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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
1.1)

เป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิ จ
บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยยึด
หลักกำรดำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ภำยใต้
นโยบำยคุณภำพ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้
วิ สยั ทัศน์
เรำคือนวัตกรรมพลังงำนธรรมชำติเพื่อทุกควำมต้องกำร
พันธกิ จ
1.
2.
3.
4.

สร้ำงรำยได้ให้แก่ชำวไร่ บนพืน้ ฐำนของกำรเกษตรทีม่ ปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผล
พัฒนำกระบวนกำรและเทคโนโลยีกำรผลิตให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
สร้ำงผลประโยชน์รว่ มกันระหว่ำงหุน้ ส่วนแห่งควำมสำเร็จ
พัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องเพื่อให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรได้เกิดประโยชน์สงู สุด

นโยบายคุณภาพ
ผลิตน้ำตำลทรำยคุณภำพด้วยประสิทธิภำพสูงสุดส่งมอบตรงเวลำลูกค้ำมันใจปลอดภั
่
ยต่อผูบ้ ริโภค
เป้ำหมำยระยะยำวในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั คือ กำรเป็ นหนึ่งในผูน้ ำในกำรผลิตน้ ำตำล และผลพลอยได้อ่นื จำก
กำรผลิตน้ ำตำล ซึง่ เห็นได้จำกนโยบำยในส่วนธุรกิจน้ ำตำลของบริษทั ได้แก่ “ผลิตน้ ำตำลทรำยคุณภำพสูง ด้วยประสิทธิภำพ
สูงสุด ส่งมอบตรงเวลำ ลูกค้ำมันใจ
่ ปลอดภัยผูบ้ ริโภค” ทำให้โรงงำนน้ ำตำลทัง้ 5 โรงงำนภำยในกลุ่ม จัดได้ว่ำเป็ นกลุ่มโรงงำน
น้ ำตำลลำดับต้นของกลุ่มผูผ้ ลิตน้ ำตำลทัง้ ประเทศทีม่ ปี ระสิทธิภำพกำรผลิตสูงและผลิตน้ ำ ตำลได้อย่ำงมีคุณภำพ อีกทัง้ ด้วย
เป้ำหมำยกำรเป็ นหนึ่งในผู้ผลิตผลพลอยได้อ่นื จำกกำรผลิตน้ ำตำล และกำรเห็นศักยภำพของธุรกิจต่อเนื่องจำกธุรกิจน้ ำตำล
เช่น ธุรกิจเอทำนอล ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำ ทำให้บริษทั มีกำรลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องมำโดยตลอด
ในระยะสัน้ บริษัทมีเป้ำหมำยทีจ่ ะเป็ นหนึ่งในผู้นำทำงด้ำนกำรบริหำรต้นทุนและประสิทธิภำพทำงด้ำนกำรผลิต โดย
นำเอำเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเข้ำมำประยุกต์ใช้กบั ระบบกำรผลิตและกำรจัดกำร นอกจำกนี้ บริษัทเข้ำใจว่ำควำมเสีย่ งหลักของ
บริษทั คือ ปริมำณอ้อย โรงงำนน้ำตำลและธุรกิจต่อยอด ไม่สำมำรถอยู่รอดได้ถำ้ ขำดอ้อยเข้ำหีบ บริษทั จึงมีเป้ำหมำยทีจ่ ะช่วย
ลดต้นทุนกำรผลิตอ้อย เพิม่ ผลผลิตและประสิทธิกำรผลิตอ้อยของเกษตรกรชำวไร่ออ้ ย เพื่อให้ เกษตรกรชำวไร่สำมำรถอยู่รอด
รวมถึงกำรสร้ำงผลตอบแทนทีเ่ หมำะสมให้แก่เกษตรกรชำวไร่
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
ในปี 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 7/2558-2559 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2559 มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิ
แผนกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน) หรือชื่อเดิมบริษัท ขอนแก่น
แอลกอฮอล์ จำกัด จำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษทั ต่อมำในปี 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร
บริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2559-2560 ได้มมี ติยกเลิกกำรนำบริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีมติควบบริษทั ระหว่ำงบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้
1.2)
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ใหม่ทจ่ี ะถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ในบริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน) กับบริษทั บีบพี ี โฮลดิง้ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั
ย่อยของบริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) โดยปจั จุบนั บริษทั ใหม่ทเ่ี กิดจำกกำรควบรวมดังกล่ำวจดทะเบียนจัดตัง้
แล้วเสร็จในเดือน ตุลำคม ปี 2560 ในชื่อ บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,532 ล้ำนบำท ประกอบธุรกิจเป็ น
บริษทั โฮลดิง้ ทีล่ งทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชวี ภำพ
ในปี 2561 บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็ นบริษทั มหำชน และมีแผนทีจ่ ะจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รำยละเอียดของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเป็ นไปตำมทีบ่ ริษทั ได้แจ้งสำรสนเทศต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561
ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริษทั
บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย ภำยใต้กลุ่ม เค เอส แอล เป็ นกลุ่มบริษทั ผูผ้ ลิตและจำหน่ำย
น้ำตำลทรำยใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของประเทศไทย โดยกลุ่มบริษทั มีโรงงำนน้ำตำลทีอ่ ยูภ่ ำยใต้กลุม่ ธุรกิจทัง้ หมด 5 โรงงำน โดยแบ่ง
สำยกำรผลิตออกเป็ น 3 ภำค ดังนี้
1.3)

1. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 โรงงำน ได้แก่ บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) สำขำ อำเภอน้ำพอง จังหวัด
ขอนแก่น และ สำขำ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
2. ภำคตะวันตก จังหวัดกำญจนบุรี มี 2 โรงงำน ได้แก่ บริษทั โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด และ บริษทั น้ำตำล
ท่ำมะกำ จำกัด
3. ภำคตะวันออกมี 1 โรงงำน คือ บริษทั น้ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี จำกัด จังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อยผลิต ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักทีเ่ ป็ นน้ำตำล
ทรำย ซึง่ สำมำรถจำแนกประเภทได้ 4 ประเภท คือ น้ำตำลทรำยดิบ (Raw Sugar), น้ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง (High Pol Sugar),
น้ำตำลทรำยขำว (White Sugar) และน้ำตำลทรำยขำวบริสทุ ธิ ์ (Refined Sugar) และผลิตภัณฑ์เสริมทีเ่ กีย่ วเนื่องทีไ่ ด้จำก
กระบวนกำรผลิตน้ำตำลทรำยอีก เช่น กำกน้ำตำล (Molasses) กำกอ้อย (Bagasses) และกำกหม้อกรอง (Filter Cake) โดย
บริษทั ได้ขยำยกำรลงทุนต่อยอดจำกกระบวนกำรผลิตน้ำตำล เพือ่ สร้ำงมูลค่ำเพิม่ (ดังแสดงในแผนภำพที่ 1.1) คือ
(1) โรงงำนผลิตเอทำนอล ซึง่ ใช้ผสมกับน้ำมัน เป็ นเชือ้ เพลิงสำหรับรถยนต์ ใช้วตั ถุดบิ คือ กำกน้ำตำล และน้ำอ้อย (ปจั จุบนั
อยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน))
(2) โรงงำนผลิตก๊ำซชีวภำพ ใช้วตั ถุดบิ ทีเ่ ป็ นน้ำเสียทีม่ ำจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอล มำหมักให้ได้ก๊ำซชีวภำพเป็ น
เชือ้ เพลิงเสริมสำหรับโรงไฟฟ้ำ (ปจั จุบนั อยูภ่ ำยใต้กำรบริหำรของบริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน))
(3) โรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรียใ์ ช้วตั ถุดบิ ทีเ่ ป็ นของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน้ำตำล (กำกหม้อกรอง) และน้ำเสียทีม่ ำจำก
กระบวนกำรผลิตก๊ำชชีวภำพ และกำรผลิตเอทำนอล
(4) โรงไฟฟ้ำ ใช้วตั ถุดบิ ทีเ่ ป็ นของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน้ำตำล (กำกอ้อย) และก๊ำซชีวภำพทีไ่ ด้จำกโรงงำนผลิตก๊ำช
ชีวภำพเป็ นเชือ้ เพลิงในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ และพลังไอน้ำขำยให้กบั โรงงำนในเครือและกำรไฟฟ้ำ
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แผนภาพที ่ 1.1 : The Relationship between KSL’s Existing Sugar Production and KSL’s Value Added Project

ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 บริษทั น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย มีกำรลงทุนในบริษทั ย่อยและ
บริษทั ร่วมโดยมีรำยละเอียดดังนี้
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กลุ่มธุรกิ จ/ชื่อบริษทั
ธุรกิ จน้ าตาล
บริษทั น้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
บริษทั โรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด
บริษทั น้ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี จำกัด
Savannakhet Sugar Corporation
Koh Kong Plantation Co., Ltd*
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd
ธุรกิ จสนับสนุน
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)**
และบริษทั ย่อย 5 แห่ง
บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จำกัด
บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จำกัด
บริษทั Wynn In Trading จำกัด
ธุรกิ จพลังงานและสารเคมี
บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน)*** และบริษทั ย่อย 3
แห่ง บริษทั ร่วม 1 แห่ง
บริษทั โรงไฟฟ้ำน้ำตำลขอนแก่น จำกัด
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จำกัด
ธุรกิ จอืน่ ๆ

แบบ 56 - 1

ทุนชาระ
แล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่วน
การ
ลงทุน

600.00
1,000.00
500.00
684.76
936.98
1,167.66

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

ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำย
ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำย
ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำย
เพำะปลูกอ้อย ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำย ประเทศลำว
เพำะปลูกอ้อยทีเ่ กำะกง ประเทศกัมพูชำ
ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำย ประเทศกัมพูชำ

191.66

23.82%

ท่ำเรือ ให้เช่ำคลังสินค้ำ และอสังหำริมทรัพย์ ผลิต จำหน่ำยแป้งสำลี และน้ำมันปำล์ม

20.00
300.00
487.50

79.55% บริษทั รับอนุญำตส่งออกน้ำตำล
100.00% ซือ้ มำขำยไปน้ำตำลทรำยในประเทศ และดำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร
100.00% ธุรกิจซือ้ มำขำยไปและให้คำปรึกษำ

2,532.00

40.00%

800.00
480.00

100.00% โรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP)
100.00% จัดหำวัตถุดบิ สำหรับกำรเพำะปลูกอ้อย

ประเภทของธุรกิ จ

บริษทั โฮลดิง้ ทีล่ งทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชวี ภำพ

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
หน้ ำ 4

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด

แบบ 56 - 1

840.00

91.02%

0.25

100%

พัฒนำและลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ เพื่อให้เช่ำ และเป็ นศูนย์ฝึกอบรมของกลุม่
ให้บริกำรขนส่ง

หมำยเหตุ
สัดส่วนกำรลงทุนหมำยรวมถึง อัตรำกำรถือหุน้ ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมรวมกัน
* ถือทำงอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd.
** บริษทั ร่วม : บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย 5 แห่ง ได้แก่ (1) บริษทั ที เอส อุตสำหกรรมน้ำมัน จำกัด (2) บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด (3) บริษทั
ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด (4) บริษทั ที เอส คลังสินค้ำ จำกัด (5) บริษทั ที เอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
*** บริษทั ร่วม : บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย 3 แห่ง บริษทั ร่วม 1 แห่ง ได้แก่ (1) บริษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล จำกัด (2) บริษทั บำงจำกไบโอฟูเอล จำกัด (3)
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน) (4) บริษทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จำกัด (บริษทั ร่วม) โดยในบริษทั อุบล ไบโอ เอทำนอล จำกัด มีบริษทั ย่อยอีก 3 แห่ง

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
หน้ ำ 5

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของบริษทั ในกลุ่ม ณ 31 ตุลำคม 2561 ดังนี้

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
หน้ ำ 6

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

บริษทั มีบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมโดยมีรำยละเอียดสำมำรถจำแนกตำมประเภทของธุรกิจได้ดงั นี้
ธุรกิ จน้าตาล
บริษทั น้ ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
เป็ นบริษัทผลิตและจำหน่ ำยน้ ำตำลและผลพลอยได้อ่นื ๆ สำขำที่ 1 โรงงำนตัง้ อยู่ท่อี ำเภอน้ ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำมำรถหีบอ้อยได้
สูงสุดที่ 35,000 ตันอ้อย/วัน และสำขำที่ 2 โรงงำนตัง้ อยู่ทอ่ี ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สำมำรถหีบอ้อยได้ท่ี 18,000 ตันอ้อย/วัน โดยทัง้ สอง
โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทงั ้ น้ำตำลทรำยดิบ น้ำตำลไฮโพล น้ำตำลทรำยขำว และน้ำตำลทรำยขำวบริสทุ ธิ ์
บริษทั น้ ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
เป็ นบริษทั ผลิตและจำหน่ำยน้ำตำลทรำยและผลพลอยได้อ่นื ๆ โรงงำนตัง้ อยู่ท่ี อำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี สำมำรถหีบอ้อยได้สงู สุด
ที่ 22,000 ตันอ้อย/วันโรงงำนสำมำรถผลิตได้ทงั ้ น้ำตำลทรำยดิบ น้ำตำลทรำยขำว และน้ำตำลทรำยขำวบริสทุ ธิ ์
บริษทั โรงงำนน้ ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด
เป็ นบริษทั ผลิตและจำหน่ ำยน้ ำตำลทรำยและผลพลอยได้อ่นื ๆเดิมโรงงำนตัง้ อยู่ท่ี อำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี บริษทั ได้ยำ้ ยไปยัง
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกำญจนบุรี และขยำยกำลังกำรผลิต สำมำรถหีบอ้อยได้สงู สุดที่ 36,000 ตันอ้อย/วัน โดยในปจั จุบนั ได้ก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จ โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทงั ้ น้ำตำลทรำยดิบ น้ำตำลทรำยขำว และน้ำตำลทรำยขำวบริสทุ ธิ ์
บริษทั น้ ำตำลนิวกว้ำงสุน้ หลี จำกัด
เป็ นบริษัทผลิตและจำหน่ ำยน้ ำตำล และผลพลอยได้อ่นื ๆ มีโรงงำนตัง้ อยู่ท่อี ำเภอ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำมำรถหีบอ้อยได้สูงสุดที่
4,000ตันอ้อย/วัน ซึ่งกำลังกำรหีบอ้อยลดลง เนื่องมำจำก บริษัทมีกำรขยำยเครื่องจักรส่วนหนึ่งไปที่ประเทศลำว และประเทศกัมพูชำ
โรงงำนสำมำรถผลิตได้ทงั ้ น้ำตำลทรำยดิบ น้ำตำลไฮโพล น้ำตำลทรำยขำว และน้ำตำลทรำยขำวบริสทุ ธิ ์
Savannakhet Sugar Corporation
เป็ นบริษทั ทีไ่ ด้รบั สัมปทำนพืน้ ทีส่ ำหรับเพำะปลูกอ้อยประมำณ 10,000 เฮกเตอร์ (62,500 ไร่) จำกรัฐบำลลำวโดยบริษทั จะเพำะปลูกอ้อย
เอง และมีโรงงำนน้ำตำลทีส่ ะหวันนะเขด สำมำรถหีบอ้อยได้สงู สุดที่ 3,000 ตันอ้อยต่อวัน ผลผลิตจะเป็ นน้ำตำลทรำยดิบ และผลพลอยได้
อื่นๆ
Koh Kong Plantation Co., Ltd and Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd
เป็ นบริษัทที่ได้รบั สัมปทำนพื้นที่สำหรับเพำะปลูกอ้อยรวมประมำณ 19,100 เฮกเตอร์ (119,375 ไร่)จำกรัฐบำลกัมพูชำโดยบริษัทจะ
เพำะปลูกอ้อยเอง และมีโรงงำนน้ ำตำลทีเ่ กำะกง สำมำรถหีบอ้อยได้สงู สุดที่ 6,000 ตันอ้อยต่อวัน ผลผลิตจะเป็ นน้ ำตำลทรำยดิบ และผล
พลอยได้อ่นื ๆ
ธุรกิ จพลังงานและสารเคมี
บริษทั บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน)

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
หน้ ำ 7

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อตุลำคม 2560 ซึ่งเกิดจำกกำรควบรวมบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ชวี ภำพของ บริษัท น้ ำตำล
ขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อยของ บริษทั บำงจำก คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) โดยบริษทั แห่งใหม่น้ี ดำเนินธุรกิจในลักษณะ
โฮลดิง้ คอมปำนี ทีถ่ อื หุน้ ในบริษทั ต่ำงๆดังนี้
- บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยเอทำนอลจำก กำกน้ ำตำล กำลังกำรผลิต
เอทำนอล 350,000 ลิตร/วัน สัดส่วนกำรถือหุน้ 99.99%
- บริษทั บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลจำก มันสำปะหลัง กำลังกำรผลิต
เอทำนอล 150,000 ลิตร/วัน สัดส่วนกำรถือหุน้ 85%
- บริษทั อุบลไบโอเอทำนอล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลจำก มันสำปะหลัง ธุรกิจแป้งมัน และพลังงำน กำลัง
กำรผลิตเอทำนอล 400,000 ลิตร/วัน สัดส่วนกำรถือหุน้ 21.28%
- บริษทั บำงจำกไบโอฟูเอล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ ำยไบโอดีเซล กำลังกำรผลิต 810,000 ลิตร/วัน สัดส่วนกำรถือ
หุน้ 70%
ทำให้บริษทั นี้เป็ นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ ำยเชือ้ เพลิงชีวภำพทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในประเทศ โดยมีกำลังกำรผลิต ของบริษทั
ย่อยและบริษทั ร่วมรวมกัน 1,710,000 ลิตรต่อวัน แบ่งเป็ นกำลังกำรผลิตเอทำนอลรวม 900,000 ลิตรต่อวัน และกำลังกำรผลิตไบโอดีเซล
810,000 ลิตรต่อวัน ซึง่ บริษทั นี้จะเป็ นบริษทั หลัก (flagship company)ในกำรขยำยธุรกิจด้ำนผลิตภัณฑ์ชวี ภำพต่อไปในอนำคต
บริษทั โรงไฟฟ้ำน้ ำตำลขอนแก่น จำกัด
ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปลำยปี 2546 เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ำและผลิตไอน้ ำโดยใช้กำกอ้อยเป็ นเชือ้ เพลิงหลัก
โดยจำหน่ ำยไฟฟ้ำพร้อมกับไอน้ ำให้โรงงำนน้ ำตำล และโรงงำนอื่นๆในกลุ่ม และมีไฟฟ้ำทีเ่ กินควำมต้องกำรของกลุ่ม สำมำรถจำหน่ ำย
ให้กบั กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำคปจั จุบนั บริษัทมีสำขำรวม 3 สำขำโดยสำขำที่หนึ่งตัง้ อยู่ใกล้เคียงโรงงำนน้ ำตำล
ขอนแก่น อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น สำขำทีส่ องตัง้ อยู่ใกล้เคียงโรงงำนน้ ำตำลนิวกรุงไทย จ. กำญจนบุรี (โครงกำรพลังงำนทดแทนบ่อพลอย)
และสำขำทีส่ ำมตัง้ อยู่ใกล้เคียงโรงงำนน้ ำตำลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย (โครงกำรเลย) ทำให้ปจั จุบนั บริษัทมีกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำรวม
195 MW
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จำกัด
บริษทั จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรจัดหำ และจัดจำหน่ำย วัตถุดบิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเกษตร เช่น จำหน่ำยปุ๋ยอินทรีย์ และ
รวมถึงกำรให้บริกำรทำงกำรค้ำต่ำง ๆ
ธุรกิ จสนับสนุน
บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
จัดตัง้ ขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็ นบริษทั ส่งออกน้ำตำลรับอนุญำตตำมข้อกำหนดของ พรบ. อ้อยและน้ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ดำเนิน
ธุรกิจเป็ นตัวแทนของบริษทั น้ำตำลในกลุ่มและบริษทั น้ำตำลอื่นๆในกำรส่งออกน้ำตำลไปต่ำงประเทศ
บริษทั ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน) (TSTE ) และบริษทั ย่อย
เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่ำคลังเก็บสินค้ำ บริกำรขนถ่ำยสินค้ำขึน้ เรือเดิน สมุทร
บริกำรท่ำเทียบเรือและบริกำรสินค้ำผ่ำนท่ำ โดยท่ำเรือและคลังสินค้ำ ตัง้ อยู่ทพ่ี ระประแดง สมุทรปรำกำร ริมแม่น้ำเจ้ำพระยำ ลูกค้ำ ส่วน
ใหญ่จะเป็ นบริษัทน้ ำ ตำลในกลุ่ม KSL โรงงำนน้ ำตำลอื่นทีถ่ ือหุน้ โดยพันธมิตรทำงกำรค้ำอื่น ๆ และลูกค้ำทัวไป
่
นอกจำกนี้ทำงบริษทั
ไทยชูก ำร์เ ทอร์มิเ นิ้ ล จ ำกัด (มหำชน) เป็ น บริษัท แม่ของบริษัทย่ อยอีก 5 บริษัท ซึ่ง ดำเนิ น ธุร กิจหลัก ๆ คือ ธุ ร กิจ ซื้อ ขำย ให้เช่ำ
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อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตแป้งสำลี ธุรกิจผลิตถุงกระสอบพลำสติก โรงงำนผลิตน้ำมันปำล์ม และธุรกิจท่ำเรือคอนเทนเนอร์ (รำยละเอียด
ดูได้จำกข้อมูลบริษัทจดทะเบียน บริษัท ไทยชูกำร์ เทอร์มเิ นิ้ล จำกัด (มหำชน)(TSTE) และ บริษัท ทีเอส ฟลำวมิลล์ จำกัด (มหำชน)
(TMILL))
บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
จัดตัง้ ขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ปจั จุบนั ดำเนินธุรกิจ ซือ้ มำขำยไปน้ำตำลทรำยและผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง สำหรับลูกค้ำภำยในประเทศ
นอกจำกนี้บริษทั ได้มกี ำรเพำะปลูกอ้อยในทีด่ นิ ของบริษทั เอง
บริษทั Wynn In Trading จำกัด
เป็ นบริษทั ดำเนินธุรกิจซือ้ มำขำยไประหว่ำงประเทศ ให้คำปรึกษำ และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยบริษทั เข้ำไปถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ
100
ธุรกิ จอื่นๆ
บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด
เป็ นบริษัทดำเนินธุรกิจทำสวนเกษตรและบ้ำนพักตำกอำกำศที่จงั หวัดกำญจนบุรใี นชื่อ “ริเวอร์แควปำร์คแอนด์รสี อร์ท ” โดยให้บริกำร
บ้ำนพักและใช้เป็ นทีจ่ ดั อบรมสัมมนำให้แก่บุคลำกรภำยในกลุ่ม และลูกค้ำทัวไป
่ นอกจำกนี้ยงั ประกอบธุรกิจให้เช่ำอำคำรสำนักงำน ย่ำน
ใจกลำงเขตธุรกิจในกรุงเทพมหำนครโดยเป็ นเจ้ำของอำคำรลิเบอร์ตส้ี แควร์ สีลมซึง่ เป็ นอำคำรสูง 22 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 6 ชัน้ มีพน้ื ทีใ่ ห้เช่ำ
รวมประมำณ19,151 ตำรำงเมตร
บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
เป็ นบริษทั จัดตัง้ ใหม่ มีวตั ถุประสงค์ในกำรดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำตำล และสินค้ำอื่นๆ ปจั จุบนั ยังไม่ได้เริม่ ดำเนินกำร

สำหรับนโยบำยกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของบริษัทในกลุ่มนัน้ จะจัดบริษทั ทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจคล้ำยกันอยู่ภำยใต้บริหำรงำนคณะ
ผูบ้ ริหำรเดียวกันเช่นบริษทั ในธุรกิจน้ ำตำลทัง้ 4 บริษทั จะอยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำรชุดเดียวกัน ส่วนบริษทั ใน
ธุรกิจสนับสนุนธุรกิจพลังงำนและสำรเคมีและธุรกิจอื่นๆ บริษทั จะจัดส่งบุคลำกรของบริษทั เข้ำไปร่วมเป็ นกรรมกำรบริษทั เพื่อร่วมในกำร
กำหนดนโยบำยและในบำงบริษัทย่อย บริษทั ได้ส่งบุคลำกรของบริษทั เอง เข้ำไปดำรงตำแหน่ งผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษทั ย่อย เพื่อให้
บริษทั ย่อยดังกล่ำวดำเนินนโยบำยบริหำรสอดคล้องกับบริษทั ใหญ่
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
2.1) โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั
ปี 2561

ชื่อบริษัท

% กำรถือหุ้น
ของบริษัท ปี
2561

ปี 2560

รำยได้

%

ปี 2559

รำยได้

(ล้ ำนบำท)

%

รำยได้

(ล้ ำนบำท)

%

(ล้ ำนบำท)

บริษัทหลัก

9,819

38%

8,416

33%

9,864

37%

2. บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด

90.21%

2,888

11%

3,006

12%

2,499

9%

3. บริษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด

95.78%

4,274

17%

3,631

14%

3,285

12%

4. บริษัท น ้ำตำลนิวกว้ ำงสุ้นหลี จำกัด

98.61%

562

2%

664

3%

534

2%

5. บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิ ้ง จำกัด

79.55%

17

0%

13

0%

15

0%

6. บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน)*

40.00%

0

0%

2,148

8%

2,144

8%

7. บริษัท โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น จำกัด

100.00%

3,643

14%

2,386

9%

2,525

10%

8. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลำยส์ จำกัด

100.00%

382

1%

362

1%

29

0%

9. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเทต จำกัด

91.02%

193

1%

188

1%

175

1%

10. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ ้ง จำกัด

100.00%

3,420

13%

3,806

15%

4,169

16%

11. Koh Kong Plantation Co., Ltd. **

80.00%

45

0%

77

0%

153

1%

12. Koh Kong Sugar Co., Ltd.

80.00%

366

1%

264

1%

673

3%

13. Savannakhet Sugar Corporation

98.49%

199

1%

419

2%

241

1%

14. Wynn In Trading Co., Ltd.

100.00%

0

0%

0

0%

0

0%

15. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด

100.00%

0

0%

0

0%

0

0%

รวม

25,809

100%

25,379

100%

26,307

100%

หักรายการระหว่ างกัน

-7,996

-9,756

-9,396

รวมรายได้

17,813

15,623

16,911

1. บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

* ณ ตุลำคม ปี 2561 บริษทั ได้ถอื หุน้ ทำงอ้อมใน บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน) ผ่ำนบริษทั ร่วม คือ บีบจี ไี อ จำกัด (มหำชน) ซึง่ บริษทั ถือ
หุน้ ร้อยละ 40 ของหุน้ ทัง้ หมด
**ถือทำงอ้อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd.
(คำอธิบำยกำรเปลีย่ นแปลงของรำยได้ และผลกำรดำเนินงำนรำยกลุ่มธุรกิจ โปรดดู ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำน)
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2.2) การประกอบธุรกิ จของแต่ละสายผลิ ตภัณฑ์
ผลิ ตภัณฑ์หลัก : น้าตาล
น้าตาล : ลักษณะผลิ ตภัณฑ์
บริษทั เป็ นกลุ่มบริษทั น้ ำตำลในประเทศไทยทีไ่ ด้ผ่ำนกำรตรวจรับรองระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพตำม “มำตรฐำน SQF 2000”,
“มำตรฐำน ISO 9001 Version 2000” รวมทัง้ “มำตรฐำนระบบวิเครำะห์อนั ตรำยและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม” หรือ HACCP น้ำตำลทรำยที่
กลุ่มบริษทั ผลิตสำมำรถจำแนกได้ตำมประเภทและเกรดของควำมบริสทุ ธิของน
์ ้ำตำลเป็ น 4 ชนิด ได้แก่
น้ ำตำลทรำยดิบ (Raw Sugar) - เป็ นน้ ำตำลทรำยมีค่ำสีสงู กว่ำ 1,500 ICUMSA สีจะมีลกั ษณะเป็ นสีน้ ำตำลเข้ม มีสงิ่ สกปรก
เจือปนสูง ควำมบริสทุ ธิต์ ่ำ กำรขนถ่ำยจะขนถ่ำยในลักษณะเป็ น BULK ไม่ได้ใส่ในกระสอบ น้ำตำลชนิดนี้ไม่สำมำรถนำไปบริโภคโดยตรง
ได้ ผูซ้ อ้ื จะต้องนำน้ำตำลไปผ่ำนกระบวนกำรรีไฟน์หรือทำให้บริสทุ ธิก่์ อนเพื่อผลิตเป็ นน้ำตำลทรำยขำวหรือน้ำตำลทรำยขำวบริสทุ ธิ ์
น้ ำตำลทรำยดิบคุณภำพสูง (High Pol Sugar) - เป็ นน้ ำตำลทรำยมีค่ำสีอยู่ระหว่ำง 1,000 - 1,500 ICUMSA สำมำรถนำไป
บริโภคได้โดยตรง กำรขนส่งนิยมบรรจุเป็ นกระสอบ รำคำจะถูกกว่ำน้ำตำลทรำยขำวและน้ำตำลทรำยขำวบริสทุ ธิ ์
น้ ำตำลทรำยขำว (White Sugar) - เป็ นน้ ำตำลทรำยมีค่ำสีประมำณ 46 – 200 ICUMSA มีค่ำโพลำไรเซชันไม่
่ น้อยกว่ำ 99.50
ดีกรี น้ ำตำลประเภทนี้โดยทัวไปเป็
่
นน้ ำตำลทรำยทีป่ ระชำชนนิยมบริโภค รวมถึงใช้เป็ นวัตถุดบิ ในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรทีต่ ้องกำร
ควำมบริสทุ ธิปำนกลำง
์
น้ำตำลทรำยขำวบริสทุ ธิ ์ (Refined Sugar) – เป็ นน้ำตำลทรำยมีค่ำสีไม่เกิน 45 ICUMSA มีลกั ษณะเด่นคือมีควำมบริสทุ ธิสู์ ง
เป็ นน้ำตำลทีน่ ิยมใช้ในอุตสำหกรรมทีต่ อ้ งใช้น้ำตำลทีม่ คี วำมบริสทุ ธิมำก
์ เช่นอุตสำหกรรมยำ เครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมและเครื่องดื่ม
บำรุงกำลัง
ภำยหลังจำกทีม่ กี ำรผ่ำนกระบวนกำรผลิตน้ำตำลแล้วของเหลวทีเ่ หลือทีไ่ ม่สำมำรถทำให้เป็ นเม็ดน้ำตำลได้ หรือต่ำกว่ำจุดคุม้ ทุน
ทีจ่ ะไปทำเป็ นน้ำตำลเรียกว่ำกำกน้ำตำลกำกน้ำตำลจัดเป็ นผลผลิตพลอยได้จำกกำรผลิตน้ำตำลทรำยทีย่ งั มีมลู ค่ำโดยทัวไปจะมี
่
ส่วนประกอบของสำรต่ำงๆคือน้ำ 20% น้ำตำลซูโครส 30% น้ำตำลอินเวอร์ท 32% อินทรียส์ ำรซึง่ ไม่ใช่น้ำตำล 12% และ เถ้ำ 6% และใน
ปริมำณอ้อย 1 ตัน โรงงำนน้ำตำลจะได้ผลผลิตกำกน้ำตำลประมำณ 45 - 50 กิโลกรัม ดังนัน้ ผลผลิตกำกน้ำตำลในแต่ละปีจะมีมำกน้อย
เพียงใดขึน้ อยู่กบั ปริมำณอ้อยเข้ำหีบของโรงงำนน้ำตำลในแต่ละปี กำกน้ำตำลสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงกว้ำงขวำงในอุตสำหกรรม
ชีวะ–เคมี (Biochemistry Industry) ซึง่ ได้แก่ อุตสำหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และโรงต้มกลันสุ
่ รำ อุตสำหกรรมผลิตยีสต์ อุตสำหกรรมผลิตผง
ชูรส อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ (โดยผสมกับมันสำปะหลังและชำนอ้อย) อุตสำหกรรมผลิตน้ำส้มสำยชู อุตสำหกรรมผลิตซีอว๊ิ และซอสปรุงรส
ต่ำง ๆ ซึง่ ถือเป็ นอุตสำหกรรมปลำยน้ำของกำรผลิตน้ำตำล
สำหรับของเสียจำกกระบวนกำรผลิตน้ ำตำลที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จะมี กำกอ้อย และ กำกหม้อกรอง กำกอ้อย เป็ น
ส่วนของชำนอ้อยทีไ่ ด้จำกกำรขบวนกำรหีบอ้อยจำกชุดลูกหีบชุดสุดท้ำย โดยปจั จุบนั บริษทั ใช้กำกอ้อยเป็ นเชือ้ เพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้ำและ
ไอน้ ำเพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตน้ ำตำล และจำหน่ ำยให้กบั กำรไฟฟ้ำ ส่วนกำกหม้อกรอง เป็ นกำกทีไ่ ด้จำกกระบวนกำรกรองตะกอนใน
ระบบสูญญำกำศ กำกหม้อกรองทีไ่ ด้สำมำรถนำไปเป็ นวัตถุดบิ ในกำรผลิตปุ๋ยเพื่อกำรเกษตรทัวไป
่ ในอดีตบริษทั ให้กำกหม้อกรองดังกล่ำว
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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แก่ชำวไร่ออ้ ยทีน่ ำอ้อยมำส่งโรงงำนเพื่อเป็ นกำรส่งเสริมกำรผลิตปลูกอ้อยในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ย่อยเริ่ ม
ดำเนินกิจกำรผลิตแอลกอฮอล์และสำรเคมีต่อเนื่อง น้ ำเสียที่ได้จำกโรงงำนจะสำมำรถนำไปผสมกับกำกหม้อกรอง ผ่ำนกระบวนกำรย่อย
สลำย (BIODECOMPOSE) ซึง่ จะได้ผลิตภัณฑ์ป๋ ยอิ
ุ นทรียท์ ม่ี คี ุณภำพเหมำะสมแก่เกษตรกรชำวไร่ออ้ ย ซึง่ จะทำให้เกิดกำรทำธุรกิจทีค่ รบ
วงจร
น้าตาล : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดต่ำงประเทศ
ภำพรวมของตลำดน้ำตำลโลกนัน้ ผลผลิตน้ำตำลโลก ฤดูกำรผลิต 2560/2561 มีประมำณ 192.8 ล้ำนตัน (มูลค่ำน้ำตำลทรำย
ดิบ) เพิม่ ขึน้ 13.2 ล้ำนตัน หรือคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับฤดูกำรผลิต 2559/2560 ในขณะเดียวกันควำมต้องกำรบริโภคโลกรวม
เท่ำกับ 183.3 ล้ำนตัน ขยำยตัวเพิม่ ขึน้ 2.7 ล้ำนตัน หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับฤดูกำรผลิต 2559/2560 กอปรกับปริมำณ
น้ำตำลคงเหลือปลำยปี เพิม่ ขึน้ จำกระดับ 68.2 ล้ำนตัน ในฤดูกำรผลิต 2559/2560 เป็ น 74.5 ล้ำนตัน ในฤดูกำรผลิต 2560/2561 คิดเป็ น
อัตรำร้อยละ 41 ของปริมำณควำมต้องกำรบริโภค หรือเพียงพอสำหรับกำรบริโภคประมำณ 4.9 เดือน โดยผลผลิตทัวโลกยั
่
งถูกคำดกำรณ์
ั บนั อยู่ในระดับ 12ว่ำจะผลิตได้เกินควำมต้องกำรในปี 2561 จึงส่งผลให้ชว่ งต้นปี 2561 รำคำน้ำตำลตลำดโลกปรับตัวลดลงตลอดทัง้ ปี ปจจุ
13 เซนต์ต่อปอนด์ จำกเดิมอยูท่ ร่ี ะดับ 17-18 เซนต์ต่อปอนด์ในปี 2560
แผนภาพที ่ 2.1: ดุลน้ าตาลโลก (1,000 ตัน, centrifugal sugar, raw value, OCT/SEP)

หมำยเหตุ ปี 2018/2019 เป็ นตัวเลขประมำณกำร
Source : F.O.Licht, updated 20-12-2018

ในช่วงกลำงปี 2561 ซึง่ เป็ นทีค่ ำดกำรณ์ว่ำผลผลิตอ้อยในปี 2560/2561 จะดีขน้ึ มำกกว่ำเดิม โดยมำจำกประเทศไทยและประเทศ
อินเดียทีค่ ำดว่ำผลผลิตจะดีขน้ึ ซึง่ ได้สง่ ผลกระทบให้รำคำปรับตัวลงอย่ำงรวดเร็วจำกระดับรำคำที่ 14 - 15 เซนต์ต่อปอนด์ ช่วงต้นปี ลงมำ
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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ทีร่ ะดับ 10 - 13 เซนต์ต่อปอนด์ ในช่วงปลำยปี โดยจำกกำรประมำณกำรของ F.O.Licht ณ 20 ธันวำคม 2561 คำดว่ำ ผลผลิตในปี
2561/2562 จะลดลงร้อยละ 4.1 จำก 192.8 ล้ำนตัน เป็ น 185.0 ล้ำนตัน ส่วนกำรบริโภคจะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.6 หรือเพิม่ ขึน้ จำก 183.3 ล้ำน
ตัน เป็ น 186.3 ล้ำนตัน ซึง่ จะทำให้ปริมำณผลิตน้ำตำลโลกขำดดุล ส่งผลให้ปริมำณน้ำตำลคงเหลือปลำยงวดของโลก ปี 2561/2562 คำด
ว่ำจะลดลงจำก 74.5 ล้ำนตัน เป็น 74.0 ล้ำนตัน หรือมีสดั ส่วนสต็อกน้ำตำลต่อปริมำณกำรบริโภคอยู่ทร่ี ะดับ ร้อยละ 40 ของกำรบริโภคซึง่
ระดับปกติคอื ร้อยละ 45 ของกำรบริโภค
จะเห็นได้ว่ำ รำคำน้ำตำลในช่วง 2-3 ปี ทผ่ี ่ำนมำมีควำมผันผวนค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกสภำพภูมอิ ำกำศทีไ่ ม่แน่นอน กำรเกิด
อุทกภัย ภัยแล้ง หรืออำกำศหนำวจัด ล้วนส่งผลกระทบต่อรำคำน้ำตำล นอกจำกนี้ยงั ต้องคำนึงถึงปริมำณสต็อกน้ำตำลโลกว่ำอยู่ทร่ี ะดับ
เหมำะสมหรือไม่ ปริมำณกำรผลิตและกำรใช้เอทำนอล ปริมำณกำรเข้ำเก็งกำไรของกองทุน และนโยบำยภำครัฐในประเทศผูผ้ ลิตและ
ผูบ้ ริโภคทีส่ ำคัญ ทีจ่ ะส่งผลต่อรำคำน้ำตำลตลำดโลกเช่นกัน
แผนภำพที่ 2.2: แสดงรำคำน้ำตำลตลำดโลก (NYBOT#11) ย้อนหลัง 10 ปี

