมาวรพนัธ์ 
1 เมษายน 2560) กรรมการและกรรมการบริหาร // // // //   /                

  

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

/ 

5. นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // //   /       / / /     /   

6. นายธวทัชัย โรจนะโชติกุล กรรมการและกรรมการบริหาร // // //   /       / / / /       

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

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

  

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

10. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมการและกรรมการบริหาร // // //                         

11. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / / /                       

  

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

13. นายชลชั ชินธรรมมิตร์ 
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเส่ียง // // // / / / /  /   / /  /   / 

 
/ 

14. นายชาตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมการ / / /                         

15. นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธ์ิ กรรมการและกรรมการบริหาร // // //     /   /   /         

16. นายประมูล 
(ลาออกมีผล 

วเิชียรสินธุ์ 
1 มิถุนายน 2560) 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                            

  

17. พล.ต.อ.บุญเพญ็ บ าเพญ็บุญ 

กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ                            

  

18. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ ์
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียง                            

  

19. นายการุณ กิตติสถาพร 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ กรรมการก ากบัดูแล
กิจการ                            
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…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 2 หน้า 2 
 

ช่ือ - นามสกลุ 

ต าแหน่ง 

บริษทัน า้ตาลขอนแก่นจ ากดั
(มหาชน) 

บริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

20. นายวรภทัร โตธนะเกษม 

กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ/กรรมการบริหาร
ความเส่ียง/ กรรมการตรวจสอบ                

 

21. นางสาวนงลกัษณ์ พินยันิติศาสตร์ 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ       /         

 

22. นายชนะชยั 
(เป็นกรรมการ 

ชุติมาวรพนัธ์ 
1 เมษายน 2560) 

กรรมการและกรรมการบริหาร/  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  /  /  / //     /      / /    / / 

 
/ 

23. นายธีระ สงวนดีกุล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่             /        /   /   

24. นายวรัิช ชุนฟ้ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                      /       

25. นายณรงค ์ จิตร์นอ้มรัตน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                       /       

26. นายพิริยพ์ล ชินธรรมมิตร์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่                 /    / /  /   /  

27. นายธีระพงษ ์ นาคะศกัด์ิเสว ี
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / 
กรรมการผูจ้ดัการบริษทัยอ่ย                     /       

  

28. นางอญัชลี 
(เป็นกรรมการ 

พิพฒันเสริญ 
29กนัยายน2560) กรรมการอิสระ                            

  

**หมายเหตุ : 
  เคร่ืองหมาย ต าแหน่ง 

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

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



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

 

 
…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1   
 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
นายชาตชิาย  ภวูงษ์ 
 
การศกึษา:  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต         

  

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

 
ประวตัิการฝึกอบรม: จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แหง่ประเทศไทย 

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

 



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

 

 
…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 4 หน้า 1 
 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิทรัพย์สิน 
 

ในปี 2560 บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ได้มีการวา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระให้ท าการประเมิน
ราคาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื่องจากบริษัทใช้นโยบายการบญัชีการวดัมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่
แท้จริงในปัจจุบนัของสินทรัพย์ และประเมินทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดในอนาคตเพื่อประเมินการด้อยค่าของเงินลงทนุใน
บริษัทยอ่ย โดยในการประเมินราคาทรัพย์สินผู้ประเมินใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) วิธีคิดรายได้ด้วยวิธีคิด
ลดกระแสเงินสด (Income Approach) และวิธีคิดต้นทนุ (Cost Approach) ท าให้อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุมีก าไรจากการ
เปลีย่นแปลงมลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ จ านวน 426.26 ล้านบาท และรับรู้ขาดทนุจากการด้อยค่าของที่ดิน 
อาคารและอปุกรณ์ จ านวน 161.32 ล้านบาท 
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…….….รับรองความถกูต้อง 

เอกสารแนบ 4 หน้า 2 
 

 
หมายเหตุ : บริษัทเปิดเผยราคาประเมินของทรัพย์สนิ ดงันี ้

 
ประเภทและลกัษณะทรัพย์สนิ ราคาประเมิน 

(ล้านบาท) 
ช่ือผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินราคา ช่ือผู้ควบคมุการปฏิบตัิงานหรือผู้ประเมินหลกั วตัถปุระสงค์ วนัท่ีในรายงาน 

อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ      
- ที่ดิน 2,979 บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จ ากดั นางอดุมศรี  นาทีกาญจนลาภ วฒ.026 เพื่อสาธารณะ 19 กนัยายน 2560 

   นายนที ตัง้ติดธรรม วฒ. 346   
- อาคาร 1,938 บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จ ากดั นางอดุมศรี  นาทีกาญจนลาภ วฒ.026 เพื่อสาธารณะ 19 กนัยายน 2560 

   นายนที ตัง้ติดธรรม วฒ. 346   
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 2,393 บริษัท ยเูค แวลเูอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จ ากดั นางอดุมศรี  นาทีกาญจนลาภ วฒ.026 เพื่อสาธารณะ 19 กนัยายน 2560 
   นายนที ตัง้ติดธรรม วฒ. 346   