สำหรับช่องทำงกำรจำหน่ำยในกำรส่งออกของโรงงำนน้ำตำลไทย สำมำรถแบ่งเป็ นดังนี้
(1) ขำยผ่ำนเทรดเดอร์รำยใหญ่ (Traders) เช่น บริษทั Wilmar, บริษทั Cofco, บริษทั Alvean, บริษทั Sucden เป็ นต้น จำกนัน้ เท
รดเดอร์จะนำน้ำตำลไทยไปขำยต่อให้ผซู้ อ้ื อื่นๆ ในต่ำงประเทศต่อไป กำรขำยให้กบั เทรดเดอร์จะเป็ นกำรลดควำมเสีย่ งในเรื่อง
กำรเก็บเงินไม่ได้ และลดควำมยุ่งยำกในกำรจัดกำรเรื่องกำรส่งออก โดยโรงงำนน้ำตำลไทยจะรับผิดชอบกำรขนส่งถึงท่ำเรือที่
ส่งออกในประเทศไทยเท่ำนัน้ เช่น FOB Ports @ Bangkok หรือ FOB Ports @ Lamchabang เป็ นต้น
(2) ส่งออกผ่ำนชำยแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น ประเทศลำว และ ประเทศกัมพูชำ โดยทยอยขำยเป็ นจำนวนน้อยให้กบั ผูค้ ำ้
น้ำตำลชำยแดน
(3) ขำยให้กบั ผูผ้ ลิตเพื่อกำรส่งออกทีใ่ ช้น้ำตำลเป็ นวัตถุดบิ เนื่องจำกในบำงช่วงเวลำ รำคำน้ำตำลภำยในประเทศสูงกว่ำรำคำน้ำตำล
ต่ำงประเทศ ทำให้ผผู้ ลิตทีใ่ ช้น้ำตำลเป็ นวัตถุดบิ ในกำรผลิตสินค้ำของตน เพื่อนำไปส่งออกไม่สำมำรถแข่งขันกับผูผ้ ลิตอื่นใน
ตลำดโลกได้ ดังนัน้ เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมอำหำรและเพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ทำงภำครัฐจึง
เปิ ดโอกำสให้ผผู้ ลิตเพื่อกำรส่งออกสำมำรถขออนุญำตซือ้ น้ำตำลได้ทร่ี ำคำน้ำตำลตลำดโลก โดยอยู่ภำยใต้เงื่อนไขทีท่ ำงภำครัฐ
กำหนด
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กำรตลำดและภำวะอุตสำหกรรมในตลำดในประเทศ
ในปี 2561 ประเทศไทยได้มกี ำรปรับเปลีย่ นระบบอุตสำหกรรมอ้อยและน้ำตำล ซึง่ ทำให้ไม่มรี ะบบโควตำและไม่มกี ำรกำหนดรำคำ
จำหน่ ำยน้ ำตำลภำยในประเทศ ส่งผลให้ตลำดในประเทศเสรี และรำคำน้ ำตำลในประเทศจะลอยตัวแปรผันตำมรำคำน้ ำตำลตลำดโลก
บวกด้วยพรีเมี่ยมของน้ ำตำลไทย ส่งผลให้ในภำพรวมกำรขำยน้ ำตำลในประเทศ และขำยส่งออกจึงเป็ นไปตำมกลไกของตลำด และ
ควำมสำมำรถในกำรผลิตของผูข้ ำยแต่ละรำยซึง่ แตกต่ำงกันไป ทัง้ นี้สดั ส่วนกำรขำยน้ ำตำลของกลุ่มบริษทั สำมำรถดูรำยละเอียดเพิม่ เติม
ได้ท่ี ตำรำงที่ 2.3 อย่ำงไรก็ดี สำระสำคัญของพระรำชบัญญัตอิ อ้ ยและน้ำตำลไทย ในเรื่องกำรแบ่งปนั ผลประโยชน์กบั ชำวไร่ยงั คงเดิม
สภำวะกำรแข่งขัน และคู่แข่งขัน
ในปี 2561 ประเทศไทยมีโรงงำนน้ ำตำลทีเ่ ดินเครื่องผลิตจำนวน 54 โรง (ไม่รวมโรงงำนทีไ่ ม่ดำเนินงำน และใบอนุญำตใหม่ทย่ี งั
ไม่ได้ก่อสร้ำงโรงงำน) มีกำรหีบอ้อยรวมประมำณ 135 ล้ำนตันอ้อย/ปี ผลิตน้ำตำลประมำณ 14.7 ล้ำนตัน น้ำตำลตัวเลขประมำณกำร ณ
ปิ ดหีบ ในส่วนของกำรละลำยนอกฤดู ทำงรำชกำรไม่ได้ประกำศตัวเลข แต่ โดยปกติปริมำณต้องลดลง เพรำะมีกำรสูญเสียจำกกำรแปร
สภำพน้ ำตำลทรำยดิบเป็ นขำว (ขึน้ อยู่กบั ปริมำณ และคุณภำพอ้อยเข้ำหีบแต่ละปี ) โดยมีระยะเวลำกำรหีบอ้อยในแต่ละปี ประมำณ 4 – 5
เดือนเท่ำนัน้ (นับจำกวันแรกทีม่ โี รงงำนเปิ ดหีบและจบที่โรงงำนสุดท้ำยปิ ดหีบ) ฤดูกำรหีบอ้อยจะเริม่ ประมำณเดือนพฤศจิกำยนของแต่ละปี
จนถึงประมำณต้นเดือนเมษำยน จำนวนของโรงงำนน้ำตำลปจั จุบนั ถูกควบคุมจำกทำงภำครัฐโดยผูป้ ระกอบกำรโรงงำนน้ำตำลต้องได้รบั
อนุ ญำตจำกคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย และกรมโรงงำน กระทรวงอุตสำหกรรมก่อน ถึงจะขยำยกำลังกำรผลิต หรือย้ำยฐำนกำร
ผลิต หรือสร้ำงโรงงำนน้ำตำลแห่งใหม่ได้
ในปี 2561 ประเทศไทยมีโรงงำนน้ ำตำลทีเ่ ดินเครื่องผลิตจำนวน 54 โรง สำมำรถแบ่งเป็ นกลุ่มโรงงำนน้ ำตำลซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตรำย
ใหญ่ของประเทศไทยได้เป็ น 6 กลุ่มใหญ่ ทีเ่ หลือเป็ นผูผ้ ลิตรำยย่อย โดยกลุ่มโรงงำนน้ ำตำลขอนแก่น ถือได้ว่ำเป็ นกลุ่มผูผ้ ลิตทีม่ ปี ริมำณ
อ้ อ ยเข้ ำ หีบ เป็ น อัน ดับ 4 มี ส่ ว นแบ่ ง ตลำดประมำณร้ อ ยละ 8 ป จั จุ บ ัน มีโ รงงำนทัง้ หมด 5 โรง ตั ง้ อยู่ ใ น 3 ภู มิ ภ ำค คื อ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (2 โรง) ภำคตะวันตก (2 โรง) และ ภำคตะวันออก (1 โรง) โดยตำรำงที่ 2.3 แสดงยอดขำยของน้ ำตำล และสัดส่วน
ส่งออกต่อกำรขำยในประเทศ 3 ปี ยอ้ นหลัง
ตารางที ่ 2.3: ยอดขายน้ าตาล และสัดส่วนการส่งออกต่อการขายในประเทศ 3 ปี ย้อนหลัง
ยอดขายและราคาขาย

นา้ ตาล
นา้ ตาลภายในประเทศ
นา้ ตาลต่างประเทศ
% ปริมาณขายนา้ ตาลในประเทศ/ปริมาณขายนา้ ตาลรวม

2561
ปริมาณ
ราคาเฉลีย
่
จานวนเงิน
หน่วย
บาทต่อหน่วย ล้านบาท
1,091,228
12,526
13,668
199,876
17,553
3,508
891,352
11,398
10,160
18%

2560
ปริมาณ
ราคาเฉลีย
่
จานวนเงิน
หน่วย
บาทต่อหน่วย ล้านบาท
687,046
17,362
11,928
199,091
19,526
3,887
487,955
16,479
8,041
29%

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

น้าตาล : การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการ
นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดบิ
นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดบิ เพื่อป้อนโรงงำนจัดเป็ นหัวใจสำคัญอันดับต้น ๆ ของโรงงำนน้ ำตำล เนื่องจำกสภำวะในปจั จุบนั ที่
อุตสำหกรรมน้ ำตำลมีกำลังกำรผลิตรวมมำกกว่ำปริมำณอ้อยทีม่ ใี นประเทศทำให้ทุกโรงงำนน้ ำตำลต้องหำอ้อยมำป้อนโรงงำนให้ได้มำก
ที่สุดเพื่อลดต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ต่ อหน่ วยลง ปจั จุบนั วิธีหลักที่กลุ่มโรงงำนน้ ำตำลใช้เพื่อกำรจัดหำวัตถุ ดิบคือระบบกำรให้กำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่ชำวไร่ หรือเป็ นทีร่ จู้ กั กันในอุตสำหกรรมในระบบ “ เกีย๊ ว ” ระบบกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินของโรงงำนจะ
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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เป็ นกำรทำสัญญำซือ้ อ้อยล่วงหน้ำจำกเกษตรกรโดยทีเ่ กษตรกรจะสำมำรถขอเงินกูจ้ ำกโรงงำนน้ ำตำลเพื่อนำไปใช้ในกำรลงทุนปลูกอ้อย
เมื่อถึงฤดูเก็บเกีย่ วชำวไร่จะนำอ้อยมำส่งให้แก่โรงงำนและโรงงำนจะหักค่ำอ้อยดังกล่ำวจำกเงินกูท้ ไ่ี ด้ให้แก่เกษตรกรแต่ละรำยไป
กลยุทธ์ทผ่ี ่ำนมำทีบ่ ริษทั ใช้ในกำรจัดหำวัตถุดบิ คือกำรทำให้ชำวไร่ออ้ ยทีส่ ่งอ้อยให้กบั โรงงำนได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ใี นระยะยำว
ซึง่ จะทำให้ชำวไร่ออ้ ยมีแรงจูงใจทีจ่ ะปลูกอ้อยเพื่อป้อนโรงงำนต่อไปและเป็ นกำรเติบโตไปพร้อมกับโรงงำน นโยบำยหลักของบริษทั ทีใ่ ช้
โดยเฉพำะทีภ่ ำคอีสำนคือ “ชำวไร่ร่ำรวย โรงงำนรุ่งโรจน์” ซึง่ เป็ นนโยบำยทีม่ ุ่งเน้นกำรสร้ำงและส่งเสริมอำชีพระยะยำวให้แก่ชำวไร่ออ้ ย
และเป็ นระบบทีต่ ดั ตัวกลำงหรือ “หัวหน้ำโควตำ” ออกไปทำให้บริษทั สำมำรถรูถ้ งึ ปญั หำของชำวไร่ได้โดยตรงและสำมำรถให้กำรช่วยเหลือ
ชำวไร่ได้ อีกทัง้ บริษทั ยังให้กำรสนับสนุ นทำงด้ำนเครื่องมือ วิชำกำรและปจั จัยกำรผลิตเช่นให้เงินกูเ้ พื่อซือ้ รถขนอ้อยแก่ชำวไร่รำยย่อย
กำรให้กำกหม้อกรองแก่ชำวไร่เพื่อนำไปใช้เป็ นปุ๋ยสำหรับกำรปลูกอ้อยโดยไม่คดิ มูลค่ำ กำรส่งผูเ้ ชีย่ วชำญทำงด้ำนเกษตรมำให้ควำมรูใ้ น
เรื่องกำรปลูกอ้อย กำรป้องกันและกำรกำจัดศัตรูพชื กำรกระทำดังกล่ำวจัดเป็ นกลยุทธ์ท่ที ำให้บริษัทมีควำมสัมพันธ์ท่ดี กี บั ชำวไร่และ
ก่อให้เกิดกำรเติบโตไปพร้อมๆกันอย่ำงเป็ นระบบ
นโยบำยกำรผลิต
บริษทั มุง่ เน้นกำรผลิตน้ำตำลทรำยขำวและขำวบริสทุ ธิให้
์ ได้มำกทีส่ ดุ เท่ำทีจ่ ะสำมำรถหำตลำดได้ เนื่องจำกสินค้ำดังกล่ำวเป็ นสินค้ำ
ทีม่ รี ำคำขำยสูงและให้ผลตอบแทนกำไรมำกกว่ำ นอกจำกนี้ บริษทั ยังคงนโยบำยกำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตโดยกำรที่
บริษทั มีประสิทธิภำพกำรผลิตทีด่ ี สูงกว่ำค่ำเฉลีย่ ของอุตสำหกรรม จะช่วยให้บริษทั มีตน้ ทุนต่อหน่วยลดลง เพิม่ ศักยภำพในกำรแข่งขัน
นโยบำยกำรตลำด
บริษทั มุง่ เน้นกำรขำยตรงให้กบั ภำคอุตสำหกรรมโดยบริษทั ให้ควำมสำคัญกับคุณภำพของสินค้ำและกำรส่งมอบทีต่ รงเวลำ โดย
ลูกค้ำส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบกำรในอุตสำหกรรมเครื่องดื่มและขนมหวำนเป็ นหลัก
นอกเหนือจำกกำรกลยุทธ์กำรมุง่ เน้นกำรขำยให้กบั ภำคอุตสำหกรรมแล้ว
บริษทั เองยังให้ควำมสำคัญกับกำรขำยน้ำตำลให้กบั
ผูป้ ระกอบกำรทีเ่ ป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อกำรส่งออก (re-exporter) เนื่องจำกกำรขำยน้ำตำลให้กลุ่มผูผ้ ลิตดังกล่ำวบริษทั จะได้รบั
ผลตอบแทนทีด่ กี ว่ำกำรขำยส่งออกทัวๆไปเนื
่
่องจำกต้นทุนค่ำขนส่งทีถ่ ูกกว่ำ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีส่ ำคัญของกระบวนกำรผลิตน้ ำตำลทรำยจะเกิดจำกน้ ำเสียทีใ่ ช้ในกระบวนกำรผลิต และฝุ่นขีเ้ ถ้ำทีเ่ กิด
จำกกำรเผำไหม้ของหม้อไอน้ำ ซึง่ บริษทั ได้คำนึงถึงและหำมำตรกำรป้องกัน ต่ำง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และให้เป็ นไป
ตำมมำตรฐำนของกระทรวงอุตสำหกรรม
น้าตาล : งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี –
ผลิ ตภัณฑ์หลัก : ไฟฟ้ าและไอน้า
ไฟฟ้ าและไอน้า : ลักษณะผลิตภัณฑ์
โครงกำรนี้อยู่ภำยใต้ บริษทั โรงไฟฟ้ำน้ ำตำลขอนแก่น จำกัด โดยจำหน่ ำยไฟฟ้ำ พร้อมกับไอน้ ำให้โรงงำนน้ ำตำล และโรงงำน
อื่นๆในกลุ่ม และมีไฟฟ้ำทีเ่ กินควำมต้องกำรของกลุ่ม สำมำรถจำหน่ ำยให้กบั กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำคได้ ปจั จุบนั
บริษทั มีสำขำรวม 3 สำขำ โดยสำขำทีห่ นึ่งตัง้ อยู่ใกล้เคียงกับโรงงำนน้ำตำลขอนแก่น อ.น้ ำพอง จ.ขอนแก่น มีกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 65 เม
กะวัตต์ โดยจำหน่ำยให้กบั กำรไฟฟ้ำฝำ่ ยผลิต จำนวน 20 เมกะวัตต์ สำขำทีส่ องตัง้ อยู่ใกล้เคียงกับโรงงำนน้ำตำลนิวกรุงไทย อ.บ่อพลอย
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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จ. กำญจนบุรี (โครงกำรพลังงำนทดแทนบ่อพลอย) มีกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 90 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ำยให้กบั กำรไฟฟ้ำฝำ่ ยผลิต จำนวน 30
เมกะวัตต์ และสำขำทีส่ ำมตัง้ อยู่ใกล้เคียงกับโรงงำนน้ำตำลขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย มีกำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ 40 เมกะวัตต์
ไฟฟ้ าและไอน้า : การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน
เนื่องจำกธุรกิจนี้เป็ นกำรจ่ำยไฟฟ้ำให้กบั กำรไฟฟ้ำฝำ่ ยผลิตและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำคตำมสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำ ดังนัน้ จึงมีผรู้ บั
ซือ้ ทีแ่ น่นอน จึงไม่มกี ำรแข่งขันกันทำงกำรตลำด ส่วนไฟฟ้ำอีกส่วนหนึ่งและไอน้ำ ทำงบริษทั ได้ขำยให้แก่บริษทั ในเครือ เพือ่ ใช้สำหรับ
ผลิตเอทำนอลและน้ำตำล โดย 100% จะเป็ นกำรจำหน่ำยภำยในประเทศ
ตารางที ่ 2.7: ยอดขาย และราคาขายเฉลีย่ ของไฟฟ้ า ใน 3 ปี ย้อนหลัง
ยอดขาย (MW-hour)
ราคาขายเฉลีย
่ (THB/MW-hour)

2561
346,894
2,940

2560
268,893
2,795

2559
275,456
2,935

ไฟฟ้ าและไอน้า : การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริการ
นโยบำยกำรจัดหำวัตถุดบิ
กำรจัดหำวัตถุดบิ ถือได้ว่ำเป็ นส่วนสำคัญในกำรประกอบธุรกิจไฟฟ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ โรงงำนไฟฟ้ำของบริษทั ทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงหลัก
คือกำกอ้อย โดยในแต่ละปี ปริมำณอ้อยเข้ำหีบของบริษทั จะไม่แน่ นอน ดังนัน้ ในปี ทม่ี อี อ้ ยเข้ำหีบในปริมำณน้อย ก็จะส่งผลกระทบต่อ
ปริมำณเชือ้ เพลิงทีจ่ ะใช้ในโรงไฟฟ้ำได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ได้มกี ำรเตรียมควำมพร้อมโดยกำรจัดซือ้ เชือ้ เพลิงชีวมวลจำกภำยนอกมำ
รองรับ เช่น จัดซือ้ กำกอ้อยจำกโรงงำนน้ำตำลข้ำงเคียง เป็ นต้น
นโยบำยกำรผลิต
(1) กำรมุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิต
บริษทั มุ่งเน้นกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตให้ต่ำทีส่ ดุ โดยต้นทุนของกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำและไอน้ำ ส่วนใหญ่จะเป็ นต้นทุนเชือ้ เพลิง
และค่ำเสื่อมรำคำ ดังนัน้ กำรใช้เชือ้ เพลิงอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงเป็ นสิง่ จำเป็ น นอกจำกนี้ กำรผลิตให้มี Economics of Scale ก็จะเป็ น
กำรช่วยลดค่ำใช้จ่ำยคงทีต่ ่อหน่วยลงมำ
(2) กำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต
ในกำรทีบ่ ริษทั มีเชือ้ เพลิงคือ กำกอ้อยเป็ นของตนเอง ดังนัน้ กำรควบคุมคุณภำพของเชือ้ เพลิงให้เหมำะสม เพื่อเกิดประสิทธิภำพ
กำรใช้เชือ้ เพลิงให้ดที ส่ี ุด เช่น กำรควบคุมควำมชืน้ ของกำกอ้อย ผ่ ำนระบบ Bagasse Dryer หรือกำรสร้ำงหลังคำขึน้ ปกคลุมเพื่อบังฝน
เป็ นต้น
นโยบำยกำรตลำด
เนื่องจำกกำรขำยไฟฟ้ำให้กบั กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต เป็ นไปตำมสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำระยะยำว โดยมีสตู รกำรคำนวณรำคำทีต่ ำยตัว
ตำมรำคำก๊ำซธรรมชำติ และอัตรำแลกเปลี่ยน ดังนัน้ บริษัทจึงมีผซู้ ้ื อที่แน่ นอน แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรจำหน่ ำยไฟฟ้ำในช่วงเวลำที่กำร
ไฟฟ้ำมีควำมต้องกำรสูง ก็จะทำให้บริษทั ได้รบั รำคำขำยต่อหน่ วยทีส่ งู ขึน้ ส่วนรำคำขำยทีบ่ ริษทั ขำยให้บริษทั ในเครือ บริษทั จะกำหนด
รำคำให้เท่ำกับรำคำขำยทีบ่ ริษทั ขำยให้กบั กำรไฟฟ้ำฝำ่ ยผลิต
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
โครงกำรดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรศึกษำผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (EIA) เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว สำหรับโรงงำนทีข่ อนแก่นได้รบั กำรขีน้
ทะเบียนกับ CDM Executive Board เพื่อรับกำรสนับสนุนให้เป็นโครงกำร CDM (ตำมอนุสญ
ั ญำเกียวโต โปโตรคอล) ซึง่ ลดกำรปลดปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก
ไฟฟ้ า และไอน้า:งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ปจั จัยควำมเสีย่ งในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ
สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
ความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบ – อ้อย
บริษัท น้ ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) เป็ นอุตสำหกรรมที่ผลิตน้ ำตำลทรำยเป็ นหลักซึ่งใช้อ้อยเป็ นวัตถุดบิ หลัก นอกจำกนี้
บริษทั ยังมีกำรลงทุนในโครงกำรต่อยอดอื่นๆ ทีใ่ ช้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้และของเสียทีไ่ ด้จำกกระบวนกำรผลิตน้ ำตำลมำเป็ นวัตถุดบิ เพื่อ
สร้ำงมูลค่ำเพิม่ ดังนัน้ ผลประกอบกำรบริษทั จะพึง่ พิงต่อปริมำณอ้อยซึง่ เป็ นวัตถุดบิ ต้นทำงเป็ นสำคัญ
ควำมผันผวนของปริมำณอ้อยจะเกิด จำกสำเหตุ หลัก 2 ประกำรคือ (1) ปริม ำณพื้นที่ในกำรเพำะปลูก อ้อย (จ ำนวนไร่ ) ที่
เปลีย่ นแปลงไปซึง่ อำจจะเกิดจำกกำรทีเ่ กษตรกรเปลีย่ นไปเพำะปลูกพืชไร่อ่นื ทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงกว่ำ รวมถึงเกิดจำกนโยบำยกำรส่งเสริม
ของภำครัฐ (2) ผลผลิตอ้อยต่อพืน้ ทีเ่ พำะปลูก (ตันอ้อยต่อไร่) ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจำกสภำวะอำกำศทีเ่ ปลีย่ นแปลง เช่น ภัย
แล้ง และน้ำท่วม อันเนื่องมำจำกสภำวะโลกร้อน
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกปริมำณอ้อยลดลงทำให้บริษัทมีปริมำณกำรผลิตที่ลดลง ต้นทุนต่อหน่ วยโดยเฉพำะในส่ว นของ
ต้นทุนคงทีต่ ่อหน่ วยสูงขึน้ กำไรต่อหน่ วยลดลง และสุดท้ำยส่งผลให้กำไรของบริษทั ลดลง ยิง่ ไปกว่ำนัน้ ในปี ทม่ี ปี ริมำณอ้ อยต่ ำ จะเกิด
ภำวะในกำรแย่งซือ้ อ้อยจำกโรงงำนน้ำตำลบริเวณใกล้เคียงมำกขึน้
ดังนัน้ เพื่อลดผลกระทบจำกควำมเสีย่ งข้ำงต้น บริษทั จึงได้ให้กำรส่งเสริมและช่วยเหลือแก่เกษตรกรชำวไร่ออ้ ย ไม่ว่ำจะเป็ นเรื่อง
ของเงินกูใ้ นกำรลงทุนเพำะปลูก กำรสนับสนุนในส่วนของวัตถุดบิ ในกำรเพำะปลูก กำรทำระบบชลประทำน กำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย
เพิม่ ผลผลิตและประสิทธิภำพกำรผลิต กำรลดบทบำทของพ่อค้ำคนกลำงซือ้ ขำยอ้อย ซึง่ ควำมช่วยเหลือทัง้ หมดส่งผลให้ชำวไร่มีฐำนะ
ควำมเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้าตาลตลาดโลก
ในกำรซือ้ ขำยน้ ำตำลในตลำดโลกนัน้ น้ ำตำลจัดได้ว่ำเป็ นสินค้ำหนึ่งทีม่ คี วำมผันผวนทำงด้ำนรำคำสูงเมื่อเทียบกับสินค้ำเกษตร
อื่นๆ โดยรำคำน้ำตำลตลำดโลกจะขึน้ อยู่กบั ปจั จัยหลำยอย่ำง เช่น อุปสงค์ อุปทำนของประเทศผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค ผูส้ ง่ ออก และผูน้ ำเข้ำ กำร
เก็งกำไรจำกนักเก็งกำไร รวมถึงสภำพภูมอิ ำกำศทีเ่ อือ้ อำนวยกับกำรเพำะปลูกในแต่ละประเทศ นโยบำยกำรส่งเสริม กำรแทรกแซง กำร
ส่งออก กำรนำเข้ำของอุตสำหกรรมน้ ำตำลและภำครัฐ โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศทีพ่ ฒ
ั นำแล้ว อีกทัง้ ในปจั จุบนั รำคำน้ำตำลยังมีสว่ นหนึ่ง
ทีส่ มั พันธ์กบั รำคำน้ำมันเชือ้ เพลิงด้วย เนื่องจำกอ้อยและกำกน้ ำตำลสำมำรถนำไปผลิตเป็ นแอลกอฮอล์หรือทีเ่ รียกว่ำ “เอทำนอล” สำหรับ
ผสมกับน้ำมันเพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในรถยนต์ได้ ด้วยปจั จัยดังกล่ำว ส่งผลให้รำคำซือ้ ขำยน้ำตำลในตลำดโลกค่อนข้ำงผันผวนสูง
โดยทัวไปโรงงำนน
่
้ ำตำลในประเทศไทยมีภำระผูกพันในกำรจำหน่ ำยน้ ำตำลให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรภำยในประเทศก่อน
ส่วนน้ำตำลทีเ่ หลือนัน้ โรงงำนจึงจะสำมำรถนำไปขำยส่งออกได้ โดยแต่ละปี สำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำยจะประมำณกำร
ปริมำณควำมต้องกำรบริโภคภำยในประเทศ ทีเ่ รียกว่ำ โควตำ ก และจะจัดสรรโควตำดังกล่ำวให้แก่โรงงำนน้ ำตำลแต่ละแห่งตำมสัดส่วน
ของปริมำณน้ ำตำลทีผ่ ลิตได้ ส่งผลให้สดั ส่วนของน้ ำตำลภำยในประเทศ และน้ ำตำลส่งออกของแต่ละโรงงำนจะค่อนข้ำงใกล้เคียงกัน ซึง่
จะอยู่ระหว่ำง 20:80 ถึง 30:70 ขึน้ อยู่กบั ปริมำณอ้อยเข้ำหีบทัวทั
่ ง้ ประเทศ ดังนัน้ ยอดขำยของธุรกิจน้ ำตำลจะมีควำมผันผวนตำมรำคำ
น้ ำตำลตลำดโลกอยู่ประมำณ 70 – 80% อย่ำงไรก็ตำมในแง่ของต้นทุนกำรผลิตน้ ำตำล ค่ำอ้อยซึ่งเป็ นต้นทุนหลักจะเป็ นไปตำมระบบ
แบ่งปนั ผลประโยชน์ 70:30 นัน้ หมำยควำมว่ำในกรณีทร่ี ำคำน้ ำตำลปรับตัวลดลง 100 บำท ชำวไร่จะได้รบั ผลกระทบต่อค่ำอ้อยทีป่ รับตัว
ลดลงร้อยละ 70 ส่วนโรงงำนจะได้รบั ผลกระทบร้อยละ 30
สืบเนื่องจำกในช่วง 3 - 4 ปี ทผ่ี ่ำนมำ รำคำน้ ำตำลตลำดโลกมีควำมผันผวนค่อนข้ำงมำก โดยรำคำเคยปรับขึน้ ไปสูงสุดที่ 32
เซนต์ต่อปอนด์ และมีปรับระดับลงมำที่ 25, 20, 15 เซนต์ต่อปอนด์ และลงมำต่ำสุดช่วงกลำงปี 2561 อยู่ท่ี 10 - 12 เซนต์ต่อปอนด์ กำรที่
รำคำผันผวนค่อนข้ำงรุนแรงเช่นนี้ เนื่องจำกผลผลิตน้ำตำลทัวโลกมี
่
มำกขึน้ ประกอบกับกำรลอยตัวของรำคำขำยน้ำตำลในประเทศเป็ นไป
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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ตำมทิศทำงเดียวกับรำคำน้ ำตำลตลำดโลก ถ้ำบริษัทไม่สำมำรถกำหนดรำคำขำยให้ได้อย่ำงน้อยเท่ำกับระดับรำคำที่ใช้สำหรับกำหนด
รำคำอ้อยได้ จะส่งผลกระทบค่อนข้ำงรุนแรงต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ดังนัน้ เพื่อเป็ นกำรป้องกันควำมเสีย่ งจำกกำรผันผวนของ
รำคำน้ ำตำลตลำดโลก บริษทั จึงได้มกี ำรป้องกันควำมเสีย่ งจำกกำรทำสัญญำซือ้ ขำยน้ ำตำลล่วงหน้ำผ่ำนสถำบันกำรเงิน ซึง่ กำรป้องกัน
ควำมเสีย่ งดังกล่ำวและทำให้บริษัทสำมำรถคงรักษำควำมสำมำรถในกำรทำกำไรไม่ให้ขน้ึ อยู่กบั ควำมเสีย่ งจำกกำรผันผวนของรำคำ
น้ำตำลตลำดโลกมำกเกินไป
แต่อย่ำงไรก็ตำม ปจั จุบนั บริษัทลดกำรพึ่งพิงรำยได้หลักจำกน้ ำตำล โดยบริษัทได้ขยำยธุรกิจเอทำนอลร่วมกับพันธมิตรทีม่ ี
ศักยภำพและเชีย่ วชำญด้ำนพลังงำน รวมทัง้ สำมำรถต่อยอดธุรกิจและขยำยกิจกำรด้ำนพลังงำนให้เติบโตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผล
ให้ผลประกอบกำรของบริษทั ในภำพรวมยังคงมีกำไร แม้จะเผอิญกับสภำวะควำมผันผวนของรำคำน้ำตำลทีป่ รับลดลงอย่ำงรุนแรง
ความเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐ
อุตสำหกรรมอ้อยและน้ ำตำลในประเทศไทยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและกำกับดูแลโดยคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลภำยใต้
พระรำชบัญญัตอิ อ้ ยและน้ ำตำลทรำย พ.ศ. 2527 ซึง่ มีสำระสำคัญของกำรควบคุม ในกำรกำหนดกำรจัดสรรช่องทำงกำรจำหน่ำยน้ำตำล
ออกเป็ นระบบโควตำ (โควตำ ก สำหรับน้ ำตำลภำยในประเทศ และโควตำ ข และ ค สำหรับน้ ำตำลขำยต่ำงประเทศ) กำรควบคุมรำคำ
จำหน่ ำยน้ ำตำลทรำยภำยในประเทศ กำรจัดสรรส่วนแบ่งรำยได้ของระบบระหว่ำงโรงงำนน้ ำตำลและเกษตรกรชำวไร่ออ้ ยภำยใต้ระบบ
แบ่งปนั ผลประโยชน์ 70 : 30 และกำรควบคุมกำรเข้ำมำทำธุรกิจของผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่ เป็ นต้น จะเห็นได้ว่ำนโยบำย กฎระเบียบต่ำง
ๆ ทีอ่ อกโดยคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย ล้วนมีผลกระทบต่อต้นทุนกำรผลิต และผลประกอบกำรของบริษทั เช่น ระบบแบ่งปนั
ผลประโยชน์ 70 : 30 จะเป็ นทีม่ ำของกำรคำนวณรำคำอ้อยทีโ่ รงงำนน้ ำตำลจะต้องจ่ำยให้กบั ชำวไร่ นโยบำยกำรปรับรำคำขำยน้ ำตำล
ภำยในประเทศ หรือนโยบำยกำรเปิ ดเสรีของธุรกิจน้ ำตำล รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรเกษตร เช่น นโยบำยส่งเสริมกำรปลูกต้นปำล์ม
หรือกำรประกันรำคำมันสำปะหลัง จะส่งผลในแง่ลบต่ อบริษัท เนื่องจำกพื้นที่เพำะปลูกอ้อยลดน้ อยลงเพรำะเกษตรกรชำวไร่หนั ไป
เพำะปลูกพืชทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูงกว่ำ เป็ นต้น
ในช่วงเดือนพฤษภำคม 2559 รัฐบำลบรำซิลได้ย่นื คำร้องต่อองค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) กล่ำวหำว่ำรัฐบำลไทยมีมำตรกำร
อุดหนุ นให้กบั อุตสำหกรรมอ้อยและน้ ำตำล จนส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมน้ ำตำลของบรำซิล ซึง่ ตลอดปี 2560 รัฐบำลไทยได้เร่งเจรจำ
และทำควำมเข้ำใจกับรัฐบำลบรำซิลถึงกำรดำเนินกำรแก้ไขของไทย เช่น กำรปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรมอ้อยและน้ ำตำลทรำย กำร
ลอยตัวรำคำน้ ำตำลทรำยให้เป็ นไปตำมกลไกของตลำด กำรยกเลิกกำรกำหนดโควตำน้ ำตำลทรำยและให้มกี ำรสำรองน้ ำตำลทรำยตำม
ปริมำณสำรองทีก่ ำหนด เพื่อให้เพียงพอต่อกำรบริโภคภำยในประเทศ เป็ นต้น โดยในเดือนเมษำยน 2561 รัฐบำลบรำซิลได้ชะลอกำร
พิจำรณำแนวทำงต่อไทย โดยขอให้รฐั บำลไทยมีกำรประชุมชีแ้ จงควำมก้ำวหน้ำอย่ำงสม่ ำเสมอจนกว่ำรัฐบำลไทยจะดำเนิ นกำรปรับ
โครงสร้ำงอุตสำหกรรมอ้อยและน้ำตำลทรำย และแก้ไขพระรำชบัญญัตอิ อ้ ยและน้ำตำลทรำย รวมถึงระเบียบและกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
เสร็จ
อย่ำงไรก็ตำม กฎระเบียบและแนวทำงปฏิบตั ติ ำมโครงสร้ำงอุตสำหกรรมอ้อยและน้ำตำลทรำยใหม่น้ี ยังอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร ซึง่
บริษทั ได้ตดิ ตำมควำมเสีย่ งนี้อย่ำงใกล้ชดิ และยินดีทจ่ี ะกำหนดแผนงำนทีเ่ กีย่ วข้องให้สำมำรถปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยได้อย่ำงถูกต้องต่อไป
ความเสี่ยงจากการเกิ ดหนี้ เสียจากระบบการให้สินเชื่อชาวไร่อ้อย (เงิ นเกี๊ยว)
ในกำรประกอบกิจกำรโรงงำนน้ำตำลจะมีกำรปล่อยเงินกู้ หรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ให้กบั ชำวไร่เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน
กำรเพำะปลูกอ้อย หรือทีเ่ รียกว่ำ “กำรเกีย๊ วอ้อย” ซึง่ เป็ นเสมือนกับกำรจองอ้อยสำหรับเข้ำหีบในโรงงำน ภำยหลังจำกทีอ่ อ้ ยโตขึน้ พร้อม
ตัด จะเป็ นช่วงเดียวกับช่วงโรงงำนน้ำตำลเริม่ เปิ ดหีบอ้อย เกษตรกรชำวไร่ออ้ ยจะตัดอ้อยและส่งอ้อยให้กบั โรงงำนและรับเงินค่ำอ้อย โดยมี
กำรหักเงินกูย้ มื หรือเงินสนับสนุนอื่นๆ ออก ควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกกำรเกีย๊ วอ้อยคือ ชำวไร่ไม่สำมำรถส่งอ้อยหรือจ่ำยชำระเงินส่งเสริม (เงิน
เกีย๊ ว) คืนตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดซึง่ อำจมีสำเหตุมำจำกภัยธรรมชำติ สภำพภูมอิ ำกำศ หรือควำมแห้งแล้งทีท่ ำให้ผลผลิตอ้อยลดน้อยลง
หรือเกิดควำมเสียหำยจำกโรคระบำด ส่งผลให้หนี้ทเ่ี กิดจำกกำรเกีย๊ วอ้อยกลำยเป็ นหนี้เสีย จึงทำให้บริษทั ต้องตัง้ สำรองหนี้สงสัยจะสูญ
เพิม่ ขึน้
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้คำนึงถึงปจั จัยควำมเสีย่ งดังกล่ำวจึงได้มกี ำรพัฒนำระบบกำรเกี๊ยวอ้อยให้มปี ระสิทธิภำพมำกขึน้ โดยนำ
ระบบดำวเทียม (GPS) ในกำรตรวจสอบและสำรวจพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยมำช่วยในกำรลดปญั หำกำรอ้ำงสิทธิควำมเป็ นเจ้ำของไร่ออ้ ยและยังใช้
สำหรับกำรวำงแผนกำรจัดหำอ้อย อีกทัง้ บริษทั ได้ พฒ
ั นำโปรแกรมบนแท็บเล็ต เพื่อกำรติดตำมอ้อยและหนี้สนิ ของเกษตรกรแต่ละรำยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงพัฒนำระบบฐำนข้อมูลชำวไร่ทงั ้ ในด้ำนควำมสำมำรถในกำรเพำะปลูก ลักษณะกำรก่อหนี้ ข้อมูลหลักประกัน
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยชำระหนี้ เพื่อช่วยวิเครำะห์วงเงินในกำรให้สนิ เชื่อทีเ่ หมำะสมกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้และมูลค่ำทรัพย์สนิ
ค้ำประกัน ทำให้ปจั จุบนั หนี้เสียของบริษทั ค่อนข้ำงต่ำ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ ำงประเทศยัง คงส่งผลกระทบต่ อกำรดำเนิน งำนของบริษัทอย่ ำงมีนัย สำคัญ
เนื่องจำกบริษทั มีกำรส่งออกน้ ำตำลประมำณร้อยละ 70 - 80 ของยอดขำย รวมถึงกำรนำเข้ำเครื่องจักร อุปกรณ์ และกำรดำเนินธุรกิจใน
ต่ำงประเทศ แต่อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทั ได้มกี ำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งโดยกำรทำสัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward
Contract) หรือกำรบริหำรอัตรำแลกเปลีย่ นแบบ Natural Hedging โดยกำรนำเงินจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์น้ำตำลทีเ่ ป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ
มำจ่ำยชำระค่ำใช้จ่ำยทีเ่ ป็ นเงินสกุลต่ำงประเทศเดียวกัน
กำรกำหนดรำคำอ้อยผ่ำนระบบแบ่งปนั ผลประโยชน์ 70 : 30 ทำให้บริษัทมีควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลี่ยนน้อย เนื่องจำก
ต้นทุนค่ำ อ้อยของบริษัทผันผวนตำมอัตรำแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน จึงทำให้รำยได้และต้นทุนส่วนใหญ่ ของบริษัทสัมพันธ์ตำมอัตรำ
แลกเปลีย่ นในทิศทำงเดียวกัน นอกจำกนี้ยงั มีกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลีย่ นอย่ำงใกล้ชดิ เพื่อให้ดำเนินกำรได้ทนั ต่อ
สถำนกำรณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
ความเสี่ยงที่อาจเกิ ดจากที่ประชุมผูถ้ อื หุ้นไม่อนุมตั ิ วาระที่เสนอ
ตระกูลชินธรรมมิตร์และบริษัทของตระกูลชินธรรมมิตร์ถือหุ้นในบริษัทมำกกว่ำ ร้อยละ 60 ของจำนวนทุนเรียกชำระแล้ว
ทัง้ หมด สัดส่วนดังกล่ำวทำให้กลุ่มตระกูลชินธรรมมิตร์ สำมำรถควบคุมกำรออกเสียงลงมติในวำระทีต่ อ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ยกเว้นเรื่องทีก่ ฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษทั กำหนดให้ต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ บริษทั สำมำรถจัดกำร
ควำมเสีย่ งจำกกำรทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะไม่เห็นชอบวำระทีค่ ณะกรรมกำรเสนอเพื่อพิจำรณำได้ตำมสมควรแล้ว
อย่ำงไรก็ตำม เพื่อเป็ นกำรปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่ำงเท่ำเทียมและแสดงควำมโปร่งใสของกำรบริหำรจัดกำรทีเ่ ป็ นระบบและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ บริษทั จึงได้แต่งตัง้ กรรมกำรบริษทั ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจำนวน 7 ท่ำนทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมกฎหมำยและมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 ท่ำน ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยและกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนด ดังนัน้ จึงมีกำรถ่วงดุล
อำนำจในกำรบริหำรจัดกำรในระดับที่เหมำะสม นอกจำกนี้ บริษัทยังจัดให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่ปฏิบตั ิงำนเป็ นอิสระตำมควำม
เหมำะสมและขึน้ ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ มีหน้ำทีห่ ลักในกำรดูแลระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน
ความเสี่ยงจากโครงการลงทุนในประเทศลาว และกัมพูชา
โครงกำรทัง้ สองประเทศเป็ นโครงกำรทีร่ เิ ริม่ ธุรกิจน้ำตำลในต่ำงประเทศของบริษทั ซึง่ บริษทั ได้รบั พืน้ ทีส่ มั ปทำนจำกภำครัฐใน
กำรเพำะปลูกอ้อยและได้รบั อนุญำตในกำรก่อสร้ำงโรงงำนน้ำตำล ซึง่ บริษทั ได้บริหำรควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญ ดังนี้
1) ปริมำณอ้อยไม่เพียงพอต่อกำรผลิต อันสืบเนื่องจำกสภำพภูมอิ ำกำศที่แปรปรวน ภัยธรรมชำติ ศัตรูพชื ระบำด รวมถึง
สภำพดินทีไ่ ด้รบั สัมปทำนมีควำมเสื่อมโทรม จึงทำให้มคี วำมผันผวนของปริมำณอ้อยเข้ำหีบในแต่ละปี และส่งผลให้ผลผลิตต่อพืน้ ทีม่ ไี ม่
มำกพอทีจ่ ะถึงจุดคุม้ ทุนกำรผลิต
2) ปญั หำในกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรขำดเทคโนโลยีในกำรเพำะปลูกอ้อยในพื้นที่ขนำดใหญ่ กำรขำดโครงสร้ำงพื้นฐำน
ได้แก่ ถนน ระบบขนส่ง รวมถึงกำรขำดแคลนแรงงำนในกำรเพำะปลูกและบุคลำกรทีม่ คี วำมสำมำรถ เป็ นต้น ซึง่ กำรปรับปรุงแก้ไขปญั หำ
ดังกล่ำวต้องใช้เวลำในกำรพัฒนำมำกกว่ำแผนทีว่ ำงไว้
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3) กำรควบคุมจำกหน่วยงำนภำครัฐ โดยเฉพำะโครงกำรลงทุนในประเทศกัมพูชำ ประสบปญั หำในเรื่องนโยบำยพืน้ ทีส่ มั ปทำน
ควำมไม่ชดั เจนของพื้นที่สมั ปทำนกับพื้นที่ท่ชี ำวบ้ำนทำกิน นโยบำยที่เกี่ยวกับภำษีอำกร รวมถึงควำมไม่ชดั เจนเรื่องกฎเกณฑ์ กฎ
ระเบียบทำงรำชกำรของประเทศนัน้ ๆ ที่มกี ำรแก้ไขและเปลี่ยนแปลง ซึ่งอำจส่งผลให้เกิดปญั หำข้อพิพำทกับชุมชน แต่อย่ำงไรก็ตำม
ประเด็นดังกล่ำวยังคงเป็ นเรื่องทีบ่ ริษทั ให้ควำมสำคัญและพร้อมทีจ่ ะบริหำรจัดกำรหรือแก้ไขให้ถูกต้องและเหมำะสม
ในปี 2561 โครงกำรในต่ำงประเทศยังประสบภำวะขำดทุน โดยทำงบริษทั ได้ชะลอกำรดำเนินงำนในประเทศกัมพูชำ ส่วนกำร
ดำเนินงำนในประเทศลำว บริษทั ได้บริหำรควำมเสีย่ งด้วยกำร 1) กำรควบคุมกำรใช้งบประมำณ 2) มีกำรให้เงินกูแ้ ก่ชำวไร่ คู่คำ้ เพื่อขยำย
พืน้ ทีก่ ำรเพำะปลูก และ 3) กำรพัฒนำสภำพดินทีเ่ สือ่ มโทรมอย่ำงต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากการสรรหาและรักษาบุคลากรในองค์กร เพื่อการเติ บโตอย่างยังยื
่ น
กำรดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั จำเป็ นต้องพึง่ พำบุคลำกรเป็ นหลัก ตลอดจนจำเป็ นต้องมีทงั ้ ปริมำณบุคลำกรทีเ่ พียงพอและ
บุคลำกรทีม่ คี ุณภำพ โดยเฉพำะในระดับผูบ้ ริหำรจะต้องมีเพียงพอต่อควำมต้องกำรทำงธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้กลยุทธ์ของ
บริษทั ฯ ประสบผลสำเร็จ บริษทั จึงเล็งเห็นควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องยกระดับกระบวนกำรสรรหำ รักษำ และพัฒนำศักยภำพของพนักงำนให้
ทันต่อกำรเปลีย่ นแปลง โดยมีกำรดำเนินกำรเพื่อลดควำมเสีย่ งด้ำนบุคคลด้วยมำตรกำรต่ำงๆ ทีม่ ุ่งเน้นกำรวำงแผนพัฒนำรำยบุคคล
(Individual Development Plan) กำรพัฒนำพนักงำนตำมสำยอำชีพ (Career Path) กำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
และกำรพัฒนำทักษะหัวหน้ำงำนสูภ่ ำวะผูน้ ำองค์กร (Leadership Development Program)
นอกจำกนี้ บริษทั ยังให้ควำมสำคัญกับทรัพยำกรบุคคล โดยจัดให้มกี ำรฝึกอบรมและเรียนรูจ้ ำกกำรปฏิบตั งิ ำนจริง เพื่อพัฒนำ
บุคลำกรทัง้ ในระดับบริหำรและระดับปฏิบตั กิ ำรให้มคี วำมรูค้ วำมสำมำรถเพิม่ เติมอย่ำงสม่ำเสมอและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน รวมถึง
ทบทวนกำรให้ผลประโยชน์ตอบแทนจำกกำรทำงำนทีส่ มั พันธ์กบั ผลงำนและควำมสำมำรถของพนักงำนให้อยู่ในระดับทีจ่ งู ใจและอยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำนตำมสภำวะตลำด เพื่อสร้ำงหลักประกันและควำมมันคงในกำรท
่
ำงำนของพนักงำน ซึง่ จะช่วยลดควำมเสีย่ งในกำรสูญเสีย
บุคลำกร และยังสำมำรถจูงใจ รักษำบุคลำกรทีม่ คี ุณภำพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง ”
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ณ 31 ตุลำคม 2561 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีทรัพย์สนิ ถำวรหลักที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจดังนี ้

ประเภทและลักษณะทรัพย์สิน
1. ที่ดนิ และส่วนปรับปรุ งที่ดิน (ไร่ )
ที่ดนิ ที่ตงโรงงำน
ั้
- โรงงำนน ้ำตำลขอนแก่น
- โรงงำนน ้ำตำลท่ำมะกำ
- โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุ งไทย
- โรงงำนน ้ำตำลนิวกว้ ำงสุ้นหลี
- โรงงำนบจ.เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ ้ง
- โรงไฟฟ้ำน ้ำตำลขอนแก่น
- โรงงำนบจ.เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลำยส์
ที่ดนิ ปลูกอ้ อย
ที่ดนิ ส่วนสำนักงำน
ที่ดนิ อื่น ๆ
รวมที่ดนิ และส่วนปรับปรุ ง
2. อำคำร โรงงำน และสิ่งปลูกสร้ ำง
3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์
4. ยำนพำหนะและเครื่ องกลทุน่ แรง
5. เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สำนักงำน
6. ทรัพย์สินระหว่ำงก่อสร้ ำง
รวมทังหมด
้

เนื ้อที่
โดยประมำณ

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

1,661.83
239.13
1,547.74
249.04
90.86
420.15
673.45
10,330.11
98,851.30

เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ
เป็ นเจ้ ำของ

มูลค่ำสุทธิ
ตำมบัญชี
(ล้ ำนบำท)

ภำระผูกพัน

1,011.84
610.47
569.65
103.00
59.56
178.40
219.98
951.76
684.14
4,388.80
4,765.85
12,987.07
596.11
40.20
3,385.05
26,163.08
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4.2 ทรัพย์ สนิ ที่ไม่ มีตวั ตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ
เครื่องหมายการค้ า
เครื่ องหมำยกำรค้ ำของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ที่จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ มีดงั ต่อไปนี ้

สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษัทย่อยในประเทศหนึง่ แห่งได้ รับบัตรส่งเสริ มกำรลงทุนจำนวน 3 ฉบับ จำกคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน โดยได้ รับ
สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติสง่ เสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิทธิประโยชน์ ที่ได้ รับรวมถึงกำรได้ รับยกเว้ นภำษี เงินได้ สำหรับกำไร
สำหรับปี ที่ได้ จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้ รับกำรส่งเสริ ม โดยมีกำหนด 8 ปี นับตังแต่
้ วนั ทีเ่ ริ่ มมีรำยได้ จำกกิจกำรที่ได้ รับกำรส่งเสริม ตำม
รำยละเอียด ดังนี ้
บัตรส่ งเสริม
เลขที่
1432(2)/2552

มาตราที่ได้ รับสิ ทธิประโยชน์

25 26 28 31(1) 31(2) 31(3)
31(4) 34 35(1) 35(2) และ 35(3)
1349(2)/2556
25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4)
34 35(1) 35(2) และ 35(3)
61-0170-1-00-1-0 25 26 28 31(1) 31(2) 31(3) 31(4)
และ 34

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริ ม

วันที่เริ่มมีรายได้ วันหมดอายุ

24 มิ.ย. 2552 - การผลิตไฟฟ้ า ไอน้ า และน้ าเพื่ออุตสาหกรรม

30 พ.ย. 2553

29 พ.ย. 2561

15 มี.ค. 2556 - การผลิตไฟฟ้ า ไอน้ า และน้ าเพื่ออุตสาหกรรม

21 ม.ค. 2557

20 ม.ค. 2565

12 ก.พ. 2561 - การผลิตไฟฟ้ า ไอน้ า และน้ าเพื่ออุตสาหกรรม

ยังไม่มีรายได้

นอกจำกนี ้ตำมบัตรส่งเสริ มเลขที่ 1432(2)/2552 และ 1349(2)/2556 บริ ษัทย่อยได้ สิทธิในกำรลดหย่อนภำษี เงินได้ ใน
อัตรำร้ อยละ 50 ของอัตรำปกติ มีกำหนดเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่กำรได้ รับยกเว้ นภำษี เงินได้ หมดอำยุ และตำมบัตรส่งเสริ มทุกฉบับ
บริ ษัทย่อยได้ รับสิทธิ์ยกเว้ นอำกรขำเข้ ำสำหรับเครื่ องจักรที่ได้ รับอนุมตั ิ และผู้ถือหุ้นจะได้ รับยกเว้ นภำษี เงินได้ สำหรับเงินปั นผลจำก
กิจกำรที่ได้ รับส่งเสริ มตลอดระยะเวลำที่ได้ รับยกเว้ นภำษี เงินได้
4.3 นโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 บริ ษัทมีกำรลงทุนในบริ ษัทย่อยทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมจำนวน 13 บริ ษัท และบริ ษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท
ได้ แก่
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บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นโดยตรง
1) บริ ษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
2) บริ ษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด
3) บริ ษัท น ้ำตำลนิวกว้ ำงสุ้นหลี จำกัด
4) บริ ษัท เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จำกัด
5) บริ ษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิ ้ง จำกัด
6) บริ ษัท โรงไฟฟ้ ำน ้ำตำลขอนแก่น จำกัด
7) บริ ษัท เคเอสแอล แมททีเรี ยล ซัพพลำยส์ จำกัด
8) บริ ษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิ ้ง จำกัด
9) บริ ษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด
10) บริษัท Koh Kong Sugar Industry จำกัด
11) บริษัท Wynn In Trading จำกัด
12) บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
บริ ษัทย่อยที่บริ ษัทถือหุ้นโดยอ้ อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd.
13) Koh Kong Plantation Co., Ltd.
บริ ษัทร่วม
1) บริ ษัท ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ ้ล จำกัด (มหำชน)
2) บริ ษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน)
โดยในจำนวนบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงทังหมด
้
บริษัทมีอำนำจควบคุมหรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
สำหรับนโยบำยกำรลงทุนและบริ หำรงำนของบริ ษัทในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมนัน้ บริ ษัทจะพิจำรณำลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริษัท
ร่ วมที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจน ้ำตำลทรำย ธุรกิจสำรให้ ควำมหวำน หรื อกิจกำรอื่นที่สำมำรถเอื ้อประโยชน์รวมถึงให้ ผลตอบแทนที่ดีกบั ธุรกิจของ
บริ ษัทได้ โดยคำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสมตำมแต่ละประเภทของธุรกิจนันๆ
้ รวมถึงพิจำรณำขนำดเงิน
ลงทุนที่เหมำะสม ส่วนกำรพิจำรณำสัดส่วนในกำรร่วมลงทุน บริ ษัทจะพิจำรณำในหลำยปั จจัย เช่น บริ ษัทจะคำนึงถึงควำมชำนำญของบริ ษัท
ในธุรกิจนันๆ
้ เป็ นสำคัญ หำกบริ ษัทไม่มีควำมชำนำญก็จะร่วมลงทุนในสัดส่วนน้ อย และให้ ผ้ รู ่ วมทุนที่มีควำมชำนำญลงทุนในอัตรำที่สงู กว่ ำ
เป็ นต้ น หำกบริ ษัทร่วมลงทุนในสัดส่วนที่มีนยั สำคัญ บริ ษัทจะเข้ ำมำมีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรงำนในรู ปแบบของกรรมกำรบริ ษัท หรื อ ผู้บริ หำร
ระดับสูงของบริ ษัท ทังนี
้ ้กำรเข้ ำลงทุนในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมใดๆ จะต้ องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท และกำรลงทุน
จะต้ องไม่มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในอนำคตกับบริ ษัท
ตัวชี ้วัดผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทที่ไม่ใช่กำรเงิน เช่น ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด ระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ ำ
บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย (น ้ำตำล) ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO9001:2000 ซึง่ บริ ษัทฯ จะต้ องมีกำร
ทำแบบสำรวจประเมินควำมพึงพอใจชองลูกค้ ำทังในและต่
้
ำงประเทศ โดยในแต่ละปี จะมีกำรส่งแบบประเมินให้ ลกู ค้ ำกรอกคะแนนควำมพึง
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พอใจ ซึง่ หัวข้ อหลักๆในกำรประเมินมี ด้ ำนคุณภำพสินค้ ำ กำรบริ กำรก่อนและหลังกำรขำย และด้ ำนอื่นๆ เพื่อทีจ่ ะได้ นำผลกำรประเมินและ
ข้ อเสนอแนะของลูกค้ ำมำปรับปรุงเพื่อให้ เป็ นที่พอใจกับลูกค้ ำ ซึง่ เป้ำหมำยที่บริ ษัทฯ ตังไว้
้ ต้องมีคำ่ เฉลีย่ ไม่ต่ำกว่ำ 94 คะแนน ของผลกำร
ประเมิน โดยผลกำรประเมิน ย้ อนหลัง 3 ปี ตำมรำยละเอียดด้ ำนล่ำง
ผลกำรประเมินเฉลีย่
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ

ปี 2559
96.51
95.21

ปี 2560
98.26
96.71

ปี 2561
96.46
95.78

ในเรื่ องของส่วนแบ่งกำรตลำด บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (น ้ำตำล)ได้ ทำกำรหีบอ้ อยและผลิตน ้ำตำล
โดยมีสว่ นแบ่งกำรตลำดตำมรำยละเอียดด้ ำนล่ำง
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปริ มำณน ้ำตำลที่ผลิตได้
774,046 เมตริกตัน
713,259 เมตริกตัน
1.182 ล้ ำนเมตริ กตัน
% MarketShare
8%
8%
8%
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5. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มขี อ้ พิพำททำงกฎหมำยใดๆ ทีม่ ผี ลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั และบริษทั
ย่อยทีม่ จี ำนวนรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของงบกำรเงินรวม
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6. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่น
6.1) ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
บริษทั
น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) ประกอบธุรกิจ ผูผ้ ลิต - จำหน่ำยน้ำตำลทรำยและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง โดย
มีทต่ี งั ้ สำนักงำนใหญ่ท่ี
503 อำคำร เค เอส แอล ทำวเวอร์ ชัน้ 9 ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เลขทะเบียนบริษทั บมจ.0107547000214
โทรศัพท์ (662)-642-6230

Home Page www.kslgroup.com
โทรสำร (662)-642-6228
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6.2) กระบวนการป้ องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้าตาลตลาดโลก
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีส่ ำมำรถผลิตน้ำตำลเกินกว่ำควำมต้องกำรบริโภคภำยในประเทศทำให้มปี ริมำณน้ำตำลเหลือส่วนหนึ่ง
สำหรับส่งออกไปขำยในต่ำงประเทศ โดยมีสดั ส่วนน้ำตำลสำหรับบริโภคภำยในประเทศ ต่อน้ำตำลส่งออก ในแต่ละปี ไม่เท่ำกัน ประมำณ
20:80 ถึง 40:60 ขึน้ อยู่กบั ปริมำณอ้อยเข้ำหีบในแต่ละปี ดังนัน้ จึงทำให้ประเทศไทยเป็ นผู้ส่งออกน้ ำตำลอันดับสองของโลก รองจำก
ประเทศบรำซิล ส่งผลให้รำยได้ของผู้ผลิตน้ ำตำลในประเทศไทยส่วนหนึ่งอิงกับรำคำน้ ำตำลตลำดโลก อีกส่วนหนึ่ งอิงกับรำคำน้ ำตำล
ภำยในประเทศทีก่ ำหนดตำยตัวโดยมีกำรปรับเปลีย่ นตำมนโยบำยของภำครัฐ
ในส่วนของรำคำน้ำตำลตลำดโลกนัน้ สืบเนื่องจำกนโยบำยปกป้องผลประโยชน์และคุม้ ครองเกษตรกรในต่ำงประเทศ นโยบำยที่
เกีย่ วกับควำมมังคงทำงด้
่
ำนอำหำร ทำให้ประเทศผูน้ ำเข้ำต่ำง ๆ ได้ออกมำตรกำรในกำรควบคุม กำรจำกัด กำรนำเข้ำภำยในประเทศ ซึง่
มำตรกำรเหล่ำนี้เป็ นนโยบำยของภำครัฐที่ส่งผลต่ออุปสงค์ ควำมต้องกำรน้ ำตำลในตลำดโลก ประกอบกับปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องกับสภำพ
ภูมอิ ำกำศที่ไม่แน่ นอน เช่นกำรเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง หรือหนำวจัด ในประเทศผูผ้ ลิตและประเทศผูบ้ ริโภค และจำนวนประเทศผูผ้ ลิตที่
สำมำรถส่งออกได้ทม่ี อี ยู่อย่ำงจำกัด จึงทำให้เหตุกำรณ์ใดก็ตำมทีส่ ่งผลต่อปริมำณน้ำตำลทีผ่ ลิตได้ ซึง่ เป็ นอุปทำนของตลำดโลก จะส่งผล
ต่อรำคำน้ ำตำลตลำดโลก รวมถึงในช่วง 2 – 3 ปี ท่ผี ่ำนมำ กำรเข้ำมำลงทุนเพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนัยสำคัญของกองทุนต่ำงประเทศ ส่งผลให้
รำคำน้ำตำลตลำดโลกมีควำมผันผวนสูง คืออยู่ในระดับทีส่ งู กว่ำหรือต่ำกว่ำปจั จัยพืน้ ฐำนมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในปี ทม่ี คี วำมต้องกำรบริ
โภคใกล้เคียงหรือมำกกว่ำปริมำณน้ ำตำลทีผ่ ลิตได้ ควำมผันผวนของรำคำน้ ำตำล จะเห็นได้จำกแผนภำพที่ 6.1 แส ดงรำคำน้ ำตำล
ตลำดโลกย้อนหลัง 10 ปี ทผ่ี ่ำนมำ
แผนภาพที ่ 6.1 ราคาน้ าตาลตลาดโลกในช่วง 10 ปี ทีผ่ า่ นมา
New York (NYBOT#11 – Raw Sugar)
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London (LD#5 – Refined Sugar)

สำหรับผู้ผลิตน้ ำตำลในประเทศไทย เนื่องจำกรำยได้ส่วนหนึ่งอิงกับรำคำน้ ำตำลส่งออก ที่มคี วำมผันผวนค่อนข้ำงสูง ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ได้ในกรณีทร่ี ำคำน้ ำตำลตลำดโลกตกต่ ำลงอย่ำงรวดเร็ว ดังนัน้ เพื่อเป็ นกำรป้องกันควำม
ผันผวนของรำคำน้ ำตำลตลำดโลก จึงได้เกิดกระบวนกำรป้องกันควำมเสีย่ งขึ้น โดยใช้กลไกและเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ทำงด้ำนรำคำน้ำตำล ในรูปของสัญญำซือ้ ขำยน้ำตำลล่วงหน้ำ (future contract) โดยอิงรำคำกับตลำดซือ้ ขำยน้ำตำลล่วงหน้ำที่ New York
(NYBOT#11 – Raw Sugar) และที่ London (LD#5 – Refined Sugar) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
กรณี ที่ 1 ธุรกรรมปกติ ทวไปในการซื
ั่
้อขายน้าตาลส่งออก (ไม่มีการป้ องกันความเสี่ยง)
ผูซ้ อ้ื และผูข้ ำยตกลงรำคำน้ำตำล โดยอิงกับรำคำตลำด เมื่อตกลงรำคำกันได้ แม้รำคำน้ำตำลตลำดโลกจะเปลีย่ นแปลงไป ก็ไม่
ส่งผลกระทบต่อรำคำทีต่ กลงกัน และรำคำทีบ่ นั ทึกบัญชี ผูข้ ำยจะบันทึกบัญชีตำมรำคำขำยทีเ่ ป็ นรำคำทีต่ กลงกันกับผูซ้ อ้ื ตัวอย่ำง เช่น
ในกรณีของตลำดน้ ำตำลล่วงหน้ำ ปรับขึ้น
วันที่ 1 รำคำตลำดน้ำตำลล่วงหน้ำ อยูท่ ่ี 600 USD / ton :
ผูซ้ อ้ื และผูข้ ำยตกลงซือ้ ขำยน้ำตำล ทีร่ ำคำตลำด 600 USD + premium 100 USD
วันที่ 2 รำคำตลำดน้ำตำลล่วงหน้ำ ปรับเพิม่ ขึน้ เป็ น 800 USD / ton :
ผูข้ ำยส่งมอบน้ำตำล ผูซ้ อ้ื ชำระรำคำที่ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD
กำรบันทึกบัญชีของบริษทั : บริษทั จะมีรำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลที่ 700 USD
หมำยเหตุ : Premium ของน้ำตำลจะขึน้ อยู่กบั ประเภทของน้ำตำลต่ำง ๆ สถำนทีส่ ง่ มอบใกล้ ไกล ระยะเวลำกำรส่งมอบ รูปแบบของกำร
ส่งมอบ เป็ นต้น
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ในกรณีของตลำดน้ ำตำลล่วงหน้ำ ปรับลง
วันที่ 1 รำคำตลำดน้ำตำลล่วงหน้ำ อยูท่ ่ี 600 USD / ton :
ผูซ้ อ้ื และผูข้ ำยตกลงซือ้ ขำยน้ำตำล ทีร่ ำคำตลำด 600 USD + premium 100 USD
วันที่ 2 รำคำตลำดน้ำตำลล่วงหน้ำ ปรับลงเป็ น 400 USD / ton :
ผูข้ ำยส่งมอบน้ำตำล ผูซ้ อ้ื ชำระรำคำที่ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD
กำรบันทึกบัญชีของบริษทั : บริษทั จะมีรำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลที่ 700 USD
จะเห็นได้ว่ำ รำคำน้ำตำลทีผ่ ขู้ ำยจะได้รบั ขึน้ อยู่กบั เวลำทีผ่ ซู้ อ้ื และผูข้ ำยตกลงซือ้ ขำยเป็ นสำคัญ จึงเกิดปญั หำว่ำ ในกรณีทร่ี ำคำน้ำตำล
ตลำดโลกอยู่ในระดับสูง ผูข้ ำยมีควำมสนใจทีจ่ ะขำย แต่ผซู้ อ้ื ไม่ตอ้ งกำรซือ้ เนื่องจำกรำคำแพงไป หรือในกรณีทร่ี ำคำน้ำตำลตลำดโลกอยู่
ในระดับต่ำ ผูซ้ อ้ื มีควำมต้องกำรซือ้ แต่ผขู้ ำยเห็นว่ำรำคำต่ำเกินไป ไม่ตอ้ งกำรขำย จึงทำให้ผซู้ อ้ื และผูข้ ำยตกลงรำคำกันไม่ได้ ดังนัน้
ด้วยวิธกี ำรดังกล่ำว จะได้ผลก็ต่อเมื่อ รำคำน้ำตำลตลำดโลกไม่ผนั ผวนมำกเกินไป แต่ถำ้ รำคำเกิดควำมผันผวนมำก กำรทำธุรกรรม
ดังกล่ำวจะทำให้ทงั ้ ผูข้ ำยและ / หรือ ผูซ้ อ้ื สูญเสียโอกำสในกำรซือ้ ขำยในรำคำทีแ่ ต่ละฝำ่ ยพอใจได้
กรณี ที่ 2 การนาเครือ่ งมือในการบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาน้าตาลมาใช้ ในรูปของสัญญาซื้อขายน้าตาลล่วงหน้ า
ในช่วงทีร่ ำคำน้ำตำลตลำดโลกมีควำมผันผวนสูง เพื่อไม่ให้สญ
ู เสียโอกำสในกำรขำยในระดับรำคำทีผ่ ผู้ ลิตน้ำตำลพอใจ ผูผ้ ลิต
จึงมีกำรนำเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสีย่ งทำงด้ำนรำคำน้ำตำลมำใช้ โดยเครื่องมือดังกล่ำวเรียกว่ำสัญญำซือ้ ขำยน้ำตำลล่วงหน้ำ ซึง่ อิง
กับรำคำน้ำตำลตลำดโลก เป็ นสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำที่ กำรปิ ดสัญญำไม่ใช่กำรส่งมอบน้ำตำล แต่เป็ นกำรชำระรำคำส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำ
น้ำตำลทีไ่ ด้ทำไว้ในวันทำสัญญำ กับรำคำน้ำตำลในวันทีป่ ิ ดสัญญำ ซึง่ ช่องทำงในกำรบริหำรควำมเสีย่ งดังกล่ำว อำจจะทำโดยตรงไปที่
ตลำดซือ้ ขำยน้ำตำลล่วงหน้ำ ผ่ำนโบรกเกอร์ หรือทำสัญญำกับสถำบันกำรเงิน ทีเ่ ป็ นคู่สญ
ั ญำได้ ตัวอย่ำงเช่น
ในกรณีของตลำดน้ ำตำลล่วงหน้ำ ปรับลง
วันที่ 1 รำคำตลำดน้ำตำลล่วงหน้ำ อยูท่ ่ี 600 USD/ton :
ผูข้ ำยพอใจในระดับรำคำนี้แต่ยงั ไม่มผี ซู้ อ้ื สนใจรำคำเนื่องจำกผูซ้ อ้ื คำดว่ำรำคำน่ำจะต่ำลงผูข้ ำยจึงได้ทำสัญญำขำยล่วงหน้ำกับ
ทำงสถำบันกำรเงิน โดยกำหนดรำคำขำยน้ำตำลล่วงหน้ำทีร่ ำคำ 600 USD
วันที่ 2 รำคำตลำดน้ำตำลล่วงหน้ำ ปรับลงเป็ น 400 USD/ton :
ผูซ้ อ้ื สนใจซือ้ ผูข้ ำยจึงได้ขำยน้ำตำลโดยตกลงทีร่ ำคำตลำด 400 USD + premium 100 USD = 500 USD ณช่วงเวลำเดียวกัน
ผูข้ ำยปิ ดสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำโดยทำกำรซือ้ สัญญำคืนทีร่ ำคำตลำดที่ 400 USD/ton (ขำยที่ 600 ซือ้ คืนที่ 400) จึงทำให้เกิดส่วนต่ำงกำไร
200 USD
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ำ ผูข้ ำยจะได้รำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลจริงที่ 500 USD + กำไรส่วนต่ำงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยน้ำตำล
ล่วงหน้ำ 200 USD = 700 USD ซึง่ เท่ำกับรำคำทีป่ ระกันไว้ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD
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กำรบันทึกบัญชีของบริษทั : บริษทั จะมีรำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลที่ 500 USD (ซึง่ จะต่ำกว่ำรำคำทีป่ ระกันไว้ท่ี 700 USD) แต่จะไปบันทึก
เป็ นกำไรจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำอีก 200 USD ในรูปของรำยได้อ่นื ๆ
ในกรณีของตลำดน้ ำตำลล่วงหน้ำ ปรับขึ้น
วันที่ 1 รำคำตลำดน้ำตำลล่วงหน้ำ อยูท่ ่ี 600 USD/ton :
ผูข้ ำยพอใจในระดับรำคำนี้แต่ยงั ไม่มผี ซู้ อ้ื สนใจรำคำเนื่องจำกผูซ้ อ้ื คำดว่ำรำคำน่ำจะต่ำลงผูข้ ำยจึงได้ทำสัญญำขำยล่วงหน้ ำกับ
ทำงสถำบันกำรเงิน โดยกำหนดรำคำขำยน้ำตำลล่วงหน้ำทีร่ ำคำ 600 USD
วันที่ 2 รำคำตลำดน้ำตำลล่วงหน้ำ ปรับขึน้ เป็ น 800 USD/ton :
ผูซ้ อ้ื มีควำมจำเป็ นต้องใช้น้ำตำลจึงจำเป็ นต้องซือ้ ทีร่ ำคำสูงผูข้ ำยจึงได้ขำยน้ำตำลโดยตกลงทีร่ ำคำตลำด800 USD + premium
100 USD = 900 USD ณช่วงเวลำเดียวกัน ผูข้ ำยปิ ดสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำโดยทำกำรซือ้ สัญญำคืนทีร่ ำคำตลำดที่ 800 USD/ton จึงทำ
ให้เกิดส่วนต่ำงขำดทุน 200 USD (ขำยที่ 600 ซือ้ คืนที่ 800)
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ำ ผูข้ ำยจะได้รำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลจริงที่ 900 USD + ขำดทุนส่วนต่ำงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยน้ำตำล
ล่วงหน้ำ -200 USD = 700 USD ซึง่ เท่ำกับรำคำทีป่ ระกันไว้ 600 USD + premium 100 USD = 700 USD
กำรบันทึกบัญชีของบริษทั : บริษทั จะมีรำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลที่ 900 USD (ซึง่ จะสูงว่ำรำคำทีป่ ระกันไว้ท่ี 700 USD) แต่จะไปบันทึก
เป็ นขำดทุนจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำอีก -200 USD
ดังนัน้ จะเห็นได้ว่ำ ในทุกกรณี บริษทั จะได้รบั รำยได้สุทธิท่ี 700 USD ทัง้ หมด (ถ้ำไม่นับรวมกับค่ำ commission ทีช่ ำระให้กบั
สถำบันกำรเงิน) โดยมีวธิ กี ำรบันทึกบัญชีต่ำงกัน คือ ถ้ำเป็ นกำรทำธุรกรรมปกติ (ไม่มกี ำรบริหำรควำมเสีย่ งเข้ำมำเกีย่ วข้อง) ทำงบริษทั
จะบันทึกบัญชีรำยได้จำกกำรขำยที่ 700 USD แต่มปี ญั หำคือในช่วงเวลำดังกล่ำว อำจจะไม่มผี ซู้ อ้ื ต้องกำรซือ้ หรือ ผูข้ ำยไม่ตอ้ งกำรขำย
ได้ ส่วนกำรนำเครื่องมือกำรป้องกันควำมเสีย่ งผ่ำนสัญญำซื้อขำยน้ ำตำลล่วงหน้ำเข้ำมำช่วย ถ้ำตลำดอยู่ในแนวโน้มขำลง ทำงบริษทั จะ
บันทึกบัญชีรำยได้จำกกำรขำยที่ 500 USD แต่ จะบันทึกกำไรจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำอีก200 USDแต่ ถ้ำตลำดอยู่ใน
แนวโน้มขำขึน้ ทำงบริษัทจะบันทึกบัญชีรำยได้จำกกำรขำยที่ 900 USDแต่จะบันทึกขำดทุนจำกกำรเข้ำทำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำอีก
200USD
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่ำ กำรเข้ำทำธุรกรรมสัญญำซือ้ ขำยน้ำตำลล่วงหน้ำ จะทำให้ (1) ผูซ้ อ้ื และผูข้ ำย สำมำรถซือ้ ขำยได้ในระดับรำคำ
ทีท่ งั ้ สองฝำ่ ยพอใจ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ระดับรำคำตรงกันระหว่ำงผูซ้ อ้ื และผูข้ ำย (2) รำยได้สทุ ธิรบั จะเท่ำกับรำคำทีไ่ ด้ประกันรำคำไว้
โดยถ้ำตลำดอยูใ่ นแนวโน้มขำลง รำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลจริงจะต่ำ แต่จะมีกำไรจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำมำชดเชย แต่ถำ้
ตลำดอยู่ในแนวโน้มขำขึน้ รำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลจริงจะสูงแต่มขี ำดทุนจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยมำหักออก
ประเด็นที่สาคัญ
1) กำรบันทึกบัญชีระหว่ำงรำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลจริงกับกำรบันทึกกำไรขำดทุนจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ มีโอกำสที่
จะบันทึกในช่วงเวลำทีต่ ่ำงกัน เช่น นโยบำยบัญชีในบำงบริษทั จะทำกำรบันทึกรำยได้จำกกำรขำยน้ำตำลจริง เมื่อมีกำรส่งมอบ
น้ำตำลให้กบั ลูกค้ำ แต่กำไรขำดทุนจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ จะบันทึกเมื่อมีกำรปิ ดสัญญำดังนัน้ จึงมีควำมเป็ นไปได้
ทีบ่ ริษทั จะรับรูก้ ำไรขำดทุนจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำก่อนจำกนัน้ ต่อมำจึงค่อยบันทึกรำยได้จำกกำรขำยส่งผลให้เกิด
กำรบันทึกไม่ตรงกัน คนละช่วงเวลำกัน ผลกระทบดังกล่ำวจะเกิดกับบริษทั ทีม่ รี ำยงำนผลกำรดำเนินงำนในรูปของไตรมำส
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2) กำรนำเอำเครื่องมือป้องกันควำมเสีย่ งควำมผันผวนจำกรำคำน้ำตำลมำใช้ผ่ำนสัญญำซือ้ ขำยน้ำตำลล่วงหน้ำ
สำมำรถใช้เพือ่
ประกันควำมเสีย่ งสำหรับน้ำตำลทีม่ อี ยู่รวมถึงน้ำตำลทีค่ ำดว่ำจะผลิตได้ในอนำคต ดังนัน้ ปริมำณกำรทำสัญญำจะขึน้ อยู่ก ับควำม
แม่นยำในกำรประมำณกำรว่ำควรจะมียอดผลิตน้ำตำลได้เท่ำใดอย่ำงไรก็ตำมปริมำณน้ำตำลทีจ่ ะผลิตได้จะขึน้ อยู่กบั ผลผลิตอ้อย
ั ยทำงด้ำนสภำพอำกำศเข้ำมำเกีย่ วข้องรวมถึงเกีย่ วข้องกับพืน้ ทีเ่ พำะปลูก และชำวไร่จำนวนมำกทำให้ในแต่ละ
เข้ำหีบทีซ่ ง่ึ มีปจจั
ปี มคี วำมคลำดเคลื่อนเรื่องประมำณกำรผลผลิตอ้อยค่อนข้ำงสูง
ในกรณีทม่ี กี ำรประมำณกำรผลผลิตน้ำตำลมำกเกินไปและได้มกี ำรทำสัญญำซือ้ ขำยน้ำตำลล่วงหน้ำไปตำมผลผลิตทีป่ ระมำณกำรแต่
ต่อมำในภำยหลัง ผลผลิตไม่เป็นไปตำมทีป่ ระมำณกำรไว้เกิดกำรทำสัญญำเกิน(Oversold) ผลกระทบคือ ถ้ำตลำดรำคำน้ำตำลอยู่ในขำ
ขึน้ จะทำให้เกิดผลขำดทุนจริงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยน้ำตำลล่วงหน้ำ เนื่องจำกไม่มกี ำรขำยน้ำตำลจริงทีอ่ ยูใ่ นรำคำระดับสูงเข้ำมำ
ทดแทน แต่ในทำงกลับกัน ในกรณีทต่ี ลำดรำคำน้ำตำลอยู่ในขำลง จะทำให้เกิดกำไรจริงจำกกำรเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยน้ำตำลล่วงหน้ำ
เช่นกัน
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1) หลักทรัพย์ของบริษทั
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน 2,205,121,824 บาท เป็ นทุนชาระแล้ว 2,205,116,309.50 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 4,410,243,648 หุน้ เป็ นหุน้ ทีเ่ รียกชาระแล้ว 4,410,232,619 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
7.2) หุ้นกู้
ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ และไม่มหี ลักประกัน

ชื่อย่อ

อำยุ

ครบกำหนด

มูลค่ำรวม (ล้ ำนบำท)

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

KSL215A

3 ปี

3-พ.ค.-64

1,350

KSL27DA

10 ปี

7-ธ.ค.-70

2,000

KSL28DA

10 ปี

3-พ.ค.-71

650

รวมหุ้นกู้ระยะยาว

10,500

7.3) ผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรกของบริษทั ทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนหุน้ มีดงั นี้
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ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ
บริษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จากัด
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์
นายจารูญ ชินธรรมมิตร์
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH

นายพิรยิ ์พล ชินธรรมมิตร์
รวม
ผูถ้ อื หุ้นอื่น ๆ
รวมทุนที่เรียกชำระแล้วทัง้ สิ้น

จำนวนหุ้น
1,452,000,000
131,573,797
115,355,499
105,138,031
99,799,954
99,683,643
98,632,448
96,475,726
94,634,336
92,647,024
2,385,940,458
2,024,292,161
4,410,232,619

สัดส่วน
(ร้อยละ)
32.923
2.983
2.616
2.384
2.263
2.260
2.236
2.188
2.146
2.101
54.100
45.900
100.000

หมายเหตุ
บริษทั เคเอสแอลชูการ์ โฮลดิง้ จากัด มีผถู้ อื หุน้ หลักคือกลุ่มครอบครัวชินธรรมมิตร์ ถือหุน้ ร้อยละ 33 อย่างไรก็ตาม สัดส่วน
การถือหุน้ ทีป่ รากฎนี้ มิได้แสดงว่าผูถ้ อื หุน้ ในกลุ่มตระกูลชินธรรมมิตร์จะมีการออกเสียงในเรื่องใดๆไปในทิศทางเดียวกัน บริษทั
เคเอสแอลชูการ์ โฮลดิง้ จากัด มีทุนจดทะเบียนจานวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญ 100 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10
บาท มีทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว 100 ล้านหุน้ คิดเป็ น 1,000 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ 10 รายแรกของบริ ษทั เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จากัด ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุน้ มีดงั นี้
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นางนารีรตั น์ ชินธรรมมิตร์

2

จานวนหุ้น

สัดส่วน (ร้อยละ)

12,105,268

12.11

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

7,847,944

7.85

3

นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์

7,764,650

7.76

4

นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

6,971,788

6.97

5

นายจารูญ ชินธรรมมิตร์

5,370,580

5.37

6

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

5,169,890

5.17

7

นายศรัณย์ ชินธรรมมิตร์

4,246,828

4.25

8

นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์

2,906,000

2.91

9

นายพิรยิ ์พล ชินธรรมมิตร์

2,906,000

2.91

10

นางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์

2,900,000

2.90

นางสาวเยาวลักษณ์ ชุตมิ าวรพันธ์

2,900,000

2.90

รวมหุ้นของผูถ้ อื หุ้น 10 อันดับแรก

61,088,948

61.09

ผูถ้ อื หุ้นรายอื่น

38,911,052

38.91

100,000,000

100.00

11

รวมทัง้ สิ้น

หมายเหตุ ผูถ้ อื หุน้ ลาดับที่ 10 คือนางเยาวนุช เดชวิทกั ษ์ และนางสาวเยาวลักษณ์ ชุตมิ าวรพันธ์ ถือหุน้ จานวนเท่ากัน
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7.4) นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและสารองตามกฎหมายแล้ว
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มเี หตุ จาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปนั ผลนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของ
บริษัทอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปนั ผลให้นาปจั จัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดาเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็ นต้น ซึง่ การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ และ/
หรือความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริษัท สาหรับการจ่ายเงิน ป นั ผลของบริษัท ย่ อยและบริษัท ร่ว มให้แก่บ ริษัท น้ าตาล
ขอนแก่น จากัด (มหาชน) บริษทั จะขึน้ อยู่กบั กระแสเงินสดและสภาพคล่องรวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงิน
ของแต่ละบริษทั โดยทีไ่ ม่ได้มกี ารกาหนดอัตราขัน้ ต่าแต่อย่างใด
7.5) ประวัติการจ่ายเงิ นปันผล
ประจำปี
เงิ นสด (บำทต่อหุ้น)
หุ้นปันผล (บำทต่อหุ้น)
อัตรำกำรจ่ำยเงิ นปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)

2556
0.35
35

2557
0.0811111111
0.10
37

2558
0.0555555556
0.05
51.90

2559
0.10
30.92

2560
0.05
11.19
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8. โครงสร้างการจัดการ
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8.1 คณะกรรมการบริษทั
ณ วันที่ 31ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั จานวน 21 คน ประกอบด้วย
1) นายมนู
เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2) นายจารูญ
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
3) นายพรศิลป์
แต้มศิรชิ ยั
กรรมการ
4) นายสุขมุ
โตการัณยเศรษฐ์
กรรมการ
5) นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
กรรมการ
6) นางอินทิรา
สุขะนินทร์
กรรมการ
7) นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
8) นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
9) นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
10) นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
11) นายชนะชัย
ชุตมิ าวรพันธ์
กรรมการ
12) นายชาตรี
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
13) นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
14) นายธัชพงษ์
ภากรศิรวิ งศ์
กรรมการ
15) นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ ์
กรรมการ
16) พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
บาเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ
17) นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
กรรมการอิสระ
18) นายการุณ
กิตติสถาพร
กรรมการอิสระ
19) นายวรภัทร
โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ
20) นางสาวนงลักษณ์
พินยั นิตศิ าสตร์
กรรมการอิสระ
21) นางอัญชลี
พิพฒ
ั นเสริญ
กรรมการอิสระ