    



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

 

 

…….….รับรองควำมถกูต้อง 

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 1 
 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

                 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัการแต่งตัง้ตามมตขิองคณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย
คณะกรรมการอสิระจ านวน 4 ท่าน   ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมร่วมกบัฝา่ยจดัการ ส านกั
ตรวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีจ านวน 5 ครัง้ ซึง่รายละเอยีดการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการแต่ละท่านมดีงันี้ 
 
                     ชื่อ-สกุล                                  ต าแหน่ง                               จ านวนครัง้ทีร่่วมประชมุ 

1. นายสทิธ ิลลีะเกษมฤกษ์          ประธานกรรมการตรวจสอบ             5/5   
2. นายวรภทัร  โตธนะเกษม        กรรมการ              5/5   
3. นายการุณ  กติตสิถาพร        กรรมการ   5/5   
4. นางสาวนงลกัษณ์  พนิยันิตศิาสตร ์     กรรมการ   5/5     

 
                  โดยกรรมการทัง้ 4 ท่านเป็นผูม้คีวามรูค้วามช านาญ และประสบการณ์ดา้นบญัช ี ดา้นการเงนิ ดา้น
กฎหมายและดา้นธุรกจิเป็นอย่างด ี ทัง้นี้ นายสทิธ ิ ลลีะเกษมฤกษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลทีม่ี
ความรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นบญัชกีารเงนิ และมคีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นการสอบทานความ
น่าเชื่อถอืของงบการเงนิตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) 
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) 
 
                  คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยใหค้วามส าคญักบัการสอบทานรายงานทางการเงนิ รายการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
และงานดา้นตรวจสอบภายใน รวมทัง้สง่เสรมิและผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน 
เพื่อใหบ้รษิทัฯ มกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี มกีารบรหิารความเสีย่ง และระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธแิละ
ประสทิธผิล     เรื่องทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา มสีาระส าคญัสรุปไดด้งันี้  
 
1.  สอบทานรายงานทางการเงิน 

                คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 2560 ของบรษิทั ฯ  
และบรษิทัย่อย โดยประชมุหารอืแลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกบัผูส้อบบญัช ี ฝา่ยบรหิารและส านกัตรวจสอบภายใน 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการจดัท ารายงานทางการเงนิถูกตอ้งครบถว้น เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึ
เปิดเผยขอ้มลูในรายงานทางการเงนิอย่างเพยีงพอและทนัเวลา  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนกัลงทุนและผูใ้ชง้บการเงนิ 
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการ เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า
ผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานและแสดงความเหน็ไดอ้ย่างอสิระไม่ถูกจ ากดัขอบเขต 
 
 2.  สอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
                คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตัติามนโยบายก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณของบรษิทั 
รวมทัง้การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่ากรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานไดป้ฎบิตัติามเป็น
อย่างด ี ส าหรบัรายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมขีอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ก าหนดใหผู้ม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งรายงาน 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส  นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหส้ านกั
ตรวจสอบภายในมหีน้าทีส่อบทานการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ และเสนอใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอย่างเหมาะสม 
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3.   สอบทานการบริหารความเส่ียง  
               คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ไดก้ าหนดนโยบายและกระบวนการในการประเมนิและบรหิารความเสีย่ง
ทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั สอบทานการด าเนินการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็นไป
ตามหลกัการทีเ่ป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมปจัจยัเสีย่งทีส่ าคญัทัง้ภายในและภายนอก มแีผนงานและแนวทางการ
บรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถควบคมุหรอืลดผลกระทบทีอ่าจมต่ีอการบรรลุวตัถุประสงคก์ารด าเนินงาน
ขององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ รวมทัง้พจิารณาสอบทานประสทิธภิาพและความเหมาะสมของกระบวนการ
บรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ  ซึง่รายงานต่อ คณะกรรมการบรษิทัฯ  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตร
มาส 
 
4.   ความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน  
               คณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินกจิกรรมตรวจสอบ
ภายใน เป็นไปอย่างมอีสิระและมปีระสทิธผิล โดยใหค้วามเหน็ชอบต่อแผนการตรวจสอบประจ าปีทีจ่ดัท าขึน้ตามความ
เสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทั และไดต้ดิตามความคบืหน้าของการปฏบิตังิานของส านกัตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกไตร
มาส เพื่อสอบทานการปฏบิตังิาน และคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถงึเพื่อใหก้ารควบคมุภายใน
ของบรษิทัมคีวามเพยีงพอ มปีระสทิธผิลและเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 
5.   ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี  
                 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ดลีอยท ์ ทูช้ โธมทัส ุ (ประเทศไทย) จ ากดั ได้
ปฏบิตังิานเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวชิาชพีการสอบบญัช ี มคีวามเป็นอสิระ รวมทัง้มคีุณสมบตัแิละ
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและเหน็ควรทีเ่สนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯขออนุมตัผิูถ้อื
หุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุ(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 
 
 
       
                        
 
                   (นายสทิธ ิลลีะเกษมฤกษ์) 
       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 