…….….รับรองควำมถูกต้ อง

หน้ ำ 38

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

คณะกรรมการบริษทั ทัง้ 21 คน ไม่มคี ุณสมบัตติ อ้ งห้าม ดังนี้
1. ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
ประธานกรรมการบริษทั ฯมีบทบาทเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการและมีหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) กากับติดตามและดูแลให้มนใจได้
ั่
ว่าการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(2) ดูแลให้มนใจว่
ั ่ ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มจี ริยธรรมและการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี
(3) กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และมีมาตรการทีด่ ูแลให้
เรื่องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ า่ ยจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่ รรมการจะอภิปรายปญั หาสาคัญกัน
อย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ นการส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบการให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่
นาสูท่ ป่ี ระชุมรวมทัง้ ประเด็นการกากับดูแลกิจการ
(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการและฝา่ ยจัดการ
การประชุมของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครัง้ ต่อ
ปี โดยกาหนดวันประชุมไว้เป็ นการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละคนทราบโดยทาเป็ นตาราง
นัดประชุมประจาปี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ในแต่ละเดือน บริษทั ได้
จัด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริห าร ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ตั ด สิน ใจตามอ านาจหน้ า ที่ ท่ี ไ ด้ ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยทุกครัง้ ที่มกี ารประชุม คณะกรรมการบริษทั จะมีการนาเรื่องที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหาร กลับมาแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับ ควบคุม ดูแล
การปฏิบตั งิ านของฝา่ ยจัดการได้อย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทัง้ หมด 6 ครัง้ และมีการประชุมของกรรมการที่ไม่ ใช่
ผูบ้ ริหาร (ไม่มฝี ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ) เพิม่ อีก 1 ครัง้ เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผู้บริหารสามารถแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องการทางานและการบริหารงานได้อย่างอิสระ ในการประชุมคณะกรรมการทัง้ 6 ครัง้ ในปี 2561
กรรมการเข้าประชุมครบทุกคน 21 คน จานวน 3 ครัง้ เข้าประชุมจานวน 20 คน จานวน 1 ครัง้ เข้าประชุม
จานวน 17 คน จานวน 1 ครัง้ และเข้าประชุมจานวน 16 คน จานวน 1 ครัง้ โดยสรุปมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการครบร้อยละ 100 จานวน 13 คน เข้าร่วมประชุมร้อยละ 83 จานวน 6 คน และเข้าร่วมประชุมร้อยละ
67 จานวน 2 คน ทัง้ นี้ มีการจัดส่งวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆอย่างเพียงพอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่)
และเลขานุ การบริษทั ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ ใจว่าเรื่องที่สาคัญได้
นาเข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็ นอิสระทีจ่ ะเสนอเรื่องทีเ่ ป็ นประโยชน์เข้าสูว่ าระการประชุม
ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ า่ ยจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายปญั หาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ น นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมให้มกี ารใช้ดุลย
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พินิจตัดสิ นใจ กรรมการให้ความสนใจกับทุกวาระที่นาเข้าสู่ ที่ประชุม รวมถึงเรื่ องการกากับดูแลกิจการ นอกจากนี้ การ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการเชิญผูบ้ ริ หารระดับสู งในแต่ละฝ่ ายเข้าร่ วมประชุม เพื่อนาเสนอข้อมูล ปั ญหาและชี้แจง
รายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสิ นใจ ซึ่ งเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง ทั้งยังเป็ น
การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่ จาเป็ นเพิ่มเติมผ่านการสอบถามผูบ้ ริ หารระดับสูง อีกทั้งในบางประเด็นที่มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ
กรรมการบริ ษทั สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ผา่ นเลขานุการของบริ ษทั
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะประกอบด้วย วันเวลาเริม่ เวลาสิน้ สุดประชุม รายชื่อกรรมการที่
เข้าประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสาคัญของเรื่องทีเ่ สนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการ
และความเห็นของกรรมการทีไ่ ม่เห็นด้วย บริษทั ได้มกี ารจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษทั เป็ นรูปเล่ม
และในรูป แบบไฟล์P DF ซึ่งสามารถสืบค้นง่าย แต่ แก้ไขไม่ ได้ มีการบัน ทึกและเปิ ดเผยจานวนครัง้ การเข้าประชุ ม
คณะกรรมการ เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษทั จะจัดขึน้ ทุกไตรมาส แต่การประชุมคณะกรรมการบริหารซึง่
เกี่ยวเนื่องกับผลการดาเนินงานของบริษัทจะจัดขึ้นทุกเดือน จึงมีการรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
นาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ทราบด้วย
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ตารางเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ปี 2561

ลำดับ

รำยชื่อกรรมกำร

คณะกรรมกำร
บริ ษทั

คณะกรรมกำร
บริ หำร

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิ จ ำรณำค่ ำตอบแทน

(ประชุม 6 ครัง)้

(ประชุม 12 ครัง)้

(ประชุม 5 ครัง)้

(ประชุม 5 ครัง)้

จำนวนครัง้ ร้อยละ จำนวนครัง้ ร้อยละ จำนวนครัง้ ร้อยละ
1

นายมนู เลีย วไพโรจน์

6/6

100

2

นายจารูญ ชินธรรมมิตร์

6/6

100

12/12

3

นายพรศิลป์ แต้มศิรชิ ยั

5/6

83

4

นายสุขุม โตการัณยเศรษฐ์

4/6

5

นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล

6

จำนวนครัง้

ร้อยละ

คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ยง กำกับดูแลกิ จ กำร
(ประชุม 4 ครัง)้

(ประชุม 3 ครัง)้

ประชุมผูถ้ อื หุ้น
(ประชุม 1 ครัง)้

จำนวนครัง้ ร้อยละ จำนวนครัง้ ร้อยละ จำนวนครัง้ ร้อยละ
1/1

100

100

1/1

100

11/12

92

1/1

100

67

9/12

75

1/1

100

5/6

83

12/12

100

1/1

100

นางอินทิรา สุข ะนินทร์

6/6

100

12/12

100

1/1

100

7

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

6/6

100

12/12

100

1/1

100

8

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

5/6

83

11/12

92

1/1

100

5/5

100
4/4

100
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ลำดับ

รำยชื่อกรรมกำร

แบบ 56 - 1
คณะกรรมกำร
บริ ษทั

คณะกรรมกำร
บริ หำร

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิ จำรณำค่ ำตอบแทน

(ประชุม 6 ครัง)้

(ประชุม 12 ครัง)้

(ประชุม 5 ครัง)้

(ประชุม 5 ครัง)้

จำนวนครัง้ ร้อยละ จำนวนครัง้ ร้อยละ จำนวนครัง้ ร้อยละ

จำนวนครัง้

ร้อยละ

คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ยง กำกับดูแลกิ จกำร
(ประชุม 4 ครัง)้

(ประชุม 3 ครัง)้

ประชุมผูถ้ อื หุ้น
(ประชุม 1 ครัง)้

จำนวนครัง้ ร้อยละ จำนวนครัง้ ร้อยละ จำนวนครัง้ ร้อยละ

9

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

6/6

100

12/12

100

1/1

100

10

นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์

6/6

100

12/12

100

1/1

100

11

นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

6/6

100

10/12

83

1/1

100

12

นายชาตรี ชินธรรมมิตร์

6/6

100

1/1

100

13

นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์

5/6

83

1/1

100

14

นายธัชพงษ์ ภากรศิรวิ งศ์

6/6

100

11/12

92

1/1

100

15

นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ ์

6/6

100

10/12

83

1/1

100

16

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ

5/6

83

1/1

100

17

นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

4/6

67

18

นายการุณ กิตติสถาพร

5/6

83

3/3

5/5
5/5

100

100
5/5

100

3/3

100

100

4/4

100

1/1

100

4/4

100

1/1

100
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คณะกรรมกำร
บริ ษทั

คณะกรรมกำร
บริ หำร

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิ จำรณำค่ ำตอบแทน

(ประชุม 6 ครัง)้

(ประชุม 12 ครัง)้

(ประชุม 5 ครัง)้

(ประชุม 5 ครัง)้

จำนวนครัง้ ร้อยละ จำนวนครัง้ ร้อยละ จำนวนครัง้ ร้อยละ

19

นายวรภัทร โตธนะเกษม

6/6

100

4/5

80

20

นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิตศิ าสตร์

6/6

100

5/5

100

21

นางอัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ

6/6

100

5/5

100

จำนวนครัง้

ร้อยละ

คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ยง กำกับดูแลกิ จกำร
(ประชุม 4 ครัง)้

(ประชุม 3 ครัง)้

100

(ประชุม 1 ครัง)้

จำนวนครัง้ ร้อยละ จำนวนครัง้ ร้อยละ จำนวนครัง้ ร้อยละ

2/3
5/5

ประชุมผูถ้ อื หุ้น

4/4

67

100
3/3

100

1/1

100

1/1

100

1/1

100

หมายเหตุ
1. กรรมการอิสระ จานวน 7 คน ได้แก่ ลาดับที่ 1, 16 - 21
2. กรรมการตรวจสอบ 4 คน ได้แก่ ลาดับที่ 17, 19 - 21
3. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 คน ได้แก่ ลาดับที่ 7, 16, 18, 20
4. กรรมการบริหารความเสีย่ ง 4 คน ได้แก่ ลาดับที่ 8, 17, 18, 20
5. กรรมการกากับดูแลกิจการ 4 คน ได้แก่ ลาดับที่ 13, 16, 19, 21
6. ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
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8.2 ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ประกอบด้วย
1. นายจารูญ
2. นายพรศิลป์
3. นายสุขมุ
4. นายธวัทชัย
5. นางอินทิรา
6. นางสาวดวงดาว
7. นายชลัช
8. นายธีระ
9. นายธัชชัย

ชินธรรมมิตร์
แต้มศิรชิ ยั
โตการัณยเศรษฐ์
โรจนะโชติกุล
สุขะนินทร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
สงวนดีกุล
ศุภผลศิริ

10. นายพิรยิ พ์ ล
11. นายธนภัทร
12. นายโสมนัส
13. นางยานี

ชินธรรมมิตร์
ณ เชียงใหม่
โพธิสตั ย์
อนุศาสน์อมรกุล

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สานักนวัตกรรม
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายงานบริหารและสานักงาน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานกลุ่มการผลิตธุรกิจน้าตาล
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักเลขานุการบริษทั และกฎหมาย
เลขานุการบริษทั
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานจัดหาวัตถุดบิ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริหารและสานักงาน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(รักษาการ) รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ บุคคลลาดับที่ 1-5 คือ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯตามประกาศคณะกรรมการกลต.
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
1. เป็ นผู้ตดั สินใจในเรื่องที่สาคัญของบริษัท กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการ
กากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั
2. มีอานาจจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย บุคคลตามจานวนทีจ่ าเป็ นและเห็นสมควร ให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษทั เพื่อ
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ุกตาแหน่ง รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าทีแ่ ละผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่ หมาะสม และมีอานาจในการปลด
ออก ให้ออก ไล่ออก พนักงานตามความเหมาะสม
3. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชาระเงิน การทาสัญญาซื้อขาย การ
เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการค้า เป็ นต้น
4. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั
5. อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาด้านต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินงาน
6. ดาเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานทัวไปของบริ
่
ษทั
ทัง้ นี้ อานาจหน้าทีข่ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั ดังนัน้ การอนุมตั ริ ายการของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดงั กล่าว
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จะไม่รวมถึง การอนุมตั ริ ายการทีท่ าให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
ตารางสรุปวงเงิ นอนุมตั ิ ของรายการทีส่ าคัญ
สรุปวงเงินอนุมตั ริ ายการทีส่ าคัญตามคู่มอื อานาจ
ดาเนินการ
1. การอนุมตั วิ งเงินงบประมาณประจาปี
2. งบประมาณทีเ่ กีย่ วกับการสนับสนุนทางการเงิน

BOD

EXB

PSD

มากกว่า
500 ล้านบาท
มากกว่า
100 ล้านบาท

ไม่เกิน
500 ล้านบาท
มากกว่า
100 ล้านบาท

ไม่เกิน
100 ล้านบาท
ไม่เกิน
100 ล้านบาท

หมายเหตุ:
1. อานาจในการอนุมตั ดิ งั กล่าว อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษทั ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. BOD:คณะกรรมการบริษทั , EXB: คณะกรรมการบริหาร, PSD: ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
8.3 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ทาหน้าทีใ่ ห้คาแนะนาแก่กรรมการในการปฎิบตั ติ ามกฎหมาย
เกีย่ วกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่างๆของกรรมการ การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการทา
รายงาน ตลอดจนหน้าทีต่ ่างๆตามทีก่ ฎหมายกาหนด นอกจากนี้ บริษทั ได้สง่ เสริมให้เลขานุการบริษทั ได้รบั การอบรมและ
พัฒนาความรูเ้ พิม่ เติมด้านกฎหมาย หรือการปฎิบตั หิ น้าทีเ่ ลขานุการบริษทั
ปจั จุบนั เลขานุการบริษทั คือ นายธัชชัย ศุภผลศิริ ซึง่ จบการศึกษาและปฏิบตั งิ านทางด้านกฎหมายมาเป็ นเวลานาน
และผ่านการอบรมหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเลขานุการบริษทั และหลักสูตรอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว โดยเปิ ดเผย
ข้อมูลไว้ในรายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทีช่ ดั เจน และมีการเสนอขออนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ทุก
ปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทัง้ อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะจูงใจ
และรักษากรรมการทีม่ คี ุณภาพตามทีต่ อ้ งการ พร้อมกันนี้ยงั พิจารณาถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะสาหรับ
กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
1) ค่าตอบแทนประจา ซึง่ จะจ่ายให้กบั กรรมการเป็ นรายเดือน
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2) ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นค่าตอบแทนทีจ่ ่ายให้กบั กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมในแต่ละครัง้ โดยจ่ายให้
เฉพาะกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมเท่านัน้
3) โบนัสกรรมการเป็ นค่าตอบแทนพิเศษทีจ่ ่ายให้กบั กรรมการปี ละครัง้ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั ใน
แต่ละปี
บริษทั ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดย
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ ประกอบด้วย
ปี ละไม่เกิน
1. ค่าตอบแทน – ประธานกรรมการ

540,000

บาท

2. ค่าตอบแทน – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

540,000

บาท

8,550,000

บาท

3. ค่าตอบแทน – กรรมการ 21 คน

4. ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ค่าเบีย้ ประชุมประธานคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ ข้าประชุม ครัง้ ละไม่เกิน 7,200 บาทต่อคน
ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทีเ่ ข้าประชุม ครัง้ ละไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน
5. ค่าเบีย้ ประชุมประธานกรรมการบริหาร 1,200 บาทต่อครัง้ กรรมการบริหาร 1,000 บาทต่อครัง้
นอกจากนี้แล้ว ไม่มคี า่ ตอบแทนกรรมการในลักษณะอื่นอีก
หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนในบริษทั ย่อย
8.4.2 ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัทกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการผู้จดั การใหญ่ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ
และเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุต สาหกรรมเดียวกันและในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผลการ
ดาเนินงานและขนาดของธุรกิจ เพื่อทาให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาบริษทั ได้อย่างต่อเนื่อง
8.4.3 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารจะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีบ่ ริษทั กาหนด
โดยจะเชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของ
บริษทั และผลปฏิบตั งิ านของแต่ละคนทัง้ นี้ระดับของค่าตอบแทนผูบ้ ริหารอยูใ่ นระดับทีจ่ งู ใจและรักษาผูบ้ ริห ารทีม่ คี ุณภาพตามที่
บริษทั ต้องการ
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ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการในปี ทผ่ี ่านมา
ปี 2560
ลาดับที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตาแหน่ งใน
คณะกรรมการบริษทั

ค่าตอบแทน
กรรมการ
รายปี
โบนัส

ปี 2561

เบี้ย
รวม (บาท)
ประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการ
รายปี

โบนัส

เบี้ย
ประชุม

รวม (บาท)

1.

นายมนู เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ

360,000

129,000

-

489,000

360,000

120,000

-

480,000

2.

นายจารูญ ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร

300,000

107,500

14,400

421,900

300,000

100,000

14,400

414,400

3.

นายพรศิลป์ แต้มศิรชิ ยั

กรรมการบริหาร

300,000

107,500

12,000

419,500

300,000

100,000

11,000

411,000

4.

นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์

กรรมการบริหาร

300,000

107,500

12,000

419,500

300,000

100,000

10,000

410,000

5.

นายธวัทชัย โรจนะโชติกุล

กรรมการบริหาร

300,000

107,500

12,000

419,500

300,000

100,000

12,000

412,000

6.

นางอินทิรา สุขะนินทร์

กรรมการบริหาร

300,000

107,500

12,000

419,500

300,000

100,000

12,000

412,000

300,000

107,500

35,000

442,500

300,000

100,000

36,000

436,000

300,000
300,000

107,500
107,500

28,000
12,000

435,500
419,500

300,000
300,000

100,000
100,000

35,000
11,000

435,000
411,000

7.

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

8.

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

9.

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริหาร
/กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
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10.
ลาดับที่

นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์
รายชื่อคณะกรรมการ

11.

นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์

12.

แบบ 56 - 1
กรรมการบริหาร
ตาแหน่ งใน
คณะกรรมการบริษทั

300,000

107,500 12,000 419,500
ปี 2560
ค่าตอบแทน
เบีย้
กรรมการ
รวม (บาท)
ประชุม
รายปี
โบนัส

300,000

100,000

12,000
ปี 2561

ค่าตอบแทนกรรมการ

เบี้ย
ประชุม

รวม (บาท)

รายปี

โบนัส

412,000

กรรมการบริหาร

175,000

80,699

6,000

261,699

300,000

100,000

12,000

412,000

นายชาตรี ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

300,000

107,500

-

407,500

300,000

100,000

-

400,000

13.

นายสมชาติ ชินธรรมมิตร์

กรรกการ/ กรรมการกากับ
ดูแลกิจการ

300,000

107,500

24,000

431,500

300,000

100,000

-

400,000

14.

นายธัชพงษ์ ภากรศิรวิ งศ์

กรรมการบริหาร

300,000

107,500

12,000

419,500

300,000

100,000

11,000

411,000

15.

นายตระการ ชุณหโรจน์ฤทธิ ์

กรรมการบริหาร

300,000

107,500

12,000

419,500

300,000

100,000

9,000

409,000

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ

กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการกากับดูแลกิจการ

300,000

107,500

40,800

448,300

300,000

100,000

24,000

424,000

16.
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ลาดับที่

17.

รายชื่อคณะกรรมการ

นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

18.

นายการุณ กิตติสถาพร

19.

นายวรภัทร โตธนะเกษม

20.

นางสาวนงลักษณ์
พินยั นิตศิ าสตร์

21.

นางอัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ

แบบ 56 - 1

ตาแหน่ งใน
คณะกรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการกากับดูแลกิจการ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการกากับดูแล
กิจการ

รวม

ปี 2560
ค่าตอบแทนกรรมการ
เบี้ย
ประชุม
รายปี
โบนัส

รวม (บาท)

ปี 2561
ค่าตอบแทนกรรมการ
เบี้ย
ประชุม
รายปี
โบนัส

รวม (บาท)

360,000

129,500

60,000

549,000

360,000

120,000

60,000

540,000

300,000

107,500

67,200

474,700

300,000

100,000

52,800

452,800

300,000

107,500

75,600

483,100

300,000

100,000

24,000

424,000

300,000

107,500

48,000

455,500

300,000

100,000

75,800

475,800

26,666.67

27,390

-

54,056.67

300,000

100,000

30,000

430,000

6,420,000

2,140,000

452,000

9,012,000

6,021,666.67

2,193,589 495,000 8,710,255.67

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการในบริษทั ย่อย
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2. ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในปีทผ่ี า่ นมา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร รวมจานวน 13 คน (ตามรายชื่อคณะผูบ้ ริหารระดับสูง) มีค่าตอบแทน อันได้แก่ เงินเดือนและ
โบนัส รวมเป็ นเงิน 47.08 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่น
บริษทั ฯมีระเบียบกาหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผบู้ ริหารระดับสูงในลักษณะอื่น เช่น รถยนต์ประจา
ตาแหน่ง ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง ค่าใช้จ่ายบารุงรักษา และสวัสดิการอื่นๆ ในสถานะพนักงานบริษทั ฯ
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ข้อมูลเกีย่ วกับบุคลากรของบริษทั มีดงั นี้
งบรวม
จานวนพนักงานถัวเฉลีย่ (คน)
ช่วงฤดูการผลิต
ช่วงปกติ
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน (ล้านบาท)

2560

2561

งบเฉพาะกิจการ
2560
2561

6,609
5,160

6,480
4,774

2,375
1,943

2,534
1,894

1,550.80

1,650.34

569.76

578.91

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงานทีม่ นี ยั สาคัญอันมีผลกระทบทางด้านลบต่อบริษทั
การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
ในส่วนของกรรมการนัน้ นโยบายการกากับดูแลกิจการกาหนดว่าบริษทั ฯสนับสนุนให้กรรมการบริษทั ฯได้รบั การอบรม
และพัฒนาความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทีจ่ ดั โดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย เพื่อช่วยให้กรรมการบริษทั ฯสามารถทาหน้าทีแ่ ละกากับดูแล
กิจการของบริษทั ฯอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ส่งกรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับหลายสถาบัน อาทิเช่น หลักสูตร Chairman, หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) หลักสูตรพื้นฐานที่จาเป็ น สาหรับ คณะกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรต่ าง ๆ ที่เป็ น ความรู้ใหม่ ท่จี ดั ขึ้นโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่างๆ ในปี 2561 มีกรรมการเข้ารับการอบรมสัมมนาหลายหลักสูตร เช่น
นางสาวนงลัก ษณ์ พินั ย นิ ติศ าสตร์ กรรมการบริษั ท เข้า ร่ว มอบรม “Updated COSO Enterprise Risk Management:
Integrating with Strategy and Performance” จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริษทั เข้าร่วมอบรม “TMA Discovery Day 2018: Future Knowledge Hunter” จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย (TMA)
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การปฐมนิเทศกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการบริษทั ใหม่ทุกคนทีเ่ ข้ารับตาแหน่งในบริษทั เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจ และการดาเนินการด้านต่างๆของบริษทั ฯ โดยมีเลขานุการบริษทั เป็ นผูป้ ระสานงานต่างๆ เช่น ข้อมูลสาคัญ
เกีย่ วกับบริษทั ข้อบังคับที่ระบุขอบเขตอานาจและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขต่ างๆ นอกจากนี้ หากกรรมการบริษัทที่ได้รบั การแต่ งตัง้ ใหม่ ยังไม่ได้อบรมหลักสูต ร
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการบริษัท จะจัดให้กรรมการบริษัทที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ดงั กล่าวเข้าอบรมหลักสูตรที่
จาเป็ นในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ทัง้ นี้ ในปี 2561 บริษทั ยังไม่มกี รรมการบริษทั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
ในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้มกี ารจัดหลักสูตรฝึ กอบรมให้กบั ผู้บริหารและพนักงานทัง้ ภายในและ
ภายนอก เพื่อเพิม่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทางานให้ประสบความสาเร็จ และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุ้น
ให้เกิดการริเริม่ สิง่ ใหม่ๆและการพัฒนาการทางานร่วมกันแบบเป็ นทีม รวมถึงการจัดองค์ความรู้เพื่อถ่า ยทอดสู่ผู้บริหารและ
พนักงานรุ่นใหม่
ในปี 2561 ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯมีเป้าหมายทีจ่ ะใช้ระบบดิจติ ลั ในงานมากขึน้ แนวโน้มการพัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงาน จึง
โยงไปสูท่ กั ษะการทางานออนไลน์ และระบบงานใหม่ๆ
แผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริษั ท ตระหนั ก ว่ า องค์ก รจะเจริญ ก้า วหน้ า และพัฒ นาไปขึ้น อยู่ ก ับ การสร้า งบุ ค ลากรที่มีค วามรู้
ความสามารถ มีคุณธรรม เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของผูก้ ่อตัง้ จึงมอบนโยบายให้ฝ่ายบริหารให้ความสาคัญกับการบริหารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพ
บริษัทฯมีการคัดเลือกบุคคลที่จะรับผิดชอบในตาแหน่ งงานบริหารที่ สาคัญทุกระดับให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมเพื่อให้
มันใจว่
่ าได้ผบู้ ริหารที่มคี วามรูค้ วามสามารถเหมาะกับตาแหน่ งและทาให้การบริหารงานของบริษัทดาเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น
และมีผทู้ ส่ี ามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้ตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ศึกษาหาข้อมูลและติดต่อกับบริษัทและสถาบันที่มคี วามเป็ นมืออาชีพมาให้คาปรึกษาในการ
ดาเนินโครงการแผนการสืบทอดงานให้ดขี น้ึ ต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯมีการกาหนดแผนสืบทอดงาน ดังนี้
1. การกาหนดตาแหน่งงานทีส่ าคัญหรือตาแหน่งงานหลัก
2. การกาหนดศักยภาพหรือสมรรถนะของตาแหน่งงานหลัก
3. กระบวนการวิเคราะห์หาผูส้ บื ทอดตาแหน่ง
4. จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ให้ความสาคัญกับพนักงานขององค์กรมาโดยตลอด และมีการกาหนดนโยบายเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศกั ยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและมีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานในสายงานของตนโดยกาหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับทิศทาง
และกลยุทธ์ของบริษทั มีการจัดอบรมทัง้ ในบริษทั โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและฝึกอบรมพนักงานในเรื่องต่างๆทีเ่ กีย่ วกับการ
ทางานรวมทัง้ เรื่องจริยธรรม และให้พนักงานเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเพื่อเพิม่ พูนความรูก้ บั บริษทั อื่นๆภายนอกบริษทั ด้วย
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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นอกจากนี้ บริษทั มีการวางแผนการอบรม และสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม่าเสมอ พร้อมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารสือ่ สาร
เพื่อถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร
นอกจากนี้บริษทั มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดขี องพนักงานและบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานให้มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมในทีท่ างาน โดยมีการจัดอบรมเกีย่ วกับเรื่องความปลอดภัยและการ
ปฎิบตั ติ นในโรงงานอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ บริษัท ฯจะเปิ ด เผยข้อมูลด้านการพัฒ นาพนักงาน ความปลอดภัยและในรายงานการพัฒ นาอย่างยังยื
่ น โดย
ครอบคลุมอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน อัตราการหยุดงานจากอุบตั เิ หตุ อัตราการขาดงาน อัตรา
การเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ ไว้ในรายงานความยังยื
่ น
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9. การกากับดูแลกิ จการ
9.1)

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษัท ฯได้อนุ มตั ิให้ใช้นโยบายการกากับดูแลกิจการ ฉบับแรกของบริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 3 กุมภาพันธ์
2557 หลังจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมครัง้ ที่ 3/2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 มีมติเห็นชอบนโยบายการ
กากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 1) โดยให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิถุนายน 2558 ต่อมา สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงานก.ล.ต.) ได้ประกาศใช้หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียนปี
2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึง่ มีความแตกต่างจากหลักการเดิมทีบ่ ริษทั ฯใช้เป็ นฐานในการจัดทานโยบายการกากับดูแล
กิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 1) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการจึงเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการ
(ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 1) นี้ให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดที ่สี านักงาน ก.ล.ต. ประกาศใช้ และจัดทาร่างเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมครัง้ ที่ 7/2559-2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2560) ให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็ นต้นไป
หลักการสาคัญในหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 ทีบ่ ริษทั นามาเพิม่ เติมในนโยบายการ
กากับดูแลกิจการฉบับทบทวนครัง้ ที่ 2 (นโยบายฯ)และกฎบัตรคณะกรรมการ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั เห็นชอบแล้ว ได้แก่
1. หลักปฏิบตั ทิ พ่ี งึ ใช้ในการกาหนดความสาเร็จของการดาเนินกิจการ โดยได้นามาเพิม่ เติมในนโยบายฯหมวดที่ 5. ว่า
ด้วยบทบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯว่าคณะกรรมการควรคานึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคม และ
สิง่ แวดล้อมเป็ นสาคัญนอกเหนือจากผลกระทบทางการเงิน
2. หลักปฏิบตั ิ 3.2.3 ทีก่ าหนดบทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการทัง้ 5 ประการ โดยได้นามาเพิม่ เติมในนโยบายฯ
หมวดที่ 5. หัวข้อที่ 6. ประธานกรรมการบริษทั ฯและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน
3. หลักปฏิบตั ขิ อ้ 3.5.2 ทีแ่ นะนาว่ากรรมการแต่ละคนควรดารงตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษทั โดย
กาหนดเป็ นคุณสมบัตปิ ระการหนึ่ง ของกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการว่า กรรมการต้องมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบตั ิ
หน้าทีก่ รรมการบริษทั ฯได้ดี และการเป็ นกรรมการในบริษทั อื่นต้องไม่เป็ นอุ ปสรรคต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ กรรมการไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริษทั ในเวลาเดียวกัน”
4. หลักปฏิบตั ขิ อ้ 5.4 ทีเ่ กีย่ วกับการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้กาหนดเป็ นหน้าที่
ประการหนึ่งของคณะกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ข้อ 4.6 ว่า “ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายในทีม่ มี าตรฐานและตอบสนองต่อการทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั ในระยะยาว รวมถึงการป้องกันการ
รัวไหลของข้
่
อมูลสาคัญซึง่ อาจกระทาได้ดว้ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ........”
5. ทัง้ นี้ ในส่วนของหลักการและแนวปฏิบตั ขิ อ้ อื่นๆ นัน้ บริษทั ฯได้พจิ ารณาและนามาใช้ในรูปแบบอื่นๆตามสมควร
เช่น การเปิ ดเผยข้อมูล การลงมติของคณะกรรมการบริษทั การกาหนดวิธปี ฏิบตั ริ ะหว่างสายงานในบริษทั เป็ นต้น
นโยบายการกากับดูแลกิจการประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดที่ 1. สิทธิของผูถ้ อื หุน้ , หมวดที่ 2. การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื
หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน , หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย , หมวดที่ 4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส, หมวดที่ 5.
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, หมวดที่ 6. การต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และหมวดที่ 7. การให้ขอ้ มูลการกระทา
ผิดและการทุจริต
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นอกเหนือจากนโยบายการกากับดูแลกิจการแล้ว บริษทั ฯได้จดั ทาจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ (ฉบับ ทบทวนครัง้ ที่
1) พ.ศ. 2558 ซึง่ กาหนดให้มคี วามสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 1)พ.ศ. 2558 หมวดต่างๆ
และยังคงสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการ (ฉบับ ทบทวนครัง้ ที่ 2) พ.ศ. 2560 จรรยาบรรณฯนี้ใช้กบั บุคลากรของ
บริษทั ฯทุกกลุ่ม กล่าวคือ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกประเภทของบริษทั ฯและกลุ่มบริษทั ในปจั จุบนั บริษทั ฯได้เผยแพร่
นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจทัง้ ในเว็บไซต์ของบริษทั และเว็บไซต์ภายใน (Intranet)โดยใน
ส่วนทีเ่ ผยแพร่ต่อบุคลากร บริษทั ฯได้จดั ทาแนวปฏิบตั สิ าหรับจรรยาบรรณแต่ละข้อประกอบเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจง่ายขึน้
อันจะส่งผลเป็ นการส่งเสริมให้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณฯ ตลอดจนการจัดอบรมหรือกิจกรรมทีช่ กั นาให้บุคลากรได้รบั รูแ้ ละปฏิบตั ิ
ตามในช่วงเวลาทีส่ มควร
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีไ่ ด้
ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy ) (ฉบับทบทวนครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2560) แล้วและเห็นว่า
เห็นสมควรใช้บงั คับได้ต่อไปเนื่องจากเพิ่งปรับแก้ให้สอดคล้องกับ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี
2560 (CG Code) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามความเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ
ของบริษทั
การดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ มีสว่ นทีค่ รอบคลุมเรื่องเหล่านี้ คือ
9.1.1 หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถ้ อื หุน
้

1. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม และส่งคาถามทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี เป็ น
การล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน เพื่อการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในเดือนกุมภาพันธ์ของปี ถดั ไป โดยแจ้งให้
ผูถ้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขนั ้ ตอนทีช่ ดั เจนไว้ใน
เว็บไซด์ของบริษทั ฯ ที่ www.kslgroup.com ส่วนของ “ข้อมูลสาหรับนักลงทุน” ภายใต้หวั ข้อ “ห้องข่าว”
2. แจ้งวิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ และใช้บตั รลงคะแนนเสียง
3. น าเสนอค่ า ตอบแทน รวมทัง้ หลัก เกณฑ์ ก ารให้ค่ า ตอบแทนส าหรับ กรรมการแต่ ล ะต าแหน่ ง ที่ช ัด เจน ได้แ ก่
ค่าตอบแทนประจา เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนประจาปี ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ป็ นประจาทุกปี
4. บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการแบบรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผถู้ ือหุ้น
ลงคะแนนทีละคน
5. ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆของบริษทั ได้ทw่ี ww.kslgroup.comซึง่ จะมีขอ้ มูลทางการเงิน ข้อมูลทัวไป
่
ของบริษทั รวมถึงข้อมูลการประชุม ซึง่ จะอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ ส่ี นใจศึกษาสารสนเทศของบริษทั ได้ อีกทัง้ ยัง
สามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ผ่านทาง Email: ir@kslgroup.com และ secretary@kslgroup.com
6. บริษัทมีน โยบายที่จะอานวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิ ธิและออกเสียงอย่ างเต็ม ที่ เช่น มีวนั
กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาและมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจาปี และก่อนที่
จะมีวนั กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิรบั เงินปนั ผล เพื่อเป็ นการรักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเลือกทีจ่ ะถือหุน้ เพื่อรับเงินปนั ผล
หรือไม่ และบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญต่อการประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผถู้ ือหุ้น รวมถึงนักลงทุน
สถาบันเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้ บริษัทได้จดั การประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา
09.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรมเซ็นจูร่ี ปาร์ค กรุงเทพฯ ซึง่ ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ย่านราชปรารภ
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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ประตูน้ า จึงเป็ นสถานที่ท่ีสะดวกต่อการเดินทาง นอกจากนี้ บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการ
ประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุมและบริษทั จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ
สถานทีจ่ ดั การประชุมสาหรับผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษทั ฯ ได้นาเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode)
มาใช้กบั การประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ อื หุน้ การนับคะแนนและแสดงผลเพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทา
ได้รวมดเร็วถูกต้องแม่นยา
7. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 1/2561 บริษทั ฯได้กาหนดวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ ไว้เป็ น
เรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น วาระงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน วาระจัดสรรเงินกาไรเพื่อจ่ายปนั ผลและสารองตาม
กฎหมาย วาระการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ วาระ
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
8. ในทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 1/2561 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์สาหรับการประชุมและ
วิธกี ารออกเสียงลงมติให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ ในการประชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ บริษัทมีการบันทึกการถ่ายวิดที ศั น์ บันทึกภาพและเสียงการประชุม
ทัง้ นี้ บริษัทไม่มนี โยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มกี ารแจกเอกสารที่มขี ้อมูลสาคัญ
เพิม่ เติมอย่างกะทันหัน ไม่มีการเพิม่ วาระอื่นๆทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสาคัญใดๆโดยไม่ ได้
แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า ไม่จากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าสาย เป็ นต้น
9. รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 1/2561 มีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผถู้ อื
หุน้ สามารถตรวจสอบได้ มีการบันทึกเกีย่ วกับการแจ้งวิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน และบันทึกรายชื่อพร้อมตาแหน่งของ
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงบันทึกประเด็นคาถามคาตอบทีผ่ ถู้ อื หุน้ ซักถามหรือเสนอความคิดเห็น พร้อมทัง้ บันทึก
จานวนคะแนนเสียงทีไ่ ด้รบั ในแต่ละวาระ ซึง่ ทางบริษทั ได้เผยแพร่รายงานการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วัน
นับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้
9.1.2 หมวดที่ 2 : การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน
้ อย่างเท่าเทียมกัน

1. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึง 30
พฤศจิกายน โดยแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์ และ
ระบุขนั ้ ตอนทีช่ ดั เจนไว้ในเว็บไซด์ของบริษทั ฯ ที่ www.kslgroup.com ส่วนของ “ข้อมูลสาหรับนักลงทุน” ภายใต้หวั ข้อ “ห้องข่าว”
ซึง่ ภายหลังทีร่ บั เรื่อง ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณากลันกรองตามกระบวนการต่
่
อไปอย่างไรก็ตาม ทีผ่ ่านมาไม่มี
การเสนอชื่อแต่อย่างใด
2. บริษทั ฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึง่ เป็ นแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองใน
แต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถ
มอบอานาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทัง้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมฉบับ
สมบูรณ์ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้ศกึ ษาข้อมูลก่อน
วันประชุม ส่วนหนังสือเชิญประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริษทั ฯได้มอบให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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จากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั ฯ ดาเนินการจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน กรณีวาระปกติ
และจะจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน กรณีวาระพิเศษ
3. บริษทั ฯได้กาหนดนโยบายป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั โดยให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีร่ บั ทราบ
ข้อมูลภายในทีม่ นี ยั สาคัญทีอ่ าจส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของราคาซือ้ ขายหลักทรัพย์ งดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาหนึ่ง
เดือน ก่อนจะมีการประกาศผลการดาเนินงาน หรือ ข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน (หมวดที่ 2 – การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื
หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน) นอกจากนัน้ บริษทั ฯใช้มาตรการแจ้งเตือนกรรมการและผูบ้ ริหารล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการ
เปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาสว่าให้งดซือ้ ขายหลักทรัพย์บริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ใดถึงวันใดอย่างแจ้งชัด ผ่านเลขานุการฯบริษทั และ
รายงานให้ท่ี ประชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการบริษทั ทราบ ถึงการเปลีย่ นแปลงหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
(หากมี)เพื่อความโปร่งใส กับแจ้งข่าวจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีมกี ารกระทาผิด
เกีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อให้กรรมการและผูบ้ ริหารใช้ความระมัดระวังเกีย่ วกับการใช้หรืออาจถูกมองว่าใช้ขอ้ มูลภายใน
ของบริษทั ฯทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
4. บริษทั มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื
ในทางมิชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อ เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน)
5. บริษทั กาหนดข้อบังคับของบริษทั ว่า กรรมการบริษทั จะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ
หรือหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษทั จากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอื่นที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนทีจ่ ะมี
มติแต่งตัง้ และกรรมการต้องแจ้งให้บริษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้าหากมีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั
ทาขึน้ ในระหว่างรอบปี บญ
ั ชี หรือถือหุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในระหว่างรอบปี บญ
ั ชีในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ โดยบริษทั
ส่งเสริมให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ ผ่านวาระการประชุมของ
คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงใน วาระ
ดังกล่าว
6. ในปีทผ่ี ่านมา ไม่เคยเกิดกรณีทก่ี รรมการ/ผูบ้ ริหารของบริษทั มีการซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน และ
บริษทั ไม่มกี ารฝา่ ฝืนหรือไม่ปฎิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การทารายการระหว่างกัน

9.1.3 หมวดที่ 3 : บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทัง้ ผู้มสี ่วนได้เสีย
ภายใน ได้แก่ ผู้ถอื หุ้น พนักงาน และผู้มสี ่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัท
ตัง้ อยู่ ในอดีตทีผ่ ่านมา บริษทั ดาเนินนโยบายต่าง ๆ ในการสร้างจริยธรรมการดาเนินธุรกิจมาโดยตลอด เช่น
ผูถ้ อื หุน้
พนักงาน

บริษัทมีนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกันและกาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน
บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อพนักงานของบริษทั ทุกระดับชัน้ ไม่มกี ารแบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนา เพศ โดยพนักงานทุก
คนต่ า งมีสิท ธิเท่ า เทีย มกัน และได้ร ับ การปฏิบ ัติอ ย่ า งเสมอภาค นอกจากนี้ บ ริษั ท มีน โยบายให้พ นั ก งานได้ร ับ
ค่าตอบแทนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เช่น เงินเดือน โบนัสทีเ่ หมาะสมตามผลปฏิบตั ิ งานของพนักงาน และผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ อีกทัง้ บริษทั ยังมีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายใน
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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บริษทั รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสาหรับปฏิบตั งิ านและพัฒนาองค์กร
บริ ษั ท ใช้ ระบบกำรจั ด กำรคุ ณ ภำพในระดั บ สำกล เช่ น ISO 9001:2008, FSSC 22000, GMP, HACCP, HALAL,
KOSHER เป็ นต้ น เพื่อสร้ ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ ำ บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสาคัญด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์สนิ ค้า การส่งมอบทีต่ รงเวลา และบริการในระดับโลก ตลอดจนรักษาความลับของลูก ค้าโดยเคร่งครัด
โดยไม่นามาเปิ ดเผย หรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ ตลอดจนการจัดช่องทางการติดต่อสาหรับลูกค้า เพื่อแนะนาติชม
หรือแจ้งข้อร้องเรียน โดยเฉลีย่ แล้ว บริษทั ฯจะได้รบั ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะประมาณ 40-50 ครัง้ ต่อปี สาหรับ
การดาเนินการของโรงงานน้ าตาลทราย 5 แห่ง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการทาธุรกิจกับบริษัทฯ จะไม่มขี อ้ ขัดแย้งใดๆกับ
มาตรฐานทีล่ ูกค้ายึดถืออยู่ บริษทั ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกมาประเมินการดาเนินการและให้การรับรองในส่วนของ
มาตรฐานแรงงานตามมาตรฐานของลูกค้าด้วย
คู่คา้ ของบริษัทนัน้ นอกจากหมายถึงคู่สญ
ั ญาในการซือ้ ขายและการจ้างระหว่างกันแล้ว ยังรวมไปถึงผูร้ ่วมลงทุนกับ
บริษัทในบางกิจการด้วย บริษัทคานึงถึงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามสัญญาร่วมทุนมาโดยตลอด โดยยึดหลัก
สุจริต ความเท่าเทียมกัน และสิทธิทจ่ี ะได้รบั ผลประโยชน์จากเงินทีล่ งทุน
บริษทั มีนโยบายการกากับดูแลกิจการและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคู่คา้ ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยบทบาทของผูม้ สี ่วนได้เสียว่า
สนับสนุ นการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม ความเสมอภาคในการดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและยุติธรรม บริษัทกาหนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่มสี ทิ ธิ เข้าเสนอราคาและประกาศให้
ทราบโดยทัวกั
่ นซึ่งข้อมูลและเงื่อนไขการจัดซือ้ จัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่คา้ ที่มสี ทิ ธิเสนอราคาโดยวิธที ่เี ปิ ดเผย
และเท่าเทียมกัน รักษาข้อมูลการเสนอราคาทีไ่ ด้รบั จากคู่คา้ ไว้เป็ นความลับไม่เปิ ดเผยแก่ค่คู า้ ทีเ่ สนอราคารายอื่น ไม่
เรียกไม่รบั ผลประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ เพื่อแลกเปลีย่ นกับการได้ทาสัญญาจัดซือ้ จัดจ้างกับบริษทั และได้กาหนดไว้ใน
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกันสาหรับการทางานของผูร้ บั จ้างในสถานประกอบการต่างๆนัน้ บริษทั
จะจัดเตรียมสภาพการทางานที่ปลอดภัยแก่ผู้รบั จ้างและกาชับให้ผู้ร ั บจ้างปฏิบตั ิตามกฎความปลอดภัยของบริษัท
อย่างเคร่งครัดด้วย เมื่องานแล้วเสร็จ บริษทั มีขนั ้ ตอนการตรวจรับงานทีโ่ ปร่งใสและเป็ นธรรมและชาระค่าสินค้าหรือ
ค่าจ้างภายในเวลาทีเ่ หมาะสม บริษทั โดยฝ่ายจัดซือ้ ได้สอ่ื สารกับคู่คา้ (supplier) ด้วยช่องทางต่างๆ ในเรื่องทีส่ าคัญ
และจัดช่องทางร้องเรียนและแจ้งข้อมูลแก่บริษทั โดยแจ้งให้ค่คู า้ ทราบ นอกจากนัน้ ในปี 2561 บริษทั ได้ส่งหนังสือแจ้ง
คู่คา้ ถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ให้รบั ทราบ ทัง้ นี้ หน่ วยจัดซือ้
ส่วนกลางขอให้หวั หน้าแผนกพัสดุทุกโรงงานทีม่ กี ารจัดซือ้ ท้องถิน่ ส่งหนังสือรับทราบนโยบายการต่อต้านการคอรัปชัน่
ให้ผขู้ ายท้องถิน่ รับทราบด้วย
บริษัท มีน โยบายปฏิบ ัติต ามเงื่อ นไข สัญ ญา และข้อ ผู ก พัน ที่ต กลงที่มีก ับ เจ้า หนี้ ท ัง้ ในแก่ ก ารช าระหนี้ ต รงตาม
กาหนดเวลา การใช้บริการทางการเงินทีเ่ หมาะสมแก่ธุรกิจของบริษทั การให้และรักษาหลักประกัน
และเงื่อนไขอื่นๆ ทีก่ าหนด เช่น รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษทั ทีถ่ ูกต้องแก่เจ้าหนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
สินเชื่อ การรักษาอัตราส่วนหนี้สนิ และทุน เป็ นต้น ในการดาเนินงาน บริษัทได้สร้างความไว้วางใจให้กบั เจ้าหนี้ผ่าน
การบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และอานวยความสะดวกด้านข้อมูล ข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับบริษทั
ผ่านทางรายงานประจาปี และรายงาน 56-1 กับสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างเปิ ดเผยผ่านทางงบการเงินที่ได้
จัดทาและรับรองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่ และได้กาหนดวิธปี ฎิบตั ไิ ว้ในจรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจให้สอดคล้อง
กัน
บริษัทมีนโยบายสนับสนุ นการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็ นธรรม และได้กาหนดจรรยาบรรณในการดาเนิน
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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ธุรกิจว่าบุคลากรต้องไม่ดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยทาลายหรือกีดกันคู่แข่งทางการค้าด้ วยวิธที ไ่ี ม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือใช้วธิ กี ารใดๆให้ได้มาซึง่ ข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย ในทางปฏิบตั ิ คู่แข่งในอุตสาหกรรมจะเป็ นสมาชิกใน
สมาคมเดียวกันซึ่งได้ประชุมปรึกษาหารือและแบ่งปนั ข้อมูลกันอยู่เป็ นประจา จึงไม่ปรากฏว่ามีการปฏิบตั ิต่อคู่แข่ง
อย่างไม่เป็ นธรรม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) รวมทัง้ ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ให้ความรูแ้ ละฝึ กอบรมพนักงานด้าน
สิง่ แวดล้อมตลอดจนดาเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและคานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และให้
การสนับสนุ นและการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมสนับสนุ นกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการกุศลหรือการพัฒนาชุมชน เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ท่ดี กี บั ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ท่บี ริษัทประกอบกิจการให้
ความร่วมมือต่อภาครัฐและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ช่วยพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้การสนับสนุ นทางด้านการเงิน
และสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจและพัฒนาชุมชนให้ยงยื
ั ่ น บริษทั ฯ ได้ลงทุนในกองทุน
ESG เพื่อสังคม (ESG Investment Fund for Society) เป็ นปี ท่ี 3 ซึ่งก่อตัง้ ขึน้ ภายใต้แนวคิดของสถาบันไทยพัฒน์
ร่วมกับบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนทิสโก้ในการสร้างการลงทุนทีน่ าผลตอบแทนมาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะไม่เกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมุษยชน โดยบริษทั กาหนดไว้ใ นนโยบายการกากับดูแลกิจการ ว่า
บริษทั สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชน และดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของปฎิญญาและ
อนุสญ
ั ญาของสหประชาชาติ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆทีป่ ระเทศไทยเป็ นภาคี และจะไม่มสี ว่ นร่วมกับการ
กระทาใดๆทีข่ ดั ต่อหลักสิทธิมนุษยชน สถานประกอบการแต่ละแห่งของบริษทั ในกลุม่ ได้แสดงเจตนารมณ์ให้ปรากฏ
เด่นชัดว่าบริษทั ฯไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยประกาศให้ชมุ ชนทราบโดยทัวกั
่ นผ่านช่องทางต่างๆ
บริษัท มีน โยบายการก ากับ ดูแ ลกิจ การและแนวปฏิบ ัติเกี่ย วกับ สิ่งแวดล้อ มว่ า บริษัท ได้ส่ง เสริม ให้ผู้บ ริห ารและ
พนัก งานใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด บริษัทสนับ สนุ น การน าวัสดุก ลับ มาใช้ใหม่ บ ริษัท ให้
ความสาคัญอย่างยิง่ กับการใช้วตั ถุดบิ และของเหลือใช้ให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ โดยหมุนเวียนไปใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น
ั่
กากอ้อยทีไ่ ด้จากการหีบอ้อยจะเป็ นเชื้อเพลิงของหม้อต้มไอน้ าที่ใช้ทงั ้ ในการผลิตน้ าตาลทรายและการปนเทอร์
ไบน์
ผลิตกระแสไฟฟ้า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทเ่ี กิดขึน้ จากการเผาไหม้จะนามาใช้ในกระบวนการตกตะกอนของน้ าอ้อย
น้ าจากกระบวนการผลิตเอทานอลจะใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพที่สามารถนาไปใช้ในโรงงานได้อีก เป็ น ต้ นส่วนที่
โรงงานจะเน้นการรักษาคุณภาพของสิง่ แวดล้อม ไม่ปล่อยของเสียหรือมลภาวะสูช่ ุมชน บริษทั ได้มกี ารนาเครื่องดักจับ
ฝุ่นละอองทีท่ นั สมัยมาใช้ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัทพัฒนาระบบบาบัดน้ าเสียจากกระบวนการผลิตให้
สะอาดพอที่จะน ากลับ มาใช้ห รือ ปล่ อ ยกลับ สู่แ หล่ งน้ า ธรรมชาติได้แ ละได้สร้างระบบบ าบัด น้ าคอนเดนเสทจาก
กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ (โครงการต้นแบบ Submerged Aerated Fixed Film – SAF) ขึน้ ทีโ่ รงงานในอาเภอบ่อ
พลอย จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ บริษทั ได้ปฎิบตั ติ ามกฎหมายสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของบุคคลอื่นและใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดข้อกล่าวหาหรือเสีย่ งต่อข้อ
กล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ ่นื อนึ่ง เนื่องจากความเสีย่ งทางกฎหมายในเรื่องนี้เป็ นเรื่องทีต่ อ้ ง
ระมัดระวังเพราะความไม่คุ้นเคยกับประเด็นกฎหมายของบุ คลากร บริษัท ฯจึงได้กาหนดรายละเอีย ดเพิ่ม เติมใน
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯว่า บุคลากรต้องเคารพสิทธิทช่ี อบด้วยกฎหมายในทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
ของบุคคลอื่น โดยไม่ใช้งานสร้างสรรค์หรือทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รบั อนุญาต ในกรณีทม่ี ขี อ้ สงสัย
ว่าการกระทาใดของหน่วยงานใดจะเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของบุคคลอื่นหรือไม่ ควรปรึกษาฝา่ ยกฎหมาย
ั ญาไว้ครอบคลุ ม
ของบริษัท ฯก่อ น ทัง้ นี้ จรรยาบรรณในการดาเนิ น ธุรกิจ ได้ให้ค วามหมายของทรัพ ย์ส ิน ทางป ญ
เพียงพอว่า รวมถึงลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร เครื่องหมายการค้า ข้อมูลคู่คา้ ข้อมูลลูกค้า สูตรการผลิต ตลอดจนข้อมูลหรือสิง่
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อื่นๆ ทีถ่ อื เป็ นความลับทางการค้า ในทางปฏิบตั ิ ปรากฏว่ามีการปรึกษาหารือเรื่องนี้บ่อยครัง้ และสามารถป้องกันการ
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ ่นื โดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ได้หลายกรณี
บริษัท ปฏิบ ัติต ามกฎหมายที่ใช้ค วบคุม กิจการของบริษัท และกฎหมายอื่นที่เกี่ย วข้องทัง้ ที่ก ากับ ดูแลโดยองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และราชการส่วนกลาง ให้ความร่วมมือกับหน่ วยงานของรัฐในการพัฒ นาท้องถิ่น ตามความ
เหมาะสม กลุ่มบริษทั ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในพืน้ ทีเ่ พื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มบริษทั ได้ปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของทางราชการโดยไม่บกพร่อง เช่น การติดต่ อประสานกับเทศบาลตาบล สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สานักงานทรัพยากรน้ าบาดาล สานักงานทรัพยากรน้ า สานัก
ชลประทาน สานักงานสรรพากรพืน้ ที่ สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน สานักงานประกันสังคม สถาบันพัฒนา
ฝีมอื แรงงาน เป็ นต้น
กลุ่มบริษทั ให้ความสาคัญกับการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /หน่วยงานของรัฐทีข่ อความร่วมมือหรือขอรับ
การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั ได้ประกอบกิจการอย่างสม่าเสมอ เช่น เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล โรงพยาบาล สาธารณสุขอาเภอ/จังหวัด โรงเรียน สถานีตารวจภูธร เป็ นต้น โดยได้แสดงข้อมูลไว้ในหัวข้อ
“ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม” ในส่วนรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ น

นอกจากที่บริษัทให้ความสาคัญกับผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนัน้ บริษัทยังตระหนักถึงข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น หรือการแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ทีท่ าให้บริษทั สามารถพัฒนา หรือปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานของบริษทั โดยบริษทั
จัดช่องทางให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถติดต่อกับบริษทั ได้ ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ทไ่ี ม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องเกิดขึน้ และผูม้ สี ว่ นได้
เสียต้องการทีจ่ ะให้แก้ไขหรือขอความชัดเจน หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียต้องการทีจ่ ะให้ขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถทา
ได้โดยแจ้งต่อผูบ้ ริหารของบริษัท หรือหัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าส่วนงานทรัพยากรบุคคล หรือประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ทางโทรศัพท์หรือทาง e-mail ในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ไม่ได้รบั แจ้งเบาะแสการกระทาความผิดแต่อย่างใด
ทัง้ นี้ บริษทั ได้กาหนดรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการว่าด้วยการให้ขอ้ มูลการกระทาผิดและการทุจริตและ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
9.1.4 หมวดที่ 4 : การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทั ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญ ทีต่ อ้ งแจ้งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผูถ้ อื หุน้ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมด้วยความโปร่งใส โดยบริษทั ได้ดาเนินการ
1. เปิ ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจและผลการดาเนินงาน ภายในระยะเวลาที่
กาหนด โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีวา่ ถูกต้องตรงตามมาตรฐานการบัญชี ซึง่ เป็ น
ยอมรับโดยทัวไป
่
2. เปิ ดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ภายใน 3 เดือนและรายงานประจาปี (แบบ 56-2)
ภายใน4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชี ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของบริษทั www.kslgroup.com
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลขอย่างทัวถึ
่ ง นอกจากนี้ในเว็บไซต์ของบริษทั ยังมีการนาเสนอข่าวต่าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับบริษทั และอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสินใจ
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3. ในรอบปีทผ่ี ่านมา บริษทั มิได้ถูกสานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดาเนินการเนื่องมาจากการเปิ ดเผยข้อมูล
ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านการสอบถามความคิดเห็น
จากบุคคลภายนอก
4. บริษทั เปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ ข้อมูลจานวนครัง้ ที่
กรรมการบริษทั แต่ละคนเข้าร่วมการประชุม นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร นโยบายการกากับดูแลโดยสรุป
นโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมและสังคม และการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนด จรรยาบรรณธุรกิจโดยสรุป ประวัตกิ ารอบรม
กรรมการ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) แล้ว
5. จัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผูส้ อบบัญชี
ในรายงานประจาปี ซึง่ มีเนื้อหารับรองการปฏิบตั ติ ามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินทีม่ ขี อ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน
ตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่
6. เปิ ดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษทั เกีย่ วกรรมการและผูบ้ ริหาร ประกอบไปด้วย ชื่อ ตาแหน่ ง การศึกษา การถือหุน้
ในบริษัทฯประสบการณ์ทางาน และภาพถ่าย รวมถึงข้อมูลองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ วิสยั ทัศน์ /
ภารกิจ ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ นโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนด จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อมูลนัก
ลงทุน นโยบายเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมและสังคม รายงานประจาปี งบการเงิน และข่าวสารที่บริษัทเผยแพร่ โดยมีทงั ้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. คณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง ต้องรายงานการมีส่วนได้
เสียของตนเองและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และกาหนดให้มีการทบทวนรายงาน ฯ ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ/หรือทุกครัง้ ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่ง
รายงานถึงฝา่ ยเลขานุการบริษทั ภายใน 7 วันทาการ
8. บริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผลู้ งทุนเพื่อให้ผลู้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน และโปร่งใส บริษทั ได้จดั ตัง้ หน่ วยงานเฉพาะขึน้ เพื่อทาหน้าทีใ่ นการติดต่อสื่อสารและให้ขอ้ มูลกับผูถ้ อื หุน้ นัก
ลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ โดยสามารถติดต่อได้ท่ี email: ir@kslgroup.com หรือติดต่อที่
1.

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

2.

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

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

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของบริษทั ได้ดขี น้ึ และสามารถนาไปถ่ายทอดต่อนักลงทุนทีส่ นใจได้
บริษทั จึงจัดทา
แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจาปี โดยมีการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทุกไตรมาส ณ ห้องประชุมของบริษทั ฯ
สาหรับนักลงทุนต่างประเทศ บริษทั ประสานงานร่วมกับบริษทั หลักทรัพย์และบริษทั วิเคราะห์หลักทรัพย์ในการจัดทา
แผน เพื่อร่วมเดินทางในการนาเสนอผลการดาเนินงานของบริษทั และความก้าวหน้าของโครงการของบริษทั โดยในปี ทผ่ี า่ นมา
บริษทั เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงผลการดาเนินงานและความก้าวหน้าทีป่ ระเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ร่วมกับบริษทั หลักทรัพย์ ยิง่ ไป
กว่านัน้ บริษทั เปิ ดโอกาสให้นกั ลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ สามารถเข้าพบเพื่อขอข้อมูลรายละเอียดและเยีย่ มชมกิจการ
ของบริษทั ซึง่ สามารถทาตารางนัดหมายล่วงหน้า ผ่านทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์
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ทัง้ นี้ ในปี 2561 ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีกจิ กรรมในการนาเสนอข้อมูลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
กิ จกรรมปี 2561
1.การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

จานวนครังต่
้ อปี
จานวน 4 ครัง้

2.การเข้าเยีย่ มชมกิจการของบริษทั + Company visit ทีส่ านักงาน จานวน 2 ครัง้
ใหญ่
3.การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ

จานวน 4 ครัง้

4.การให้ขอ้ มูล และตอบซักถามของนักลงทุนสัมพันธ์ทาง E-mail

จานวน 30 ครัง้

5. Roadshow ทีป่ ระเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย

จานวน 1 ครัง้

9.1.5 หมวดที่ 5 : บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษท
ั ฯ

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในเรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุ้น
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวน 21 คน โดยเป็ นกรรมการอิสระจานวน 7 คนที่
ปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อ่นื ใด อันอาจมีอทิ ธิพลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็ นอิสระ หนึ่งในกรรมการ
อิสระเป็ นประธานกรรมการบริษัท ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทฯได้กาหนดนโยบาย
ความหลากหลายของกรรมการทีต่ ้องสรรหาสาหรับผูท้ จ่ี ะมาทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการโดยพิจารณาจากทักษะทีจ่ าเป็ นทีย่ งั ขาดอยู่
ในคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ วิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จากัดเพศทีจ่ ะมาทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการแต่อย่าง
ใด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้มแข็งยิง่ ขึน้ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ รายละเอียดของประวัติ
คุณวุฒ ิ ประสบการณ์ การถือหุน้ แสดงในหัวข้อรายละอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
และมีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นกรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อยหนึ่งคนทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษทั ฯ
กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละสามปี และสามารถได้รบั เลือกเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้ บริษัทฯไม่มขี อ้
ห้ามการแต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่
กรรมการอิสระมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมดและมีจานวนอย่างน้อยสามคน มีวาระการ
ดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินสามวาระหรือไม่เกินเก้าปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษทั ฯเห็นควร
ให้กรรมการอิสระรายใดที่ดารงตาแหน่ งติดต่อกันมาครบสามวาระหรือเก้าปี ดารงตาแหน่ งต่อไป ก็ให้คณะกรรมการบริษทั ฯขยาย
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดว่าเพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ฯได้ดี
และการเป็ นกรรมการในบริษ ัท อื่น ต้อ งไม่เ ป็ น อุป สรรคต่ อ การปฏิบ ตั ิห น้ า ที่ก รรมการของบริษ ั ท ฯ กรรมการไม่ค วรดารง
ตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทในเวลาเดียวกัน ปจั จุบนั นี้ ไม่มีกรรมการที่รายงานว่าเป็ นกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ในเวลาเดียวกัน
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ตารางแสดงประเภทของกรรมการ
ลาดับที่
รายชื่อ – สกุล

ตัวแทนผู้
ถือหุ้น

ประเภทของกรรมการ
กรรมการที่ไม่ กรรมการ กรรมการที่เป็ น
เป็ นผูบ้ ริหาร
อิ สระ
ผูบ้ ริหาร

1

นายมนู

เลียวไพโรจน์

2

นายจารูญ

ชินธรรมมิตร์

/

/

3

นายพรศิลป์

/

/

4.

นายสุขมุ

แต้มศิรชิ ยั
โตการัณย
เศรษฐ์

/

/

5.

นายธวัทชัย

โรจนะโชติกุล

/

/

6.

นางอินทิรา
นางสาว
ดวงดาว
นายชลัช

สุขะนินทร์

/

/

ชินธรรมมิตร์

/

/

ชินธรรมมิตร์

/

/

นายสมชาย
นางสาว
ดวงแข
นายชนะชัย

ชินธรรมมิตร์

/

/

ชินธรรมมิตร์

/

/

ชุตมิ าวรพันธ์

/

/

นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

/

/

13

นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

/

/

14

นายธัชพงษ์

/

15

นายตระการ

ภากรศิรวิ งศ์
ชุณหโรจน์
ฤทธิ ์

7
8
9
10
11
12

/

/

/

/
/

บาเพ็ญบุญ
ลีละเกษมฤกษ์

/

/

17

พล.ต.อ.
บุญเพ็ญ
นายสิทธิ

/

/

18

นายการุณ

กิตติสถาพร

/

/

19

นายวรภัทร
นางสาวนง
ลักษณ์
นางอัญชลี

โตธนะเกษม
พินยั
นิตศิ าสตร์
พิพฒ
ั นเสริญ

/

/

/

/

/

/

11

7

16

20
21

รวม

14

10
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หน้าทีข่ องคณะกรรมการ ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการเป็ นไปตามหลักการทีก่ าหนดไว้ในนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ หมวดที่ 5 กล่าวคือภารกิจการกากับดูแลให้บริษทั ฯมีการบริหารจัดการทีด่ แี ละสร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น
อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯจึงไม่ได้กา้ วล่วงการดาเนินกิจการตามปกติของฝา่ ยจัดการ แม้กฎบัตรคณะกรรมการจะ
ระบุอานาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเห็นชอบหรืออนุมตั เิ รื่องต่างๆไว้ แต่อานาจดังกล่าวก็มขี อบเขตตามทีค่ ่มู อื อานาจดาเนินการของ
บริษทั ฯระบุไว้ในแต่ละกรณี ทัง้ นี้ คณะกรรมการเป็ นผูอ้ นุมตั คิ มู่ อื อานาจดาเนินการนี้ นอกจากนัน้ นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ยังได้กาหนดสถานะและอานาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการบริษทั กับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไว้แตกต่างกันชัดเจน อีกทัง้ ประธาน
กรรมการบริษทั ฯต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดว้ ย
2. ตามข้อบังคับของบริษทั ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่งในสามออกจากตาแหน่ง ถ้า
จานวนกรรมการแบ่งเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับหนึ่งในสาม ดังนัน้ กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ง 3
ปี ในกรณีทค่ี ณะกรรมการทัง้ ชุดครบวาระ หากยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทาหน้าที่
ต่อจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน
3. คณะกรรมการบริษัท จัด ให้มีค ณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ โดย
กาหนดคุณสมบัติ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบและระยะเวลาดารงตาแหน่งไว้ในกฎบัตรหรือประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่
ละชุด
4. เพื่อความโปร่งใสและเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพื่อให้การทาหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็น
อิสระอย่างแท้จริง ประธานคณะกรรมการ จะไม่เป็ นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้ นี้ คณะกรรมการชุดย่อยมี
วาระ 3 ปี ในกรณีทค่ี ณะกรรมการครบวาระ หากยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่ ให้คณะกรรมการชุดเดิมยังคงทา
หน้าทีต่ ่อจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาแทน และในกรณีทก่ี รรมการหมดวาระในคณะกรรมการบริษทั และ
ไม่ได้รบั การคัดเลือกให้เข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั อีก จะทาให้วาระของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยหมดวาระลง
ตาม ทัง้ นี้ หากมีกรรมการเพิม่ ใหม่ระหว่างปี ในกรรมการชุดย่อย ให้กรรมการนัน้ มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระของ
คณะกรรมการชุดย่อยเดิม
5. คณะกรรมการกาหนดนโยบายการดารงตาแหน่งกรรมการทีบ่ ริษทั อื่นของกรรมการ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั
ทีว่ ่า กรรมการบริษทั จะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วน
จากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ จะแจ้งให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่ งตัง้ โดยนโยบายดังกล่าว ทาง
คณะกรรมการได้กาหนดให้ใช้กบั ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ด้วย
6. กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารมีจานวน 10 คน ดารงตาแหน่งพนักงานบริหารระดับสูงในบริษทั ฯตัง้ แต่ตาแหน่ งกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ จนถึงผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ปจั จุบนั ไม่มีกรรมการที่เป็ นผู้บริหารรายงานว่าเป็ นกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนที่อยู่น อกกลุ่ มบริษัท มากกว่าสองบริษัท ขึ้น ไป บริษัท ฯมีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ การท างานที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ (ปจั จุบนั คือนายสมชาติ ชินธรรมมิตร์)
7. บริษทั ได้กาหนด วิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษทั โดยทบทวนวิสยั ทัศน์
และพันธกิจทุกปี ก่อนทีจ่ ะเริม่ จัดทากลยุทธ์และแผนดาเนินงาน ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็ นไปตามแผน
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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ธุรกิจและงบประมาณทีก่ าหนดไว้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสีย่ งที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทได้มกี ารกาหนดแผนกลยุทธ์ระยะสัน้ และระยะยาวในการพัฒนาโครงการและมีการ
ลงทุ น อย่างต่ อเนื่ อง พร้อ มกับการส่ งเสริมและพัฒ นาสังคมโดยเป็ นผู้ป ระกอบการที่มีจรรยาบรรณ ตามวิสยั ทัศน์ ท่ีวางไว้
คณะกรรมการจะได้รบั ทราบและติดตามผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ในแต่ละไตรมาสเมื่อฝา่ ยจัดการนาเสนอผลการดาเนินงาน
รายไตรมาสและรายงานการเงิน
8. คณะกรรมการบริษทั มีการจัดทาคู่มอื นโยบายการกากับดูแลกิจการ และคู่มอื จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ โดย
ตระหนักถึงความรับผิดชอบทีพ่ งึ มีต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
บริหารองค์กร ดาเนินการใดๆด้วยความเป็ นธรรมและคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และยึดมันในหลั
่
กการดาเนินธุรกิจ
ด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีการกาหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดาเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการ
ดาเนินงานและการกากับดูแลเรื่องการบริหารความเสีย่ งอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
9. คณะกรรมการบริษัทมีการจัดทาคู่มอื นโยบายการให้ขอ้ มูลการกระทาผิดและการทุจริต เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการสอบสวนการกระทาผิดและทุจริต การให้ขอ้ มูลการกระทาผิดและทุจริต การลงโทษผู้กระทาผิด การคุ้มครองผูใ้ ห้
ข้อมูล
10. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทานโยบายการบริห ารความเสีย่ ง โดย
คณะกรรมการเป็ นผูอ้ นุมตั ิ นโยบายการบริหารความเสีย่ งฉบับปจั จุบนั ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 และจัดให้มี
ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสีย่ งทัง้ ความเสีย่ งหลัก (Key Risk) และความเสีย่ งอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯได้เปิ ดเผยใน
รายงานประจาปี
11. หน้าทีป่ ระการหนึ่งของคณะกรรมการตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ฯ คือดูแลและปฏิบตั ไิ ม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการ ผูถ้ อื หุ้น ผูม้ สี ่วนได้เสียกับบริษทั ฯ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผ่านการกลันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
่
ในหัวข้อทีเ่ ป็ นรายการระหว่างกัน ตาม
ข้อกาหนด และวิธกี ารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั
จะเป็ นไปตามขนาดของรายการตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ ผูม้ สี ว่ นได้เสียในรายการทีจ่ ะทา จะไม่มสี ่วนร่วมใน
การตัดสินใจ นอกจากนี้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 ทัง้ นี้ หน้ าที่และการปฏิบตั ิ
ดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และแนวปฏิบตั ติ ามนโยบายฯ
ทีก่ าหนดไว้
12. การบริหารงานและระบบการควบคุม ภายในที่ดีมีประสิทธิผ ล เพื่อให้การดาเนิน งานของบริษัทเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ มีขอ้ มูลที่สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ มีการปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง รวมทัง้ การใช้
ทรัพยากรของบริษัทเป็ นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการดูแลป้องกันระวังรักษาทรัพย์สนิ ของบริษัท โดย
บริษัทมีหน่ วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทาหน้าทีว่ เิ คราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผลให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุ น
การดาเนินกิจการต่างๆ ของบริษทั และมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่ สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล หน่ วยงานดังกล่าวมีความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ น้ึ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบปี ละ1 ครัง้ และ
คณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจาปี
13. การบริหารความเสีย่ ง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งในการจัดให้มรี ะบบการบริหาร
ั บนั อยู่ระหว่างการวางระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยจะมีการทบทวนความเพียงพอ
ความเสีย่ งครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยปจจุ
ของระบบและประสิทธิผลของการจัดการอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ รวมถึงการจัดให้มสี ญ
ั ญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ
…….….รับรองควำมถูกต้ อง

หน้ ำ 64

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

14. องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษทั กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุม
คณะกรรมการให้ถอื เสียงข้างมาก นอกจากนัน้ กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดเพิม่ เติมไว้ดว้ ยว่าในการลงมติในวาระที่
สาคัญ ควรมีกรรมการอยูใ่ นทีป่ ระชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด
15. คณะกรรมการบริษัทฯกาหนดให้มกี ารจัดทาแบบประเมินตนเองซึง่ นาแบบของตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้กบั บริษทั
ได้แก่ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้ คณะ (2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการกากับ
ั
ดูแลกิจการ (3) แบบประเมินตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคล เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันทบทวนการทางาน แก้ไขปญหาและ
อุปสรรค รวมถึงพิจารณาผลงานเพื่อประเมินผลการปฏิบตั งิ านในปี ทผ่ี ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการ
ทางานของคณะกรรมการบริษทั ในปี ต่อๆไป นาไปสูก่ ารพัฒนาตามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
การประเมิ นผลการปฎิ บตั ิ งานของกรรมการ
บริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฎิบตั งิ านและทบทวนผลการปฎิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อยปี ละ 1 ครัง้ โดยแบ่งการประเมินเป็ น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฎิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ (As a Whole)
และการประเมินผลการปฎิบตั งิ านของตนเอง (Self-Assessment) โดยคณะกรรมการบริษทั จะวิเคราะห์ผลการประเมิน เพือ่
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานต่อไป
สานักเลขานุ การบริษัทและกฎหมายได้จดั ส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมิ นผลการปฎิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ต นด ารงต าแหน่ ง จากนั น้ จะสรุ ป ผลและน าเสนอผลประเมิน นั น้ ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั
9.1.6 หมวดที่ 6: การต่อต้านการคอร์รปั ชัน่

บริษทั มีนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ ซึง่ ได้ผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
โดยบริษัทมีนโยบายห้าม
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานกระทาการคอร์รปั ชัน่ และให้มกี ารประเมินความเสีย่ งจากการคอร์รปั ชันกั
่ บการสอบทานการ
ปฎิบตั ติ ามนโยบายอย่างสม่าเสมอ และทบทวนแนวทางการปฎิบตั แิ ละข้อกาหนดในการดาเนินการแต่ละส่วนให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่ ตลอดจนธุรกิจของบริษทั
แนวปฎิบตั ิ คือ บริษทั นานโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชันเผยแพร่
่
และทาความเข้าใจแก่พนักงานเพื่อให้มกี ารปฎิบตั ิ
โดยจัดทาจรรยาบรรณเกีย่ วกับการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ คูม่ อื ปฎิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับนโยบายนี้ เพือ่
ใช้อบรม ปฎิบตั ิ และให้พนักงานเรียนรูต้ ่อไป นอกจากนี้ บริษทั ให้ความคุม้ ครองพนักงานทีแ่ จ้งเหตุหรือเบาะแสการคอร์รปั ชัน่
ภายใต้หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ ผูก้ ระทาการคอร์รปั ชันถื
่ อเป็ นผูก้ ระทาผิดวินยั อันจะถูกลงโทษทางวินยั ตามข้อบังคับการทางาน
ของบริษทั และอาจถูกดาเนินการตามกฎหมายทางแพ่ง/อาญา
สานักเลขานุการบริษทั และกฎหมาย จัดทาเอกสารและข้อมูลต่างๆเพื่อให้บริษทั ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบตั ิ
เพื่อต่อต้านทุจริต โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ประธานกรรมการบริษัท ฯได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รับทราบข้อตกลงคาประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฎิบตั ิ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทัง้ นี้ บริษัท ได้จดั ทาคู่มอื มาตรการต่ อต้านการทุจริตและ
คอร์รปั ชันซึ
่ ่งมีผลใช้บงั คับในเดือนกรกฎาคม 2559 และดาเนินการปรับปรุงเอกสารและกระบวนการต่างๆให้สอดคล้องกับคา
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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ประกาศเจตนารมณ์ ด ังกล่ าวและหลักเกณฑ์ ข องแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่ อต้ านการคอร์ร ัปชั น่ และจัดส่งให้
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อขอรับการรับรอง
วันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
โดยมีระยะเวลาการรับรองสามปี บริษัทฯได้มอบหมายให้สานักบริหารความเสีย่ งและพัฒนาระบบ เป็ นหน่ วยงานที่ประเมินและ
ติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชันตามเกณฑ์
่
การประเมินตนเองทีเ่ คยรับการประเมิน โดยประสานงานกับผูป้ ฏิบตั ขิ องทุก
หน่ วยงานภายในบริษทั และปรับปรุงประเด็นต่างๆร่วมกับสานักตรวจสอบภายใน รวมทัง้ บริษทั มีแนวทางขยายผลไปยังผูม้ สี ่วน
ได้เสีย ให้เข้ามาอยู่ในแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้มากขึน้ เป็ นลาดับ
ในด้านการดาเนินการในระบบงานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ บริษทั ฯได้มอบหมายให้สานักบริหารความเสีย่ งฯจัดทาประเมิน
ความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชันทุ
่ กปี โดยใช้หลักเกณฑ์ของ COSO-ERM และเริม่ ปฏิบตั ติ ามกระบวนการแล้ว และได้จดั ทา
คู่มอื การบริหารความเสีย่ งด้านทุจริตเพื่อให้เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนเกีย่ วกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและ
ติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่
นอกจากนัน้ บริษทั ฯมีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันโดย
่
กาหนดให้สานักบริหารความเสีย่ งฯ ติดตามและสรุปผลการติดตามงานทุกไตรมาส ส่วนผลการสอบทานการปฏิบตั งิ านดังกล่าว
ว่า มีระบบการควบคุมภายในและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯกาหนดให้อยู่ในแผนการสอบทานประจาปีของสานัก
ตรวจสอบภายในทุกปี

1.
2.

3.

4.

5.
6.

ในปี 2561 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและสานักบริหารความเสีย่ งฯ ได้ดาเนินกิจกรรมทีส่ าคัญ ดังนี้
ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ คู่มอื มาตรการต่อต้านการทุจริตและคู่มอื การบริหารความเสีย่ งด้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ มีการสือ่ สารไปยังพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ
จัด กิจ กรรมให้ผู้บ ริห ารและพนัก งานบริษัท ในเครือ เคเอสแอล ให้สตั ย์ป ฏิญ าณตนห้ามข้อ งเกี่ย วกับ การท าทุ จ ริต
คอร์รปั ชัน่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Eternity Room โรงแรม Pullman Bangkok King Power รวมถึงเข้าร่วม
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันกั
่ บแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย งานวันต่อต้านคอร์รปั ชันแห่
่ งชาติ และงาน
วันต่อต้านคอร์รปั ชันสากล
่
จัดทาเนื้อหาเพื่อเป็ นเครื่องมือในการให้การอบรม เรื่องการตรวจสอบการทุจริต โดยอบรมผูบ้ ริหารและพนักงานทัง้ 7
สถานประกอบการพร้อ มสานักงานใหญ่ ต ามเนื้ อ หาที่กล่ าวถึงข้างต้น ทัง้ นี้ มีผู้บ ริห ารและพนัก งานสนใจเข้าร่ว ม
กิจกรรมและเข้าอบรมทัง้ สิน้ จานวน 266 คน
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตและคอร์รปั ชันประจ
่
าปี 2561/2562 ตามแบบเครื่องมือการ
ประเมินความเสีย่ งเรื่องทุจริต (FRA Tool : Fraud Risk Assessment Tool) และกาหนดแนวปฎิบตั เิ กีย่ วกับการกากับ
ดูแลและการควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ โดยกาหนดปจั จัยเสีย่ งใดมี
โอกาสหรือความเสีย่ งทีม่ นี ัยสาคัญ ผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ งดังกล่าว ต้องจัดทาแผนการควบคุมป้องกันหรือแก้ไข เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าว รวมทัง้ กาหนดประสานงานให้ผรู้ บั ผิดชอบทาการติดตามผลการประเมิน และให้
ผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั เป็ นผูส้ อบทานข้อมูลว่า ผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ งได้ปฏิบตั ติ ามแผนการและหลักการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน่
สนั บ สนุ น การจัด ท ารายงานสรุ ป สถานะความเสี่ย งด้า นการทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ ประจ าปี 2561 รวม 2 ครั ้ง ให้ ก ับ
ผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ งตามสายงานของกลุ่มบริษทั ทัง้ 7 สถานประกอบการพร้อมสานักงานใหญ่
สรุปรายงานสถานะความเสีย่ งประจาปี 2561 ของกลุ่มบริษทั ต่อคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ พร้อมทัง้ สาเหตุอย่าง
ละเอียดเพื่อให้ฝา่ ยจัดการนาไปดาเนินการและวางแผนให้เหมาะสมต่อไป
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9.1.7 หมวดที่ 7 : การให้ขอ้ มูลการกระทาผิดและการทุจริต

ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ บริษทั จัดให้มชี ่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการกระทาผิดและการทุจริตหรือ
การร้องเรียนทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ การระงับยับยัง้ และการ
ป้องกันการกระทาผิดหรือทุจริต หรือการร้องเรียนเพื่อได้รบั การเยียวยาแก้ไข
ช่องทางการให้ขอ้ มูลและกระบวนการ
1.เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอนั ควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทาผิดหรือการทุจริตเกิดขึน้ เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯหรือ
บริษทั ในกลุม่ ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาต้นสังกัด ตัง้ แต่ระดับผูจ้ ดั การทราบโดยทันที ไม่ว่าด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อกั ษร หาก
ไม่ได้รบั การพิจารณาให้แจ้งต่อ ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงขึน้ ไป ตามแบบการให้ขอ้ มูลพบเห็นการกระทาผิดและการทุจริต ทัง้ นี้
พนักงานไม่ควรทีจ่ ะดาเนินการสอบสวน หรือซักถามใดๆ เกีย่ วกับการกระทาทีส่ งสัยด้วยตนเอง
2. หากอยู่ในสถานการณ์ทไ่ี ม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจทีจ่ ะแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าว หรือสงสัยว่าผูบ้ งั คับบัญชา
หรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯเกีย่ วข้องกับการกระทาผิด พนักงานสามารถเลือกทีจ่ ะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้
2.1 หัวหน้าสานักตรวจสอบภายใน โทร 02-642-6092ต่อ 127
หรือ e-mail: ia@kslgroup.com หรือ chartchai@kslgroup.com2.2 ผูจ้ ดั การฝา่ ยทรัพยากรบุคคล โทร
02-642-6092ต่อ 969
หรือ e-mail: ampaporn@kslgroup.com
2.3 ส่ง e-mail มาที่ ia@kslgroup.com ใน Intranet ของบริษทั ฯ
2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการของบริษทั ฯ ตามทีอ่ ยู่ดงั นี้
บริษทั น้าตาลขอนแก่นจากัด (มหาชน)
503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชัน้ 22 ถนนศรีอยุธยาแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรือ e-mail: sitti@kslgroup.com
3. เมื่อบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ข้างต้นได้รบั แจ้งว่ามีการกระทาผิดหรือการทุจริตต้องรายงานต่อสานักตรวจสอบภาย
ในทันที
4. สานักตรวจสอบภายใน มีหน้าทีจ่ ดั ทาทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และต้องจัดทารายงานสรุปการรับเรื่องการแจ้งข้อมูล
การกระทาผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครัง้ ต่อไป
5. สานักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบื้องต้นว่าการกระทาผิดเกิดขึน้ ในหน่ วยงานใด และให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานนัน้ เพื่อดาเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไปและติดตามผลการดาเนินการของหน่วยงานทีร่ บั เรื่องไปนัน้ เป็ นระยะ
6. การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษทางวินยั และการดาเนินคดีทางกฎหมาย ให้เป็ นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการนัน้ ๆ
7. เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเสร็จสิน้ ให้หน่วยงานทีเ่ ป็นผูด้ าเนินการแจ้งผลการดาเนินการต่อสานักตรวจสอบ
ภายในเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครัง้ ต่อไป
การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
1. บริษทั ฯ จะไม่เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดาเนินการต่างๆ จากการทีพ่ นักงานให้ขอ้ มูลการกระทา
ผิด หากผูใ้ ดกระทาการฝา่ ฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินยั
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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2. บริษทั ฯ จะป้องกันไม่ให้มกี ารข่มขู่ คุกคาม พนักงานผูใ้ ห้ขอ้ มูลการกระทาผิด รวมถึงผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือหรือความ
ช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต
3. บริษทั ฯ จะให้ความคุม้ ครองเพิม่ เติมเป็ นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและ
ความสาคัญของเรื่องร้องเรียน ในกรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เพื่อสังการให้
่
สายงาน
ทรัพยากรบุคคลจัดหามาตรการการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสมแก่กรณี
4. กรณีพนักงานแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ขอ้ มูลการกระทาผิดด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าบริษทั ฯจะไม่พบการกระทาผิด
ตามทีไ่ ด้รอ้ งเรียน บริษทั ฯจะไม่ดาเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ให้ขอ้ มูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่า
เรื่องร้องเรียนไม่ มมี ูลความจริง และได้ทาด้วยเจตนาหรือจงใจให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือให้ขอ้ มูลเท็จ บริษัทฯจะ
พิจารณาดาเนินการลงโทษพนักงานทีใ่ ห้ขอ้ มูลตามข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน รวมทัง้ พิจารณาดาเนินคดีตามกฎหมาย

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
9.2.1

คณะกรรมการบริษทั

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 21 คน ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

นายมนู
นายจารูญ
นายพรศิลป์
นายสุขมุ
นายธวัทชัย
นางอินทิรา
นางสาวดวงดาว
นายชลัช
นายสมชาย
นางสาวดวงแข
นายชนะชัย
นายชาตรี
นายสมชาติ
นายธัชพงษ์
นายตระการ
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
นายสิทธิ
นายการุณ
นายวรภัทร

เลียวไพโรจน์
ชินธรรมมิตร์
แต้มศิรชิ ยั
โตการัณยเศรษฐ์
โรจนะโชติกุล
สุขะนินทร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ชุตมิ าวรพันธ์
ชินธรรมมิตร์
ชินธรรมมิตร์
ภากรศิรวิ งศ์
ชุณหโรจน์ฤทธิ ์
บาเพ็ญบุญ
ลีละเกษมฤกษ์
กิตติสถาพร
โตธนะเกษม

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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20) นางสาวนงลักษณ์
21) นางอัญชลี
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พินยั นิตศิ าสตร์ กรรมการอิสระ
พิพฒ
ั นเสริญ
กรรมการอิสระ

กรรมการของบริษทั จานวน 21 คน ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 11คน (ร้อยละ 52) ในจานวนนี้
มีกรรมการอิสระจานวน 7 คน (ร้อยละ 33) โดยมีกรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิง 2 คน คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่ดาเนินการ
จัดการและกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับของ
บริษทั ฯ และปฎิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวัง
คณะกรรมการบริษทั มาจากการแต่งตัง้ ของผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เพื่อทาหน้าทีใ่ ห้
คาแนะนาและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และเพื่อทาหน้าที่
เกีย่ วกับ การประชุมของคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ สนับสนุนให้การกากับดูแลกิจการเป็ นไปตาม
บรรษัทภิบาลทีด่ ี
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
เดิมอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการกาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ต่อมา คณะกรรมการในการ
ประชุมครัง้ ที่ 7/2559-2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้อนุมตั ใิ ห้มแี ละเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการ โดยให้ใช้บงั คับ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กฎบัตรนี้ได้กาหนดหน้าทีข่ องคณะกรรมการทีไ่ ด้ทบทวนให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ดังนี้
(1) บริหารกิจการโดยสร้างคุณค่าให้แก่บริษทั อย่างยังยื
่ น กล่าวคือ ให้บริษทั มีผลประกอบการทีด่ ี ประกอบธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมและรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ขจัดหรือลดการสร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ปรับตัวได้ตามปจั จัย
การเปลีย่ นแปลงต่างๆ
(2) กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการบนพืน้ ฐานการสร้างกิจการอย่างยังยื
่ น โดยคานึงผลกระทบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และกากับให้การดาเนิน การตามวัตถุ ประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานประจาปี ตอบสนอง
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการ
(3) ดูแลให้กจิ การมีคณะกรรมการมีองค์ประกอบและคุณสมบัตทิ ส่ี อดคล้อ งกับหลักการบริหารกิจการทีด่ ที ่มี กี ารสรรหา
ทีโ่ ปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาทักษะและความรูเ้ พื่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างรับผิดชอบ กาหนดให้มกี รอบและกลไกใน
การกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและกิจการทีบ่ ริษทั ไปลงทุน แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยทีจ่ าเป็ นและ
สมควร
(4) ดูแลให้บริษทั ฯมีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงทีเ่ หมาะสมต่อการดาเนินการให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
ของบริษทั และมีการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงตลอดจนการสืบทอดงานทีเ่ ป็ นระบบ
(5) ส่งเสริมนวัตกรรมทีก่ ่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(6) ดูแ ลให้มีร ะบบการบริห ารความเสี่ย งและการควบคุ ม ภายในที่มีม าตรฐานและตอบสนองต่ อ การท าให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษทั ในระยะยาว รวมถึงการป้องกันการรัวไหลของข้
่
อมูลสาคัญซึง่ อาจกระทาได้ดว้ ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดให้มนี โยบายและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแสการกระทาทุจริตและคอร์รปั ชัน่
(7) ดูแลให้มีการรักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงินและการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยสารสนเทศให้
โปร่งใสและเป็ นไปตามกฎหมาย
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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(8) สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูถ้ อื หุน้ ในเรื่องสาคัญและรักษาสิทธิในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของ ผูถ้ อื หุน้ ผ่านช่องทาง
ทีเ่ หมาะสมและทันเวลา
บทบาทหน้าทีท่ งั ้ 8 ประการข้างต้นสามารถแยกแยะเป็ นหลักปฏิบตั แิ ละแนวทางปฏิบตั อิ กี หลายประการ โดยอ้างอิงถึง
“หลักการบริหารกิจการทีด่ :ี หลักปฏิบตั สิ าหรับคณะกรรมการบริษทั จดทะเบียน” ทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์จดั ทาขึน้
9.2.2 คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
1) นายจารูญ
ชินธรรมมิตร์
ประธานกรรมการบริหาร
2) นายพรศิลป์
แต้มศิรชิ ยั
กรรมการบริหาร
3) นายสุขมุ
โตการัณยเศรษฐ์ กรรมการบริหาร
4) นายธวัทชัย
โรจนะโชติกุล
กรรมการบริหาร
5) นางอินทิรา
สุขะนินทร์
กรรมการบริหาร
6) นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
7) นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
8) นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
9) นางสาวดวงแข
ชินธรรมมิตร์
กรรมการบริหาร
10) นายชนะชัย
ชุตมิ าวรพันธ์
กรรมการบริหาร
11) นายธัชพงษ์
ภากรศิรวิ งศ์
กรรมการบริหาร
12) นายตระการ
ชุณหโรจน์ฤทธิ ์
กรรมการบริหาร
โดยประธานคณะกรรมการบริหารเป็ นผูเ้ ลือกเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. กาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดาเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษทั ฯให้ความเห็นชอบ
2. กาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอานาจการบริหารต่างๆ ของบริษทั เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั ให้ความ
เห็นชอบ
3. กาหนดโครงสร้างองค์กรและกาหนดนโยบายด้านบุคคล
4. ติดตามและกากับการปฏิบตั ติ ามนโยบาย และแผนงานต่างๆ ของบริษทั
5. พิจารณาและอนุมตั กิ จิ การต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตอานาจตามคู่มอื อานาจดาเนินการ
6. ดาเนินการอื่นๆตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
ทัง้ นี้ การมอบอานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ อยู่ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์กฎระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทและในกรณีท่กี ารดาเนินการใดที่มหี รืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการบริหารคนใด หรือ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมการบริหารนาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารผูน้ นั ้ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมในเรื่องดังกล่าว
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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ปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสม่าเสมอต่อคณะกรมการ
บริษทั สาหรับสถิตกิ ารเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารแต่ละคนเปิ ดเผยตามตารางเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ปี 2561
9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นายวรภัทร
โตธนะเกษม
กรรมการอิสระ
3. นางสาวนงลักษณ์
พินยั นิตศิ าสตร์ กรรมการอิสระ
4. นางอัญชลี
พิพฒ
ั นเสริญ
กรรมการอิสระ
โดยหัวหน้าสานักตรวจสอบภายใน ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตาแหน่ง (ปจั จุบนั คือนายชาติ
ชาย ภูวงษ์ ผูจ้ ดั การฝา่ ยตรวจสอบ)
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้ายความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการบริหารความเสีย่ งการดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
รวมถึงป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
4. สอบทานให้บริษัทฯปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
5. พิจ ารณา คัด เลือ ก เสนอแต่ งตัง้ บุ ค คลซึ่ง มีค วามเป็ น อิส ระ เพื่อ ท าหน้ า ที่เป็ น ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษั ท แล ะเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปี ละ1 ครัง้
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
7.1 ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
7.2 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
7.3 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอ้ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
7.4 ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
7.5 ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.6 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฏบัตร (Charter)
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7.8 รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัวไปควรทราบ
่
ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษทั
8. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ซง่ึ อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
ของบริษทั เพื่อดาเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
9.1 รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.2 การทุจริตหรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความ บกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
9.3 การฝ่าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริห ารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามวรรคหนึ่งต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
: องค์ประกอบและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน นโยบายการกากับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ คือประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจานวนสีค่ น คือ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกสามคนซึง่ เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถในด้านการเงิน ระบบควบคุม
และตรวจสอบภายใน ประวัตแิ ละคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบระบุในเอกสารแนบ โดยนายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และนางอัญชลี พิพฒ
ั นเสริญ จบการศึกษาด้านบัญชี เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน
รวมทัง้ มีความรูแ้ ละเข้าใจในธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้ประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประชุม 5 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสม่าเสมอต่อคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการรายงานการทาหน้าทีใ่ นรอบ
ปี ทผ่ี ่านมา (โปรดดูหวั ข้อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) สาหรับสถิตกิ ารเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคนเปิ ดเผย
ตามตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ปี 2561
9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. นายการุณ
กิตติสถาพร
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
บาเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ
3. นางสาวนงลักษณ์
พินยั นิตศิ าสตร์ กรรมการอิสระ
4. นางสาวดวงดาว
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูเ้ ลือกเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ปจั จุบนั คือ นายอานนท์ ศรีชาญกิจ ผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. ด้านการสรรหา
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(1) กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ ้องการสรรหาให้เป็ นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนดไว้ ทัง้ นี้เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็ นไปตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั คาดหวัง โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญ รวมถึงความเป็ นอิสระและการมีเวลามาปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ผูท้ จ่ี ะทาหน้าทีก่ รรมการ
(2) สรรหาและเสนอชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะมาดารงตาแหน่ งกรรมการให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา เพื่อเสนอชื่อ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตัง้ ต่อไป ทัง้ นี้ให้กาหนดวิธกี ารสรรหาเปิ ดรับการเสนอชื่อ รวมถ่งการตรวจสอบคุณสม บัติทาง
กฎหมายและข้อกาหนดหน่วยงานทางการ และความยินดีในการมาเป็ นกรรมการ
(3) สรรหาและเสนอรายชื่อ บุ ค คลที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่ งกรรมการบริห ารและกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพื่อทดแทนกรรมการทีค่ รบวาระ
2. ด้านค่าตอบแทน
(1) พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธกี ารพิจารณาค่าตอบแทน ทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและ
เป็ นธรรมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยประธานคณะกรรมการแต่ละคณะจะได้รบั ค่าตอบแทนทีส่ งู กว่ากรรมการประมาณร้อยละ 20
(2) พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี
(3) เปิ ดเผยรายชื่อกรรมการ จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในรายงานประจาปีของ
บริษทั ฯ รวมถึงเนื้อหาสรุปของกฎบัตรและเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
บริษัท ก าหนดให้ค ณะกรรมการพิจ ารณาค่ า ตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เป็ น คณะกรรมการชุ ด เดีย วกัน
ประกอบด้วยกรรมการจานวนสีค่ น คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่าง
น้อยสองคนเป็ นกรรมการอิสระ (ร้อยละ 75) กรรมการทีด่ ารงตาแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้อง
มีคุณสมบัตทิ ก่ี าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีวาระดารงตาแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กาหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ หรือเมื่อต้อง
สรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุ ด ย่ อ ย หรือ เมื่อ ต้ อ งพิจ ารณาทบทวนค่ า ตอบแทนโดยกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
ค่าตอบแทน ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 5 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตั ิ
หน้ าที่อย่างสม่ าเสมอ สาหรับสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของแต่ ละคนเปิ ดเผยตาม
ตารางเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ปี 2561
9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย
1. นางสาวนงลักษณ์
พินยั นิตศิ าสตร์
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง/ กรรมการอิสระ
2. นายสิทธิ
ลีละเกษมฤกษ์
กรรมการอิสระ
3. นายการุณ
กิตติสถาพร
กรรมการอิสระ
4. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
โดยหัวหน้าสานักบริหารความเสีย่ ง ทาหน้าทีเ่ ป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งโดยตาแหน่ ง ปจั จุบนั คือ
นายสินชัย สิรริ ตั นพลกุล ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ สานักบริหารความเสีย่ งและพัฒนาระบบ
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ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1. กาหนดนโยบาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษทั เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสีย่ งโดยรวมซึง่
ต้องครอบคลุมถึงความเสีย่ งทีส่ าคัญของบริษทั เช่น ความเสีย่ งจากตลาด ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่ งด้านการ
จัดการ ความเสีย่ งด้านการลงทุน ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชือ่ เสียงของกิจการ เป็ นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสีย่ ง
ของบริษทั ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนด
4. ให้ขอ้ เสนอแนะในสิง่ ที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกล
ยุทธ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั กาหนด
นโยบายการกากับดูแลกิจการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งว่าประกอบด้วยกรรมการ
จานวนสีค่ น คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคนเป็ นกรรมการ
อิสระ (ร้อยละ 75) กรรมการทีด่ ารงตาแหน่งในคณะกรรมการ จะมีคุณสมบัติตามทีก่ าหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง และมีวาระดารงตาแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง กาหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ ในปี 2561คณะกรรมการ
บริห ารความเสี่ย งมีก ารประชุ ม 4 ครัง้ มีก ารรายงานผลการปฏิบ ัติ ห น้ า ที่อ ย่ า งสม่ า เสมอ ส าหรั บ สถิ ติ ก ารเข้า ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของแต่ละคนเปิ ดเผยตามตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ปี 2561
9.2.6 คณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย
1. นายวรภัทร
โตธนะเกษม
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ/ กรรมการอิสระ
2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ
บาเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระ
3. นางอัญชลี
พิพฒ
ั นเสริญ
กรรมการอิสระ
4. นายสมชาติ
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
โดยคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ เป็ นผูเ้ ลือกเลขานุการคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ปจั จุบนั คือ นายธัชชัย
ศุภผลศิริ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สานักเลขานุการบริษทั และกฎหมาย
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1. พิจารณาเสนอแนะนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการกากับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
2. พิจารณาเสนอแนะแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ คณะกรรมการ ฝา่ ยบริหาร พนักงาน และผูเ้ กีย่ วข้องอื่นๆ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และนโยบายด้านอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกากับดูแลกิจการ
ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
3. กากับดูแลและให้คาแนะนาตลอดจนสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ในการปฎิบตั ิหน้าที่
เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบาย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแนวปฏิบตั ขิ องการกากับดูแลกิจการ
4. ทบทวนนโยบายและแนวทางปฎิบตั กิ ารกากับดูแลกิจการของบริษทั อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้ โดยเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานอื่นทีเ่ หมาะสม
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5. แต่งตัง้ เลขานุ การคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานกากับดูแลกิจการให้มอี านาจหน้าที่
ตามทีเ่ ห็นสมควร
6. ปฎิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้องตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
นโยบายการกากับดูแลกิจการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการว่าประกอบด้วยกรรมการ
จานวนสีค่ น คือประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคนเป็ นกรรมการ
อิสระ (ร้อยละ 75) กรรมการทีด่ ารงตาแหน่งในคณะกรรมการ จะมีคุณสมบัตติ ามทีก่ าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ และมีวาระดารงตาแหน่งเป็ นเวลา 3 ปี
กฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการกาหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยปี ละ 3 ครัง้ ในปี 2561 คณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการมีการประชุม 3 ครัง้ มีการรายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างสม่าเสมอ สาหรับสถิตกิ ารเข้าประชุมคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการของแต่ละคนเปิ ดเผยตามตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทั ปี 2561

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ
9.3.1 การสรรหากรรมการ
ในการสรรหากรรมการใหม่ท่เี ป็ นกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ในเบื้องต้นคณะกรรมการสรรหาฯจะพิจาร ณา
รายชื่อในฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการอาชีพในทาเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และเชิญชวนให้
คณะกรรมการบริษทั เสนอรายชื่อ เมื่อได้รายชื่อทัง้ หมดแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯจะตรวจสอบคุณสมบัตขิ นั ้ ต่าตามทีก่ าหนดไว้
ในนโยบายการกากับดูแลกิจการกฎบัตรคณะกรรมการ และข้อบังคับของบริษทั ฯ พิจารณาความรูค้ วามสามารถเฉพาะทางตามที่
บริษทั ฯมีความต้องการในเวลานัน้ ๆทีไ่ ด้กาหนดไว้ก่อนโดยนาวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษทั ฯมาพิจารณาประกอบ
กฎบัตรคณะกรรมการ ได้กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการไว้ดงั นี้
(1) มีคุณสมบัตทิ ก่ี าหนดไว้ในกฎหมายและหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
(2) มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ
(3) ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
(4) มีเวลาอย่างเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ฯได้ดี และการเป็ นกรรมการในบริษัทอื่น ต้องไม่เป็ น
อุปสรรคต่ อการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการของบริษัทฯ ทัง้ นี้ กรรมการไม่ควรดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเ บียนเกิน
5 บริษัทในเวลาเดียวกัน
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯได้กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระไว้ดงั นี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
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(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดามารดา
คู่สมรส พีน่ ้องและบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุ้นที่มี
นัยสาคัญ หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกั บบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการอิสระ
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่หรือผู้มอี านาจควบคุม
บริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสาคัญ ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัยสาคัญ ผูม้ อี านาจควบคุมหรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุ้น
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(8)ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยสาคัญ ในห้างหุ้น ส่วน หรือเป็ น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริห ารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั
เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่ง ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
9.3.2 การเลือกตัง้ และแต่งตัง้ กรรมการ
ในกรณี ป กติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ เลือกตัง้ กรรมการ โดยที่ข้อบังคับของบริษัทฯกาหนดว่า ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการจานวนหนึ่งในสามออกจากตาแหน่ ง ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม ดังนัน้ บริษทั ฯจะจัดวาระพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการในการประชุมสามัญประจาปี ผู้
ถือ หุ้ น ทุ ก ปี และน าเสนอรายชื่อ กรรมการที่ผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษทั ต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
การเลือกตัง้ กรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(ข) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุ คคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ น กรรมการเป็ นรายบุค คล ทัง้ นี้ ในการออกเสีย ง
ลงคะแนน บุคคลแต่ละคนทีผ่ ถู้ อื หุน้ ออกเสียงเลือกตัง้ จะได้รบั คะแนนเสียงจากผูถ้ อื หุน้ ไม่เกินจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้
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นัน้ มีอยู่ตาม (ก) โดยผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดย
บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะมี ใน
กรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนทีจ่ ะมี ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผู้
ออกเสียงชีข้ าด
อย่างไรก็ดี ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังมีวาระเหลือมากกว่า
สองเดือน กฎหมายบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทกาหนดว่ากรณีเช่นนี้ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการบริษัทในการ
แต่งตัง้ กรรมการทดแทน ฉะนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะใช้กระบวนการสรรหาตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น
และนาเสนอผูท้ ไ่ี ด้รบั การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ และให้อยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการทีก่ รรมการใหม่นนั ้ แทน
เมื่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการหรือคณะกรรมการบริษทั ฯแต่งตัง้ กรรมการตามแต่กรณีน้แี ล้ว บริษทั ฯจะแจ้ง
รายชื่อกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน
กาหนดเวลา

9.4 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม
เพื่อให้เป็ นไปตามกลไกในการกากับดูแลทีท่ าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษทั
ย่อยและบริษทั ร่วม และดูแลรักษาผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษทั คณะกรรมการบริษทั จึงได้สง่ บุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนบริษทั
ไปเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยเป็ นไปตามระเบียบปฎิบตั ขิ องบริษทั ซึง่ ได้รบั มติ
เห็นชอบจากทีป่ ระชุมกรรมการบริษทั ตัวแทนของบริษทั ทีไ่ ปเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมดังกล่าว จะมีสว่ นร่วมใน
การกาหนดนโยบายสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ เช่น การลงทุนในโครงการอื่นๆ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน ใช้
ข้อมูลภายในทีม่ สี าระสาคัญของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่ อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ่นื การเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับส่วนได้เสียและผูเ้ กีย่ วข้องในธุรกรรมทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั และ
วิธรี ายงานการถือครองหลักทรัพย์ โดยดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ ดังนี้
บริษทั กาหนดจรรยาบรรณ : แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการดาเนินธุรกิจ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ การใช้ขอ้ มูลภายในและการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของกลุ่มบริษทั การให้ขอ้ มูลข่าวสาร หรือให้สมั ภาษณ์ต่อสือ่ มวลชน หรือต่อสาธารณชน
1. ดาเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส
และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. ดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบว่า หากได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ ขอให้งดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงระยะเวลา 1เดือน ก่อนทีง่ บ
การเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนและห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นสาระสาคัญนัน้ ต่อบุคคลอื่น
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3. ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องจัดทาและนาส่งรายงานการถือครอง
หลักทรัพ ย์และการซื้อขายหลักทรัพ ย์ของบริษัทต่ อสานักเลขานุ การบริษัท และกฎหมาย เพื่อน าส่งต่ อไปยังสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์แล้วแต่ กรณี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ที่
เกีย่ วข้องกาหนดไว้ทุกครัง้ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลง และสานักเลขานุ การบริษทั และกฎหมายจะรายงานการเปลีย่ นแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นรายไตรมาสและต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารเป็ นรายเดือน
4. ข้อมูลภายในหรือเอกสารทีม่ สี าระสาคัญของบริษทั ทัง้ ในรูปแบบเอกสารและ Soft File จะถูกเก็บรักษาไว้ในทีร่ ดั กุม
และจากัดให้รบั รู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงตามความจาเป็ นเท่านัน้ โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่เป็ นควา มลับ ในกรณี ท่ี
จาเป็ นต้องเปิ ดเผยต่อพนักงาน บริษทั จะให้พนักงานทราบถึงข้อจากัดในการนาข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง ในกรณีทพ่ี นักงาน
นาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของบริษทั ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถือว่าเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
5. การติดตามผลการปฏิบตั งิ าน จะดาเนินการสุม่ ตรวจกรณีทม่ี กี ารซือ้ ขายหลักทรัพย์ทผ่ี ดิ ปกติ รวมถึง การ
ตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศของบริษทั และข่าวสารจากภายนอก
ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั ซึง่ ประกาศให้ทราบทัวกั
่ นว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้ขอ้ มูล
ภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษทั ทีม่ สี าระสาคัญและยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
ผูอ้ ่นื กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ มีสทิ ธิเสรีภาพในการลงทุนซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกลุม่ บริษทั แต่เพื่อป้องกัน
มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะงดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วงระยะเวลา
1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2561 บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (audit fee) เป็ นจานวน
เงิน 7,460,000 บาท และค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี (non-audit fee) เป็ นจานวนเงิน 555,000 บาท อันได้แก่
ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จานวนเงินรวม 160,000 บาท และการให้บริการอืน่
จานวนเงิน 395,000 บาท

9.7 การนาหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี สาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code )ไปปรับใช้
บริษทั ได้ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy ) โดยอ้างอิงจากหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (‘CG Code”)ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้พจิ ารณาพบว่าบริษทั ได้นาหลักปฏิบตั สิ ว่ นใหญ่มาปรับใช้แล้วและนาเสนอคณะกรรมการ
รับทราบในหลักการ ในการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 6/2560-2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
คณะกรรมการบริษทั ในการประชุมครัง้ ที่ 5/2561 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้พจิ ารณาทบทวนและเห็นชอบให้ใช้
นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัท น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
(“บริษัท ฯ”) ที่ค รอบคลุมด้านต่ างๆที่สาคัญ และเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสี ย ทัง้ ภายในและภายนอกบริษัท ฯ ตลอดจนสังคม
โดยรวม โดยการกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ได้ครอบคลุมประเด็นหลัก (core subjects) 7 ประการในมาตรฐาน
ISO 26000 กับได้กาหนดหัวข้อเพิม่ เติมตามทีบ่ ริษทั ฯเห็นสมควร รวมเป็ นนโยบาย 9 ประการ ดังต่อไปนี้
1. การประกอบกิ จการภายใต้จริยธรรมในการดาเนิ นธุรกิ จและหลักธรรมาภิ บาล
1.1 บริษทั ฯ มุ่งเน้นทีจ่ ะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้ มันที
่ จ่ ะดาเนินธุรกิจ
ตามกฎหมาย จริยธรรมในการประกอบการค้า และหลักการแข่งขันทางการค้าที่เป็ นธรรม ชาระภาษีอากรอย่างถู กต้องตรงต่อ
เวลา ทัง้ นี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกจิตสานึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชัน้ เห็นความสาคัญของความรับผิดชอบต่อ
สังคมด้วย
1.2 บริษทั ฯ ดาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลหรือการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) ด้วยความ
รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ จะเคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ให้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจในการลงทุน หรือทีเ่ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของบริษทั ฯ และจะไม่นาข้อมูลภายในไปเปิ ดเผยกับบุคคลใดๆ อัน
จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น มีการจัดการและการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และทันเวลา ตามรูปแบบทีเ่ ป็ นมาตรฐานทีย่ อมรับกันโดยทัวไป
่
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ บริหารกิจการบนพืน้ ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบตั ติ ามนโยบายและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ การให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อนั ไม่สมควรกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือภาคเอกชน
บริษทั ฯ ได้กาหนดโครงสร้างองค์กรให้มกี ารแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ กระบวนการทางาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละ
หน่ วยงานให้มคี วามชัดเจน เพื่อให้มกี ารถ่วงดุลอานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ในการนี้
บริษทั ฯได้จดั ทาคู่มอื มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ทีป่ ระมวลนโยบาย จรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ และขัน้ ตอน
ปฏิบตั ติ ่างๆ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ถือปฏิบติ ิ
บริษัท ฯได้แสดงเจตน์ จานงแน่ ว แน่ ในการการต่ อ ต้านการทุ จ ริตคอร์รปั ชัน่ โดยได้ป ระกาศเจตนารมณ์ แ นวร่ว มปฏิบ ัติข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี พ.ศ. 2557 และได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ติ ่อต้านการทุจริตของ
ภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุ นและเคารพการปกป้องสิทธิมนุ ษยชน โดยการปฏิบตั ติ ่อผูท้ ่มี สี ่วนเกีย่ วข้องไม่ว่าจะเป็ น
พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ คานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพทีเ่ ท่าเทียม
กัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั ้ พื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของเชือ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผวิ เพศ อายุ การศึกษา
สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงการดูแลไม่ให้บริษทั ฯ เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน เช่น การ
ใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ส่งเสริมให้มกี ารเฝ้าระวังการปฏิบตั ติ าม
…….….รับรองควำมถูกต้ อง

หน้ ำ 79

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

ข้อกาหนดด้านสิทธิมนุ ษยชน โดยจัดให้มกี ารมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสาหรับผู้ท่ี
ได้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และดาเนินการเยียวยาแก่ผไู้ ด้รบั ความเสียหาย
บริษัทฯ ได้อบรมหรือเผยแพร่ความรูด้ ้านสิทธิมนุ ษยชนและปลูกจิตสานึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบตั ิตามหลัก
สิทธิมนุษยชน
4. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ นปจั จัยที่
จะช่วยเพิม่ มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นของบริษทั ฯ ในอนาคต
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
4.1 เคารพสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน
4.2 จัดให้มกี ระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทน และการพิจารณา
ผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทางานทีเ่ ป็ นธรรม
4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มกี ารจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และ
ฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝงั
ทัศนคติทด่ี ี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทางานเป็ นทีมแก่บุคลากร
4.4 จัดให้มสี วัสดิการด้านต่างๆ สาหรับพนักงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
เป็ นต้น และนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั เิ หตุ เป็ นต้น รวมถึงการให้
เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็ นต้น
4.5 จัดให้มบี ริการตรวจสุขภาพประจาปี แก่บุคลากรทุกระดับชัน้ ของบริษทั ฯ โดยพิจารณาจากปจั จัยความเสีย่ งตาม
ระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทางานของแต่ละบุคคล
4.6 ดาเนินการให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานทีท่ างานทีด่ ี โดยจัดให้มมี าตรการ
ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจติ สานึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึ กอบรม และ
ส่งเสริมให้พนักงานมีสขุ อนามัยทีด่ ี และดูแลสถานทีท่ างานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
4.7 เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกีย่ วกับปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรมหรือการกระทา
ทีไ่ ม่ถูกต้องในบริษทั ฯ รวมถึงให้การคุม้ ครองพนักงานทีร่ ายงานเรื่องดังกล่าว
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาสินค้าของบริษทั ฯ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของลูกค้าและยึดมันในการปฏิ
่
บตั ิ
ต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ภายใต้นโยบายดังนี้
5.1 บริษทั ฯ คานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็ นสาคัญ โดยบริษทั ฯ มุ่งเน้นทีก่ ารใช้วตั ถุดบิ ทีม่ คี ุณภาพ
การผลิตทีม่ มี าตรฐาน และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั สินค้าทีม่ คี ุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย
และได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด
5.2 บริษทั ฯ คานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมันที
่ จ่ ะให้ลูกค้าได้รบั สินค้าทีม่ คี ุณภาพและมีความปลอดภัย
ตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล
5.3 บริษทั ฯ ยึดมันในการตลาดที
่
เ่ ป็ นธรรม โดยการดาเนินการให้ลูกค้าได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าของบริษทั ฯ ที่
ถูกต้อง ไม่บดิ เบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลกู ค้ามีขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
5.4 บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
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5.5 บริษทั ฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับ และจะไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวไปใช้ในทางทีม่ ชิ อบ
6. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง
บริษทั ฯ จะยึดถือข้อปฏิบตั ทิ างสัญญาทีเ่ ป็ นธรรมกับคู่คา้ ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ก่ าหนด
ไว้ เคารพต่ อสิทธิในทรัพ ย์สนิ หรือกรรมสิท ธิข์ องคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบต่ อคู่ค้า และส่งเสริม ให้คู่ค้าดาเนินกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับบริษทั ฯ
บริษัทฯปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีม่ กี บั เจ้าหนี้ในด้านต่างๆ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯไม่สามารถชาระหนี้ตามกาหนดได้ บริษทั ฯ
จะแจ้งเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข
บริษัทฯดาเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรม ไม่ใช้ วธิ กี ลันแกล้
่
ง กีดกัน หรือดาเนินการใดๆที่ต้องห้ามตาม
กฎหมายเพื่อมิให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
7. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและหลีกเลีย่ งการทาลายสิง่ แวดล้อม
โดยบริษัท ฯ ดาเนิ น การและควบคุ มให้ก ารผลิต สิน ค้าของบริษัท ฯ มีก ารปฏิบ ัติต ามกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับการดูแลรักษา
สิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ยังดาเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิง่ แวดล้อมโดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนา
กระบวนการผลิตและเลือกใช้วสั ดุทเ่ี ป็ นมิตรกับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สร้ างมาตรการป้องกันไว้ก่อนในการดาเนินงานทีอ่ าจ
ส่งผลกระทบต่ อ สิง่ แวดล้อม บริษัท ฯ ยังให้ความสาคัญ ต่ อ การใช้ท รัพ ยากรและพลังงานอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ โดยการลด
(reduce) การใช้เพียงเท่าที่จาเป็ น การนากลับมาใช้ใหม่ (reuse) และการหมุนเวียน (recycle) ในส่วนของของเสีย (waste)
บริษทั ฯลดหรือขจัดหรือนาไปใช้ประโยชน์ซง่ึ ของเสียทีอ่ อกจากกระบวนการผลิตอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่
สังคมอย่างแท้จริง ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ
กับชุมชนโดยรอบในพืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั ฯ เข้าดาเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี ส่งเสริมแรงงานท้องถิน่ ให้มโี อกาสในการทางานในองค์กร
เปิ ดเผยข้อมูลการดาเนินงานทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชุมชนทีอ่ งค์กรตัง้ อยู่ รวมทัง้ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบต่อชุมชน
สังคมและสิง่ แวดล้อมอันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั ฯ มีจติ สานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม และบริษทั ฯจะร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือ
เครือข่ายอื่นๆในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมทีเ่ ป็ นเป้าหมายในแต่ละปี
9. การส่งเสริมนวัตกรรมที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯส่งเสริมให้พนักงานค้นคิดนวัตกรรมทีส่ ามารถตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ ข้างต้น
เช่ น การประหยัด ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละพลังงาน การจัด การของเสีย การควบคุ ม การปลดปล่ อ ยของเสีย เป็ น ต้ น ทัง้ นี้
นวัต กรรมที่น ามาใช้อ าจมีได้ห ลายระดับ ทัง้ ที่เป็ น การท าขึ้น ใหม่ (novelty) การปรับ ปรุ ง (improvement) การปรับ แต่ ง
(adjustment/modification) การเปลีย่ น (alteration) เพื่อให้เกิดผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากกว่าเดิม และจะเปิ ดเผย
นวัตกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมตามความเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ผปู้ ระกอบการรายอื่นพิจารณาดาเนินการ
หรือพัฒนาต่อไป
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การติ ดตามและทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินการโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะ
ดาเนินการติดตาม ประเมิน และทบทวนโครงการต่างๆ ทีไ่ ด้สนับสนุนทัง้ ในปจั จุบนั และจะพิจารณาโครงการความรับผิดชอบต่อ
สังคมในอนาคต อย่างรอบคอบ ต่อเนื่อง และสม่าเสมอ
บริษทั ฯได้จดั ทารายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ นตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ระดับ 4 โดยเปิ ดเผย
ข้อมูลต่ างๆในระดับ Core ซึ่งมีมิติท งั ้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และบุคลากร โดยได้จดั ทาเป็ นส่วนหนึ่งในเล่ม
รายงานประจาปี มาตัง้ แต่ปี 2559 รายงานดังกล่าวจะแสดงถึงข้อมูลการรายงานตามหัวข้อต่างๆและหน่ วยวัดตาม GRI และ
รายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรอบปี ทผ่ี ่านมา

…….….รับรองควำมถูกต้ อง

หน้ ำ 82

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริษทั ฯได้ให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทัง้ ด้านการเงิน การปฏิบตั งิ าน การดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกีย่ วข้อง รวมทัง้ จัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสีย่ งที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ และชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมทัง้ ประเมินการ
ปฏิบตั ิงานตามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance : GCG) โดยบริษัทฯ ได้รบั การรับรองเป็ น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แล้ว ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดบทบาทหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการชุด ย่อยต่ างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัด เจน รวมทัง้ กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าที่ โดยก าหนด
โครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับ บัญชาที่ชดั เจนในการถ่ วงดุลอานาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทัง้
กาหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชว้ี ดั ผลสาเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของ
การปฏิบตั งิ านและติดตามผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่าเสมอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจาทุกปี ตาม
แนวทางของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีอ่ า้ งอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ทัง้ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ซึง่ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้อง
ว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร
บริษทั ฯมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจและการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน สามารถวัดผลได้ มีการทบทวนเป้าหมาย
และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานจริงกับเป้าหมายทุกระยะ จัดให้มโี ครงสร้างสายงาน จัดทาผังองค์กรแบ่งแยกหน้าทีต่ ามสาย
งาน การก าหนดอ านาจในการสังการและความรั
่
บ ผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อ ให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ภ ายใต้การก ากับ ดูแ ลของ
คณะกรรมการบริษทั และกาหนดเกีย่ วกับเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายในเรื่องการกากับดูแลกิจการ การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
และการขัด แย้ง เกี่ย วกับ ผลประโยชน์ แสดงถึงความยึด มัน่ ในคุ ณ ค่ าของความซื่อ ตรงและจริย ธรรม รวมทัง้ จัด ท าอานาจ
ดาเนินการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และมีค่มู อื การปฏิบตั งิ านหลักทีส่ าคัญ ซึง่ มีการทบทวนเพิม่ เติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่
อยู่เสมอ
คณะกรรมการบริษทั มีความเป็นอิสระจากฝา่ ยบริหาร ทาหน้าทีก่ ากับดูแลและพัฒนาด้านการควบคุมภายใน ส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บริหารและรับผิดชอบการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิผล
ในด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ บริษทั ฯได้จดั ทาคู่มอื มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ พร้อมทัง้ ให้
มีการประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตภายในบริษทั ฯ
2. การประเมิ นความเสี่ยง
บริษทั ฯได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถระบุ
และประเมินความเสีย่ งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุ วตั ถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ร่วมกับสานัก
บริหารความเสีย่ งและพัฒนาระบบของบริษทั ฯพิจารณาประเมินปจั จัยความเสีย่ งทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจจะมี
ผลกระทบต่ อการดาเนิน ธุรกิจของบริษัท ฯ โดยสานักบริหารความเสี่ยงและพัฒ นาระบบได้ระบุ และวิเคร าะห์ความเสี่ยงทุ ก
ประเภท รวมทัง้ ความเสีย่ งด้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ และจัดระดับความเสีย่ งทีส่ าคัญตามผลกระทบและโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน
แต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกาหนดแผนงานการบริหารความเสีย่ ง และมีการทบทวนปจั จัยเสีย่ งเป็ นประจาทุกปี
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3. การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน
บริษัท ฯมีม าตรการควบคุ ม ภายในที่สอดคล้องกับ ความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ ซึ่งได้มีการแบ่ งแยกหน้ าที่ค วาม
รับ ผิด ชอบของแต่ ละต าแหน่ งงานอย่ างชัด เจน โดยมีก ารจัด ท าและทบทวนคู่มือ อ านาจดาเนิ น การ และคู่มือ/ขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบตั ิงานในปจั จุบนั อย่างสม่ าเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุล
อานาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบตั งิ านในส่วนทีม่ คี วามเสีย่ งสาคัญ เพื่อป้องกันและ
ลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย การจัดซือ้ จัดจ้าง การดูแลทรัพย์สนิ และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น
รวมทัง้ มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในดาเนินการสอบทานผลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออานาจ
ดาเนินการและคู่มอื การปฏิบตั ิงานต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั ิงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
เหมาะสม และมีการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการ และการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั งิ านอย่าง
เป็ นระบบเพื่อช่วยให้การปฏิบตั งิ านมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษทั ฯให้ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารพัฒนาระบบอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ขอ้ มูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็ นปจั จุบนั โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย และมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ มีความปลอดภัยของข้อมูล ตัง้ แต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การตัดสินใจ
ทางธุรกิจ รวมทัง้ การกาหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ขอ้ มูล สามารถกระทาได้อย่าง
ปลอดภัยและถูกต้องในเวลาทีเ่ หมาะสม
บริษทั จัดให้มชี ่องทางการสือ่ สารทีม่ คี วามเหมาะสม เพื่อสือ่ สารหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบรวมทัง้ เรื่องต่างๆให้พนักงาน
รับทราบ และกาหนดช่องทางทีป่ ลอดภัยสาหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ มีการสือ่ สาร
ระหว่างหน่วยงานภายในบริษทั ฯและกับบุคคลภายนอกเกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
5. ระบบการติ ดตาม
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านสานักตรวจสอบภายใน ซึง่ เป็ นผูต้ รวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รบั การปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม
ทันท่วงที นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตและ
นาเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็ นประจาทุกไตรมาสและทุกปี ซึง่ ผลการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตและสานักตรวจสอบภายในไม่พบประเด็น ทีเ่ ป็ นข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงของบริษัท ฯ เป็ นผู้กาหนดนโยบายการจัดการความเสี่ยง ป จั จัย ความเสี่ย ง และ
กระบวนการบริหารความเสีย่ งให้ฝ่ายจัดการนาไปปฏิบตั ิ เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุม เพื่อ
ควบคุมความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ฝ่ายจัดการเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการการวางแผนการดาเนินธุรกิจหรือการ
ปฏิบตั งิ าน กาหนด วิเคราะห์ ประเมินผล และออกแบบระบบงาน โดยคานึงปจั จัยเสีย่ งทัง้ ปจั จัยภายในและปจั จัยภายนอก
ในระหว่ างปี 2561 คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งและสานัก บริห ารความเสี่ย งและพัฒ นาระบบได้จ ัด ให้มีก าร
ดาเนินการตามแผนพัฒนากิจกรรมการบริหารความเสีย่ ง ดังนี้
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ทบทวนกฎบัตรกรรมการบริหารความเสีย่ ง วัตถุประสงค์ ขอบเขตอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คูม่ อื การบริหารความ
เสีย่ งและคู่มอื การปฏิบตั งิ านของสานักบริหารความเสีย่ งประจาปี 2561/ 2562
กาหนดสาเหตุความเสีย่ งขององค์กรและผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ งตามสายงาน สาหรับแต่ละปจั จัยเสีย่ ง ประจาปี 2561/ 2562
ทีผ่ ่านพิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ั ยเสีย่ งใหม่ ประจาปี 2561/ 2562 พร้อมทัง้ จัดหาแนวทางและมาตรการใน
จัดทาแผนสนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินปจจั
การตอบสนองต่อความเสีย่ งเบือ้ งต้น
ประชุมเตรียมการให้สานักบริหารความเสีย่ งลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านตามแผนสนับสนุนข้างต้น
สนับสนุนจัดทารายงานสรุปสถานะความเสีย่ งประจาปี 2561 รวม 4 ครัง้ ให้กบั ผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ งตามสายงานของกลุ่ม
บริษทั ทัง้ 7 สถานประกอบการพร้อมสานักงานใหญ่
สรุปรายงานสถานะความเสีย่ งประจาปี 2561 ของกลุ่มบริษทั ต่อคณะกรรมการของบริษทั โดยแสดงข้อมูลรายการความ
เสีย่ งทีค่ งที่ ความเสีย่ งทีล่ ดลง และความเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้ พร้อมทัง้ สาเหตุอย่างละเอียดเพื่อให้ฝา่ ยจัดการนาไปดาเนินการและ
วางแผนให้เหมาะสมต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั อยู่ในเกณฑ์ทอ่ี งค์กรยอมรับได้ และ
ยังสามารถพัฒนาการบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับการกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและส่วนงานต่างๆ อีกด้วย
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12. รายการระหว่ างกัน
รำยกำรระหว่ำงกันทีเ่ ปิ ดเผยในส่วนนี ้เป็ นรำยกำรระหว่ำงกันในระหว่ำงปี 2561 และ 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม ของแต่ละปี ประกอบด้ วย รำยกำรระหว่ำงบริษัทและบริ ษัทย่อย กับบริษัท
ร่วมและบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ดังต่อไปนี ้
ลักษณะความสัมพันธ์ ของบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561
บริษัทย่ อย
บริษัทที่มีรายการระหว่ างกัน
บริ ษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและ
กำกน ้ำตำล
บริ ษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและ
กำกน ้ำตำล
บริ ษัท น ้ำตำลนิวกว้ ำงสุ้นหลี จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและ
กำกน ้ำตำล
บริ ษัท เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จำกัด
ประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ ท รวมทังจั
้ ดสรร
ที่ดินเพื่อกำรเกษตรและเป็ นศูนย์ฝึกอบรมสัมมนำและ
อำคำรสำนักงำนให้ เช่ำ

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษั ท ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท น ำ้ ตำลท่ ำ มะกำ จ ำกัด ในอัต รำส่ว นร้ อยละ 90.21 ทัง้ นี ้ มี บุค คลที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ ง ของบริ ษั ท ถื อ หุ้น อยู่
ซึง่ ได้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องกับกรรมกำรบริ ษัท ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 9.79 ซึ่งน้ อยกว่ำร้ อยละ 10 ดังนัน้ รำยกำรระหว่ำงบริ ษัท และบริ ษัทย่อยไม่ถือว่ำ
เป็ นรำยกำรที่ต้องเปิ ดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน
บริ ษั ท ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท โรงงำนน ำ้ ตำลนิ ว กรุ งไทย จ ำกัด ในอัต รำส่ว นร้ อยละ 95.78 ทัง้ นี ้ มี บุค คลที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ ง ของบริ ษั ท
ถือหุ้นอยู่ ซึง่ ได้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องกับกรรมกำรบริ ษัท ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 4.22 ซึง่ น้ อยกว่ำร้ อยละ 10 ดังนัน้ รำยกำรระหว่ำงบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยไม่ถือว่ำเป็ นรำยกำรที่ต้องเปิ ดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน
บริ ษัทถือหุ้นในบริ ษัท น ้ำตำลนิวกว้ ำงสุ้นหลี จำกัด ในอัตรำส่วนร้ อยละ 98.61 ทังนี
้ ้ มีบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ งของบริ ษัทถือหุ้นอยู่ ซึ่ง
ได้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องกับกรรมกำรบริ ษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1.39 ซึ่งน้ อยกว่ำร้ อยละ 10 ดังนัน้ รำยกำรระหว่ำงบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ไม่ถือว่ำ
เป็ นรำยกำรที่ต้องเปิ ดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน
บริ ษัทถือหุ้นในบริษัท เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จำกัดในอัตรำส่วนร้ อยละ 40.77 บริษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด ถือหุ้นร้ อยละ 50.25 ทังนี
้ ้
มีบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ งของบริ ษัทถือหุ้นอยู่ ซึง่ ได้ แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องกับกรรมกำรบริ ษัท ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 8.98 ซึง่ น้ อยกว่ำร้ อยละ 10
ดังนัน้ รำยกำรระหว่ำงบริษัท และบริ ษัทย่อย ไม่ถือว่ำเป็ นรำยกำรที่ต้องเปิ ดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน

…….….รับรองควำมถูกต้ อง

หน้ ำ 86

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
บริษัทที่มีรายการระหว่ างกัน
บริ ษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ ต เทรดดิ ้ง จำกัด
ประกอบธุรกิจตัวแทนในกำรส่งออกน ้ำตำลทรำย
บริ ษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและ
กำกน ้ำตำล และดำเนินกิจกำรทำงกำรเกษตร
Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยน ้ำตำลทรำยและ
กำกน ้ำตำล
Koh Kong Plantation Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจเพำะปลูกอ้ อย

แบบ 56 - 1
ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 33.87 บริ ษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด ถือหุ้นร้ อยละ 20.85 บริ ษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุงไทย จำกัด
ถือหุ้นร้ อยละ 15.36 และบริ ษัท น ้ำตำลนิวกว้ ำงสุ้นหลี จำกัด ถือหุ้นร้ อยละ 9.47 ทัง้ นี ้มีกรรมกำรร่ วมกัน คือ นำยจำรู ญ ชิ นธรรมมิตร์
นำยธวัทชัย โรจนะโชติกลุ นำยสุขมุ โตกำรัณยเศรษฐ์ และนำยชลัช ชินธรรมมิตร์
บริ ษัทถือหุ้นใน บริ ษัทน ้ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด ในอัตรำส่วนร้ อยละ 98.49 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่และกรรมกำรของบริ ษัทถือหุ้น
ในบริ ษัทย่อย ดังนัน้ รำยกำรระหว่ำงบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ไม่ถือว่ำเป็ นรำยกำรที่ต้องเปิ ดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน
บริ ษัทถือหุ้นใน Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ในอัตรำส่วนร้ อยละ 80 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่และกรรมกำรของบริ ษัทถือหุ้น
ในบริ ษัทย่อย ดังนัน้ รำยกำรระหว่ำงบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ไม่ถือว่ำเป็ นรำยกำรที่ต้องเปิ ดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน
บริ ษัทถือหุ้นโดยอ้ อมผ่ำน Wynn In Trading Co., Ltd. ในอัตรำส่วนร้ อยละ 80 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่และกรรมกำรของบริ ษัทถือหุ้นในบริ ษัท
ย่อย ดังนัน้ รำยกำรระหว่ำงบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ไม่ถือว่ำเป็ นรำยกำรที่ต้องเปิ ดเผยในรำยกำรระหว่ำงกัน

บริษัทร่ วม
บริษัทที่มีรายการระหว่ างกัน
บริ ษัท ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ ้ล จำกัด (มหำชน)
ประกอบธุรกิจท่ำเทียบเรื อและคลังสินค้ ำ รวมทัง้
ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
บริ ษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหำชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลหรื อ
เชื ้อเพลิงจำกผลิตผลทำงกำรเกษตร

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษัทร่วม โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 23.82 ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรซึง่ ถือเป็ นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 17.42 และมี
กรรมกำรร่วมกับบริ ษัท คือ นำยสมชำย ชินธรรมมิตร์ นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ และนำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์
เป็ นบริ ษัทร่วม โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 40 ทังนี
้ ้มีกรรมกำรร่วมกับบริ ษัท คือ นำยจำรูญ ชินธรรมมิตร์ นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ และ
นำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์
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บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทที่มีรายการระหว่ างกัน
บริ ษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด
เป็ นผู้สนับสนุนทำงด้ ำนคอมพิวเตอร์ และ
สำรสนเทศให้ แก่บริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่
บริ ษัท อ่อนนุชก่อสร้ ำง จำกัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและนำยหน้ ำ
อสังหำริ มทรัพย์
บริ ษัท รำชำเซรำมิค จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เซรำมิค
บริ ษัท รำชำชูรส จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผงชูรส
บริ ษัท เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่ จำกัด (มหำชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยแอลกอฮอล์หรื อ
เชื ้อเพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร
บริ ษัท บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ) จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอล
แอลกอฮอล์ และก๊ ำซชีวภำพ

แบบ 56 - 1

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยบริ ษัท รำชำเซรำมิค จำกัด ถือหุ้นร้ อยละ 50 และบริ ษัท รำชำชูรส จำกัด ถือหุ้นร้ อยละ 50 ทังนี
้ ้
มีกรรมกำรร่วมกันกับบริ ษัท คือ นำยชำตรี ชินธรรมมิตร์
เป็ นบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 70.38 และมีกรรมกำรร่วมกันกับบริ ษัท คือ นำยจำรูญ ชินธรรมมิตร์
นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ และนำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์
เป็ นบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 49.10 และมีกรรมกำรร่วมกับบริ ษัท คือ นำยจำรูญ ชินธรรมมิตร์
นำยสุขมุ โตกำรัณยเศรษฐ์ นำยธวัทชัย โรจนะโชติกลุ และนำยชลัช ชินธรรมมิตร์
เป็ นบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่และกรรมกำรถือหุ้นอยูร่ ้ อยละ 42.76 และมีกรรมกำรร่วมกับบริ ษัท คือ นำยจำรูญ ชินธรรมมิตร์
นำยสุขมุ โตกำรัณยเศรษฐ์ นำยธวัทชัย โรจนะโชติกลุ และนำยสมชำย ชินธรรมมิตร์
มีกรรมกำรร่วมกับบริ ษัท คือ นำยชลัช ชินธรรมมิตร์ และนำยชนะชัย ชุติมำวรพันธ์

มีกรรมกำรร่วมกับบริ ษัทคือ นำยชลัช ชินธรรมมิตร์
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บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

12.1 รายละเอียดรายการระหว่ างกัน
12.1.1.
รายการซือ้ -ขายสินค้ าและบริการตามปกติของธุรกิจ รวมถึงปริมาณรายการคงค้ าง (สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และ 2560)
ผู้ซอื ้ / ผู้รับบริการ

บริ ษัท รำชำชูรส จำกัด

ผู้ขาย / ผู้ให้ บริการ

บริ ษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สาคัญ

มูลค่ าของรายการ
(พันบาท)
31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60

- ขำยน ้ำตำล

28

บริ ษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุ งไทย
จำกัด

- ขำยน ้ำตำล

30

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด
(มหำชน)

บริ ษัท รำชำชูรส จำกัด

- ค่ำเคมีภณ
ั ฑ์

2,179

บริ ษัท เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่
จำกัด (มหำชน)

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด
(มหำชน)

- เจ้ ำหนี ้อื่น

บริ ษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด

บริ ษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุ งไทย
จำกัด

บริ ษัท น ้ำตำลนิวกว้ ำงสุ้นหลี จำกัด

199

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

29 บริ ษัท และบริ ษัทย่อยขำยน ้ำตำลให้ บริษัท รำชำชูรส จำกัด เพื่อเป็ นสวัสดิกำร
ให้ แก่พนักงำนของบริ ษัท ซึง่ กำรขำยสินค้ ำดังกล่ำวเป็ นไปตำมธุรกิจปกติของ
29
กลุม่ บริ ษัท รำคำที่คดิ ระหว่ำงกันเป็ นรำคำตลำดซึง่ มีเงื่อนไขเป็ นไปตำมกำรค้ ำ
ปกติทวั่ ไป
2,241 บริ ษัทซื ้อสินค้ ำเคมี ภัณ ฑ์ ได้ แ ก่ โซดำไฟ และกรดเกลือ จำกบริ ษั ทรำชำชูรส
จำกัด เพื่ อใช้ สำหรั บล้ ำงเครื่ องจักรภำยในโรงงำนนำ้ ตำล โดยรำคำที่คิดระหว่ำง
115
กันเป็ นรำคำตลำดซึง่ มีเงื่อนไขเป็ นไปตำมกำรค้ ำปกติทวั่ ไป

- ขำยกำกน ้ำตำล

824,633

- ลูกหนี ้กำรค้ ำ

186,844

- เงินรับล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ

119,129

647,122 บริ ษัท และบริ ษัทย่อยขำยกำกน ้ำตำลให้ บริ ษัท เคเอสแอล กรี น อินโนเวชัน่
จำกัด (มหำชน) เพื่อนำไปใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในกำรผลิต ซึง่ กำรขำยสินค้ ำดังกล่ำว
5,697
เป็ นไปตำมธุรกิจปกติของกลุม่ บริษัท รำคำที่คดิ ระหว่ำงกันเป็ นรำคำตลำดซึง่ มี
- เงื่อนไขเป็ นไปตำมกำรค้ ำปกติทวั่ ไป

- ขำยกำกน ้ำตำล

239,043

310,878

- ลูกหนี ้กำรค้ ำ

74,637

-

- เงินรับล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ

42,505

-

453,011

318,101

- ลูกหนี ้กำรค้ ำ

52,419

813

- เงินรับล่วงหน้ ำค่ำสินค้ ำ

13,403

-

-

70,960

- ขำยกำกน ้ำตำล

- ขำยกำกน ้ำตำล
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บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

ผู้ซอื ้ / ผู้รับบริ การ

ผู้ขาย / ผู้ให้ บริการ

บริ ษัท บำงจำกไบโอเอทำนอล
(ฉะเชิงเทรำ) จำกัด

บริ ษัท น ้ำตำลนิวกว้ ำงสุ้นหลี
จำกัด

- ขำยน ้ำตำลทรำยดิบ

46,690

- ลูกหนี ้กำรค้ ำ

20,615

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

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

- ค่ำบริ กำรเพื่อส่งออก

9,650

บริ ษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด

- ค่ำบริ กำรเพื่อส่งออก

1,836

บริ ษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุ งไทย จำกัด

- ค่ำบริ กำรเพื่อส่งออก

3,664

บริ ษัท น ้ำตำลนิวกว้ ำงสุ้นหลี จำกัด

- ค่ำบริ กำรเพื่อส่งออก

665

683

บริ ษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด

- ค่ำบริ กำรเพื่อส่งออก

330

360

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

บริ ษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด

บริ ษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุ งไทย จำกัด

บริ ษัท ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ ้ล จำกัด
(มหำชน) และบริ ษัทย่อย

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สาคัญ

- ค่ำฝำกสินค้ ำและขนถ่ำยน ้ำตำลเพื่อส่งออก
- รำยได้ อื่น ได้ แก่ ค่ำส่วนลด
- ค่ำฝำกสินค้ ำและขนถ่ำยน ้ำตำลเพื่อส่งออก

มูลค่ าของรายการ
(พันบาท)
31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60

3,049
20,908

- บริ ษัทย่อยขำยน ้ำตำลทรำยดิบให้ บริษัท บำงจำกไบโอเอทำนอล (ฉะเชิงเทรำ)
จำกัด เพื่อนำไปใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในกำรผลิต ซึง่ กำรขำยสินค้ ำดังกล่ำวเป็ นไปตำม
ธุรกิจปกติของกลุม่ บริ ษัท รำคำที่คิดระหว่ำงกันเป็ นรำคำตลำดซึง่ มีเงื่อนไขเป็ นไป
ตำมกำรค้ ำปกติทวั่ ไป
5,120 ตำมพรบ.อ้ อยและน ้ำตำล กำรส่งออกน ้ำตำลต้ องทำผ่ำนบริ ษัทที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรอ้ อยและน ้ำตำลทรำย (กอน.) อนุญำตเท่ำนัน้ กลุม่ บริ ษัทและ
บริ ษัท ประจวบอุตสำหกรรม จำกัด จึงได้ ตงบริ
ั ้ ษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ ต
1,221 เทรดดิ ้ง จำกัด ขึ ้นมำ เพื่อเป็ นตัวแทนจัดกำรสินค้ ำและดำเนินกำรเรื่ องเอกสำร
กำรส่งออกเท่ำนัน้ โดยบริ ษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ ต เทรดดิ ้ง จำกัด คิด
ค่ำบริ กำรกับบริษัทในกลุม่ ตำมปริ มำณสินค้ ำ ซึง่ เป็ นไปตำมรำคำทุน รวมค่ำ
2,243 บริ หำรจัดกำร

178 บริ ษัทมีควำมจำเป็ นที่ต้องใช้ ทำ่ เทียบเรื อ และบริ กำรขนถ่ำยน ้ำตำลเพื่อส่งออกให้
กลุม่ โรงงำนน ้ำตำล บริ ษัท ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ ้ล จำกัด (มหำชน) กำหนด
320
ค่ำบริ กำรฝำกสินค้ ำและค่ำขนถ่ำยน ้ำตำลเพื่อส่งออก จำกปริ มำณสินค้ ำและ
ระยะเวลำกำรฝำก ซึง่ เป็ นไปตำมรำคำตลำดและมีเงื่อนไขเป็ นไปตำมกำรค้ ำปกติ
12,706
ทัว่ ไป
704

- รำยได้ อื่น ได้ แก่ ค่ำส่วนลด

370

- เจ้ ำหนี ้อื่น

932

1,050

27,527

7,500

4,650

3,586

- ค่ำฝำกสินค้ ำและขนถ่ำยน ้ำตำลเพื่อส่งออก
- เจ้ ำหนี ้อื่น

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
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บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

ผู้ซอื ้ / ผู้รับบริ การ

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

ผู้ขาย / ผู้ให้ บริ การ

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สาคัญ

มูลค่ าของรายการ
(พันบาท)
31 ต.ค. 61 31 ต.ค. 60

- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

5,557

5,302

- ค่ำใช้ จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ ำ

159

175

- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

1,931

2,012

- ค่ำใช้ จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ ำ

49

56

- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

2,872

2,815

- ค่ำใช้ จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ ำ

121

133

- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

1,488

1,662

- ค่ำใช้ จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ ำ

45

49

บริ ษัท เคเอสแอล เรี ยลเอสเทต จำกัด

- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

106

172

บริ ษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิ ้ง
จำกัด
บริ ษัท น ้ำตำลสะหวันนะเขด จำกัด

- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

164

167

- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

517

635

Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

436

461

Koh Kong Plantation Co., Ltd.

- ค่ำจัดกำรคอมพิวเตอร์

98

143

บริ ษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด

บริ ษัท โรงงำนน ้ำตำลนิวกรุ งไทย จำกัด

บริ ษัท น ้ำตำลนิวกว้ ำงสุ้นหลี จำกัด

บริ ษัท เค.เอส.แอล. ไอที
เซ็นเตอร์ จำกัด

แบบ 56 - 1

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล

บริ ษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นศูนย์บริ กำรคอมพิวเตอร์
ให้ บริ กำรภำยในกลุม่ บริ ษัท บริ ษัทมีกำรกำหนดรำคำค่ำบริ ก ำรระหว่ำงกันโดยคำนวณ
จำกต้ นทุนเงินลงทุนและกำรดำเนินงำนของบริ ษัท เค.เอส.แอล. ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด
และนำตัวเลขที่ได้ มำจัดสรรเพื่อคิดค่ำบริ กำรตำมปริ มำณกำรใช้ งำนจริ งของแต่ละบริ ษัท
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บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
12.1.2.

แบบ 56 - 1

ค่ าเช่ าพืน้ ที่ (สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และ 2560)
ผู้ให้ เช่ า

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

ผู้เช่ า
บริ ษัท อ่อนนุชก่อสร้ ำง จำกัด

บริ ษัท รำชำชูรส จำกัด
บริ ษัท รำชำเซรำมิค จำกัด

บริ ษัท เค.เอส.แอล. ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด

บริ ษัท แชมเปี ย้ นเฟอร์ เมนเตชัน่ จำกัด

บริ ษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ ตเทรดดิ ้ง
จำกัด
บริ ษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด

ลักษณะรายการที่สาคัญ
เช่ำพื ้นที่สำนักงำน 202.84 ตำรำงเมตรและที่จอดรถ ตำรำง
เมตรละ 300 บำท ต่อสัญญำทุก 1 ปี (01/11/59 - 31/10/60)
เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2560 มีควำมประสงค์ขอเช่ำพื ้นที่ลดลง
เหลือ 196.69 ตำรำงเมตร ตำรำงเมตรละ 300 บำท
(01/09/60 - 31/10/61)
เช่ำพื ้นที่โกดัง 200 ตำรำงเมตร ตำรำงเมตรละ 100 บำท ต่อ
สัญญำทุก 1 ปี (01/08/61 – 31/07/62)
เช่ำพื ้นที่สำนักงำน 495.54 ตำรำงเมตร และที่จอดรถ ตำรำง
เมตรละ 300 บำท ต่อสัญญำทุก 1 ปี (01/01/61 - 31/12/61)
และมีกำรเช่ำพื ้นที่เพิ่มชัว่ ครำวจำนวน 202.84 ตำรำงเมตร
ตำรำงเมตรละ 200 บำท (01/11/60 - 31/12/60)
เช่ำพื ้นที่สำนักงำน 432.62 และที่จอดรถ ตำรำงเมตรละ
300 บำท ต่อสัญญำทุก 3 ปี (01/08/61 – 31/07/64)
เช่ำพื ้นที่สำนักงำน 33.48 ตำรำงเมตร ตำรำงเมตรละ 300
บำท ต่อสัญญำ ทุก 3 ปี (01/10/60 – 30/09/63)
ค่ำเช่ำที่ดนิ 270 ไร่ รำคำไร่ ละ 740 บำท ต่อสัญญำทุก 3 ปี
(04/08/59 - 03/08/62) และได้ ยกเลิกกำรเช่ำเมื่อวันที่ 31
กรกฎำคม 2560

มูลค่ าของรายการ (พันบาท)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
31 ต.ค. 61
31 ต.ค. 60
708
727 บริ ษัทให้ พื ้นที่เช่ำแก่บริ ษัทในกลุม่ เป็ นระยะเวลำนำนแล้ ว
เนื่องจำกต้ องกำรให้ บริษัทในกลุม่ ตังส
้ ำนักงำนในพื ้นที่
เดียวกัน เพื่อสะดวกในกำรบริ หำรจัดกำร โดยคิดค่ำเช่ำ
ตำมรำคำตลำดและมีเงื่อนไขเป็ นไปตำมกำรค้ ำปกติทวั่ ไป
ณ วันที่เริ่ มทำสัญญำเช่ำครัง้ แรก โดยเงื่อนไขต่ำงๆที่
240
240 เกี่ยวกับกำรเช่ำพื ้นที่และทรัพย์สนิ ได้ กำหนดให้ เป็ นไปตำม
สัญญำทีต่ กลงร่ วมกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัท
1,865
1,784 เป็ นสำคัญ

1,557

1,557

121

121

-

200 บริ ษัท น ้ำตำลท่ำมะกำ จำกัด เช่ำที่ดนิ ของบริ ษัท แชม
เปี ย้ นฟอร์ เมนเตชัน่ จำกัด เพื่อใช้ เป็ นแปลงทดลองปลูก
และวิจยั พันธุ์อ้อยซึง่ ค่ำเช่ำเป็ นไปตำมรำคำที่ตกลงร่ วมกัน
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บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
12.1.3.

แบบ 56 - 1

เงินกู้ยมื / เงินให้ ก้ ยู มื ระหว่ างบริษัท บริษัทย่ อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน (สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และ 2560)
หน่ วย : พันบาท

ผู้ก้ ู

ผู้ให้ ก้ ู

ยอดยกมา
1 พ.ย. 60

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น
จำกัด (มหำชน)

นิตบิ คุ คลอำคำรชุด เค.เอส.แอล
ทำวเวอร์

5,000

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561
กู้เพิ่ม
ชาระคืน
ยอดคงเหลือ
ระหว่ างงวด
ระหว่ างงวด
31 ต.ค. 61
300

(1,500)

3,800

ดอกเบีย้ จ่ าย

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

80

บริ ษัทได้ รับกำรสนับสนุนควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน จำก นิตบิ คุ คลอำหำรชุด
เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ผ่ำนทำงเงินกู้ยืมระยะสัน้ ในรู ปตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ประเภท
จ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงินกู้ยืมมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยใน
บริ ษัท โดยคิดอัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.80 - 1.84 ต่อปี และจ่ำยชำระดอกเบี ้ยทุก
สิ ้นเดือน

หน่ วย : พันบาท
ผู้ก้ ู

ผู้ให้ ก้ ู

ยอดยกมา
1 พ.ย. 59

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น
จำกัด (มหำชน)

นิตบิ คุ คลอำคำรชุด เค.เอส.แอล
ทำวเวอร์

6,900

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

(1,900)

5,000

ดอกเบีย้ จ่ าย

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

112

บริ ษัทได้ รับกำรสนับสนุนควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน จำก นิตบิ คุ คลอำหำรชุด
เค.เอส.แอล ทำวเวอร์ ผ่ำนทำงเงินกู้ยืมระยะสัน้ ในรู ปตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ประเภท
จ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงินกู้ยืมมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยใน
บริ ษัท โดยคิดอัตรำดอกเบี ้ยร้ อยละ 1.97 - 2.05 ต่อปี และจ่ำยชำระดอกเบี ้ยทุก
สิ ้นเดือน
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บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1
หน่ วย : พันบาท

ผู้ก้ ู
บริ ษัท ประจวบอุตสำหกรรม
จำกัด

ผู้ให้ ก้ ู

ยอดยกมา
1 พ.ย. 60

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

-

สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561
กู้เพิ่ม
ชาระคืน
ยอดคงเหลือ
ระหว่ างงวด ระหว่ างงวด
31 ต.ค. 61
278,100

(278,100)

-

ดอกเบีย้ จ่ าย

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

1,039

บริ ษัท ประจวบอุตสำหกรรม จำกัดได้ รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินผ่ำนบริ ษัท เค
เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ ต จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมระเบียบข้ อบังคับของ
รำชกำรในเรื่ องกำรส่งออกน ้ำตำล โดยบริ ษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ ต จำกัด ทำ
หน้ ำที่เป็ นบริ ษัทตัวกลำง (ผู้ก้ )ู ในกำรขอวงเงินสินเชื่อเพื่ อธุรกรรมกำรส่งออก
กับทำงธนำคำร และปล่อยกู้ตอ่ ให้ แก่โรงงำนบริ ษัท ประจวบอุตสำหกรรม จำกัด
โดยบริ ษัทประจวบอุตสำหกรรม จำกัด จะวำงค ้ำประกันเงินกู้กับธนำคำรด้ วย
น ้ำตำลที่จะส่งออก และนำตัว๋ สัญญำใช้ เงินมำวำงเพื่อเป็ นหลักประกันที่บริ ษัท
เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ ต เทรดดิ ้ง จำกัด ทังนี
้ ห้ ลักประกันดังกล่ำวครอบคลุม
วงเงินสินเชื่อ และไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกันวงสินเชื่อระหว่ำงกัน
หน่ วย : พันบาท

ผู้ก้ ู
บริ ษัท ประจวบอุตสำหกรรม
จำกัด

ผู้ให้ ก้ ู

ยอดยกมา
1 พ.ย. 59

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

-

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

(552,339)

-

ดอกเบีย้ จ่ าย

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

3,243

บริ ษัท ประจวบอุตสำหกรรม จำกัดได้ รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินผ่ำนบริ ษัท เค
เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ ต จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมระเบียบข้ อบังคับของ
รำชกำรในเรื่ องกำรส่งออกน ้ำตำล โดยบริ ษัท เค เอส แอล เอ็กซ์ปอร์ ต จำกัด ทำ
หน้ ำที่เป็ นบริ ษัทตัวกลำง (ผู้ก้ )ู ในกำรขอวงเงินสินเชื่อเพื่ อธุรกรรมกำรส่งออก
กับทำงธนำคำร และปล่อยกู้ตอ่ ให้ แก่โรงงำนบริ ษัท ประจวบอุตสำหกรรม จำกัด
โดยบริ ษัทประจวบอุตสำหกรรม จำกัด จะวำงค ้ำประกันเงินกู้กับธนำคำรด้ วย
น ้ำตำลที่จะส่งออก และนำตัว๋ สัญญำใช้ เงินมำวำงเพื่อเป็ นหลักประกันที่บริ ษัท
เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ ต เทรดดิ ้ง จำกัด ทังนี
้ ห้ ลักประกันดังกล่ำวครอบคลุม
วงเงินสินเชื่อ และไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกันวงสินเชื่อระหว่ำงกัน
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บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีมติเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังนี ้
กรรมกำรตรวจสอบได้ พจิ ำรณำรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทในช่วงที่ผำ่ นมำ และได้ ให้ ควำมเห็นว่ำ เป็ นรำยกำรที่มีควำม
จำเป็ นและสมเหตุสมผลในกำรทำรำยกำร ซึง่ รำยกำรที่เป็ นรำยกำรค้ ำตำมปกติของกำรดำเนินธุรกิจนัน้ บริ ษัทได้ กำหนดรำคำตำม
รำคำตลำด
นโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
1. รายการค้ าตามปกติของการดาเนินธุรกิจ เช่น กำรใช้ ท่ำเรื อและคลังสินค้ ำของบริ ษัท ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ ้ล จำกัด
(มหำชน) และกำรซื ้อขำยน ้ำตำลระหว่ำงบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รำยกำรดังกล่ำวจะยังคงมีอยู่ในอนำคต ซึ่งบริ ษัทจะ
ดำเนินกำรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสำคัญ และรำคำที่คิดต้ องเป็ นไปตำมรำคำตลำด
2. รายการเช่ าพืน้ ที่และทรัพย์ สิน จะเป็ นไปตำมรำคำตลำด และเป็ นรำคำค่ำเช่ำที่เท่ำกับกำรให้ บคุ คลอื่นเช่ำ
3. รายการซือ้ ขายทรั พย์ สินและเงินลงทุน รำยกำรซื ้อขำยทรัพย์สินและเงินลงทุนของบริ ษัท เป็ นรำยกำรเพิ่มทุนเพื่อ
รักษำสัดส่วนกำรถือหุ้นและกำรลงทุนเพื่อขยำยธุรกิจปั จจุบันที่มีอยู่และธุรกิจในอนำคตซึ่งนโยบำยที่ซื ้อขำยทรัพย์สิน
ระหว่ำงกันและกำรซื ้อขำยเงินลงทุนระหว่ำงกัน จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสำคัญและจะกระทำเท่ำที่จำเป็ น
และเหมำะสม
4. รายการกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง กำรกู้ยืมเงินกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง บริ ษัทจะกระทำเท่ำที่
จำเป็ นและเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสำคัญ
5. รายการพิเศษอื่นๆ เป็ นรำยกำรอื่นๆ นอกเหนือจำกข้ อ 1-4
รำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยเกิดขึ ้นกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสียหรื อ
อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อื่นใดในอนำคต บริ ษัทจะได้ ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ น
และควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจ
เกิดขึ ้น บริ ษัทจะได้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชำญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีข องบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อ
นำไปใช้ ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรหรื อผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี
ทังนี
้ ้ รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบตั ิ
ตำมข้ อก ำหนดเกี่ ย วกั บ กำรเปิ ดเผยข้ อมู ล กำรท ำรำยกำรเกี่ ย วโยงกั น และกำรได้ มำหรื อ จ ำหน่ ำ ยทรั พ ย์ สิ น ที่ ส ำคั ญ
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ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยนอกจำกนี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุงบกำรเงินที่ได้ รับกำรตรวจสอบ
จำกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (56-1) ในปี ต่อๆ ไป
โครงสร้ างการถือหุ้นที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 10
จำกโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริ ษัทย่อยในปั จจุบนั ที่บริ ษัทย่อยและบริษัทร่วมบำงบริษัทยังมีกำรถือ
หุ้นโดยบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งเกินกว่ำร้ อยละ 10 นันมี
้ รำยละเอียดดังต่อไปนี ้
บริ ษัท ไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ ้ล จำกัด (มหำชน) มีบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ งของบริ ษัทถือหุ้นอยูจ่ ำนวนร้ อย
ละ 17.42 และบริ ษัท นำ้ ตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) ถื อหุ้นในบริ ษั ท ไทยชูกำร์ เทอร์ มิ เนิล้ จำกัด
(มหำชน) จำนวนร้ อยละ 23.82 และไม่มีนโยบำยที่จะลงทุนเพิ่ม นอกจำกนี ้ ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรไม่มี
แรงจูงใจที่จะกระทำกำรใดๆ เพื่อถ่ำยเทผลประโยชน์ไปที่บริ ษัทใดบริ ษัทหนึ่ง นอกจำกนี ้ในบริ ษัท ไทยชู
กำร์ เทอร์ มิ เนิ ล้ จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลำดหลักทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย ยังมี
กรรมกำรอีกหลำยท่ำนที่มำจำกบริ ษัทน ้ำตำลอื่นๆ ดังนัน้ จึงมีกำรคำนอำนำจกันภำยในอยู่แล้ วในทัง้ 2
บริ ษัท ทำให้ กำรทำรำยกำรระหว่ำงบริ ษัทและบริ ษัทไทยชูกำร์ เทอร์ มิเนิ ้ล จำกัด (มหำชน)เป็ นไปตำม
รำคำและกลไกทำงกำรตลำด ซึง่ จะก่อให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุดกับทังสองบริ
้
ษัท

จะเห็นได้ วำ่ โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปั จจุบนั ที่บำงบริ ษัทยังมีกำรถือหุ้นโดยบุคคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้ งเกินกว่ำร้ อยละ 10 นัน้ เป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซึง่ ในปั จจุบนั บริ ษัทพยำยำมที่จะปรับโครงสร้ ำงให้
มีควำมขัดแย้ งกันน้ อยที่สดุ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบำยเกี่ยวกับกำรลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมในอนำคต โดยบริ ษัทจะ
เข้ ำลงทุนโดยตรงด้ วยตัวเอง และไม่ให้ บคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ งเข้ ำถือหุ้นในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมเกินกว่ำที่กำหนด
เว้ นแต่จะกระทำเท่ำที่จำเป็ นและเหมำะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์ ของบริ ษัทเป็ นสำคัญ นอกจำกนี ้ บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ งจะไม่เข้ ำถือหุ้นหรื อลงทุนในธุรกิจที่จะทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งกับทำงบริ ษัท หรื อธุรกิจที่มีลกั ษณะเป็ นกำร
แข่งขันกับบริ ษัท
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13. ข้อมูลการเงินที่สาคัญ
รอบบัญชีของบริษทั เริม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน และสิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
13.1) รายงานของผูส้ อบบัญชี
1) ผูส้ อบบัญชี
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3809
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
นายนิติ จึงนิจนิรนั ดร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3809
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6326
บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

2) สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีในระยะ 3 ปี ทผ่ี า่ นมา
ปี 2559
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไม่มเี งื่อนไข
ปี 2560
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไม่มเี งื่อนไข
ปี 2561
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินโดยให้ความเห็นโดยไม่มเี งื่อนไข
13.2) สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ย่อย และหลักเกณฑ์ในการทางบการเงิ นรวม
งบการเงินปี ระหว่างปี 2559 -2561 ประกอบด้วยบริษทั ย่อยจานวนทัง้ สิน้ 13 แห่ง
(ในปี 2559 บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) ยังเป็น บริษทั ย่อยของบริษทั จึงมีบริษทั ย่อยรวม 14 แห่ง)

ตารางที ่ 13.1: แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั ทางตรงและทางอ้อม

บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
บริษทั เคเอสแอลเรียลเอสเทต จากัด*
บริษทั เค.เอส.แอล.เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จากัด**
บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)***
บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์เทรดดิง้ จากัด
บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด****
บริษทั น้าตาลสะหวันนะเขด จากัด
Koh Kong Plantation Company Limited*****
Koh Kong Sugar Industry Company Limited
Wynn In Trading Company Limited

อัตราร้อยละของการถือหุน้
2561
2560
2559
90.21
90.21
90.21
95.78
95.78
95.78
98.61
98.61
98.61
91.02
91.02
91.02
79.55
79.55
79.55
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.49
98.49
98.49
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
100.00
100.00
100.00
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หมายเหตุ
*ถือหุน้ ทางอ้อมผ่านบริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
**ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด และบริษทั น้าตาลนิวก
ว้าง สุน้ หลี จากัด
***บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน) เดิมเป็ นบริษทั ย่อย ปจั จุบนั ถือหุน้ ผ่านบริษทั บีบจี ไี อ จากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ร่วม
**** บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด เป็ นบริษทั ก่อตัง้ ใหม่ในปี 2559 ยังไม่มกี ารดาเนินกิจการ วัตถุประสงค์เพื่อ
ทาธุรกิจด้านบริการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
***** ถือหุน้ ทางอ้อมผ่าน Wynn In Trading Co., Ltd.
13.3) งบกาไรขาดทุน
ปี 2561 บริษทั มีรายได้จากการดาเนินงานรวมทัง้ สิน้ 17,813 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี ่านมา ร้อยละ 14 โดย
รายได้มาจากรายได้จากการขาย 17,407 ล้านบาทและรายได้จากการบริการ 406 ล้านบาท โดยในปี 2561 ราคา
น้ าตาลตลาดโลกมีการปรับตัวลดลง ทาให้ราคาขายส่งออกลดลง ร้อยละ 28-32 แต่บริษัทมีปริมาณการขายน้ าตาล
เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 59 จากปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิม่ ขึน้ รวมถึงรายได้จากการขายกากน้ าตาลและรายได้จากการขาย
้
ไฟฟาเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ในภาพรวมรายได้จากการดาเนินงานรวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา
บริษทั มีต้นทุนรวมทัง้ สิน้ 14,681 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ทผ่ี ่านมาร้อยละ 11 และบริษทั มีกาไรขัน้ ต้นเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 28 จาก 2,443 ล้านบาท เป็ น 3,131 ล้านบาท
ในส่วนของรายได้อ่นื ๆ และขาดทุนอื่นๆ ในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 มาจาก

(1) รายได้ค่าตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทราย
(2) กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
(3) กาไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ
(4) กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพ ย์เพื่อการ
ลงทุน
(5) กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
(6) กาไร (ขาดทุน) จากการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ
(7) (ขาดทุน) จากการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
(8) รายได้อ่นื
รวมทัง้ สิน้

ปี 2561
440 ล้านบาท
57 ล้านบาท
(33) ล้านบาท

ปี 2560
53 ล้านบาท
(54) ล้านบาท

241 ล้านบาท

426 ล้านบาท

2,370 ล้านบาท
(2) ล้านบาท (19) ล้านบาท
(4) ล้านบาท (223) ล้านบาท
475 ล้านบาท 566 ล้านบาท
1,174 ล้านบาท 3,119 ล้านบาท

ส่งผลให้บริษทั มีกาไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้ 4,305 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
(1) บริษัทมีค่ าใช้จ่ายในการขาย 770 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 82 เนื่องจากปริมาณขายน้ าตาลส่งออกที่
เพิม่ ขึน้
(2) บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 724 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14
(3) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร 138 ล้านบาท
(4) ค่าธรรมเนียมกองทุน 1,116 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากปี ทผ่ี ่านมาที่ 1,096 ล้านบาท
ทาให้บริษทั มีกาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,557 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 49
ในปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 728 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9 และภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 144
ล้านบาท มีส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วม 145 ล้านบาท ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย 18 ล้านบาท ส่งผลให้กาไรสุทธิในส่วนของ
บริษทั ลดลงร้อยละ 57 จากปี ทผ่ี ่านมาที่ 1,970 ล้านบาท โดยลดลงเป็ น 848 ล้านบาทในปี 2561
ตารางที ่ 13.2 : แสดงงบกาไรขาดทุนรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
งบกำไรขำดทุนโดยสรุป

2561

2560

ล้ำนบำท

2559

%

ปรั บปรุง

เปลียนแปลง
่

รำยได้จำกกำรดำเนินงำน

17,813

15,623

16,911

14%

ต้นทุนจำกกำรดำเนินงำน

(14,681)

(13,180)

(13,279)

11%

กำไรขนต้
ั้ น
รำยได้อน
ื ๆ
กำไรก่อนห ักค่ำใช้จำ
่ ย

3,131

2,443

3,632

28%

1,174

3,119

1,498

-62%

4,305

5,562

5,130

-23%

ค่ำใช้จำ
่ ยในกำรขำย

(770)

(424)

(542)

82%

ค่ำใช้จำ
่ ยในกำรบริหำร

(724)

(837)

(834)

-14%
-6%

ค่ำตอบแทนผูบริ
้ หำร
ค่ำธรรมเนียมกองทุน
รวมค่ำใช้จำ
่ ย
กำไรก่อนห ักต้นทุนกำรเงินและภำษี
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ส่วนแบ่งกำไรบริษ ัทร่วม
ภำษีเงินได้

(138)

(147)

(141)

(1,116)

(1,096)

(1,150)

2%

(2,748)

(2,503)

(2,666)

10%

1,557

3,059

2,464

-49%

(728)

(668)

145

121

(144)

(560)

ผูถื
้ อหุน
้ ส่วนน้อยและอืนๆ
่

18

19

(710)

9%

57
(371)

-74%

(14)

848

1,970

1,426

-57%

กำไรสุทธิตอ
่ หุน
้

0.19

0.45

0.32

-57%

อ ัตรำกำไรขนต้
ั้ น

17.6%

15.6%

21.5%

4.8%

12.6%

8.4%

กำไรสุทธิ

อ ัตรำกำไรสุทธิ

เมื่อพิจารณาในส่วนของโครงสร้างรายได้จากการดาเนินงานปกติ ปี 2561 ทัง้ สิน้ 17,813 ล้านบาท บริษทั มี
รายได้จากการขายน้าตาลและกากน้าตาล 15,288 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 89 ของรายได้จากการดาเนินงานปกติ
ทัง้ หมด
รายได้จากการขายเอทานอลและเบนซิน ไม่มเี นื่องจากการรวมกิจการในปี ทผ่ี ่านมา รายได้จากการขาย
ไฟฟ้าทีซ่ ง่ึ โรงไฟฟ้าของบริษทั จาหน่ายไฟฟ้าให้กบั การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคตามสัญญาซือ้ ขาย
ไฟฟ้าจานวน 1,211 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7 รายได้จากงานบริการ 405 ล้านบาท รายได้อ่นื ๆ 89 ล้านบาท และ
รายได้จากการทาการซือ้ มาขายไป 750
ล้านบาท
ตารางที ่ 13.3 : โครงสร้างรายได้ของบริษทั 3 ปี ย้อนหลัง
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แบบ 56 - 1
2561

2560

ล้ำนบำท

2559

%

ปรั บปรุง

เปลียนแปลง
่

รำยได้จำกกำรดำเนินงำนปกติ
รำยได้จำกกำรขำยนำ้ ตำล
รำยได้จำกกำรขำยกำกนำ้ ตำล

13,668 80%
1,620 9%

13,084 79%

15%

15 0%

326 2%

10693%

64 0%

98 1%

154 1%

-34%

1,211 7%

751 5%

808 5%

2,100 14%

2,023 12%

รำยได้อนๆ
ื่ จำกขำยนำ้ ตำล
รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำ

11,928 79%

61%

รำยได้จำกกำรขำยเอทำนอลและเบนซิน

0 0%

รำยได้จำกกำรขำยปุ๋ย

4 0%

0 0%

5 0%

รำยได้จำกกำรขำยข้ำวสำลี นำ้ ม ัน กระสอบ

0 0%

0 0%

0 0%

405 2%

252 2%

167 1%

61%

89 1%

11 0%

13 0%

730%

รำยได้จำกงำนบริกำร
รำยได้อนๆ
ื่
รวม

17,063 100%

15,157 100%

-100%
2525%

16,580 100%

13%

้ มำขำยไป
รำยได้จำกกำรดำเนินงำน ซือ
รำยได้จำกกำรขำยนำ้ ม ัน

440 59%

242 52%

186 56%

82%

รำยได้จำกกำรขำยปุ๋ย

273 36%

197 42%

118 36%

39%

37 5%

28 6%

26 8%

32%

รำยได้จำกกำรขำยพ ัสดุ

750 100%

รวม
้ มำขำยไป
รำยได้จำกกำรดำเนินงำน ซือ

17,813

467 100%
15,623

331 100%

61%

16,911

14%

13.4) งบแสดงฐานะการเงิ นรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย
ตารางที ่ 13.4 : สรุปงบแสดงฐานะการเงิ นรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยของบริษทั เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินโดยสรุป

2561

2560

ล้ำนบำท

2559

%

ปรั บปรุง

เปลียนแปลง
่

129

153

85

-16%

ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีห
้ มุนเวีย นอืน
่
้
เงินใหกู้ ้ยืมระยะสัน

2,476

1,198

1,407

107%

1,533

1,569

1,273

-2%

สินค ้าคงเหลือ
สินทรั พย์ชวี ภาพ

4,089

3,100

2,552

32%

61

112

251

-46%

46

64

85

-28%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

3,879

3,747

387

4%

เงินลงทุนระยะยาวอืน
่ ๆ

335

405

371

-17%
-38%

้
เงินสดและเงินลงทุนระยะสัน

สินทรั พย์หมุนเวีย นอืน
่ ๆ

243

393

358

อสังหาริมทรั พย์เพือ
่ การลงทุน

5,167

4,917

4,496

5%

ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์สท
ุ ธิ

26,183

26,354

26,186

-1%
43%

เงินใหกู้ ้ยืมระยะยาว

สินทรั พย์ไม่หมุนเวีย นอืน
่ ๆ
รวมสินทรั พย์
ิ หมุนเวีย น
หนีส
้ น

1,401

977

925

45,542

42,991

38,375

6%

13,924

14,818

10,591

-6%

12,979

10,080

11,134

29%

ิ
รวมหนีส
้ น

26,903

24,898

21,724

8%

รวมส่วนของผู ้ถือหุน้

18,639

18,092

16,650

3%

ส่วนของผู ้ถือหุนบริ
้ ษัทใหญ่
ิ ต่อทุน
อัตราส่วนหนีส
้ น

18,210

17,650

16,166

1.44

1.38

1.30

1.26

1.20

1.13

ิ ไม่หมุนเวีย น
หนีส
้ น

ิ ส่วนทีม
อัตราส่วนหนีส
้ น
่ ด
ี อกเบีย
้ ต่อทุน

ในปี 2561 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม 45,542 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ปี 2560 ที่ 42,991
ล้านบาท หนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8 จาก 24,898 ล้านบาทในปี 2560 เป็ น 26,903 ล้านบาท จึงส่งผลให้อตั ราหนี้สนิ
ต่อทุนเพิม่ ขึน้ จาก 1.38 เท่าในปี 2560 เป็ น 1.44 เท่า และอัตราหนี้สนิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อทุนเพิม่ ขึน้ จาก 1.20 เท่าใน
ปี 2560 เป็ น 1.26 เท่า โดยรายการในปี 2561 ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระสาคัญเมื่อเทียบกับปี 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 107 เนื่องจากบริษทั มีลกู หนี้การค้าทีม่ กี าหนดรับ
ชาระในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 มากกว่าปี ทผ่ี ่านมา และมีลกู หนี้กองทุนอ้อยและน้าตาลทรายเพิม่ ขึน้ เนื่องจากมีค่า
อ้อยขัน้ สุดท้ายต่ากว่าขัน้ ต้น
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
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(2) สินค้าคงเหลือมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32 มาจากปริมาณสินค้าคงคลังซึง่ ได้แก่ น้าตาล มีปริมาณ
เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา
(3) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 มาจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทส่ี งู ขึน้
(4) สินทรัพย์ชวี ภาพ ลดลงร้อยละ 46 มาจากการลดลงของมูลค่ายุตธิ รรม
(5) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 43 มาจากการลูกหนี้ค่าตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาล
ทราย
(6) หนี้สนิ หมุนเวียนลดลงร้อยละ 6 และหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29 เกิดจากในปี 2561 มีเงินกู้
ระยะยาวเพิม่ ขึน้ เพื่อปรับสัดส่วนการกูย้ มื จากระยะสัน้ เป็ นระยะยาว
13.5) งบกระแสเงิ นสด
ตารางที ่ 13.5 : แสดงงบกระแสเงิ นสดของบริษทั เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
งบกระแสเงินสดโดยสรุป

2561

2560

(ล ้านบาท)
่ ม + รายการ Non Cash
กาไร + ค่าเสือ
เปลีย
่ นแปลงใน Working Capital
from
กระแสเงิ
Operating
นสดจากการด
Activities
าเนินงาน
ลงทุนในทีด
่ น
ิ อาคาร เครือ
่ งจักร (สุทธิ)
from
กระแสเงิ
Investing
นสดจากการลงทุ
Activitiesน
from
กระแสเงิ
Financing
นสดจากการจั
Activities
ดหาเงิน
เงินสดเปลีย
่ นแปลง
เงินสดปลายงวด
่ มราคา
ค่าเสือ

2559

%

ปร ับปรุง

เปลียนแปลง
่

2,449

2,185

2,462

(3,145)

(1,948)

1,575

(696)

236

4,038

12%
-394%

(1,132)

(3,098)

(1,578)

-63%

(863)

(3,320)

(1,521)

-74%

3,149

(2,620)

-52%

71

(86)

1,512
(24)
129

153

82

1,264

1,182

1,247

7%

ในปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อยได้รบั กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิน ด าเนิ น งานเข้า มาทัง้ สิ้น 2,449 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น จากปี 2560 ร้อ ยละ 12 สืบ เนื่ อ งจากผล
ประกอบการธุรกิจโดยรวมทีป่ รับตัวดีขน้ึ แต่มปี ริมาณสินค้าคงคลังทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้ในปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อย
มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน (696) ล้านบาท ลดลงร้อยละ 394
ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน บริษทั และบริษทั ย่อย มีการจ่ายเงินจากกิจกรรมการลงทุน(สุทธิ)
ทัง้ หมด 863 ล้านบาท โดย 1,132 ล้านบาท เป็ นการลงทุนในที่ดนิ อาคาร เครื่องจักร(สุทธิ) ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ลงทุนขยายโรงงานน้าตาลและโรงไฟฟ้าทีว่ งั สะพุง จังหวัดเลย
ในกิจกรรมการจัดหาเงิน บริษทั และบริษทั ย่อย รับเงินสดสุทธิทงั ้ หมด 1,512 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการกู้
เงินจากสถาบันการเงิน และออกตราสารหนี้
13.6) อัตราส่วนทางการเงิ น
ตารางที ่ 13.6 : แสดงอัตราส่วนทางการเงิ น เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง
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2561

2560

ปร ับปรุง

(Million THB)
Short term liquidity ratios
Current Ratio
Acid
fromTest
Operating
Ratio Activities
Collection period
Days of inventory
Capital Structure and Solvency ratio
D/E Ratio
IBD/E Ratio
LTD
fromtoOperating
equity Activities
Return on Investment ratios
ROA
ROE
from Operating Activities
Operating performance ratios
Gross Profit Marging
Operating
from Operating
ProfitsActivities
Margin
Pretax Profit Margin
Net Profit Margin
Market Measures
Book Value per Share
Earning Per Share

2559

0.60
0.30
47
93

0.42
0.20
44
100

0.53
0.26
29
78

1.44
1.26
0.61

1.38
1.20
0.47

1.30
1.13
0.60

2%
5%

5%
11%

4%
9%

18%
9%
5%
5%

16%
20%
16%
13%

21%
15%
11%
8%

4.13
0.19

4.00
0.45

3.67
0.32

จะเห็นได้ว่าจากปี 2561 อัตราส่วนทางการเงิน ในส่วน ของ Liquidity ที่เป็ นส่วนของ Current Ratio และ
Acid Test Ratio ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีเงินกูร้ ะยะยาวเพิม่ ขึน้ เพื่อปรับสัดส่วนเงินกู้ อย่างไรก็ดี
ในการคานวณอัตราส่วนสภาพคล่องมีหุ้นกู้และเงินกู้ทถ่ี ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี อยู่จานวนหนึ่ง ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนโครงการระยะยาวของบริษทั รวมอยู่ในการคานวณ
สาหรับอัตราส่วนทีเ่ กีย่ วกับหนี้สนิ จะเห็นได้ว่าทัง้ D/E Ratio และ IBD/E Ratio เพิม่ ขึน้ เล็กน้อย สืบเนื่องจาก
เงินกูท้ เ่ี พิม่ ขึน้ จากปริมาณการผลิตและสินค้าคงเหลือทีเ่ พิม่ ขึน้
ในส่วนของความสามารถในการทากาไรจะเห็นได้ว่า Gross Profit Ratio เพิม่ ขึน้ เมื่อเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา แต่
Operating Profit to sales, Pretax profit to sales, และ Net Income to Sales มีอตั ราส่วนทีล่ ดลง ซึง่ ส่วนใหญ่เกิด
จากกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในปีมผ่ี ่านมามากกว่าปี 2561 ซึง่ ถือว่าเป็ นรายการพิเศษ
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14. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
บริษัท น้ าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“KSL”) ขอชี้แจงผลการดาเนินงานประจาปี 2561
(งวดเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงตุลาคม 2561) บริษทั มีรายได้รวม 17,813 ล้านบาท เมื่อเทียบผลประกอบการของงวด
เดียวกันของปี ก่อนที่มรี ายได้รวม 15,623 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 14 และมีกาไรสุทธิ 848 ล้านบาท เมื่อ
เทีย บผลประกอบการของงวดเดีย วกัน ของปี ก่อนที่มีกาไรสุท ธิ 1,970 ล้านบาท หรือลดลงเป็ น ร้อ ยละ 57 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
รายได้รวม
รายได้รวมเพิม่ ขึน้ เนื่องจากปริมาณการขายปี 2561 เพิม่ ขึน้ จาก 687,046 ตัน ในปี ก่อน เป็ น 1,091,228
ตัน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 59 แม้ว่าราคาขายโดยเฉลีย่ จะลดลงจาก 17,362 บาทต่อตัน เป็ น 12,526 บาทต่อตัน
สาเหตุหลักของการลดลงของราคาขายเฉลีย่ เนื่องจากจากความผันผวนของราคาน้าตาลตลาดโลก ซึง่ ราคามี
การปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในช่วงต้นปี 2560 ขึน้ ไปอยู่ทร่ี ะดับ 20 เซนต์ต่อปอนด์ และลดลงอย่างรวดเร็ว ในปจั จุบนั ราคาอยู่ท่ี
ระดับ 12 – 13 เซนต์ต่อปอนด์ ซึง่ เป็ นผลมาจากผลผลิตน้าตาลในปี 2561 ทีท่ วโลกมี
ั่
มากขึน้ ประกอบกับการลอยตัว
ของราคาขายน้ าตาลในประเทศในปี 2561 ทีเ่ ป็ นไปตามทิศทางเดียวกับราคาน้ าตาลตลาดโลก ส่งผลให้บริษทั มีราคา
ขายน้าตาลเฉลีย่ ในปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน แต่มปี ริมาณขายน้าตาลเพิม่ ขึน้ ตามทีไ่ ด้กล่าวไว้
ข้างต้น จึงมีผลสุทธิให้รายได้รวมเพิม่ ขึน้
รายได้อืน่
รายได้อ่นื ลดลง สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท ทาการควบรวมธุรกิจเอทา
นอล กับบริษัทย่อยของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั น่ จากัด (มหาชน) ที่ประกอบธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งในทาง
บัญ ชีการรวมกิจการดังกล่าวเป็ นการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และลงทุนในบริษัทร่วมแห่งใหม่ท่ปี ระกอบธุรกิจ
เชื้อเพลิงชีวภาพแทน ทาให้บริษัทมีกาไรจากการควบรวมกิจการดังกล่าวก่อนหักภาษีจานวน 2,370 ล้านบาท หรือ
1,896 ล้านบาทหลังหักภาษี
ส่วนใน ปี 2561 ไม่มรี ายการดังกล่าว แต่มรี ายได้อ่นื ๆ ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าตอบแทนการผลิต และ
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น แต่เพิม่ ขึน้ น้อยกว่ารายการพิเศษในปี 2560 จึงมีผลสุทธิให้รายได้อ่นื ลดลง
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
บริษทั มีตน้ ทุนในการจัดจาหน่ายสูงขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน จาก 1,519 ล้านบาท เป็ น 1,886
ล้านบาทเนื่องจากปริมาณการขายเพิม่ ขึน้ ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ต้นทุนทางการเงิ น
เนื่องจากฤดูกาลผลิตปี 2561 บริษทั มีปริมาณอ้อยเข้าหีบสูงกว่าปีทผ่ี ่านมา จากปริมาณอ้อยเข้าหีบ 6.83 ล้าน
ตันอ้อย เป็ น 11.03 ล้านตันอ้อย หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 61 ส่งผลให้มกี ารใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึน้ และมีต้นทุนท าง
การเงินสูงขึน้ โดยมีตน้ ทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้ จาก 668 ล้านบาทเป็ น 728 ล้านบาท
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ในภาพรวม เมื่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2561 บริษัท มีรายได้รวม 17,813 ล้านบาท เมื่อเทียบผล
ประกอบการของงวดเดียวกันของปี ก่อนที่มรี ายได้รวม 15,623 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 14 และมีกาไรสุทธิ
848 ล้านบาท เมื่อ เทีย บกับ ช่ วงเดีย วกัน ของปี ก่ อ นที่มีก าไรสุท ธิ 1,970 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 57 บริษัท มี
สินทรัพย์รวมทัง้ สิน้ 45,542 ล้านบาท หนี้สนิ รวม 26,903 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 18,639 ล้านบาท อัตรา
หนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E Ratio) ที่ 1.44 และอัตราหนี้สนิ ทีม่ ดี อกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (IBD/Equity Ratio) ที่
1.26
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
1. นายมนู เลียวไพโรจน์
อายุ 75 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษทั
วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
18 มีนาคม 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒบิ ตั ร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญีป่ ่นุ
- วุฒบิ ตั ร วปอ.รุน่ ที่ 34
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Chairman 2000 รุน่ ที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 30/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2560 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน)
2554 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
2553 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เออาร์ไอพี จากัด (มหาชน)
2553 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ยูบลิ ลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด (มหาชน)
2547 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
2547 – ปจั จุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) (ตลาดหลักทรัพย์สงิ ค์โปร์)
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การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้ าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้ าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
จานวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
- ของตนเอง : (ไม่ม)ี
- คู่สมรส/ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร : (ไม่ม)ี
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2. นายจารูญ ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 68 ปี
ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาวิชาการจัดการภูมสิ งั คม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
- หลักสูตร Chairman 2000 รุน่ ที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2539 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้ าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้ าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้ าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2546 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จากัด
2549 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
2547 - มิถุนายน 2561 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2546 - มิถุนายน 2559 ประธานกรรมการ บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพลายส์ จากัด
2545 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จากัด
2539 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเตท จากัด
2549 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
2549 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 3

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

2540 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
2543 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ราชาชูรส จากัด
2544 – มิถุนายน 2559 ประธานกรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จากัด
2532 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
2539 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั อ่อนนุช ก่อสร้าง จากัด
2540 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์มลิ เลอร์ จากัด
ตุลาคม 2560 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
- ของตนเอง 105,138,031 หุน้ (2.38%)
- คู่สมรส ม.ล.จารุวฒ
ั นา ชินธรรมมิตร์ 52,775,901 หุน้ (1.20%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร ดังนี้
- เป็นน้องเขยของบุคคลในลาดับที่ 3
- เป็นน้องของบุคคลในลาดับที่ 6
- เป็นพีข่ องบุคคลในลาดับที่ 7,9 และ 10
- เป็นอาของบุคคลในลาดับที่ 8,11 และ 12
- เป็นบิดาของบุคคลในลาดับที่ 24

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 4

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

3. นายพรศิ ลป์ แต้มศิ ริชยั
อายุ 73 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร (กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส - สานักนวัตกรรม
วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Master of Science, Engineering North Dakota State University, USA.
- Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia
- ปริญญาตรี สาขาโครงสร้างโยธาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 50/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2556 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั สหมิตรเครือ่ งกล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2526 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2553 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
2550 - ปจั จุบนั กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
2549 - ปจั จุบนั กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
2546 - ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จากัด
2546 - มิถุนายน 2559 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 5

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

- ของตนเอง 29,390,196 หุน้ (0.67%)
- คู่สมรส นางมนทนัฐ แต้มศิรชิ ยั 30,688,231 หุน้ (0.70%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
- พีเ่ ขยของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 6

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

4. นายสุขมุ โตการัณยเศรษฐ์
อายุ 71 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร (กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส - สายงานบัญชีและการเงินบริษทั
วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีวะ คณะพาณิชย์ - การบัญชี โรงเรียนกิตติพาณิชย์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2551 - มีนาคม 2558 กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั จันทบุร ี สตาร์ท แอนด์ พาวเวอร์ จากัด
2549 - ปจั จุบนั กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
2549 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
2547 - มีนาคม 2558 กรรมการ บริษทั จันทบุร ี สตาร์ช จากัด
2545 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จากัด
2545 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
2545 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
2545 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จากัด
2543 - ปจั จุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ราชาปอร์ซเลน จากัด
2543 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ราชาชูรส จากัด
2541 - ปจั จุบนั รองประธานกรรมการ กรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
2532 - ปจั จุบนั รองประธานกรรมการ กรรมการ บริษทั ราชาโปรดักส์ จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 7

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

- ของตนเอง 1,200,000 หุน้ (0.03 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร : (ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 8

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

5. นายธวัทชัย โรจนะโชติ กลุ
อายุ 65 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร (กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส - สายงานบริหารและสานักงาน
วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Auckland Technical Institute, New Zealand
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2549 - ปจั จุบนั กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
2549 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
2545 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จากัด
2543 - ปจั จุบนั กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ราชาชูรส จากัด
2541 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จากัด
2532 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
2532 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
2530 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
- ของตนเอง 55,937,112 หุน้ (1.27%)
- คู่สมรส นางกรกช โรจนะโชติกุล 3,166,748 หุน้ (0.07 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร : (ไม่ม)ี
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 9

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

6. นางอิ นทิ รา สุขะนิ นทร์
อายุ 71 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร (กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส - สายงานพัฒนาธุรกิจ
วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
25 มิถุนายน 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2548 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2553 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2553 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
2553 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จากัด
2548 - ปจั จุบนั ผูจ้ ดั การทัวไป
่
บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิง้ จากัด
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ
บริษทั ราชาชูรส จากัด
2546 - ปจั จุบนั กรรมการ
บริษทั แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
- ของตนเอง 25,471,699 หุน้ (0.58%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
- พีส่ าวของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 10

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

7. นางสาวดวงดาว ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 60 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร (กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - สายงานทรัพยากรบุคคล
วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada
- Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint for Business Growth, ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ 71/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2548 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2549 - มิถุนายน 2559 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
2549 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
2542 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
2539 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 11

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

- ของตนเอง 99,799,954 หุน้ (2.26%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
- น้องสาวของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 12

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

8. นายชลัช ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 49 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร (กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง/
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร Mercer University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุน่ ที่ 10
- หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุน่ ที่ 3
- หลักสูตรการปฏิรปู ธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2557 - ปจั จุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั มัดแมน จากัด (มหาชน)
2557 - ปจั จุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั มาสเตอร์แอด จากัด (มหาชน)
2550 - ปจั จุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ทีเอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
2550 – ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2561 – ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จากัด
2560 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ดีเอดี เอสพีว ี จากัด
31 ตุลาคม 2560 – ปจั จุบนั กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
2559 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 13

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

2558 - ปจั จุบนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ธนารักษ์ พัฒนสินทรัพย์ จากัด
2549 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
2549 - ปจั จุบนั กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
2549 - ปจั จุบนั กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
2546 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จากัด
2546 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2545 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จากัด
2544 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์มลิ เลอร์ จากัด
2540 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
2540 - ปจั จุบนั กรรมการและประธานกรรมการ บริษทั โคลอสซอล อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
2540 - ปจั จุบนั กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชัน่ จากัด
2539 - ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
- ของตนเอง 43,279,926 หุน้ (0.98%)
- บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร์
11,088,000 หุน้ (0.25%)
ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร์
11,088,000 หุน้ (0.25%)
ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร์
374,000 หุน้ (0.01%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
-หลานของบุคคลในลาดับที่ 2

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

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

9. นายสมชาย ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 66 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน Computer College, Germany
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2555 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
2551 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
2546 – 2558 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547- ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั แชมเปี้ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
2546 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จากัด
2524 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ราชาชูรส จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
- ของตนเอง 96,475,726 หุน้ (2.19 %)
- บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ด.ญ.ณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ 17,733,759 หุน้ (0.40 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
-น้องชายของบุคคลในลาดับที่ 2
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 15

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

10.นางสาวดวงแข ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 63 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- Diploma from KATINKA School, United Kingdom
- หลักสูตร MMP รุน่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2548 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
- ของตนเอง 99,683,643 หุน้ (2.26%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
-น้องสาวของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 16

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

11. นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์
อายุ 46 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร (กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ – สายงานบัญชีและการเงิน (ลาออกมีผล 1 มีนาคม 2561)
วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
1 เมษายน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ, University of Tennessee, Knoxville, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
- Orientation Course - CFO Focus on Financial สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- CFA Charter holder, Association for Investment Management and Research (AIMR)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2543 - ปจั จุบนั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
2543 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2560 – ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั อุบลไบโอเอทานอล จากัด (มหาชน)
ตุลาคม 2560 - ปจั จุบนั
กรรมการ บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)
2559 - ปจั จุบนั
กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
มีนาคม 2557 - ปจั จุบนั
กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
2549 - ปจั จุบนั
กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
2549 - ปจั จุบนั
กรรมการ Savannakhet Sugar corporation
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 17

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

2546 - มิถุนายน 2559 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
2545 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
2543 - ปจั จุบนั
กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
2543 - ปจั จุบนั
กรรมการ บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จากัด
2543 - ปจั จุบนั
กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด
2543 - ปจั จุบนั
กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
2539 - ปจั จุบนั
กรรมการ บริษทั อ่อนนุชก่อสร้าง จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
- ของตนเอง115,355,499 หุน้ (2.62%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
-หลานของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 18

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

12. นายชาตรี ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 45 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั (กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร)
วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- Master of Science, Computer Science, Bellevue University, USA.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุน่ ที่ 1/2008 สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
(TLCA)
- หลักสูตร Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุน่ ที่ 9/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2543 - ปจั จุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ บริษทั เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
- ของตนเอง 57,467,546 หุน้ (1.30%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
-หลานของบุคคลในลาดับที่ 2

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

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

13. นายสมชาติ ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ 60 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั (กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นผูบ้ ริหาร)
กรรมการกากับดูแลกิจการ
วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาเครือ่ งกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 55/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 8/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2548 - ปจั จุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2561 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ชินพงษ์สวัสดิ ์ จากัด
2548 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั โบ๊ทเฮ้าส์หวั หิน จากัด
2546 - ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ท็อปเบลนด์อนิ เตอร์เนชันแนล
่
จากัด
2532 – ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั พงษ์วไิ ล จากัด
2531 - ปจั จุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บางกอกอินเตอร์ฟูด จากัด
2531 – ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อุตสาหกรรมแป้งไทย จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 20

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

- ของตนเอง 22,907,921 หุน้ (0.52%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร : (ไม่ม)ี

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

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

14. นายธัชพงษ์ ภากรศิ ริวงศ์
อายุ 68 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ - สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- วุฒบิ ตั รการเงินเพื่อการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
- ของตนเอง 158,162 หุน้ (0.004 %)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร : (ไม่ม)ี

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

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

15. นายตระการ ชุณหโรจน์ ฤทธิ์
อายุ 78 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั และกรรมการบริหาร
วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- ประกาศนียบัตร พาณิชยการ สาขาบัญชี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ย่อย สายธุรกิจน้าตาล 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั โรงงานน้ าตาลนิวกรุงไทย จากัด
- บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
- บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
2549 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
2546 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้าน้ าตาลขอนแก่น จากัด
2546 - มิถุนายน 2559 กรรมการ บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
2540 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ราชาเซรามิค จากัด
2535 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
- ของตนเอง 13,621,766 หุน้ (0.31%)
- คู่สมรส นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ ์ 4,944,720 หุน้ (0.11%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร : (ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 23

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ
อายุ 73 ปี
ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกากับดูแลกิจการ
วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
26 กุมภาพันธ์ 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุน่ 37)
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
18 ธันวาคม 2556 – ปจั จุบนั กรรมการอิสระ บริษทั เดอะแพลทินมั กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2549 - ปจั จุบนั กรรมการกฤษฎีกา
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
14 ตุลาคม 2548 – ปจั จุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ก่อสร้างสหพันธุ์ จากัด (มหาชน)
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) :(ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร :(ไม่ม)ี

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

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

17. นายสิ ทธิ ลีละเกษมฤกษ์
อายุ 65 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
- Audit Committee Forum 2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2557 - 28 กันยายน 2561 รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2552 - ปจั จุบนั กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2537 – 28 กันยายน 2561 รองประธานกรรมการ บริษทั โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
2534 -2557 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายสนับสนุ น บริษทั โนเบิลดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2556 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เอส แอนด์ พี พร๊อพเพอร์ต้ี แมนเนจเมนท์ จากัด
2555 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ย่ี คอนเซอร์เวชัน่ จากัด
2548 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั บ้านสุขสบาย จากัด
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 25

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

2538 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั คอนติเนนตัล ซิต้ี จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) :(ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร : (ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 26

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

18. นายการุณ กิ ตติ สถาพร
อายุ 71 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท MA (การค้าระหว่าง ประเทศ),Syracuse University, USA. (ทุน USAID)
- ปริญญาตรี BCA, New Zealand. (ทุน Colombo Plan)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2552
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
-

ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva
วปรอ.รุน่ ที่ 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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)

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

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

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

กรรมการตรวจสอบ บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

2552 - มีนาคม2558

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

2551 – ปจั จุบนั

กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

2551 - ปจั จุบนั

กรรมการตรวจสอบ บริษทั สหมิตรเครือ่ งกล จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2551 - ตุลาคม 2560 ประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
2550 - กันยายน 2557 กรรมการ คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2549 - ปจั จุบนั

กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) :(ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร :(ไม่ม)ี

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

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

19. นายวรภัทร โตธนะเกษม
อายุ 69 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2553

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

Directors Certification Program DCP 0/2000 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
The Executive Director Course EDC 1/2012 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
Certificate of International Corporate Governance, Yale University, U.S.A.
Director Certificate Program, Australian Institute of Corporate Directors (รุ่น Train the Trainers),
Bangkok
หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 5
หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง รุน่ ที่ 15
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 9
หลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 4

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

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
28 มิถุนายน 2556 – ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
สิงหาคม 2555 – ปจั จุบนั

กรรมการ บริษทั อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

2552 - ปจั จุบนั

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั ปริญสิร ิ จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
มิถุนายน 2555 - ปจั จุบนั

กรรมการผูจ้ ดั การ มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

ปจั จุบนั

อนุญาโตตุลาการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ปจั จุบนั

ประธานกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมประจากรมสรรพากร

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) :(ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร :(ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 30

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

20. นางสาวนงลักษณ์ พิ นัยนิ ติศาสตร์
อายุ 59 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

26 กุมภาพันธ์ 2553

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

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

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2550 - มีนาคม 2557 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารด้านการตลาด/กรรมการบริหาร บริษทั ไทยคม จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
ธันวาคม 2555 - กรกฎาคม 2557
กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ธนาคารออมสิน
มกราคม 2552 - กรกฎาคม 2557
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) :(ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร :(ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 31

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

21. นางอัญชลี พิ พฒ
ั นเสริ ญ
อายุ 66 ปี
ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกากับดูแลกิจการ

วันเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ

29 กันยายน 2560

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

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั ไอร่า แคปปิตอล จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั ปริญสิร ิ จากัด (มหาชน)
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 32

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2555 - ปจั จุบนั
2555 - ปจั จุบนั
2550 - ปจั จุบนั
2551 - 2553
2547 - 2550

อาจารย์ประจาตามสัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองอธิการบดีฝา่ ยการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร (ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 33

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

22. นายธีระ สงวนดีกลุ
อายุ 67 ปี
ตาแหน่ ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - สายงานกลุ่มการผลิตธุรกิจน้าตาล
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี University of Wisconsin, Madison, USA
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาหรับผูบ้ ริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2546 - มิ.ย. 2559 กรรมการบริษทั บริษทั เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จากัด
2550 - ปจั จุบนั กรรมการบริษทั Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
2549 - ปจั จุบนั กรรมการบริษทั Savannakhet Sugar Corporation
2546 - ปจั จุบนั กรรมการ
บริษทั รอยัลเพลสเรียลตี้ จากัด
2535 - ปจั จุบนั กรรมการ
บริษทั เจริญลาภ พัฒนา จากัด
2553 - ปจั จุบนั กรรมการ
บริษทั รอยัส เรสซืเด้นท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
- ของตนเอง 1,650,000 หุน้ (0.04%)
- คู่สมรส/ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร :(ไม่ม)ี

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

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

23.นายธัชชัย ศุภผลศิ ริ
อายุ 62 ปี
ตาแหน่ ง

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สานักเลขานุการบริษทั และกฎหมาย
เลขานุการบริษทั

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

Ethical Leadership Program (ELP 6/2016)
ผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการ Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุน่ 29/2014
Corporate Governance for Executives (CGE) 2014
Company Secretary Program (CSP 59/2014)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2559 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จากัด (มหาชน)
2544 - 2557 SVP ฝา่ ยกฎหมาย บริษทั ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
กันยายน 2560 – ปจั จุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ตาชานิ จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) :(ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร :(ไม่ม)ี
…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 35

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

24.นายพิ ริยพ์ ล ชิ นธรรมมิ ตร์
อายุ

38 ปี

ตาแหน่ ง

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - สายงานจัดหาวัตถุดบิ

คุณวุฒิทางการศึกษา
- Master Degree in Business Administration (Organization Leadership), The University of Findlay, Ohil, U.S.A.
- Bachelor Degree in Business Administration (Marketing), Bangkok University.
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
-

การพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารระดับสูง (Competency For Executive Management) 2018
Key Successors Development Program Year 2017
Leadership Development Program Year 2016
วิทยาการพลังงานสาหรับนักบริหารรุ่นใหม่ 2015

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น : (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
- ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเทต จากัด
- ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
- ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
- ของตนเอง 92,647,024 หุน้ (2.10%)
- คู่สมรส นางวิกานดา ชินธรรมมิตร์ 64,900 หุน้ (0.00%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร
-บุตรของบุคคลในลาดับที่ 2

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 36

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

25.นายธนภัทร ณ เชียงใหม่
อายุ 69 ปี
ตาแหน่ ง

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - สายงานบริหารและสานักงาน

คุณวุฒิทางการศึกษา
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน, Wharton School, University of Pennsylvania, USA
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
2545 - 2558

ผูอ้ านวยการสานักลอจิสติกส์และบริหาร บริษทั ไทยคม (จากัด) มหาชน

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น
2534 - 2541

กรรมการบริหาร บริษทั แกล็กโช เวลคัม ประเทศไทย (จากัด)

2527 - 2541

ผูอ้ านวยการสายงานปฏิบตั กิ าร บริษทั แกล็กโช เวลคัม ประเทศไทย (จากัด)

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) :(ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างตัวผูบ้ ริ หารและผูบ้ ริ หารอื่น :(ไม่ม)ี

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

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

26.นายโสมนัส โพธิ สตั ย์
อายุ 56 ปี
ตาแหน่ ง

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

คุณวุฒิทางการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2529
- เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2526
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM ปี 2551 (DCP 105), สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD)
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น :(ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น :(ไม่ม)ี
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) :(ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร :(ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 38

บริษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

27. นางยานี อนุศาสน์อมรกุล
อายุ 63 ปี
ตาแหน่ ง
รักษาการรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
- MINI MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM รุน่ ที่ 40/2550 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วทบ.เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
- โครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น :(ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั อื่น/ กิ จการอื่น :(ไม่ม)ี
จานวการถือหุ้นสามัญของบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
- ของตนเอง 150,000 หุน้ (0.00%)
- คู่สมรส/ บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ : (ไม่ม)ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริ หาร :(ไม่ม)ี

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 39

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

รายชื่อการดารงตาแหน่ งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ตำแหน่ ง
ชือ่ - นำมสกุล

บริ ษัท น้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
1

2

3

4

5

6

X

X

7

8

9

10

11

X

X

X

X

1.นายมนู

เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ

X

X

X

2.นายจารูญ

ชินธรรมมิตร์

กรรการและประธานเจ้าหน้าที-่ บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

//

//

//

3.นายพรศิลป์

แต้มศิรชิ ยั

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

4.นายสุขุม

โตการัณยเศรษฐ์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

/

/

/

/

5.นายธวัทชัย

โรจนะโชติกุล

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

/

/

/

/

6.นางอินทิรา

สุขะนินทร์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

/

/

7.นางสาวดวงดาว

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

//

//

//

8.นายชลัช

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

//

//

//

/

9.นายสมชาย

ชินธรรมมิตร์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

/

/

10.นางสาวดวงแข

ชินธรรมมิตร์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

11.นายชนะชัย

ชุตมิ าวรพันธ์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

//

/

12.นายชาตรี

ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

/

/

13.นายสมชาติ

ชินธรรมมิตร์

กรรมการและกรรมการกากับดูแลกิจการ

/

/

14.นายธัชพงษ์

ภากรศิรวิ งศ์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

15.นายตระการ

ชุณหโรจน์ฤทธิ ์

กรรมการและกรรมการบริหาร

//

//

//

16.พล.ต.อ.บุญเพ็ญ

บาเพ็ญบุญ

กรรมการอิสระ/กรรมการกากับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

17.นายสิทธิ

ลีละเกษมฤกษ์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

18.นายการุณ

กิตติสถาพร

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง

19.นายวรภัทร

โตธนะเกษม

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ/กรรมการ
ตรวจสอบ/

20.นางสาวนงลักษณ์

พินยั นิตศิ าสตร์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

21.นางอัญชลี

พิพฒั นเสริญ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกากับดูแลกิจการ

22.นายธีระ

สงวนดีกุล

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

23.นายพิรยิ ์พล

ชินธรรมมิตร์

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

24.นายวิรชั

ชุนฟงั

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

25. นายธีระพงษ์

นาคะศักดิเสวี
์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ย่อย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12

13

14

X

15

/

X
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

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

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

**หมายเหตุ :
เครื่องหมาย
ตาแหน่ง
1)
X ประธานกรรมการ
/ กรรมการ
// กรรมการบริหาร
2)
รายชื่อบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
1.บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
2.บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด
3.บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
4.บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มนิ ลั จากัด (มหาชน)
5.บริษทั เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิง้ จากัด
6.บริษทั โรงไฟฟ้าน้าตาลขอนแก่น จากัด
7.บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
8.บริษทั เคเอสแอล เรียลเอสเตท จากัด
9.บริษทั แชมเปี้ ยนเฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
10.บริษทั เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิง้ จากัด
11.Savannakhet Sugar Corporation
12.Koh Kong Plantation Co., Ltd.
13.Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.
14.บริษทั ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จากัด
15.บริษทั บีบจี ไี อ จากัด (มหาชน)

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

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
แบบ 56 - 1
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นายชาติชาย ภูวงษ์
กำรศึกษำ:

ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต

ประวัติกำรทำงำน:

2547 – ปั จจุบนั ผู้จดั กำรฝ่ ำยสำนักตรวจสอบภำยใน บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด(มหำชน)
มีประสบกำรณ์ด้ำนตรวจสอบภำยใน จำก บริ ษัท กรุงไทยพร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
2546 – 2547 และ บริ ษัท ภัทรประกันภัย จำกัด(มหำชน) 2536 – 2544

ประวัติกำรฝึ กอบรม:

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

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 3 หน้ ำ 1

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
แบบ 56 - 1

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรั พย์ สิน
ในปี 2561 บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย ได้ มีกำรว่ำจ้ ำงผู้ประเมินรำคำอิสระให้ ทำกำรประเมิน
รำคำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เนื่องจำกบริ ษัทใช้ นโยบำยกำรบัญชี กำรวัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม เพื่อให้ สะท้ อนมูลค่ำที่
แท้ จริ งในปั จจุบนั ของสินทรัพย์ และประเมินทรัพย์สินที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดในอนำคตเพื่อประเมินกำรด้ อยค่ำของเงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อย โดยในกำรประเมินรำคำทรัพย์สินผู้ประเมินใช้ วิธีเปรี ยบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) วิธีคิดรำยได้ ด้วยวิธีคิดลด
กระแสเงิ น สด (Income Approach) และวิธี คิ ด ต้ น ทุน (Cost Approach) ท ำให้ อ สังหำริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ กำรลงทุน มี ก ำไรจำกกำร
เปลีย่ นแปลงมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จำนวน 240.91 ล้ ำนบำท

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 4 หน้ ำ 1

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)

แบบ 56 - 1

หมายเหตุ : บริษัทเปิ ดเผยราคาประเมินของทรัพย์ สนิ ดังนี ้
ประเภทและลักษณะทรัพย์สนิ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
- ที่ดิน
-

อำคำร

รำคำประเมิน
(ล้ ำนบำท)

ชื่อผู้ที่ทำหน้ ำที่ประเมินรำคำ

ชื่อผู้ควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนหรื อผู้ประเมินหลัก

วัตถุประสงค์

วันที่ในรำยงำน

3,205

บริ ษัท ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด

เพื่อสำธำรณะ

31 ตุลำคม 2561

1,962

บริ ษัท ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด

นำงอุดมศรี นำทีกำญจนลำภ วฒ.026
นำยนที ตังติ
้ ดธรรม วฒ. 346
นำงอุดมศรี นำทีกำญจนลำภ วฒ.026
นำยนที ตังติ
้ ดธรรม วฒ. 346

เพื่อสำธำรณะ

31 ตุลำคม 2561

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 4 หน้ ำ 2

บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด (มหำชน)
แบบ 56 - 1
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
นายชาติชาย ภูวงษ์
กำรศึกษำ:

ปริ ญญำตรี บริ หำรธุรกิจ สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต

ประวัติกำรทำงำน:

2547 – ปั จจุบนั ผู้จดั กำรฝ่ ำยสำนักตรวจสอบภำยใน บริ ษัท น ้ำตำลขอนแก่น จำกัด(มหำชน)
มีประสบกำรณ์ด้ำนตรวจสอบภำยใน จำก บริ ษัท กรุงไทยพร็ อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จำกัด
2546 – 2547 และ บริ ษัท ภัทรประกันภัย จำกัด(มหำชน) 2536 – 2544

ประวัติกำรฝึ กอบรม:

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

…….….รับรองควำมถูกต้ อง
เอกสำรแนบ 3 หน้ ำ 1

